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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   048/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 7η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-02-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 
5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
 
 
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 εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του,  με τίτλο : 

 Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3363/13-2-2009 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΩΝ    ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 
 

Προκειμένου  να δημοπρατήσουμε τα έργα: 
1.  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ »  με 
προϋπολογισμό  249.121,20 €  χωρίς ΦΠΑ και    296.454,23 € συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ. και  
 
2.  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  
με προϋπολογισμό  27.032,53 €  χωρίς ΦΠΑ και    32.168,70 € συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ. και  
 
 
          εισηγούμεθα  την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακηρύξεων  ( βάσει του Ν. 
3669/2008 ΚΔΕ) για την διενέργεια   ανοιχτών    δημόσιων     μειοδοτικών  διαγωνισμών   
των    έργων ,  με επιμέρους ποσοστά   έκπτωσης. 

Οι διαγωνισμοί θα διενεργηθούν    από τις  ορισθείσες   επιτροπές   διαγωνισμών   
της υπ . αρ.    16/07  Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής. 

                                    
Συν/να :  Τεχνική    μελέτη                   
                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
                                                                       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

Η εισηγήτρια 
Κων. Παναγιωτοπούλου 
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

Ο Τμηματάρχης 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός μηχανικός» 

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Παρακαλώ να δεχθείτε να συζητηθούν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία είναι 
εξαιρετικού ενδιαφέροντος και η μία μέρα μας είναι πολύτιμη. 
Το 1ο είναι ….. με προϋπολογισμό 250.000 € περίπου και το 2ο …. με προϋπολογισμό 
27.000 €. 
Αυτά τα 300.000 €, είναι ένα μέρος από τα χρήματα των 450.000 € που πήραμε ως έκτακτη 
επιχορήγηση από τον ΟΣΚ με έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.   
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
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Ήρθαν τα χρήματα;  
 

Ήρθε το έγγραφο.  
 
 Να είμαστε προσεκτικοί. Συμφωνούμε απόλυτα, συμφωνούμε ……..  
 

Γιατί από το ΘΗΣΕΑ έχουν έρθει τα χρήματα; 
 
Στον ΘΗΣΕΑ υπάρχουν τα χρήματα, στον ΟΣΚ …. 
 

Ομοφώνως εντάσσονται …...  
 
Αλλά πριν υπογραφεί η σύμβαση να έχουν έρθει τα χρήματα.  
 

Ομοφώνως εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη και εγκρίνονται και οι όροι.  
 
Σαφώς, ομοφώνως. 
 

Και καταγράφεται και η παρατήρηση των μειοψηφιών, να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στο θέμα της έλευσης των χρημάτων, να μην έχομε μόνο χαρτιά.  

 
Έχω την αίσθηση ότι υπήρχαν δύο τρόποι που γίνονται τα έργα. Ο ένας 
τρόπος τον οποίο και τώρα θα τον προτιμούσαμε ως ένα βαθμό, εάν 

συνέβαινε, γιατί σημαίνει σίγουρη χρηματοδότηση. Σήμαινε ότι ο ΟΣΚ έκανε τη δημοπρασία 
και η εκταμίευση γινόταν μέσα από τον ΟΣΚ. Εδώ βλέπω ότι είναι η δεύτερη περίπτωση, ο 
ΟΣΚ θα στείλει τα χρήματα κι εμείς θα κάνομε όλη τη διαδικασία. Αυτό ενέχει ένα κίνδυνο 
κατά πόσο και πότε θα έρθουν τα χρήματα. Γι’ αυτό εφιστούμε την προσοχή. Μην 
παραμείνει ένα έργο στην μέση και θα τρέχουμε. 

 
Επειδή έχω κι εγώ έτσι μια σχετική εμπειρία θα σας πω και κάτι άλλο. Στις 
εποχές που ήταν καλύτερα τα πράγματα οικονομικά, εγώ συμφωνώ με την 

συγκεκριμένη συμπεριφορά του Υπουργείου. Ερχόταν τα χρήματα, χωρίς να έχομε κάνει τις 
μελέτες, λίμναζαν στα ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος και παρουσιάζονταν  το φαινόμενο 
σε κάποιες περιοχές της χώρας να λιμνάζουν εκατομμύρια δραχμές και αργότερα ευρώ και 
να μην υπάρχει ικανοποιητική απορρόφηση. Είναι πολύ καλύτερο λοιπόν να μπαίνει σε ένα 
προγραμματισμό, έτσι γίνεται με τα σχολεία, έτσι γίνεται με διάφορα άλλα προγράμματα, να 
στέλνεις τους λογαριασμούς στην Αθήνα, να εγκρίνονται και να στέλνουν τα χρήματα. Αυτό 
είναι καλό. 

 
Μακάρι να είναι έτσι. 
 

Αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθείται για να μην λιμνάζουν χρήματα, γιατί 
κακά τα ψέματα και αυτά τα χρήματα είναι από το ταμείο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.    
 
 
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’ αριθ. 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,  

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

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

Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για  τη δημοπράτηση του 
έργου «Διαμόρφωση προαυλίων και αθλητικών χώρων σχολείων», 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’ αριθ. 16/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμάτας. 

 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 23 Φεβρουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


