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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2014 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   133/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

15η/2014 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 16801/28-03-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος και 5) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος. 

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και Μαρινάκης Σαράντος, οι οποίοι 

συμμετέχουν  στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας τους κ.κ.  Ηλιόπουλο Αθανάσιο 

και Μπασακίδη Νικόλαο.  

 

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 του έργου «Γήπεδο Θουρίας». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη με αριθμ. πρωτ. 16849/              
28-3-2014 σχετική εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων 
Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του 
Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως 
εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΘΘΟΟΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ»  

 
    Έχοντας υπόψη: 
α. Την αρ. 10/14 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. Του Δήμου Καλαμάτας 
β. Το εγκεκριμένο Τ.Π. και προϋπολογισμό του έτους 2014 του Δήμου Καλαμάτας. 
γ. το Ν.3669/2008 << Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων>> 
δ. το Ν.3852/2010 <<Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  

Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης>> 
ε.  την υπ' αρ. 94/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Καλαμάτας με θέμα 

την έγκριση της μελέτης  «ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΘΘΟΟΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ» 
στ. την υπ’ αρ. 42/2014απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα τη διάθεση της 

πίστωσης  του έργου του θέματος. 
η. Την αρ. 544/2014 πρόταση ανάληψης  υποχρέωσης  του Δήμου Καλαμάτας 

 
Εισηγούμεθα  

 
την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «ΓΓΗΗΠΠΕΕΔΔΟΟ  ΘΘΟΟΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ» με 
προϋπολογισμό 65.040,65 €  χωρίς ΦΠΑ και 80.000,00 € συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7326.06 και πηγή χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ  με διατιθέμενη πίστωση 
για το 2014 ποσό των 80.000,00 € 
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 120 Η.Η. 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού  
της υπ . αρ. 436/2013 Απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής . 

                                    
Συν/να : 1) Η Τεχνική    μελέτη 10/2014 Τ.Υ.              
   2) Διακήρυξη 
                                                         <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ>> 
                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                      & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
                           κ.α.α 
                       ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
                                       ΠΟΛ. ΜΗΧ. Β' βαθμό 
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Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης και τα συνημμένα στην 
παραπάνω εισήγηση με αρ. 10/2014 τεχνική μελέτη του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και σχέδιο της εν λόγω διακήρυξης το 
οποία συνέταξε το Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονομική Επιτροπή. 
 
 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνείτε κύριε Φαββατά ε; 

 
Συμφωνούμε με κάποιες παρατηρήσεις. Δεν έχει προβλεφτεί και δεν 
γίνει όλα αυτά τα χρόνια η διέλευση του δρόμου. Δεν έχει γίνει 

απολύτως τίποτα… 
 
Τώρα για το γήπεδο της Θουρίας μιλάμε, αυτά μπορείτε να τα πείτε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Το ξέρω, ξέρω γιατί μιλάμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, βέβαια είναι … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την πρόσβαση λέτε, που είναι προς το γήπεδο; 

 
Ναι, την πρόσβαση προς το γήπεδο, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. 
Από κει και μετά είναι προεκλογικό, μακάρι να υλοποιηθεί… 

 
Αυτό ακριβώς είπα πρόκειται για μία μια προεκλογική φούσκα, λόγω 
των εκλογών.  

 
Η Δημοτική Αρχή έχει συνέχεια, το έχουμε ξαναπεί.  
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή.  
 
Και μέχρι να παραδώσει, έστω και αν είναι απερχόμενη  31/8ου θα κάνει 
έργα. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό. 
 
Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω, γιατί αυτή τη στιγμή, επειδή 
προέρχομαι από την Δημοτική Ενότητα Θουρίας, στη Δημοτική Ενότητα 

Θουρίας τα 3,5 χρόνια γίνονται αυτή τη στιγμή τα δυο πρώτα έργα, στη Δημοτική 
Ενότητα Θουρίας, το ένα αφορά τον κεντρικό δρόμο της Θουρίας, ο οποίος τριάμισι 
χρόνια τον είχατε εγκαταλείψει, και το άλλο αφορά το γήπεδο της Θουρίας. Στη 
Δημοτική Ενότητα Θουρίας 3,5 χρόνια δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα από τη Δημοτική 
Αρχή. Είναι τα δυο έργα που είναι προεκλογικά και τα δυο. Το πλακόστρωτο στον 
ιδιωτικό δρόμο και το γήπεδο τώρα αυτό που κάνετε. 

 
 Κύριε Πρόεδρε, σε ότι αφορά την πλακόστρωση, να σας αναφέρω ότι 
η καθυστέρηση την οποίαν κάνατε με σκοπό να αποδείξετε ότι είναι 

έργο, τώρα στην προεκλογική περίοδο, τρεις άνθρωποι εκ των οποίων μια κοπέλα  
μόλις 29 ετών νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην ορθοπεδική κλινική στο δωμάτιο 117 
από την πτώση της εκεί και θα εγείρει αξιώσεις κατά του Δήμου. Πρώτον αυτό. 
Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίον γίνεται το έργο δεν παρέχει τα εχέγγυα εκείνα της 
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους. 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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Από ότι γνωρίζω όσον αφορά την προστασία σε περιοχή την οποία 
γίνεται κάποιο έργο την έχει ο εργολάβος. Εγώ τουλάχιστον αυτό ξέρω. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι, αλλά είναι συνεπεία, προσέξτε, δεν οφείλεται μόνον, δεν έχετε … 

 
Ο εργολάβος έχει την ευθύνη να οριοθετήσει το χώρο του εργοταξίου, 
να προστατεύονται… Εμείς τι να πάμε να κάνουμε; 

 
Κι εσείς όμως οφείλετε δια του επιβλέποντος να τον ελέγξετε και αυτό 
δεν το κάνετε. Σας είπα… 

 
Δεν το γνωρίζετε αυτό. Δεν μπορεί να το γνωρίζουμε εμείς αυτό εδώ. Το 
ρωτάτε… 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 117 δωμάτιο της ορθοπεδικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας. 

 
Θυμάστε και δωμάτιο, μου κάνει εντύπωση, μπράβο σας.  
Προχωράμε στην ψηφοφορία. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είχα την ατυχία να έχω δικό μου πρόσωπο στο ίδιο δωμάτιο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό. 

 
Η πλειοψηφία υπέρ.  
Λευκό κ. Φαββατά; 

Και ο κύριος Φαββατάς λευκό. 
 
 
 
Η Οικονομική επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα και Φαββατά οι οποίοι δηλώνουν 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  
ανοικτού  μειοδοτικού   διαγωνισμού  για  το  έργο «Γήπεδο Θουρίας»               
(υπ΄ αριθμ. 10/2014 μελέτη του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας),  προϋπολογισμού 80.000,00 € 
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ,  με Κ.Α. 30.7326.06 και πηγή χρηματοδότησης 
ΣΑΤΑ , με διατιθέμενη πίστωση για το 2014 ποσό 80.000,00 €, σύμφωνα με 
το σχέδιο που έχει συνταχθεί  από το Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 
  
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου ορίζεται σε 120 Η.Η. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού  
της υπ . αρ. 436/2013 Απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος 

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος    

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Απριλίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


