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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η  Ιουλίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 29η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 24-07-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος και  
2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται  επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  

 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 16567/18-7-2008 
εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Προκειµένου να δηµοπρατήσουµε το έργο:  
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» 
µε προϋπολογισµό 116.616,54 € χωρίς ΦΠΑ και 138.773,68 € συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ 
εισηγούµεθα την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης (βάσει του Ν. 3263/2004, Ν. 
3481/06 και Ν. 3548/07) για τη διενέργεια ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου, µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 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. ∆17/α/10/101/ΦΝ437, του Ν. 3481/06 και των εγκυκλίων 23/06 και Ε16/2007.  
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή διαγωνισµού της υπ’ αριθ. 16/07 
απόφασης ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  
 
Συν/να: Τεχνική µελέτη  
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

 
Θέλω να εκφράσω µερικά παράπονα. Μιλάµε για εθνική οδό η οποία 
παραχωρήθηκε στην Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα τα τµήµατα που είναι µέσα στον 

πολεοδοµικό ιστό, χωρίς να εκχωρηθούν δυστυχώς οι αναγκαίοι πόροι προς το ∆ήµο για 
έργα που αφορούν στην εθνική οδό. Ενώ παραχωρήθηκαν χρήµατα στις Νοµαρχίες και 
παραχωρήθηκαν χρήµατα και στις Περιφέρειες και έγινε κατανοµή των συγκεκριµένων 
δρόµων µεταξύ Νοµαρχιών και Περιφερειών. Οι ∆ήµαρχοι έµειναν έξω από την κατανοµή 
των χρηµάτων και βρισκόµαστε στην εξής δυσάρεστη θέση. Ή θα αρχίσουµε να ερίζουµε µε 
τη Νοµαρχία και την Περιφέρεια, εγώ έκανα όλες τις συνεννοήσεις που έπρεπε να γίνουν 
έφτασα σε αδιέξοδο. Και σαν ΤΕ∆Κ και σαν ∆ήµος Καλαµάτας, γιατί έχουµε  αυτή τη στιγµή 
εθνικούς δρόµους εξαιρετικής σηµασίας που είναι µέσα στον πολεοδοµικό ιστό. Γιατί ο 
δρόµος προς την Σπάρτη είναι σε καλύτερη κατάσταση; Χρειάζονται πάρα πολλά χρήµατα. 
Έρχεται το θέµα εδώ γιατί είναι ένα θέµα µείζονος σηµασίας για την ασφάλεια των 
κατοίκων από το Ασπρόχωµα µέχρι και την Σπερχογεία. Κινούνται χιλιάδες άνθρωποι εκεί 
πέρα και οχήµατα, έχουµε συνεχώς ατυχήµατα κι εποµένως κάποιος πρέπει να αναλάβει την 
ευθύνη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Αφού δεν το καταλαβαίνουν, φέρνοµε το θέµα, βεβαίως είναι δική µας αρµοδιότητα αλλά 
δεν έδωσαν χρήµατα, για να το κάνουµε εµείς ως ∆ήµος, και πρέπει να επισηµανθεί αυτό 
γιατί στο παρελθόν πριν εκχωρηθούν ακόµη οι αρµοδιότητες των εθνικών δρόµων στην 
Αυτοδιοίκηση, εγώ είχα πριν από ενάµιση χρόνο ¨γιατί να κάνουµε έργα εκεί αφού είναι 
δική τους αρµοδιότητα¨. Τώρα τα εκχώρησαν χωρίς πόρους, δυστυχώς για τους ∆ήµους. Οι 
Νοµαρχίες παίρνουν χρήµατα.    
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Να στείλουµε στη Νοµαρχία να φτιάξει από το Ασπρόχωµα µέχρι 
την Καρυδιά. 

 
Η Νοµαρχία το ενέταξε. Τα χρήµατα που πήρε, το µεγάλο µέρος θα είναι ο 
ηλεκτροφωτισµός από το Ασπρόχωµα µέχρι την Καρυδιά. Αυτό θα γίνει µέσα 

στο χρόνο. 
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να 
διευκολυνθεί στο έργο της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από 
τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 
103 του ∆.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006),  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

I. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγκες του έργου 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΘΟΥΡΙΑΣ» µε προϋπολογισµό  εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων 
εβδοµήντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (138.773,68 €) 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 
74/2008 µελέτη του Τµήµατος Μελετών της  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

ανοιχτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για το παραπάνω έργο σύµφωνα 
µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, όπως φαίνονται στο συνηµµένο σχετικό έντυπο που 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του ανωτέρω έργου εφαρµόζεται 

η υπ΄ αριθµ. 16/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  

 
 

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

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 1 Αυγούστου  2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


