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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   40/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   350/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 40η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 29-10-2009 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 
(ΔΕΝΔΡΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ ΚΛΠ)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 25420/29-10-09 
σχετική εισήγηση του Τμήματος  Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης  του Δήμου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Προκειμένου να δημοπρατήσουμε το έργο: 
 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΔΕΝΔΡΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ Κ.ΛΠ)» 
 
Με προϋπολογισμό 108.781,19€ χωρίς ΦΠΑ και 129.449,62€ συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, 
με Κ.Α. 30.7323.72 (πηγή χρηματοδότησης ΥΠ. ΕΣΩΤ. με πίστωση 100.000€), εισηγούμεθα 
την κατάρτιση όρων και την 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 (αρ. 1) της 
υπ΄ αρ. 16/07 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
 
Συν/να : 1) Η Τεχνική μελέτη 86/2009 Τ.Υ. 
            2) Διακήρυξη 
 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ¨ 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Πριν φθάσουμε στην Αράχωβα και στα Δενδρά, έχει φύγει ο δρόμος 
εκεί που πάμε για Περιβολάκια, το ένα σημείο είναι εκεί που είναι η 

κοινότητα απεξάρτησης και το άλλο πριν φθάσουμε στο Ελαιοχώρι. Προχθές οι μπετονιέρες 
του Κάρτσωνα γύρισαν πίσω γιατί υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος. Άρα μαζί με τα Δενδρά 
φτιάξτε και αυτό.  
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Σήμερα μίλησα με τον κ. Πλατή στη Γενική Γραμματεία η οποία χειρίζεται τα 
ΟΠΑΑΧ, θεωρείται τελειωμένη η σχετική διαδικασία για τα ΟΠΑΑΧ 

Ελαιοχωρίου - Περιβολακίων. Είναι 600.000 €, φαντάζομε να ξεκινήσομε πολύ γρήγορα και 
με αυτή την  εργολαβία να λύσομε όλα τα προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είτε από εδώ, 
είτε από κάτι άλλο, ότι δεν πρέπει να λύσομε και αυτό το πρόβλημα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τα χρήματα έχουν έρθει; 

 
Ναι, τα χρήματα είναι από τις Οριζόντιες Δράσεις του ΘΗΣΕΑ, είναι από τα 
τελευταία χρήματα που πήραμε από την προηγούμενη κυβέρνηση και 

ευχόμαστε και αυτή η κυβέρνηση να αρχίσει να δίνει, είμαι βέβαιος, ότι τώρα κάνει μία 
καταμέτρηση και θα αρχίσει η ροή χρημάτων.  

Να ξέρετε ότι με τα τακτικά χρήματα του Δήμου πάμε ένα μήνα πίσω και έχομε δυσκολίες 
στους προγραμματισμούς. Εμείς βοηθάμε και στηρίζουμε, ξέρομε ότι η χώρα έχει δυσκολίες, 
αδυναμίες και δεν συμπεριφερόμαστε δια κραυγών.    
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτή διατάξεις, το σχέδιο της σχετικής 
διακήρυξης που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης του 
Δήμου προς διευκόλυνση του έργου της Δημαρχιακής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις 
διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006),  

 
 

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 διενέργεια ανοιχτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΤΟ Τ.Δ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΔΕΝΔΡΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ Κ.ΛΠ)», σύμφωνα με το σχέδιο 
που έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 
Δήμου Καλαμάτας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Ο διαγωνισμός του ανωτέρω έργου θα διενεργηθεί από την ορισθείσα 

επιτροπή διαγωνισμού (αρ.1) της υπ΄ αριθμ. 16/2007 Απόφασης 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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Νοεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


