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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   25/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   170/2012 
 

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ 

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 32467/1-6-
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 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ»  

 
    Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. 151/2011 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. 1308/25-4-12 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στον Αξονα 

Προτεραιότητας “08 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου” του 
Ε.Π.  «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» 

στ. την υπ’ αρ. πρωτ. 1519/25-05-2012 προέγκριση δημοπράτησης του έργου απο την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 
Εισηγούμεθα  

 
την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό  1.134.453,78 €  χωρίς ΦΠΑ και 1.395.378,15 € 
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7323.36 και πηγή χρηματοδότησης από τον 
Αξονα Προτεραιότητας “08 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής 
Πελοποννήσου” του Ε.Π.  «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» με 
διατιθέμενη πίστωση για το 2012 το ποσό των 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 24 μήνες. 
 

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

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    μελέτη 151/2011 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη 
                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
 
        ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
                                                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό κε Πρόεδρε. 

 
Κύριε Λιοντήρη μπορείτε να μας βοηθήσετε; Για ανοικτό ή κλειστό που 
λέει ο κ. Φωτέας γιατί δεν υπάρχει αρμόδιος υπάλληλος ενώ θάπρεπε να 

είναι εδώ τώρα. 
 
(Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών): 
Κατά πλειοψηφία οι διαγωνισμοί είναι ανοιχτοί. Τι εννοώ. Να έχουν το 

δικαίωμα συμμετοχής οι δικαιούχοι όπως στην προκήρυξη και να μετέχει ο καθένας 
ανοιχτά χωρίς να είναι προκαθορισμένος ο αριθμός τους ή τέλος πάντων το όριό τους. 
Όταν λέμε κλειστό εννοούμε για πολύ εξειδικευμένα αντικείμενα που επιλέγεις, έναν – 
δύο – τρεις – τέσσερις – δεκαπέντε, εσείς οι δεκαπέντε δίνετε προσφορά. Αυτός είναι ο 
κλειστός, κλειστός στο όριο των συμμετεχόντων λόγω της μίας εκλογής ή της άλλης. 
Υπάρχει το όριο βέβαια του πρόχειρου, υπάρχει του κανονικού, αυτά είναι στη 
διαβάθμιση των επιπέδων αλλά ο ανοικτός ή ο κλειστός έχει να κάνει με το ανοικτό 
χωρίς περιορισμούς και το κλειστό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή ο κλειστός είναι πιο… 

 
Ο κλειστός επιλέγεται όταν έχεις να κάνεις με συγκεκριμένες που θέλεις 
εκεί εκ των προτέρων… (δεν ακούγεται)  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Δεν ακούγεται) 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Ο ανοικτός είναι το σύνηθες, είναι το… 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Έθεσα κάποιο θέμα; Είπα γιατί ανοικτός και όχι κλειστός. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: (Δεν ακούγεται) 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Αυτό είναι το σύνηθες. 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: Δηλαδή προσφορές έχετε βάλει μέσα. 

 
Όχι, δεν έχει να κάνει με τις ανοικτές προσφορές και με τον φάκελο 
δικαιολογητικών και τέτοια. Είναι πάντα αυτά, η τήρηση των 

δικαιολογητικών είναι ίδια, δηλαδή φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος προσφοράς. 
 
 
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  «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΚΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 1.134.453,78 €  χωρίς 
ΦΠΑ και 1.395.378,15 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 
30.7323.36 και πηγή χρηματοδότησης από τον Άξονα Προτεραιότητας 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 
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“08 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου” του Ε.Π.  
«Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» με διατιθέμενη 
πίστωση για το 2012 το ποσό των 500.000,00 €, 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 24 μήνες. 

 
ΙΙΙ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή   

διαγωνισμού  της υπ . αρ. 116/2012  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) 

  


