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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   151/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 19/17-05-2007 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3)  

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 

2) Λαγανάκος Γεώργιος. 

 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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.Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ 1 (ΠΟΛΙΤΕΪΚΟ) 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ R8».  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10972/16-5-2007 
εισήγηση του τμήματος μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
Μετά από τους δύο άγονους διαγωνισμούς που προηγήθηκαν για το παραπάνω 

έργο, προχωρήσαμε σε αλλαγή της μελέτης (σύνταξη νέων τιμών εργασιών, κλπ) και την 
ανασύνταξη των τευχών του προϋπολογισμού. 

 
Προκειμένου  να δημοπρατήσουμε το έργο: 

  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ  ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ  
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.  ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ 
ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ 1 (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ) ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ R8»  με προϋπολογισμό  
584.129,49 €  χωρίς ΦΠΑ και    695.114,09   € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. ,  με πίστωση  
417.080,23 € από το πρόγραμμα  ΘΗΣΕΑΣ και το υπόλοιπο  από άλλους πόρους  (ΣΑΤΑ 
,Δ.Π. , κλπ) σύμφωνα με την 333/2006 απόφαση του Δ.Σ.  
 
          εισηγούμεθα  την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  (βάσει του Ν. 
3263/2004 και Ν. 3481/06) για την διενέργεια   ανοιχτού   δημόσιου    μειοδοτικού  
διαγωνισμού  του    έργου ,  με επιμέρους ποσοστά   έκπτωσης   σύμφωνα  με  τις  διατάξεις 
του Π.Δ.609/85 άρθρο 7 παρ 4β , του  Ν 2940/2001, του  άρθρου 3 παρ.  2, του Ν. 
3263/2004 και της  εγκυκλίου 24 αρ. πρωτ. Δ17/α/10/101/ΦΝ437,  του Ν. 3481/06 και της 
εγκυκλίου 23/06. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού   της 
υπ .     αριθμ.   16/07  Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής 
 
 

 
                                    

Συν/να :  Τεχνική  μελέτη                    
           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
 
                                              ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Όπως και με τις γέφυρες, έτσι και με το πολιτέικο έπρεπε να 
περάσουν τρεις μήνες για να καταλάβει η Δημοτική αρχή ότι δεν 

γίνονται έργα όπως νομίζει, ούτε όπως θα ήθελε να νομίζει. Πιστεύω ότι αυτή η 
καθυστέρηση είναι σημαντική για το έργο και με την αναθεώρηση κτλ αλλά πιστεύω να 
γίνει παράδειγμα στη Δημοτική αρχή να αλλάξει πλώρη καιρού πως γίνονται τα έργα. 
Πιστεύω ότι θα είναι το τελευταίο. 
 

 
Νομίζω ότι πλέον έχει ρυθμισθεί ως ένα βαθμό. Είχαμε ζητήσει τότε ότι 
καλό θα ήταν να επαναληφθεί με τους διαφορετικούς όρους, κάτι που 

διορθώθηκε τώρα. Τώρα επαναλαμβάνεται με νέους όρους, υπάρχει μια συνεργασία με το 
σύλλογο εργοληπτών και έχουν διορθωθεί κάποιες τιμές που είχαν τη δυνατότητα χωρίς να 
θίγεται ο νόμος ΣΟΥΦΛΙΑ.  
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω αναφερόμενη εισήγηση και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, την υπ΄ αριθμ. 16/2007 
προηγούμενη απόφασή της, τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
καθώς επίσης και τις «Περί δημοπρασιών έργων των Ο.Τ.Α.» σχετικές διατάξεις,  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Καταρτίζει στους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την δημοπράτηση του 

έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ  
ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.  
ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ 1 (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ) ΚΑΙ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ R8», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, όπως φαίνεται στο συνημμένο 
σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του ανωτέρω έργου εφαρμόζεται η 

υπ΄ αριθμ. 16/2007 απόφαση Δημαρχιακής  Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσμόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 


