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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   118/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 14η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 06-05-2010 

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) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος  κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 

ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος  αναφέρει ότι το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με την από 26-4-2010 εισήγησή του, προκειμένου να 
δημοπρατηθεί η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ» με 
προϋπολογισμό 37.100,00 € χωρίς ΦΠΑ και 44.891,00 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, 
εισηγείται στη Δημαρχιακή Επιτροπή την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. Αρ. 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 εν 
λόγω προμήθειας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 65/2009 παρ. 5 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να 
διευκολυνθεί στο έργο της η Δημαρχιακή Επιτροπή.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Αυτό πάει πολύ καλά, γέμισαν εντάξει, ανθρώπινα είναι και αυτά,  οι 
οστεοθήκες οι 270 τις οποίες είχαμε. Αυτό μας βοηθάει στο ότι 

απελευθερώνονται σιγά - σιγά, αυτά τα κτίρια, ιδιαίτερα αυτό με τους τσίγκους. Ο κόσμος 
δέχεται να κάνουμε γρηγορότερα εκταφές, να γίνονται εκταφές την τριετία, εφόσον τους 
δίνεις μια εναλλακτική λύση να έχουν το δικό τους χώρο, να υπάρχει συναισθηματική 
σχέση. Είναι βέβαιο ότι και αυτά θα κριθούν πάρα πολύ γρήγορα. 
Δεν υπάρχει αντίρρηση έτσι; Ένας είναι σήμερα αυτός που τα φτιάχνει.  
 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Θα χρειαστούμε χιλιάδες …………. (δεν ακούγεται)  

 
Ναι, αλλά σε βοηθάει, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή δυνατότητα, έχουμε 50 
θέσεις στο νεκροταφείο που δεν είχαμε ποτέ.   

 
Μήπως και στη Σπερχογεία να βάλουμε που έχουμε ένα οστεοφυλάκιο 
άχρηστο; 

 
Κάτσε να δούμε στο κέντρο και μετά θα επεκταθούμε. Στα χωριά δεν έχουμε 
πίεση.   

 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Εντάξει. 

  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα και το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν.  
3463/2006), καθώς επίσης και τις «Περί δημοπρασιών έργων των Ο.Τ.Α.» σχετικές 
διατάξεις,  

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

 
Ι. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει 
συνταχθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος  της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας 

εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 65/2009 παρ. 5, 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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μπάκας Ιωάννης  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 13  Μαΐου  2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 


