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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06η Απριλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 13η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-04-2009 

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) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4)  Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Μπάκας Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης 

Κουτσογιαννόπουλος. 

 

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 δημόσιου 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 6869/27-3-2009 
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. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ»  με προϋπολογισμό  169.906,75 € 
χωρίς ΦΠΑ και 202.188,83 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. και  
 
2.  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ»  με προϋπολογισμό 201.987,41 €  
χωρίς ΦΠΑ και    240.365,02 € 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  Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
Συν/να :  Τεχνικές    μελέτες    
 

Η  Εισηγήτρια 
Κων. Παναγιωτοπούλου 
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

Ο Τμηματάρχης 
ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.                                                  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από τα πυρόπληκτα. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Σε τι θα χρησιμεύσει το κτίριο; 
 
Το σχολείο αυτό και πριν τις φωτιές λόγω της απαξίωσης και δυσκολίας στην 
πρόσβαση, ουσιαστικά δεν χρησιμοποιείτο. Όταν επισκευασθεί, διότι δεν 

φθάνουν τα χρήματα για να ολοκληρωθεί, θα μπορεί να γίνει ένα πολύ καλό κέντρο για την 
περιοχή. Θα σκεφθούμε τι ακριβώς. 
Το σχολείο έχει σημαντική ιστορία, είναι από τα πιο παλιά σχολεία που υπάρχουν στο Δήμο 
Καλαμάτας, μέσα από το οποίο έχουν μάθει γράμματα γενιές και γενιές επιστημόνων και  
επιφανών Αλαγονίων  και έχομε την υποχρέωση να αξιοποιήσομε τα χρήματα που δίνονται 
από το συγκεκριμένο ταμείο του Μολυβιάτη. Από κει και πέρα θα δούμε ως Δημοτικό 
Συμβούλιο πως μπορούμε να το αξιοποιήσομε. Μπορεί να έχει ειδικές χρήσεις. Να είναι ένα 
κέντρο ιστορίας της περιοχής, ένα κέντρο το οποίο να συνδέεται με το περιβάλλον, ένα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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κέντρο στο οποίο να είναι αποτυπωμένη μέσα η ιστορία του ως σχολείο. Θα βρούμε τους 
τρόπους, αλλά εκείνο το οποίο δεν μπορεί να είναι πρόταση είναι να μην πάρομε τα 
χρήματα  να το επισκευάσομε. 

 
Τα χρήματα πρέπει αποκλειστικά να πάνε εκεί ή μπορούν και αλλού σε 
άλλα έργα εντός του Τοπικού Διαμερίσματος Αλαγονίας; 

 
Αποκλειστικά μόνο εκεί. 
 

(Διεξάγεται διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου και δεν ακούγεται) 
 
Πρέπει να κάνομε προγραμματισμό από την αρχή γιατί εάν το φτιάξομε 
με συγκεκριμένη διαρρύθμιση μετά δεν θα μπορούμε να την αλλάξουμε. 

 
Έχομε την υποχρέωση και τα χρήματα να αξιοποιήσομε και για την ιστορία 
του σχολείου αυτού να βάλει ο Δήμος τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται 

για να ανακατασκευαστεί το κτίριο. 
Θα μου πεις καλό είναι από την αρχή να έχουν γίνει οι σχετικές προβλέψεις, διότι η κάθε 
χρήση έχει και την δική της παρέμβαση. Καλό είναι να μην αλλάξομε τίποτα από ότι υπήρχε 
σε αυτό το ιστορικό σχολείο, καλό είναι να μην μεταβάλλομε τίποτα. Έστω και να είναι 
κλειστό θα είναι πολύ καλύτερα από το να έχομε ένα ερείπιο.  
Θα βρεθεί ο τρόπος είναι βέβαιο και αυτό θα γίνει σε  συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο, 
τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τους Αλαγόνιους της Αθήνας. 
Υπάρχουν κάποιες σκέψεις. Ακόμη και επιχειρησιακό κέντρο μπορεί να γίνει για την 
προστασία και ασφάλεια της περιοχής. 

 
……. (δεν ακούγεται). Πάνε τσάμπα τα λεφτά βρε αδερφέ. 
 

Να συμφωνήσομε στο εξής. Δεν πρόκειται πάνε τσάμπα τα λεφτά. Θα σου 
έλεγα τώρα ότι στις προθέσεις μας είναι να γίνει  ένα κέντρο περιβάλλοντος, 

αλλά γίνεται ο αγώνας με το Ξυλοπριστήριο στην Αρτεμισία να δούμε πως θα εξελιχθεί. 
 
Ψηφίζω ΥΠΕΡ με επιφύλαξη. 
 

 
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 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ», 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. 

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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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. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


