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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   070/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαρτίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 9η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 27-02-2009 
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, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος  
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  
 
 
 
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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ 
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
4564/3-3-2009 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. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ  με προϋπολογισμό  921.257,48 €  
χωρίς ΦΠΑ  και  1.096.296,41 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ.  
 
2. «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
ΑΠΟ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΛΑΚΩΤΑ ΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΕΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΔΡΟΜΟΙ» 
με προϋπολογισμό 999.839,95 €  χωρίς ΦΠΑ και  1.189.809,54 € συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ.   
          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. 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού   της υπ. 
αρ.    16/07  Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
Συν/να :  Τεχνικές μελέτες   
 

Η  Εισηγήτρια 
Κων. Παναγιωτοπούλου 

 ΠΟΛ. ΜΗΧ. Τ.Ε. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΓΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ 27-2-09   
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.                                                  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

                
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Δημαρχιακή Επιτροπή.  
 
 
Η διαδικασία συνεχίζεται με διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
 Είναι το δικό μας έργο που μεταφέρεται για ένα χρόνο. .. (δεν 
ακούγεται) 

 
Είναι το προτελευταίο έργο του ΘΗΣΕΑ, το επόμενο είναι και το τελευταίο και 
κλείσαμε ως Δήμος. 

Με το Ασπρόχωμα υπήρχε το θέμα του εθνικού δρόμου. Όπως ξέρετε το 2007 που το 
πρωτοσυζητήσαμε ο συγκεκριμένος δρόμος ήταν εθνικός και υπήρχε ευθύνη της πολιτείας 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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για τα έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν εκεί, ιδιαίτερα τα έργα διαχείρισης  των ομβρίων 
όπου υπάρχει και το μείζον πρόβλημα. Εάν δεν τα έκανε η πολιτεία που είχε και την ευθύνη 
των εθνικών δρόμων έπρεπε να δώσει άδεια για να τα κάνει κάποιος άλλος, όπως έδωσε 
άδεια ο Δήμος Καλαμάτας και έκανε η Νομαρχία το δρόμο της Μπιρμπίτα. Δεν μπορούσε να 
μπει η Νομαρχία στην Μπιρμπίτα να κάνει δρόμο, εγώ ήρθα εδώ πέρα και πήρα την άδεια 
από τον πρώην Αντιδήμαρχο τον κ. Μαλαπάνη για να κατασκευαστεί ο συγκεκριμένος 
δρόμος. 
Ήταν δουλειά λοιπόν το 2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ και της ΔΕΣΕ. Τέλη του 2007 αρχές του 2008  
παραχωρήθηκε το εθνικό δίκτυο στις Νομαρχίες και στους Δήμους. Μάλιστα το εθνικό 
δίκτυο το οποίο είναι μέσα στον πολεοδομικό ιστό έχει παραχωρηθεί στους Δήμους. 
Παραχωρήθηκε στους Δήμους χωρίς χρήματα για τις ανάγκες επισκευής.  
Έτσι κύριοι φτάσαμε στο σημείο, επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, να 
ασφαλτοστρώσουμε την οδό Σπάρτης από την Αγορά μέχρι 5-6 χιλιόμετρα επάνω προς το 
στρατόπεδο, έτσι φτάσαμε στο σημείο να ασφαλτοστρώσουμε την Αθηνών, η οποία είναι 
εθνικός δρόμος, κι έτσι φτάσαμε στο σημείο να φέρουμε τα πάνω – κάτω, να 
ξαναπροτείνουμε για τον ΘΗΣΕΑ τον εθνικό δρόμο που παραχωρήθηκε σε μας χωρίς τα 
αναγκαία χρήματα. 
Είχα την ελπίδα αυτά τα 8.000.000 € τα οποία δόθηκαν για τη συντήρηση του εθνικού 
δικτύου, κάτι θα πήγαινε και για το συγκεκριμένο τμήμα, δεν πήγε όμως δυστυχώς. Τα 
μόνα χρήματα που διατίθενται από τα χρήματα του ΥΠΕΧΩΔΕ, μιλάμε για εργολαβία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι για την κατασκευή των φαναριών στον κόμβο του Ζαφείρη, τίποτα άλλο. 
Επομένως δεν υπάρχει καμία λύση. Θα ήταν σωστό να μας παραχωρείτο μαζί με τα 
χρήματα τα οποία απαιτούνται για τη συντήρηση. Διότι πράγματι το κράτος εισπράττει ή 
εισέπραττε χρήματα από τα διόδια για τη συντήρηση του εθνικού δικτύου και δεν δόθηκαν 
ποτέ. 
Άρα λοιπόν είναι λύση απελπισίας και ανάγκης αυτό που γίνεται. Δηλαδή πολύτιμα χρήματα 
του ΘΗΣΕΑ να πηγαίνουν σε ένα έργο αναγκαίο, εξόχως αναγκαίο, που έπρεπε όμως να το 
έχει κάνει το κράτος. Αυτό είναι το σωστό. 

 
Και σε μας τότε το κράτος ήταν υποχρεωμένο. Το είχαμε πει στον 
Περιφερειάρχη και είχε πει θα το χρηματοδοτήσει,  αλλά επειδή είχαμε 

την πραγματική ανάγκη του έργου το εντάξαμε στο δημοτικό προϋπολογισμό και το 
εντάξαμε στο ΘΗΣΕΑ για να γίνει από δημοτικούς πόρους. Και είχαμε πει από τότε ότι 
αποκλείεται να χρηματοδοτηθεί από το κράτος. 

 
 Εάν δεν σας έδιναν άδεια δεν θα μπορούσατε να παρέμβετε. 

 
Καμία αντίρρηση. Θα έλεγαν όχι σε ένα έργο που θέλαμε να κάνουμε για 
λογαριασμό τους;  
 
 Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα πράγματα από κοντά και 
πιστεύοντας ότι ο Δήμος έχοντας ολοκληρώσει το ΘΗΣΕΑ πρώτος από 

όλη την Περιφέρεια, θα έχει από τα  υπόλοιπα να λαμβάνειν κάτι ώστε να καλύψει το 
άνοιγμα που υφίσταται τώρα. 

 
Αυτό θα γίνει. Σας ενημερώνω ότι ζήτησα επισήμως την ένταξη έργου, στην 
τελευταία περιφερειακή επιτροπή. Το έργο το οποίο ζήτησα με 500.000 € 

είναι η μελετητική διαδικασία για το βιολογικό καθαρισμό που πλέον εξελίσσεται σε μείζον 
πρόβλημα για την πόλη, γιατί πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. 
Για την μελέτη και για την επέκταση στην πόλη των αγωγών των λυμάτων, που έχουν πολύ 
μεγάλο πρόβλημα. 
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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,  

 
 

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 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ», σύμφωνα με το σχέδιο 
που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση 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’ 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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                
 
 
 
 
 

 


