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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   156/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 16η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-04-2009 

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) Κουδούνης Αργύριος, 3) Κουρκουτάς Γεώργιος και 4) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ.κ.: Νταγιόπουλος Γεώργιος και Μπάκας Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη και Κοσμόπουλο 

Βασίλειο αντίστοιχα.  

 
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 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ ΚΑΠΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 30/04/2009 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 το έργο  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με 
προϋπολογισμό 831.932,77 € χωρίς ΦΠΑ και 990.000,00 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, 
 εισηγούμεθα την κατάρτιση όρων και την σύνταξη της διακήρυξης (βάσει του Ν. 
3669/2008 ΚΔΕ) για την 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 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
Συν/να : Τεχνική Μελέτη 
 
                                                                   

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Ο Εισηγητής 

Σπυρόπουλος Γεώργιος 
Πολιτικός Μηχανικός» 

 
  
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
 Μία υπόθεση χρόνων, με την υπερπροσπάθεια του Προέδρου του Β΄ ΚΑΠΗ 
του κ. Μιχαλόπουλου και με τη συνδρομή του Υπουργείου Πολιτισμού του 

Υπουργού του κ. Σαμαρά και του ΟΠΑΠ, μπαίνει το θέμα σε μία πολύ καλή σειρά, υπάρχουν 
τα χρήματα για την κατασκευή του και Σωτήρη θα είσαι και τυχερός γιατί θα το 
θεμελιώσεις. 

 
 Γνωρίζουμε όλοι ότι εδώ και μία εικοσαετία όλοι επιθυμούσαν, οι τέως 
Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι, πώς να φτιάξουν ένα κτίσμα στο Β΄ ΚΑΠΗ  

το οποίο είναι απαραίτητο και τους αρμόζει. Γιατί βρίσκεται το ΚΑΠΗ με πολύ κόσμο και 
υπάρχει ένα λυόμενο το οποίο είναι ακατάλληλο να τους φιλοξενεί. Εμείς, τυχεροί 
βρεθήκαμε δεν ξέρω, εξασφαλίσαμε τα λεφτά προκειμένου να κάνουμε ένα κτίσμα που να 
ανήκει στο Β΄ ΚΑΠΗ, ιδιόκτητο. 

 
 Οι προηγούμενοι Δήμαρχοι εξασφάλισαν τον τόπο. Φάγανε ξύλο για να 
περάσουν την περιοχή στο σχέδιο πόλης. Να τα πούμε και αυτά, πως 

εξασφαλίστηκε το οικόπεδο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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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 Β΄ ΚΑΠΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», 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. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 


