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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   105/2020 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η  Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10  στο 
Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 9η/2020 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7876/28-2-2020 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης 
Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 93 απόφαση). 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ.  Αθανασόπουλος Κων/νος  και Χριστόπουλος Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο και Κοσμόπουλο 
Βασίλειο αντίστοιχα.   
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργας κ. Κουρεντζής 
Γεώργιος, καθώς και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Αλαγονίας κ. Καζάκος Γεώργιος και Πηγών κ. 
Μαρκόπουλος Απόστολος.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: Θουρίας κ. Κυριακόπουλος 

Κων/νος, Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 13ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2019 μελέτης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και 
διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου στην Τ.Κ. 

Πηγών», κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

Η από 25-02-2020 εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για 
την ενημέρωση των μελών του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2019  μελέτης του Τμήματος μελετών της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων 

αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο 

κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών» 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την ανάγκη κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-

τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών», 

2. Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), Ν. 3852/2010, Ν.4412/2016 και Ν. 4182/2013, 
3. Την με αριθμ. πρωτ. 9004/28-01-2019 (ΑΔΑ:6Ρ2ΜΟΡ1Φ-ΠΗΓ)  Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών 

Περιουσιών, περί εγκρίσεως του  Προϋπολογισμού  Οικονομικού έτους 2020, του 

Κληροδοτήματος Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου, 

4. Την υπ’ αριθμ. 103/2019  μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με 

τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση 

με το δρόμο κοιμητηρίου , στην Τ.Κ. Πηγών». 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

τη λήψη απόφασης σχετικής με:  
1) Την αποδοχή εκτέλεσης του έργου και την έγκριση της υπ’ αριθμ. 103/2019 μελέτης, 

2) Τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4, 

άρθρου 45 Ν.4182/2013, 

3) Την έκδοση σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με το συν/νο προτεινόμενο σχέδιο το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης,  

4) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την 

υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης. 

 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Ο Πρόεδρος 

Της Οικονομικής Επιτροπής 

Διοικούσας – Διαχειριστικής 

Επιτροπής κληροδοτήματος  

Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 
Επίσης στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν και σχέδιο της  πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του ανωτέρω έργου, καθώς και η προς έγκριση 
υπ΄ αριθμ. 103/2019 μελέτη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 
Το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης και  η Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθμ. 103/2019 μελέτης 
έχουν αναλυτικά ως εξής:    
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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 

και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη  σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. 

Πηγών» 

 
Το Κληροδότημα Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου προγραμματίζει να προβεί στην ανάθεση της 

εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση 

οδού για τη σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών», σύμφωνα με τις προβλέψεις της 

παρ. 4, άρθρου 45 Ν.4182/2013. 

Στοιχεία έργου: -Μελέτη αρ. 103/2019 Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, 

-Προϋπολογισμός μελέτης: 12.617,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, 

-Κ.Α. δαπάνης: 70.7333.03,  

-Εγκεκριμένη πίστωση ποσού 12.625,00€ από Ι.Π. προϋπολογισμού 

Κληροδοτήματος  Γρ. Αλεξανδρόπουλου, 

-Η αριθμ. 49/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  Καλαμάτας με 
την οποία έγινε  η έγκριση και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης Κ.Α.:70.7333.03 ποσού 

12.625,00€, 

-Η αριθμ. …../2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με 

την οποία έγινε η αποδοχή εκτέλεσης του σχετικού έργου, η έγκριση της υπ’ αριθμ. 

103/2019 μελέτης καθώς και ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ανωτέρω 

έργου.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, καλούμε τους εν δυνάμει ενδιαφερομένους να αποστείλουν την οικονομική 

προσφορά τους, μέσα σε κλειστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο γράφοντας εξωτερικά 

με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας τους καθώς και το λεκτικό «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για 

το έργο του κληροδοτήματος Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου, “Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και 

διαμόρφωση-τσιμεντόστρωση οδού για τη  σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών”»  

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι στις ..…-…..-2020. 

 

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στην ταχυδρομική διεύθυνση του φορέα «Κληροδότημα 

Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου», Δημαρχείο Καλαμάτας Αθηνών 99 Καλαμάτα, Τ.Κ.24134,  

(πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας 1ος όροφος)  από τις ..…-…..-2020 έως τις ..…-…..-2020, ώρα 

14:00 (διάστημα 10 ημερών). 

 
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προσφορών, αυτές θα ανοιχθούν από την Οικονομική 

Επιτροπή, η οποία αποτελεί την  Διοικούσα – Διαχειριστική  Επιτροπή  των κληροδοτημάτων του 

Δήμου Καλαμάτας, στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίασή της μετά την λήξη της 

ημερομηνίας  υποβολής των σχετικών προσφορών.  

To έργο θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4182/2013. 
 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως συνυποβάλλετε 

με την προσφορά σας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές και  στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

β. Φορολογική ενημερότητα 
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016), 

Στην περίπτωση  νομικού προσώπου θα πρέπει να προσκομισθούν αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης (άρθρο 93 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 
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Στην διαδικασία επιλογής αναδόχου μπορούν να συμμετέχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή 

Ενώσεις ή Κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής, που 

αποδεδειγμένα λειτουργούν νόμιμα και έχουν σχετική εμπειρία.  

Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που 

δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 

Εργ. Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), με Τάξη Α1 και πάνω, καθώς και κατασκευαστές εγγεγραμμένοι στα 

Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις παραπάνω κατηγορίες 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.   

 
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί επί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Καλαμάτας πριν από την ορισμένη ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών.   

 

Αντίγραφο της μελέτης υπάρχει στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr) 

για κάθε ενδιαφερόμενο. Η παραλαβή του αντιγράφου της μελέτης θα γίνεται από τους 

ενδιαφερόμενους με δικές τους δαπάνες και δική τους ευθύνη. 

 

Πληροφορίες για το έργο παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο του Τμήματος 

Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας 

τηλ.2721360840 
 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

Διοικούσας-Διαχειριστικής Επιτροπής  

κληρ/τος Γρ. Αλεξανδρόπουλου 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Λοιπόν, έχουμε την αποδοχή της εκτέλεσης του έργου και την έγκριση της υπ’ 
αριθμ. 103 μελέτης του ’19, τον κανονισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου.  

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του 4182 του ’13, την έγκριση σχετικής σύμφωνα με το 
συνημμένο προτεινόμενο σχέδιο το οποίο αποτελεί μέρος της εισήγησης, και την 
εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της  Οικονομικής Επιτροπής για την υπογραφή της σχετικής 
πρόσκλησης. Κάνουμε μία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου 
«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση της οδού για τη 
σύνδεση με το δρόμο κοιμητηρίου στην Τοπική Κοινότητα των Πηγών».  

Η μελέτη είναι εδώ, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Η μελέτη είναι 12.617 ευρώ και 
97 λεπτά.  

Ο Πρόεδρος να μιλήσει.  
Κύριε Πρόεδρε. 

 
(Πρόεδρος Κοινότητας Πηγών): …. (εκτός μικροφώνου δεν ακούγεται) 
Είμαι υπέρ της μελέτης.  

 
¨Υπέρ¨, λοιπόν, και ο κ. Πρόεδρος για το έργο καταρχήν και για τη μελέτη την 
οποία έχει γίνει.  

Θέλετε να πείτε κάτι;  
Ωραία. Ομόφωνα.  
  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του 
Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και 
Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 295/2019 απόφασή της, 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 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ι.   Αποδέχεται την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 
και διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο 
κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Πηγών». 

 
ΙΙ.  Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 103/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Καλαμάτας, για το ως άνω έργο, με προϋπολογισμό 12.617,97 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η Τεχνική Έκθεση της οποίας καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
ΙΙΙ. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης του ανωτέρω έργου σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 45 Ν.4182/2013.  
 
IV.  Εγκρίνει την έκδοση σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

ανάθεση του ανωτέρω έργου, σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο το οποίο 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
V.   Εξουσιοδοτεί  τον  Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάβα Γεώργιο για 

την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αθανασόπουλος Κων/νος  

  2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  3. Μαρινάκης Σαράντος  

  4. Μπάκας Ιωάννης  

  5. Μπασακίδης Νικόλαος 

  6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10  Μαρτίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 


