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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   219/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η  Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

30η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 42497/13-7-2012 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) 

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 221 

απόφαση), 3) Πολίτης Δημήτριος, 4) Στασινόπουλος Στυλιανός, 5) Φαββατάς 

Δημήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος.  

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπουζιάνης Παύλος. 

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Καρβέλης Γεώργιος και Μιχαλόπουλος Σωτήριος, οι οποίοι συμμετέχουν 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο και 

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, με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΑΡΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» 

που το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, μετά από σχετική 
πρόταση της Αντιδημάρχου κας Ντίντας Παναγιώτας, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 
του, την οποία  αιτιολόγησε ως εξής: 

 
Για την ανάπλαση της Φαρών, έχουμε συζητήσει και ξανασυζητήσει αρκετές 
φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι και η προέγκριση δημοπράτησης, έχει 

έρθει η απόφαση ένταξης εδώ και  καιρό, είχαν ζητηθεί κάποιες διευκρινιστικές από την 
Αρχαιολογία, δόθηκαν οι διευκρινιστικές και ήρθε η προέγκριση δημοπράτησης από την 
ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και πρέπει να 
δημοπρατήσουμε το έργο. 
 
 
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 43141/17-7-2012 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 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ»  

 
    Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. 157/2011 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. 1833/11-6-12 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ  ΝΗΣΟΙ” 

στ. την υπ’ αρ. πρωτ. 2396/13-7-12 προέγκριση δημοπράτησης του έργου 
 

Εισηγούμεθα  
 
την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΦΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ» με προϋπολογισμό  1.977.898,46 € συνυπολογιζομένου 
του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7323.37 και πηγή χρηματοδότησης από πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. εναρ. Έργου 2012ΕΠ02680023) μέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – 
ΙΟΝΙΟΙ  ΝΗΣΟΙ” 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 365 Η.Η. 
 

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

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική μελέτη 157/2011 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη 
                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
        ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
                                                                                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
 Είναι ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στις αστικές αναπλάσεις της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, έχει εγκριθεί η μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε η 
απόφαση έγκρισης από την Περιφέρεια, στη συνέχεια ήρθε και η προέγκριση 
δημοπράτησης και σήμερα συζητάμε την έγκριση διακήρυξης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έγκριση της διακήρυξης. Υπάρχει η διακήρυξη;  
 
ΝΤΙΝΤΑ: Βεβαίως υπάρχει.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πού είναι; Στην υπηρεσία.   

 
 ……………..(δεν ακούγεται) την οποία έχει εγκρίνει και η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου.  

 
Δεν μας εκφράζει εμάς η Περιφέρεια Πελοποννήσου.  
Κύριε Πρόεδρε αυτή είναι παρωδία συζήτηση. Δεν έχει τη σοβαρότητα 

την οποία πρέπει να έχει και προς το αξίωμά σας και προς την επιτροπή της 
πλειοψηφίας και προς εμάς.  
Παρακαλώ για λόγους ευθιξίας, θα έπρεπε να το αναβάλετε. Σε κάθε περίπτωση εμείς 
ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.  

 
 Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω ότι ίσως κάποιοι να μην έχουν αντιληφθεί ότι 
το ΕΣΠΑ όπου νάναι τελειώνει και όσοι προλάβουν και εντάξουν και 

δημοπρατήσουν έργα θα μπορέσουν να έχουν μία πορεία …….  
 
Αν γίνουν κάποια λάθη θα πάνε στα ποινικά δικαστήρια είπε και ο κ. 
Φωτέας κατηγορούμενοι.  

 
Ναι, ναι βεβαίως. Δεν νομίζω όμως ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε ότι 
αφορά τη διακήρυξη ……………………. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η διακήρυξη έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο;  

 
Δεν έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει εγκριθεί από την 
αρμόδια διαχειριστική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ουσιαστικά 

είναι εφαρμογή της νομοθεσίας  για το πώς δημοπρατούνται τα έργα του ΕΣΠΑ. Το 
μόνο ας πούμε το οποίο θα πρέπει να τεθεί είναι η εφαρμογή της νομοθεσίας για κάτι 
το οποίο όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι συμφωνούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι 
ημερομηνίες αναφέρει παραπάνω …… (δεν ακούγεται). 

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΝΤΙΝΤΑ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χρονόπουλε, η διακήρυξη δεν υπάρχει στην υπηρεσία σας;  
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει βέβαια.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Πρώτον θέλω να πω ότι το ΕΣΠΑ δεν τελειώνει φέτος.  

 
Να το συζητήσουμε μετά αυτό το θέμα; Να πάει να φέρει τη διακήρυξη 
ο κ. Χρονόπουλος;  

 
Δεν μιλάω για τη διακήρυξη. Εγώ μιλάω για αυτά που είπε η κα 
Αντιδήμαρχος και δεύτερον για το πρώτο θέμα γιατί πάνω στην ένταση 

μου διέφυγε να το ρωτήσω. Διευκρινιστικό  είναι. Μας είπατε ότι τελειώνει 31 
Οκτωβρίου η προθεσμία για την εκταμίευση των χρημάτων.  
 
ΝΤΙΝΤΑ: Για το  Πράσινο Ταμείο ναι.  

 
Ωραία. Θα κάνετε δημοπράτηση 7 Αυγούστου. Δηλαδή ο εργολάβος θα 
εγκατασταθεί 15,  από νωρίτερα ………………………...  

 
ΝΤΙΝΤΑ: Μιλάμε πολύ σφικτή ………………(δεν ακούγεται).  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Εδώ βλέπω προθεσμία εκτέλεσης του έργου 180 Η.Η.  

 
Αυτό το χρονοδιάγραμμα είχε τεθεί πριν μας έρθει η απόφαση του 
Πράσινου Ταμείου, που μας έλεγε ότι μέχρι 31 Οκτωβρίου και συντμήξτε 

όσο μπορείτε τους χρόνους και βέβαια θα έπρεπε να υπάρξει μια συνεννόηση με τον 
εργολάβο …………………. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Είναι μεταγενέστερο έγγραφο δηλαδή.  

 
Κυρία Αντιδημάρχου, συγνώμη.  
Εμείς έχουμε κληθεί εδώ σε μια συγκεκριμένη εισήγηση. Εγώ δεν διαφωνώ 

σ’ αυτό που λέτε. Ή λοιπόν θα πρέπει να διορθώσετε την εισήγησή σας, αν αφορά 
εσάς, είτε η υπηρεσία. Όταν εμείς καλούμεθα να κάνουμε χρήση επί συγκεκριμένων 
εισηγήσεων, θα πρέπει να είμαστε τυπικοί. Τίποτε άλλο.     
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των κ.κ. Μπρεδήμα και 
Φαββατά  και την καταψήφιση της πρότασης από τον κ. Φωτέα, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  
ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ», 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. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού  
της υπ’  αρ. 18/2012  απόφασης της 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. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31 Ιουλίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 
 

 


