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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 19η  Ιουνίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

27η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 36445/15-6-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: 1) 

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος 3) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος.  

 

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κ. Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος.  

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο.  

 

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 6ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση οργανωµένων χώρων 

πρασίνου (2012)». 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος παραβρίσκεται ο ∆ιευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
κ. Λιοντήρης. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 
36084/14-6-2012 εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Έργων της  ∆ιεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Συντήρηση 
οργανωµένων χώρων ̟ρασίνου (2012)» προϋπολογισµού: 103.526,33€ 
(συµπεριλαµβανοµένου και του  Φ.Π.Α). 
  

       Σας υποβάλουµε τα πρακτικά της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που διεξήχθη 
στις 25/05/2012 και ολοκληρώθηκε στις 13/06/2012 για την παροχή υπηρεσιών: 
«Συντήρηση οργανωµένων χώρων ̟ρασίνου (2012)» προϋπολογισµού: 103.526,33€ 
(συµπεριλαµβανοµένου και του  Φ.Π.Α). 
  
        Κατά της ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση µέχρι και την 
επόµενη ήµερα από την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού και την ανακοίνωση του πρακτικού 
(άρθρο 20 του Π. ∆. 28/80). 

 
 
Συν/να : 1) 1ο και 2ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού  

               

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 
Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

                                                                                             

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα Πρακτικά του εν λόγω διαγωνισµού, τα 
οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1
ο
) 

  

 ∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες 

προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς συµπλήρωσης τιµολογίου και µε κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαµηλότερη προσφορά για την ανάδειξη µειοδότη για την εκτέλεση 

της παροχής υπηρεσιών: «Συντήρηση οργανωµένων χώρων πρασίνου (2012)» 

προϋπολογισµού: 103.526,33€ (συµπεριλαµβανοµένου και του  Φ.Π.Α). 

 

Στη Καλαµάτα, και στην ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Καλαµάτας, οδός Παπατσώνη αριθµός 4 σήµερα την 25 Μαϊου 2012 ηµέρα 

Παρασκευή  και ώρα 10:00 π.µ οι υπογράφοντες : 
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Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  Γεωπόνος 

Τα Μέλη  : Παχής Λεωνίδας Τεχνολόγος Γεωπόνος και  

                   Τζαµουράνη Βασιλική ∆ιοικητικός  

Που αποτελούµε την Ε π ι τ ρ ο π ή   ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  διεξαγωγής   της  ανωτέρω   

δηµοπρασίας   σύµφωνα   µε  τις   υπ.  αρ.  37/2012   απόφαση  της  Οικονοµικής   

Επιτροπής  του   ∆ήµου   Καλαµάτας, συνήλθαµε  για την διενέργεια της δηµοπρασίας 

σύµφωνα µε την οικεία ∆ιακήρυξη, τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, του Ν. 3463/2006, 

της Υπ. Απόφασης 11389/90 (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95, του Π.∆. 18/00, του Π.∆ 

346/98 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 18/2000,  του Ν. 3731/2008, του Π.∆. 

118/2007, του Π.∆. 60/2007 καθώς και του Ν. 3548/2007όπως τροποποιήθηκε από τον 

Ν. 3801/2009. 

Αφού λάβαµε υπόψη µας  

Την διάθεση πίστωσης η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 133/2012 απόφαση  της  

Οικονοµικής   Επιτροπής και τη διακήρυξη τη δηµοπρασίας του έργου, η οποία 

εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 135/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Καλαµάτας, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες: 

1. Ελευθερία                                        11/05/2012 

2. Φωνή                                               11/05/2012 

3. Ελευθερία της ∆ευτέρας                 14/05/2012 

4. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ       11/05/2012 

5 ΦΕΚ                                                  11/05/2012 

και την υπ. αρ. 135/2012 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας 

µε την οποία ορίσθηκε η ανωτέρω ηµεροµηνία διαγωνισµού,  

Κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαµε τον φάκελο 

προσφοράς (φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής & φάκελος οικονοµικής 

προσφοράς) που κατατέθηκε ενώπιον µας και έλαβε  τον αύξοντα αριθµό που φαίνεται 

πριν το όνοµα του και ο οποίος γράφτηκε και στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς 

του και αφού ελέγξαµε την νοµιµοποίηση του προσώπου που κατέθεσε την προσφορά, 

στη συνέχεια κηρύχθηκε, µετά από επικοινωνία µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και 

αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές, η λήξη της 

παραλαβής. 

 

Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

        ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Στη δηµοπρασία της  παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση οργανωµένων χώρων 

πρασίνου (2012)» 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 

ΑΡ. Α. Τ. 

1 ΤΣΕΡΠΕΣ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ 266661 

2 NAQUATEC A.E. ΜΠΟΥΦΕΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

603266 Ρ99ΗJ 
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3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Φ 481008 

4 ΠΑΝ. Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΖ 731776 

5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΞΥ∆ΕΑ ΞΥ∆ΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ 958383 

 

Στη συνέχεια και σε δηµόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν 

τα δικαιολογητικά συµµετοχής, κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης 

∆ικαιολογητικών» που συνοδεύει το Παρόν Πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά 

που περιέχονται στον φάκελο, µονογράφησαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η 

συµφωνία τους µε τους όρους της διακήρυξης. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα 

δικαιολογητικά όλων των συµµετεχόντων ήταν πλήρη.  

 

Στη συνέχεια η επιτροπή διέκοψε το διαγωνισµό για να προβεί σε έλεγχο 

γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών των συµµετεχόντων.  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο 

κάτω. 

  

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       

                  

                                                                     1.  Παχής Λεωνίδας   

                                                                   

Χιουρέα Αικατερίνη                    2. Τζαµουράνη Βασιλική      

                    

                                    

Συνοδεύεται από : 

Πίνακα Καταχώρησης ∆ικαιολογητικών 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2
ο
) 

  

∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε το 

σύστηµα προσφοράς συµπλήρωσης τιµολογίου και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη προσφορά για την ανάδειξη µειοδότη για την εκτέλεση της παροχής 

υπηρεσιών: «Συντήρηση οργανωµένων χώρων πρασίνου (2012)» προϋπολογισµού: 

103.526,33€ (συµπεριλαµβανοµένου και του  Φ.Π.Α). 

   

Στη Καλαµάτα, και στην ∆ιεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Καλαµάτας, οδός Παπατσώνη αριθµός 4 σήµερα την 14 Ιουνίου 2012 ηµέρα Τετάρτη  

και ώρα 14:00 π.µ οι υπογράφοντες  οι υπογράφοντες : 

 

Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  Γεωπόνος 

Τα Μέλη  : Παχής Λεωνίδας  Τεχνολόγος Γεωπόνος και  

                   Τζαµουράνη Βασιλική ∆ιοικητικός  
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Που αποτελούµε την Ε π ι τ ρ ο π ή   ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  διεξαγωγής   της  ανωτέρω   

δηµοπρασίας   σύµφωνα   µε  τις   υπ.  αρ.  37/2012   απόφαση  της  Οικονοµικής   

Επιτροπής  του   ∆ήµου   Καλαµάτας, συνήλθαµε  για την διενέργεια της δηµοπρασίας 

σύµφωνα µε την οικεία ∆ιακήρυξη, τις διατάξεις του Π.∆. 28/80, του Ν. 3463/2006, 

της Υπ. Απόφασης 11389/90 (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95, του Π.∆. 18/00, του Π.∆ 

346/98 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 18/2000,  του Ν. 3731/2008, του Π.∆. 

118/2007, του Π.∆. 60/2007 καθώς και του Ν. 3548/2007όπως τροποποιήθηκε από τον 

Ν. 3801/2009. 

Αφού λάβαµε υπόψη µας 

Το 1
ο
 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού που υλοποιήθηκε την 25 Μαΐου 

2012, τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών, την πληρότητα των δικαιολογητικών 

όλων των συµµετεχόντων,  

προβήκαµε στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, οι οποίες 

µονογράφτηκαν από την Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

ανακοινώθηκαν τα στοιχεία τους. 

Οι οικονοµικές προσφορές, έχουν ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

                                   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
Στη δηµοπρασία της παροχής υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 

ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2012)»  

 ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)   

 

Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΤΣΕΡΠΕΣ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 08 Οκτώ 

2 NAQUATEC A.E. 10 ∆έκα 

3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  09 Εννέα 

4 ΠΑΝ. Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

& ΣΙΑ Ε.Ε. 

09 Εννέα 

5 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΞΥ∆ΕΑ 09 Εννέα 

 

Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών 

προσφορών. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών στις 

Οικονοµικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, η ορθότητα 

συµπλήρωσης του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, η αριθµητική και η ολόγραφη 

αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.  

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο 

κάτω. 

  

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       

                  

                                                                     1.  Παχής Λεωνίδας   

                                                                   

Χιουρέα Αικατερίνη                    2. Τζαµουράνη Βασιλική      
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί των θεµάτων (5) και (6) επειδή είναι 
παρεµφερή, έχει ως εξής:  
 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Λευκό εµείς κε Πρόεδρε. 

 
Εγώ θα προτείνω να επαναληφθεί ο διαγωνισµός. ∆ηλαδή πιστεύω ότι, 
ειδικά στο πράσινο, παρατηρούµε τον τελευταίο καιρό, άσχετα εάν 

έχουµε ανάγκη πραγµατικά κάποιες υπηρεσίες για το πράσινο, συνέχεια ότι έρχονται τα 
ίδια ποσοστά, 8 – 9 – 10, 8 – 9 - 10. Εντάξει, αυτό εµένα µου λέει ότι κάτι συµβαίνει, 
ότι υπάρχει προσυνεννόηση και θα πρέπει να πάρουµε λοιπόν µια απόφαση η οποία 
µπορεί να στοιχίσει στο ∆ήµο, δηλαδή µπορεί να µείνει πραγµατικά ο ∆ήµος χωρίς 
παροχή υπηρεσιών για το πράσινο, αλλά πρέπει να στείλουµε και ένα µήνυµα. ∆εν 
ξέρω, εµένα αυτή είναι η άποψή µου, να τοποθετηθεί και η πλειοψηφία και η 
µειοψηφία και να το συζητήσουµε.  
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Εµείς συµφωνούµε. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το (5) και το (6) αλλά πιο πολύ µε ενδιαφέρει το (6). 

 
Πρόεδρε συµφωνούµε µε αυτό που λέτε, το έχουµε παρατηρήσει κατ’ 
επανάληψη στο συγκεκριµένο θέµα ότι υπάρχουνε µισό – ένα τοις 

εκατό διαφορά. Όµως γιατί τώρα, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση; Έχει γίνει πολλές 
φορές αυτό το πράγµα και δεν έχετε… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αλλά αφού συνεχίζεται… 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Πολλές φορές πάει η στάµνα στο πηγάδι, πάει µία και δεν γυρίζει. 

 
∆εν διαφωνούµε σ’ αυτό το πράγµα, να γίνει επανάληψη του 
διαγωνισµού, αλλά όµως σας λέω το εξής: Ότι και αν βγει µία από τα 

ίδια; 
 
Θα δούµε πως θα συνεχίσουµε. ∆εν έχουµε άλλη επιλογή. Εµάς η 
επιλογή σαν Οικονοµική Επιτροπή πιστεύω ότι είναι… µάλλον σαν 

Οικονοµική Επιτροπή να ζητήσουµε επανάληψη του διαγωνισµού. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Συµφωνούµε µε την εισήγησή σας. 

 
Συµφωνούµε αλλά κε Πρόεδρε αυτό ισχύει και για τα γήπεδα; Γιατί 
είπατε (5) και (6) να τα συζητήσουµε µαζί. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: (∆εν ακούγεται) 

 
Κε Πρόεδρε το συγκεκριµένο θέµα εγώ δεν θα είχα διαφωνία να γίνει, εάν 
αυτή η συζήτηση γινόταν πριν από δύο µήνες. ∆εδοµένου του ότι αυτή τη 

στιγµή που µιλάµε και είναι εδώ ο Προϊστάµενος των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 
πιθανολογώ ότι η συγκεκριµένη εργολαβία αφορά επείγουσες εργασίες γιατί είµαστε σε 
φουλ σεζόν. Εγώ θα πρότεινα κάτι διαφορετικό. Να κληθεί ο µειοδότης να αυξήσει τη 
µειοδοτική του προσφορά. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 
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∆εν µπορεί. Έχουµε µιλήσει µε τον Επίτροπο, είχαµε θέµα που το είχαµε 
κάνει σε προηγούµενες εργολαβίες. Το κάναµε πέρυσι σε κάποιες 

Οικονοµικές Επιτροπές και είχαµε θέµα. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Νοµικά δεν γίνεται αυτό το πράγµα.  

 
Το δέχτηκε ο Επίτροπος αν θυµόσαστε πέρυσι. Αν θυµάστε το θέµα αυτό 
το συγκεκριµένο το αντιµετωπίσαµε µε το θέµα της συντήρησης του 

ηλεκτροφωτισµού στους πρώην δήµους.  
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Κατ’ οικονοµία, άκραν οικονοµία. 

 
Τότε το δέχτηκε ο Επίτροπος. Η δική µου αίσθηση λοιπόν είναι ότι εάν 
εµείς πούµε ότι λόγω του κατεπείγοντος να µην πάµε σε επανάληψη του 

διαγωνισµού γιατί κε Λιοντήρη πόσο καιρό θέλετε να κάνετε µια επανάληψη, θέλετε 
είκοσι µέρες; 

 
Εάν ένας εξ αυτών όµως προσφύγει, µας τα ακυρώνει όλα αυτά τα 
πράγµατα. 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Όχι, όχι. Μόνο τον µειοδότη θα καλέσεις. 

 
Είκοσι µέρες είναι από την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης 
µέχρι την ηµεροµηνία διαγωνισµού και από κει είναι άλλες δέκα µέρες η 

αξιολόγηση και οι επιστροφές εγγυητικών. Μέχρι να έρθει στην Επιτροπή σας και µέχρι 
να γίνει και η έγκριση, είναι άλλες είκοσι µέρες. ∆ηλαδή στην ουσία µιλάµε για… 

 
Μπορούµε να συνεχίσουµε µε τον µειοδότη των περσινό, να πάρουµε 
παράταση; 
 
Όχι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε, έχουν λήξει οι εργασίες, έχουν 
πιστοποιηθεί οι εργασίες, δεν µπορούµε να πάρουµε ούτε παράταση 

ούτε τίποτα. 
 
Παρατηρώ όµως, συγνώµη κε Λιοντήρη, ότι και στην προηγούµενη 
Οικονοµική Επιτροπή αυτό έκανα κι εγώ, επειδή υπήρχε πίεση για να 

περάσουµε το θέµα, κάτω από την πίεση λειτουργούµε και περνάµε τα θέµατα. Όχι, 
δεν θα το περάσουµε, εµένα η άποψή µου είναι να πάµε σε επανάληψη. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Σε επανάληψη. 

 
Συµφωνούµε κε Πρόεδρε.  
Κε Πρόεδρε µε την ευκαιρία του θέµατος αυτού, πρέπει κάποια στιγµή 

να σταµατήσουµε να ερχόµαστε προ τετελεσµένων γεγονότων. Πρέπει τα θέµατα να 
έρχονται πολύ πιο νωρίτερα στην Επιτροπή. ∆εν µπορεί να ερχόµαστε στις 20 Ιουνίου 
να συζητάµε τώρα για το πράσινο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνώ µαζί σας. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό εννοώ. Να έρθει το θέµα αυτό τον Απρίλη. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και από τον Ιανουάριο να έρθει. 
 
Κε Πρόεδρε και οι υπηρεσίες και η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει τα θέµατα 
αυτά να έρχονται πολύ πιο νωρίς στην Επιτροπή. 
 
Συµφωνώ µαζί σας. 
Κε Στασινόπουλε. 

 
Η ψήφος η δική µου κύριοι συνάδελφοι θα είναι αποτέλεσµα της 
απάντησης που θα πάρω από τον κ. ∆ιευθυντή.  

Εάν πάµε σε απόρριψη και πάµε σε καινούργια διαδικασία, κινδυνεύουν τα γήπεδα να 
ξεραθούν; 

 
Αφού δεν έχουµε προσωπικό δικό µας; Γιατί τα βγάζουµε αυτά;  
Όχι για να υπερασπιστώ την υπηρεσία, αλλά σας είπα το 

χρονοδιάγραµµα τι χρειάζεται για να συνταχθεί µια µελέτη, να δηµοπρατηθεί, εννοώ 
κατά από τον νόµο. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Συγνώµη, στην επανάληψη δεν υπάρχει σύντµηση προθεσµιών; 

 
Όχι δεν υπάρχει.  

Επειδή είπατε να έρχονται οι µελέτες τον Απρίλη. Οι µελέτες για να 
έρθουν τον Απρίλη εδώ στην Επιτροπή, πρέπει να έχουν ξεκινήσει από τον 
Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο διαπλάσσεται ο προϋπολογισµός, γίνονται άλλες 
παράλληλες εργασίες. Τι κάνουµε εµείς; Κάνουµε χίλια άλλα πράγµατα. Και βεβαίως 
επειδή µπαίνουνε µέσα εργολαβίες από την προηγούµενη χρονιά, ορίζουµε εκεί το όριο 
των εργολαβιών να µην χάσουµε τις ηµεροµηνίες.  

Από την άλλη, όχι για να υπερασπιστώ τον εαυτό µου, αλλά νοµίζω ότι και πέρυσι το 
κουβεντιάζαµε και ξέρετε τι γίνεται στις δηµοπρασίες πανελλαδικά όχι στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, πανελλαδικά, τη στιγµή που διασφαλίζουµε ότι λέει ο νόµος και έρχονται 
σύµφωνα µε την αξιολόγηση, τον τύπο κτλ. Βεβαίως εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω 
κάτι… 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: ∆εν µιλήσαµε για τους τύπους αλλά για την ουσία. 

 
Για την ουσία, ναι. Αλλά λέω όχι επειδή µπαίνει το σύνθηµα πια, εγώ 
που θα έχω το ζήτηµα,  τι θα γίνει µε τα έµβια και γιατί έρχεται… ή 

ίσως µπορεί να εννόησα λάθος, ότι εγώ φέρνω εκβιαστικά τις ηµεροµηνίες της µελέτης 
κλπ. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Όχι. 

 
Όχι, απλώς πιεζόµαστε δια της καταστάσεως και παίρνουµε αποφάσεις 
που καµιά φορά είναι …(δεν ακούγεται)… την άποψή µας. 
 
Ούτε πιέζουµε εκβιαστικά, γίνονται στο χρόνο τους οι µελέτες, στο 
χρόνο τους γίναν οι διαγωνισµοί. Μάλιστα για το συγκεκριµένο, τη 

συντήρηση, επειδή είναι εγγυητικές του ΤΣΜΕ∆Ε και ξέρετε µε υπουργική απόφαση 
ελέγχουµε για τις µαϊµού εγγυητικές, κάνουµε να πάρουµε απάντηση από το ΤΣΜΕ∆Ε 
δύο εβδοµάδες. Έτσι κι αλλιώς είµαστε εκτός των ηµεροµηνιών µας για δύο 
εβδοµάδες.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 
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Άρα λοιπόν δεν είναι πάντα η ευθύνη …(δεν ακούγεται). Ποτέ δεν είναι για µένα. Για 
να είµαι εδώ µπροστά σας εγώ και να αφιερώνω όλο αυτό το χρόνο που ορίζουνε οι 
νόµοι, που ορίζουνε οι διαδικασίες των µελετών, που ορίζουνε οι εγκρίσεις των 
εγγυητικών για να έρθω εδώ πέρα και να απολογηθώ για όλα τα άλλα αλλά για κάτι 
που δεν… Και σας είπα για το πρακτικό µέρος που κουβεντιάζετε, που γίνεται σε όλη 
την Ελλάδα, άρα εγώ πρέπει να απολογηθώ για όλη την Ελλάδα και τι … 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι, προς Θεού. 

 
Απαντήστε σε αυτό που ρώτησε ο κ. Στασινόπουλος. Απαντήσατε; Για 
τα γήπεδα. 
 
Εάν είχαµε δυνατότητες δεν θα φτάναµε σε σηµείο να βγάζουµε 
εργολαβίες για τις εργασίες που µπορούσαν να κάνουν οι… Εκτός των 

εξειδικευµένων εργασιών πρέπει να έχεις και εξοπλισµό.  
Άρα λοιπόν καταφεύγουµε εδώ και χρόνια, έχουµε κάνει στροφή εδώ και χρόνια λόγω 
έλλειψης προσωπικού για να κάνουµε τις εργολαβίες αυτές της παροχής υπηρεσιών.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για τα γήπεδα. Εάν δεν εγκατασταθεί σε ένα µήνα η εργολαβία… 
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Βεβαίως. Τα έµβια δεν θα προλαβαίνουµε, δεν θα τα προλαβαίνουµε. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Κάποτε τα διλήµµατα πρέπει να τελειώσουνε. 

 
Εγώ θα πρότεινα για το πέµπτο θέµα – εγώ δεν δεσµεύω κανέναν – να 
ψηφίσουµε υπέρ για να εγκριθούν τα πρακτικά της επιτροπής, επειδή 

αφορά τα γήπεδα και ειδικά της Μικροµάνης και του Άρι, να µην έχουµε κάποιο θέµα 
µε τους χλοοτάπητες. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Εµείς ¨λευκό¨. 

 
Έτσι κι αλλιώς εκεί πέρα η έκπτωση είναι  13% αν θυµάµαι καλά και οι 
υπόλοιπες είναι πιο κάτω. 13, 2 και 5. Και στο θέµα το (6) έτσι κι αλλιώς 

περιµένουµε να έρθει και η κοινωφελής εργασία, τα πεντάµηνα, οπότε κάποιοι θα πάνε 
και στο πράσινο, να πάµε σε επανάληψη για τη συντήρηση των οργανωµένων χώρων 
πρασίνου του διαγωνισµού. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Για το 5ο θέµα λευκό εµείς. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Φωτέα; 

 
Εγώ επιµένω ότι είναι ο χρόνος µηδέν, κάνει και ζέστη, έχουµε θέµατα 
σοβαρά. Άκουσα µε προσοχή τον κ. Λιοντήρη ο οποίος λέει ότι έχουµε 

πρόβληµα µε τα έµβια. Θεωρώ ότι πρέπει να πάµε σε κατακύρωση του διαγωνισµού. 
Και για το (5) και για το (6).  

Είπα λοιπόν εγώ µια πρόταση, ας κληθεί ο εργολάβος να δώσει µια συµπληρωµατική 
έκπτωση. Μπορεί να το κάνει. Ο µειοδότης, όχι οι υπόλοιποι. Ο µειοδότης. Μπορείτε να 
το κάνετε και περνάει και από τον Επίτροπο. Το ξέρω καλά αυτό, ήµουνα εργολάβος 
και µου τόχουνε ζητήσει και έγινε και πέρασε. Θεωρώ ότι εάν κάνει µια προσπάθεια η 
υπηρεσία, πιθανολογώ ότι επειδή και ο κ. Τσερπές εάν θυµάµαι καλά είναι µε το 13% 
στα γήπεδα, να ενιαιοποιηθεί η έκπτωση.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ: 
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Θεωρώ ότι µπορείτε να το κάνετε γιατί δεν είµαστε σε θέση να κάνουµε επαναλήψεις 
των διαγωνισµών. Επιµένω, ότι εγώ είµαι υπέρ όπως είναι η εισήγηση µε την πρόταση 
να δοθεί συµπληρωµατική έκπτωση. 

 
Πάµε ένα – ένα θέµα. Στο 5ο θέµα είµαστε ¨υπέρ¨, ¨λευκό¨ ο κ. 
Μπρεδήµας, ¨υπέρ¨ ο κ. Φωτέας. 

Και να πάµε στο 6ο θέµα που είναι το κρίσιµο. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Συµφωνούµε µε την πρότασή σας για την επανάληψη. 

 
Στη συγκεκριµένη περίπτωση εάν πάµε σε επανάληψη µπορεί να 
έχουµε …(δεν ακούγεται). Η ουσία όµως είναι άλλη. Η ζηµία που 

πιθανόν να προκύψει από την αναβολή θα είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη; Αν η ζηµία 
είναι µεγαλύτερη, σαφώς λέω να προχωρήσουµε στη διαδικασία. Είναι δίληµµα 
µεγάλο. 

 
Είναι θέµα µιας τακτικής όµως που θα φανεί στο ∆ήµο διαχρονικά. 
 

Άµα δείτε όλες τις δηµοπρασίες τις τελευταίες που έχουν έρθει από το 
πράσινο, είναι ρολόι. Όπως είναι το ρολόι στο µπάσκετ που παίζαµε, έτσι 

είναι κι αυτό. Και να δείτε τώρα το 10 και το 9 είναι ένα...  Πάρτε να το δείτε. Εγώ 
έκατσα και τις είδα. Αυτή η κατάσταση δεν µπορεί να συνεχιστεί, πρέπει να κάνουµε 
κάτι.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: ∆εν θα το αλλάξετε µε την επανάληψη όµως. 
 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Φοβάµαι όµως αν αύριο ξεραθούν …(δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν ξέρω τι θα κάνει. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εγώ συµφωνώ µε τον Πρόεδρο. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Εµείς συµφωνούµε µε τον Πρόεδρο.  

 
Η άποψή µου είναι µετά από την εισήγηση του κ. Λιοντήρη, ο οποίος 
πάντοτε έρχεται και υποστηρίζει τις εισηγήσεις του και επειδή είναι 

πολύ σοβαρός νοµίζω σε ότι µας λέει µέχρι τώρα, νοµίζω ότι πρέπει προχωρήσουµε. 
Κατανοώ την άποψή σας σχετικά µε το 8, 9 και 10, το έχουµε δει και αντιµετωπίσει σε 
πάρα πολλές περιπτώσεις και εγώ συµφωνώ ότι έτσι είναι και απ’ ότι ξέρω από φίλους 
οι οποίοι συµµετέχουν, κάπως έτσι γίνεται, όµως αυτή τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή 
και που το καλοκαίρι έχει ήδη προχωρήσει, καλό είναι να µην το αναβάλουµε και να 
προχωρήσουµε στην ψήφιση. Ψηφίζω ¨ναι¨. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Κουδούνη; 
 
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: Συµφωνώ να γίνει επανάληψη. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Καρβέλη; Επανάληψη. Κε Πολίτη; Επανάληψη. Κε Στασινόπουλε; 

 
Εγώ τοποθετήθηκα ότι εάν το κόστος είναι …(δεν ακούγεται)… 
να συνεχίσει τη διαδικασία.  Πιστεύω ότι …(δεν ακούγεται).  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, µειοψηφούντων των κ.κ. Μπουζιάνη, Στασινόπουλο 
και Φωτέα οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
«Συντήρηση οργανωµένων χώρων πρασίνου (2012)», την 12η Ιουλίου 
2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., µε τους ίδιους όρους της 
διακήρυξης που αναφέρονται στην υπ’  αριθ. 135/2012 προηγούµενη 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης     1. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

  8. Φωτέας Νικόλαος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα 29 Ιουνίου 2012 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                           


