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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   08/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   060/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 8η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 19-02-2009 
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 από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Κουρκουτάς Γεώργιος 
και 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κουρκουτά Γεώργιο.  
 
 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3811/19-2-2009 
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 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Προκειμένου να δημοπρατήσουμε το έργο:  
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό 
710.645,62 € χωρίς ΦΠΑ και 845.668,29 € συνυπολογιζομένου  του ΦΠΑ εισηγούμεθα την 
κατάρτιση όρων και τη σύνταξη διακήρυξης (βάσει του Ν. 3669/2008 ΚΔΕ) για τη 
διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου, με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης.  
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή διαγωνισμού της υπ’ αρ. 16/07 
απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής.  
 
Συν/να: Τεχνική μελέτη  
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. 

ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΓΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ Ν. 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Για πόσο χρονικό διάστημα, επειδή η πίστωση για φέτος είναι 50.000  
από ΣΑΤΑ, μπροστά στις 845.000, εάν είναι σωστή η τακτική να γίνεται 

ένας διαγωνισμός και να επεκτείνεται το έργο να συνεχίζεται και την επόμενη χρονιά. Δεν 
είμαι κατά, αλλά εάν ξέρετε …… 

 
Όχι δεν ξέρω για το εξής. Πρώτον το 50.000 € μπορεί να αυξηθεί. 

 
Σαφώς. 
 

Διότι συνδέεται με την απορρόφηση της ΣΑΤΑ σε σχέση με άλλα έργα. 
Μπορεί να πάρεις από κάποιο άλλο έργο το οποίο έχει κολλήσει. Το θέμα είναι 

ότι αυτό ως έργο θα κλείσει στη διετία.    

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω αναφερόμενη εισήγηση και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 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 τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη δημοπράτηση του 

έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
                                               
 
 
 
 

 

 

 


