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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   260/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 32η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 07-10-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3)  Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

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

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης.  

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 

ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 21605/1-10-2010 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ KAI ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
  
Προκειμένου να δημοπρατήσουμε την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ              
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5  
(ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) με προϋπολογισμό 271.894,60 χωρίς να υπολογίζεται ο  Φ.Π.Α. και 
334.430,36 € συμπεριλαμβανομένου τού Φ.Π.Α. 
 
εισηγούμεθα την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων της 
διακήρυξης, για τη διενέργεια διεθνή ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού της 
παραπάνω προμήθειας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή, σύμφωνα με τους 
όρους της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το 
Π.Δ. 118/2007 και των συναφών Νόμων, του Π.Δ. 60/2007 – ΦΕΚ 64/16-03-2007, Τεύχος 
Α., 
 
καθώς και τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας της προμήθειας σύμφωνα με την  305/2010   
παρ.   3  Απόφαση  Δ.  Σ. 
 
Συν/να : Μελέτη  
 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
            
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Τι προϋπολογισμό έχει κ. Δήμαρχε; 
 

335.000 περίπου. 
 
Και τα δύο έργα; 
 

Ναι και τα δύο. 
 
Δηλαδή, ουσιαστικά η συμμετοχή του Δήμου στον Αθλητικό Οργανισμό 
γίνεται μέσω της κατασκευής αυτών των έργων. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Πολλαπλασίως. Είναι πολλαπλάσια η συμμετοχή. 
Αγοράζεται το πλαστικό, μαζί και ο τάπητας, όπως έγινε στη Σπερχογεία και 

στο Λουκαρέα. 
Είναι το 3ο γήπεδο αυτό, το άλλο που παίρνει σειρά είναι το γήπεδο Γαρδικίου. 

 
Πλαστικό; 
 

Πλαστικό γιατί η συντήρηση …… 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Είναι δύσκολη. 
 
 Όχι μόνο είναι δύσκολη, χρειάζεται ειδικούς και επειδή προπονούνται τα 
παιδιά μέσα, δεν υπάρχει βοηθητικό γήπεδο, χρησιμοποιείται περισσότερες 

ώρες απ’ ότι προβλέπεται από τους κανονισμούς και τα γήπεδα δυστυχώς με χορτάρι όταν 
δεν υπάρχει η συντήρηση που πρέπει και δεν χρησιμοποιούνται τις λίγες ώρες που 
επιβάλλεται από τους κανονισμούς, γίνονται και προπονήσεις, μετατρέπονται σε χωράφια. 
Και τέτοια γήπεδα, να μην τα ονοματίσω, έχομε δυστυχώς στη Μεσσηνία αρκετά.  
Τώρα η νέα γενιά πλαστικού δεν δημιουργεί προβλήματα, δεν γλιστράει, δεν ανάβει με το 
σούρσιμο των ποδιών και εν πάση περιπτώσει είναι μία λύση. 

 
Με τις μεγάλες θερμοκρασίες υπάρχει ένα προβληματάκι. 
 

Δεν παίζουν με τις μεγάλες θερμοκρασίες, είναι νεκρά περίοδος. 
 

Χορτάρι δεν είναι αλλά τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. 
 
Στη ζωή δεν μπορείς να τα έχεις όλα. 
 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

I. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια διεθνούς ανοικτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 
(ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ)» με προϋπολογισμό τριακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων τριάντα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (334.430,36 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 
54/2010 μελέτη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια σύμφωνα με το 
σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, όπως φαίνονται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας 
εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 305/2010, παρ. 3 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Καλαμάτας. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


