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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   32/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  236/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η  Ιουλίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

32η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 46052/27-7-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

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

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος.  

 

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κ. Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος.  

  
 

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 εκτός ηµερήσιας 

διάταξης θέµα που το Σώµα αποδέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω 

του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο 

δρόµο Λαδά - Καρβέλι». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 45117/25-7-
2012 εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία  αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΛΑ∆Α - 
ΚΑΡΒΕΛΙ»  

 
    Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. 07/2012 µελέτη της ∆/νσης Τ.Υ. Του ∆ήµου Καλαµάτας 
β. Το εγκεκριµένο Τ.Π. και προϋπολογισµό του έτους 2012 του ∆ήµου Καλαµάτας 
γ. Την αρ. 574/2012 πρόταση ανάληψης  δαπάνης της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου 
δ. Την αρ. 49/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης 

ύψους 12.000,00€ για το έτος 2012 
ε. το Ν.3669/2008 << Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων>> 
στ. το Ν.3852/2010 <<Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης – πρόγραµµα Καλλικράτης>> 

 
Εισηγούµεθα  

 
        την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΛΑ∆Α - ΚΑΡΒΕΛΙ» µε προϋπολογισµό  53.144,03 €  
µε ΦΠΑ, µε Κ.Α. 30.7326.18 και πηγή χρηµατοδότησης από ∆.Π.  µε διατιθέµενη 
πίστωση για το 2012 το ποσό των 12.000 €.    
 Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε το σύστηµα 
προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσµία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 360 Η.Η. 
 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισµού  
της υπ . αρ. 116/2012  Απόφασης Οικονοµικής  Επιτροπής . 

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    µελέτη 07/2012 Τ.Υ.              
   2)∆ιακήρυξη 
                                                 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
        ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
                                                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα,   
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Ι.   Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 
ανοιχτού  δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου  «Κατασκευή 
τοίχου αντιστήριξης στο δρόµο Λαδά - Καρβέλι», µε προϋπολογισµό  
53.144,03 €  µε ΦΠΑ, µε Κ.Α. 30.7326.18 και πηγή χρηµατοδότησης 
από ∆.Π.  µε διατιθέµενη πίστωση για το 2012 το ποσό των 12.000 €, 
σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τµήµα ∆ιαχείρισης 
∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων Έργων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών θεµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. 

  
ΙΙ.  Η οικονοµική προσφορά των διαγωνιζοµένων θα υποβληθεί µε το 

σύστηµα προσφοράς µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  
προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 360 ηµερολογιακές ηµέρες. 

 
ΙΙΙ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή   

διαγωνισµού  της υπ’  αρ. 116/2012 Απόφασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μπουζιάνης Παύλος  

  3. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης ∆ηµήτριος  

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  6. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος  

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 6 Αυγούστου 2012 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                         


