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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   50/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  410/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

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

50η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 75249/21-12-2012 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) 

Πολίτης Δημήτριος  και 5) Φωτέας Νικόλαος. 

 

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

Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος και 3) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

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 θέματα λόγω 
του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Τροποποίηση της αριθμ. 344/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Καλαμάτας περί έγκρισης τευχών διαγωνισμού για την ανάθεση 

εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής 
Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας». 

Η  υπ’ αριθμ. πρωτ. 75705/27-12-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του 
Δήμου Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ 344/2012 Απόφασης περί Έγκρισης των 
Τευχών Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Πράξη 
Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας» . 
 
ΣΧΕΤ. :  Η με αριθμ. 344 /2012 Απόφασή σας 
 
Mε την αριθμ 344/2012 Απόφασή σας εγκρίθηκε η Προκήρυξη  και οι όροι 
Διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Πράξη Εφαρμογής 
Περιοχής Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας» 
 
Στην παραπάνω εγκεκριμένη Προκήρυξη οι καλούμενες τάξεις μελετητικών πτυχίων 
καθορίστηκαν βάσει της Υπ. απόφασης Δ15/οικ/5961(ΦΕΚ 1200/11.04.2012) περί 
ορίων αμοιβών  μελετών έτους 2012, ως ακολούθως : 

- στην κατηγορία μελέτης 16 πτυχία τάξεων Γ, Δ ή Ε 
- στην κατηγορία μελέτης 02, πτυχίο τάξης Γ 

Όμως σύμφωνα με το Π.Δ. 138/2009 ως τέθηκε σε ισχύ με το Π.Δ. 133/2011, από την 
17η-11-2012 τροποποιήθηκαν τα όρια αμοιβών μελετών ανά τάξη πτυχίου της ως 
άνω  Υπ. απόφασης Δ15/οικ/5961. Στο πλαίσιο αυτό τροποποιούνται οι καλούμενες 
τάξεις μελετητικών πτυχίων ως ακολούθως : 

- στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Γ΄ ή Δ΄ 
- στην κατηγορία μελέτης 02, πτυχία τάξεων Β΄ ή Γ΄ 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η Υπηρεσία εισηγείται την τροποποίηση της 
αρχικής Απόφασης 344/2012 περί έγκρισης της Προκήρυξης και των όρων του 
διαγωνισμού μόνο ως προς την ανωτέρω αλλαγή των καλουμένων τάξεων Πτυχίων 
για τις κατηγορίες μελετών 16 και 02. Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη πριν τη 
Δημοσίευση του Διαγωνισμού.   
  
Συνημμένα :   
1.Τεύχη Διαγωνισμού 
 
  Η Διευθύντρια 
  Παναγιώτα Κουράκλη 

Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
Η εισήγηση της Διευθύντριας Πολεοδομίας κας Κουράκλη και η διαλογική συζήτηση 
που διεξάγεται επί του θέματος, έχουν ως εξής:  
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Είναι ένα τυπικό θέμα. Αφορά την προκήρυξη του Ασπροχώματος, αφορά 
μόνο τις τάξεις πτυχίων τις οποίες  καλούμε στο διαγωνισμό. Έχει συμβεί 

το εξής:  
Εμείς όταν φτιάξαμε την προκήρυξη και την περάσαμε από την Οικονομική Επιτροπή, 
δουλέψαμε με βάση μια Υπουργική απόφαση η οποία όριζε τα όρια των τάξεων 
πτυχίων για το ’12. Όμως υπήρχε ένα Προεδρικό Διάταγμα το 138 του 2009, το οποίο 
καθορίζει τα των μελετητικών πτυχίων, όμως αυτό είχε ανασταλεί η εφαρμογή του και 
με νεότερο Προεδρικό Διάταγμα του ’11 τίθεται σε εφαρμογή από 17 Νοέμβρη του ’12. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Άρα πρέπει να συμπεριληφθεί και αυτό ……………………  

 
Δεν το ξέραμε αυτό, σας το λέω, το μάθαμε εκ των υστέρων αυτό και 
μέσω της διαχειριστικής αρχής και προσαρμόζουμε μόνο τις τάξεις των 

πτυχίων.  Αλλάζουν και οι δύο κατηγορίες που ζητούσαμε. Δηλαδή στην κατηγορία 
των πολεοδομικών ζητούσαμε Γ’ τάξη και τώρα προστίθεται και η Β’, δηλαδή πέφτει το 
όριο και ζητάμε και χαμηλότερο πτυχίο και στα τοπογραφικά αφαιρείται η Ε’ και μένει 
μόνο η Γ’ και η Δ’. Μόνο αυτό αλλάζει, τίποτα άλλο και είμαστε υποχρεωμένοι άσχετα 
αν εγκρίναμε την προκήρυξη νωρίτερα, πριν από τις 17 Νοέμβρη, να 
ευθυγραμμιστούμε με αυτή την αλλαγή αφού η δημοσίευση θα γίνει τώρα.  

Νομίζω το ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχει και η Τεχνική Υπηρεσία και αυτή ήταν και η 
αφορμή που το μάθαμε κιόλας. Πρέπει να είναι στο φάκελο, με παρακάλεσε ο κ. 
Τζαμουράνης, γιατί έχουμε μια σύσκεψη κάτω στην Οικονομική Υπηρεσία,  είναι το 
ίδιο θέμα, αλλάζει το πτυχίο και σ’ αυτά. Είναι ακριβώς το ίδιο.  

 
Αυτά τα οποία είπε η κα Κουράκλη, αντιλαμβανόμεθα πράγματι ότι 
πρέπει να προσαρμόσουμε, να γίνει μία προσαρμογή της προκήρυξης 

με τα νέα δεδομένα του νόμου προκειμένου να προχωρήσει.  
Εκείνο όμως που θα ήθελα να παρακαλέσω και εσάς και την κα Κουράκλη, είναι να 
γίνει επίσπευση όλων αυτών των διαδικασιών για να γίνει η προκήρυξη, διότι η περιοχή 
αυτή του Ασπροχώματος εδώ και 10 – 15 χρόνια οι άνθρωποι υποφέρουν και όπως 
έχω πει έχουν καταθέσει τα χρήματά τους και περιμένουν να ανεγείρουν οικοδομές και 
ήδη έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές κατά το ήμιση των χρημάτων τους κτλ. 
Επιβάλλεται από την πλευρά του Δήμου, να δείξετε και να δώσετε ότι είναι δυνατόν, 
προκειμένου να προχωρήσει και να τελειώσει πλέον αυτό το θέμα που λέγεται 
Ασπρόχωμα με την ένταξή του πλέον στο σχέδιο.    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Μπρεδήμα. Κύριε Φωτέα;  

 
Συμφωνώ. Τυπικό είναι το θέμα, δεν έχω λόγο, αρκεί να πάμε ακόμα πιο 
γρήγορα, όσο μπορούμε πιο γρήγορα ………………    

 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ: Αύριο θα το στείλουμε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Πότε περίπου;  

 
Θέλει 52 ημέρες από τη δημοσίευση στην εφημερίδα «Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων». Άρα υπολογίστε, συνήθως αυτοί τα δημοσιεύουν γύρω 

στις 7 ημέρες μετά την αποστολή. Η αποστολή γίνεται ηλεκτρονικά.      
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δηλαδή ένα δίμηνο.  
 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  
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ΚΟΥΡΑΚΛΗ: Ναι ένα δίμηνο, σ’ ένα δίμηνο θα γίνει ο διαγωνισμός.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 344/2012 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τευχών διαγωνισμού για την 
ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής 
Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας», με την αλλαγή των καλουμένων 
τάξεων πτυχίων για τις κατηγορίες μελετών 16 και 02, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 75705/27-12-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η προαναφερόμενη υπ’ αριθμ. 344/2012 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.  
 
 
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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης Δημήτριος  

  5. Φωτέας Νικόλαος 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31 Δεκεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                      
                                                   


