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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   39/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   300/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

39η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 55922/13-9-2013 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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)   Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

Ιωάννης και 2) Μπασακίδης Νικόλαος.  

 

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. Καμβυσίδη Ιωάννη και  

Μπασακίδη Νικόλαο 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 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού 

δρόμου Θουρίας». 

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 55228/11-9-2013 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, με τα αναφερόμενα σε αυτή συνημμένα, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής 
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ»  

 
    Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. 55/13 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. Του Δήμου Καλαμάτας 
β. Το εγκεκριμένο Τ.Π. και προϋπολογισμό του έτους 2013 του Δήμου Καλαμάτας 

μετά από τροποποίησή του με την υπ' αρ. 362/2013 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

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. 350/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Καλαμάτας με θέμα 
την έγκριση της μελέτης  «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΘΟΥΡΙΑΣ» 

στ. την υπ’ αρ. 235 /2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα τη διάθεση 
της πίστωσης  του έργου του θέματος. 

η. Την αρ. 876/2013 πρόταση ανάληψης  υποχρέωσης  του Δήμου Καλαμάτας 
Εισηγούμεθα  

την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» με προϋπολογισμό 81.300,81 €  χωρίς ΦΠΑ και 
100.000,00 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7323.29 και πηγή 
χρηματοδότησης  ΣΑΤΑ  με διατιθέμενη πίστωση για το 2013 το ποσό των 100.000,00 € 
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 60 Η.Η. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού  
της υπ . αρ. 07/2013 Απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής . 

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    μελέτη 55/2013 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη                                                                      <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ>> 
                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                      & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
        ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε δεν έχουμε αντίρρηση, το μόνο που θα θέλαμε σχετικά 
με τους κυβόλιθους και ασφαλώς οι ίδιοι κυβόλιθοι που έχουν 

χρησιμοποιηθεί και στην Καλαμάτα, να έχουμε μία απάντηση από την Τεχνική 
Υπηρεσία για τον εάν οι κυβόλιθοι αυτοί περιέχουν ραδόνιο και σε ποίο ποσοστό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Νιάρχο; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε κε Μπρεδήμα; 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κε Πρόεδρε ψηφίζουμε ¨ναι¨ με την προϋπόθεση ότι δεν θα … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα περιέχουν ραδόνιο. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: … (δεν ακούγεται)… ότι έγινε στην Καλαμάτα και …(δεν ακούγεται) 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Νιάρχο, 
κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη δημοπρασίας για τη 
διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  
«Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου Θουρίας», σύμφωνα με το 
σχέδιο που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καρβέλης Γεώργιος   

  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 


