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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  96/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η  Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

16η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 17930/30-3-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) 

Πολίτης Δημήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) 

Φωτέας Νικόλαος. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Μπουζιάνης Παύλος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.  

 

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 θέμα λόγω 

του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:  i) «Ανέγερση 10ου 

και 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας». 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8559/3-4-2012 εισήγηση του Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων 
Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του 
Δήμου  Καλαμάτας αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας»  

  
    Έχοντας υπόψη: 

α. την υπ’ αρ. 47/2011 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας, 
β. το εγκεκριμένο Τ.Π. και προϋπολογισμό του έτους 2012 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. πρωτ. 3082/07-12-11 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013» και 
στ. την υπ’ αρ. πρωτ. 846/27-3-12 έγκριση δημοπράτησης του έργου 

εισηγούμεθα  
την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού 
Σχολείου Καλαμάτας» με προϋπολογισμό  3.591.731,30 €  χωρίς ΦΠΑ και 
4.417.829,50 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7311.05 και πηγή 
χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, Άξονας Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και 
Ποιότητα Ζωής» του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-
2013» με διατιθέμενη πίστωση για το 2012 το ποσό των 2.500.000,00 €.  

   Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 720 Η.Η. 

   Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή διαγωνισμού της 
υπ’ αρ. 18/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 
                                    

Συν/να : 1) Η υπ’ αρ. 47/2011 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. 
    2) Διακήρυξη 

                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
        ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
                                                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση όπου 
παραβρίσκεται και ο δημοτικός υπάλληλος κ. Χρονόπουλος Βασίλειος, ο οποίος 
εισηγούμενος το θέμα αναφέρει τα εξής:  
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Μόλις χθες μας ήρθε η έγκριση δημοπράτησης για το έργο 
«Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας» από την 

Περιφέρεια και παρακαλώ να το βάλουμε σαν θέμα σήμερα, ώστε να ψηφίσουμε για 
την κατάρτιση των όρων διακήρυξης.  
Επίσης έχουμε άλλα τέσσερα έργα, τα οποία πρέπει και γι’ αυτά να ψηφίσουμε την 
κατάρτιση των όρων διακήρυξης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Αυτά γιατί έρχονται τώρα, γιατί ήρθαν σήμερα;  

 
Αυτά έρχονται σήμερα γιατί τις διαθέσεις πιστώσεων τις πήραμε 
και αυτές μόλις πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα.  

Τώρα ετοιμάσαμε τις διακηρύξεις και δεδομένης εν πάση περιπτώσει και της 
οικονομικής κρίσης, προκειμένου να έχει και ο κόσμος δουλειές για να μπορούν να 
τρέξουν και τα έργα γρήγορα ………………..  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποία είναι αυτά τα έργα; 

 
Το ένα είναι «Βελτίωση Δημοτικής & Αγροτικής Οδοποιϊας Άριος»,  
απ’ το Ταμείο Μολυβιάτη. Είναι «Ανάπλαση προαυλίου Ιερού Ναού 

Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ασπροχώματος» από ΣΑΤΑ. Είναι «Συντήρηση πεζοδρομίων 
και κατασκευή διαβάσεων πεζών» και «Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων πλην 
Καλαμάτας»  από νέο δάνειο. 
Οι μελέτες αυτές έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε αποφάσεις 
έγκρισης για όλες αυτές τις μελέτες.  Τη διακήρυξη θέλουμε, την απόφαση κατάρτισης 
των όρων σήμερα.   

 
Κύριε Πρόεδρε δεν έχουμε αντίρρηση, διότι όπως και προείπαμε και 
εμείς η προσπάθειά μας είναι να υπάρξει μια οικονομική δυνατότητα η 

οποία και τους ανέργους της πόλης θα βοηθήσει.  
Επειδή λοιπόν και τα έργα  βοηθάνε τον τομέα της ανεργίας, δεν έχουμε καμία 
αντίρρηση υπό την προϋπόθεση όμως ότι γι’ αυτά τα έργα θα γίνουν προκηρύξεις 
διαγωνισμών και δεν θα δοθούν με απευθείας αναθέσεις.   
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ 
αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  
ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας», σύμφωνα με το 
σχέδιο που έχει συνταχθεί από  τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του  Δήμου Καλαμάτας, όπως φαίνεται στα 
συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα  11  Απριλίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                             

                                                                        
 


