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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   175/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 05η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 21η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 01-07-2010 

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 Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

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

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

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 μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 14651/2-7-2010 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης 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: 
 
     «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» 
 
 Με προϋπολογισμό 36.242,08 € χωρίς ΦΠΑ και 44.577,76 € συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ , με Κ.Α. 30.7323.61 (πηγή χρηματοδότησης ΔΠ με διατιθέμενη πίστωση για το 2010 
το ποσό των 25.000,00€), εισηγούμεθα την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης ( 
βάσει του Ν. 3669/2008 ΚΔΕ) για την διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου, με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. 
 Επισημαίνεται ότι στην υπ΄αριθμ.  39/2010 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
έχει προβλεφθεί 23% ΦΠΑ λόγω του ότι σύμφωνα με το νόμο 3845/2010 αυξάνεται ο 
συντελεστής ΦΠΑ από 21% σε 23% το οποίο βέβαια θα ισχύει από 1η Ιουλίου του 2010. 
 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή διαγωνισμού (αρ.) της 
υπ. αρ. 16/07 Απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής. 
 
Συ/να : 1) Η Τεχνική μελέτη 39/2010 Τ.Υ. 
           2) Διακήρυξη 
         Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
             ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                                                           ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κανένα πρόβλημα; 44.577,76 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Με τη προϋπόθεση ότι υπάρχουν τα χρήματα, Ναι. 

 
Αυτό είναι Δημοτικοί πόροι. Με τα χρήματα, επειδή δεν μπορώ να σας δώσω 
μία σαφή απάντηση, προχθές υπήρξε μία συνάντηση της ΚΕΔΚΕ με το 

Υπουργείο των Οικονομικών, αλλά δεν υπήρξε κατάληξη. Θα επαναληφθεί η συνάντηση στο 
τέλος του μήνα. Μιλάμε πάντοτε για θεσμοθετημένους πόρους, δεν μιλάμε για επιπλέον 
χρήματα, γι αυτά τα οποία έχουν ψηφιστεί και τώρα και έχουν επιβεβαιωθεί με νόμους. Θα 
μας πουν μέχρι το τέλος του μήνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
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Θα πρέπει να υπάρχει μία προσοχή όσον αφορά στην εκτέλεση κάποιων 
έργων με δημοτικούς πόρους, γιατί πρέπει να έχετε ως δεδομένο τη 

μείωση των πιστώσεων από την κεντρική εξουσία της χρηματοδότησης των Ο.Τ.Α. Αυτό 
θεωρήστε το δεδομένο. Δεν ξέρω πόσο θα είναι 30, 40 ή  50 %, είτε λέγονται ΚΑΠ, είτε 
ΣΑΤΑ μέχρι το τέλος του χρόνου.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Είναι από δημοτικούς πόρους. 

 
Από δημοτικούς πόρους ναι, αλλά όταν οι ΚΑΠ θα ελαχιστοποιηθούν τι 
θα γίνει από κει και πέρα; Αυτό δεν θα συμπαρασύρει όλους του 

κωδικούς;    
 
Γιατί και από τους ΚΑΠ μπορείς να πάρεις χρήματα και από τη ΣΑΤΑ στο 
τέλος του χρόνου μπορείς να πάρεις χρήματα για να χρηματοδοτήσεις έργα 

από Δημοτικούς πόρους. Το θέμα είναι ότι δεν πάνε καλά τα θέματα και με τους Δημοτικούς 
Πόρους διότι υπάρχουν προβλήματα στην τοπική αγορά. Το καλό είναι ότι η σταδιακή 
ολοκλήρωση του νέου δρόμου φέρνει κόσμο εδώ Πέμπτη και Παρασκευή πάει πολύ καλά η 
Καλαμάτα, Παρασκευή, Σάββατο κλπ. 

 
Αλλά αν υποστεί όμως ασφυξία η αγορά θα ελαχιστοποιηθούν και τα 
έσοδα του Δήμου, ούτε συζήτηση. Και είναι προτιμότερο να μη ξεκινήσει 

ένα έργο, παρά να ξεκινήσει και να μείνει στη μέση, γιατί αυτό θα προκαλέσει χιλιάδες 
προβλήματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι θα προχωρήσουμε. 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Εδώ πάντως κρούουμε το κώδωνα του κινδύνου καλού κακού.  

 
Το σημαντικότερο είναι ότι η διαχείριση των σκουπιδιών μέχρι τώρα τσάμπα, 
τέλος. Βολευότανε όλως ο κόσμος με τις χωματερές. 

Το σωστό είναι να μπορέσομε τα σκουπίδια, σε ένα μεγάλο ποσοστό να τα ανακτήσομε από 
το ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ και όχι να τα σκεπάσομε.  
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ», 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. 

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΙΙ. Ο διαγωνισμός του ανωτέρω έργου θα διενεργηθεί από την ορισθείσα 
επιτροπή διαγωνισμού (αρ. 2) 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 Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Ιουλίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 


