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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   25/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   169/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η  Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 

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

25η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 32762/1-6-2012 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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 172 απόφαση), 4) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης 

Δημήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην 

υπ’ αριθμ. 172 απόφαση) και 8) Φωτέας Νικόλαος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

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 του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VII 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Γ΄ΦΑΣΗ)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 32471/1-6-
2012 σχετική εισήγηση του Τμήματος  Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών θεμάτων του  Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ VII ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ)»  

 
    Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. 23/2012 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. 2058/563/Α2/20-4-12 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

στ. την υπ’ αρ. πρωτ. 2807/Β1/03.57.01.03/856/24-5-12 προέγκριση δημοπράτησης 
του έργου 

Εισηγούμεθα  
 
την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό  362.175,91 €  
χωρίς ΦΠΑ και 445.476,37 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7323.33 και 
πηγή χρηματοδότησης από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(αρ. εναρ. Έργου 2012ΣΕ01180016) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” με διατιθέμενη πίστωση 
για το 2012 το ποσό των 300.000,00 €.  
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 210 Η.Η. 
 

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

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    μελέτη 23/2012 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη 
                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
        ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
                                                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Εμείς θα ψηφίσουμε ¨λευκό¨ για το  λόγο του ότι για το Ιστορικό 
Κέντρο θα έπρεπε να υπάρχει ένας σχεδιασμός, μια προοπτική και 

μελέτες γενικότερες, αποσπασματικά πάντοτε ενεργείτε και όχι σύμφωνα με εκείνα τα 
οποία πρέπει και εκείνα τα οποία συμφέρουν και το ιστορικό κέντρο και την πόλη. Για 
τους λόγους αυτούς επιεικώς θα ψηφίσουμε ¨λευκό¨.  

 
Γιατί επιλέξατε τον ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό και όχι τον κλειστό. Το 
ποσό είναι μεγάλο. 

 
Η επιτροπή γνωρίζει μέχρι ποιο ποσό είναι ανοικτός ο μειοδοτικός 
διαγωνισμός και μέχρι πόσο είναι ο κλειστός. 

 
Η απόφαση να γίνει ανοιχτός ή κλειστός είναι πολιτική, δεν έχει να κάνει 
μόνο με το..  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει να κάνει και με τα όρια που θέτει  ο νόμος. 

 
Υπάρχουν όρια στα οποία συμπίπτουνε και τα όρια του ανοικτού και του 
κλειστού, δεν βάζει απαγορευτικό. Θέλω να μου πείτε γιατί επιλέξατε τον 

ανοικτό. Γιατί στην ουσία με τον ανοικτό κάνετε επιλογή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Διαβάστε την εισήγηση να τη δείτε. 
 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, για την επιλογή του ανοικτού. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Θα μου πείτε γιατί έγινε ανοικτός και όχι κλειστός. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί το επιτρέπει ο νόμος να γίνει ανοικτός.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Και κλειστός επιτρέπει κε Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς οι διαδικασίες του ανοικτού είναι πιο σύντομες, πιο γρήγορες. 

 
Δεν είναι ούτε πιο σύντομες ούτε πιο αργές, είναι περίπου οι ίδιες. 
Διαφοροποιείται ο τρόπος επιλογής. Εγώ θέλω να μου πείτε πολιτικά γιατί 

κάνετε αυτή την επιλογή; Μπορείτε να μου δώσετε μια απάντηση; 
 
Δεν μπορώ να σας δώσω την απάντηση, ούτε στην επιτροπή μετέχω, 
ούτε… 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: (Δεν ακούγεται) 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Έχεις άλλες ευελιξίες. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Μπορείτε να το εξηγήσετε; 
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορώ να το εξηγήσω ούτε εγώ ούτε ο κ. Φωτέας. 
 
Να έρθει ο εισηγητής να μας το πει….(δεν ακούγεται)… αλλά θέλω να δω 
γιατί. Γιατί είμαι σίγουρος ότι την εισήγηση που έκανε η επιτροπή, την 

έκανε κάτω από ορισμένες οδηγίες.  
 
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην επιτροπή. Δεν νομίζω ότι η επιτροπή ή 
οι επιτροπές… 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είναι πολιτική η απόφαση. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Απορία εξέφρασα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε στην ψηφοφορία.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Φωτέα;  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Κατά.  
 
ΦΩΝΗ: (Δεν ακούγεται). 

 
Τέλος πάντων θα σας αναλύσει ο κ. Λιοντήρης τη διαφορά ανοικτού και 
κλειστού, στο τέλος όμως. 

 
Να πω κάτι κε Πρόεδρε. Πάντως όταν μπαίνουν θέματα που έχουν 
σχέση με τη λογική λειτουργία της Επιτροπής δηλαδή  να μπορούμε 

να αποφασίζουμε σε βάθος ορισμένα   πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να διευκολύνετε. 
Δηλαδή δεν είναι άσχημα να έρχονται και εδώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο κε Μπεχράκη. 

 
Να μας εξηγήσει αυτή τη… γιατί άμα έτσι τα ισοπεδώνουμε όλα, τότε 
απλώς να φέρνουμε τα χέρια μας εδώ, να τα σηκώνουμε…  

 
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουμε κάνει επανειλημμένα έγγραφα, δυστυχώς… 
Εντάξει, δικιά μου και η ευθύνη όμως. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Φωτέα και 
τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα & Φαββατά, κατά πλειοψηφία,  
  

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
  
Ι.   Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

ανοιχτού    δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Γ' ΦΑΣΗ)» με 
προϋπολογισμό 362.175,91 €  χωρίς ΦΠΑ και 445.476,37 € 
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7323.33 και πηγή 
χρηματοδότησης από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Επενδύσεων (αρ. εναρ. Έργου 2012ΣΕ01180016) μέσω του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”  με διατιθέμενη πίστωση για το 2012 το ποσό 
των 300.000,00 €, 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 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 210 Η.Η. 

 
ΙΙΙ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή   

διαγωνισμού  της υπ . αρ. 18/2012  Απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

  8. Φωτέας Νικόλαος  
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Ιουνίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                             
 


