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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   75/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η  Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

9η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 11472/1-3-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)  Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 8) 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 12ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών έργων  κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 11709/4-3-2013 σχετική εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής 
Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, που 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση του Σώματος, έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση τεχνικών έργων κληρ/τος «Γρηγ. Αλεξανδρόπουλου»  

 
Κύριε Πρόεδρε  
 

Στον Προϋπολογισμό του 2012 είχαν εγγραφεί, με την εισήγηση του Προέδρου της 
κοινότητας Πηγών, δύο έργα:  

α. Τσιμεντοστρώσεις Αγροτικών Δρόμων στις Πηγές 
β.  επέκταση και επιδιόρθωση πλακόστρωτων & κατασκευή μικρών τεχνικών 
εντός οικισμού Πηγών 
Τα παραπάνω έργα έχουν συμπεριληφθεί στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον 

Προϋπολογισμό του 2013 του Δήμου μας ακολουθώντας ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. 
Συγκεκριμένα το 2007 με απόφασή της η τότε Δημαρχιακή Επιτροπή είχε εγκρίνει 
δαπάνη «16.000,00€» σε βάρος του κληροδοτήματος και είχε αποδώσει το ποσό αυτό 
στο Δήμο Καλαμάτας για την υλοποίηση εγκεκριμένων έργων στην Τοπική Κοινότητα 
Πηγών. Την απόφαση αυτή την είχε εγκρίνει η τότε Περιφέρεια Πελοποννήσου.  
 Έτσι λοιπόν ακολουθώντας την ίδια διαδικασία η Τεχνική Υπηρεσία για το (α) 
έργο πήρε προσφορές προχώρησε στη σύνταξη συμφωνητικού με τον ανάδοχο και το 
Δήμο Καλαμάτας. Το έργο τέλειωσε και ο εργολάβος αναμένει την πληρωμή του από 
το Δήμο.  
 Για το (β) έργο διεξήχθη από την ΤΥ η διαδικασία του διαγωνισμού, 
αναδείχθηκε ο ανάδοχος και υπεγράφει το συμφωνητικό πάλι από το Δήμο Καλαμάτας 
και ο εργολάβος αναμένει την πληρωμή του για τον 1ο λογαριασμό του έργου.  
 Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε πριν λίγες μέρες με τη Δ/νση 
Εθνικών Κληροδοτημάτων μας ενημέρωσαν ότι το Συμφωνητικό θα έπρεπε να έχει  
υπογραφεί από την Διοικούσα Επιτροπή και οι πληρωμές στους εργολάβους θα 
πρέπει να γίνουν απευθείας από το κληροδότημα.  
Ωστόσο ο Δήμος μας ακολουθώντας τη διαδικασία προηγούμενων χρόνων, όπως 
αναφέρθηκα παραπάνω, έχει υλοποιήσει τη διαδικασία των συγκεκριμένων έργων και 
θα πρέπει το κληροδότημα να αποδώσει τα ποσά των πιστοποιήσεων στο Δήμο.  

Ως εκ τούτου αφού λάβαμε υπόψη μας  
1. Την 54/2012 απόφαση Διοικούσας – Διαχειριστικής Επιτροπής (Οικονομικής 

Επιτροπής) περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2013  
2. Την 30/2012 μελέτη του έργου «επέκταση και επιδιόρθωση πλακόστρωτων & 

κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού Πηγών» 
3. Τον λογ/σμό & πιστοποίηση με τη συνοπτική επιμέτρηση  
4. Το υπ. αριθ.59244/01-10-12 Συμφωνητικό  
5. Τις προσφορές των ενδιαφερομένων  
6. Την 202/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   
7. Την 171/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής   
8. Το 40153/12 Συμφωνητικό  
9. Τις υποβαλλόμενες προσφορές  
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10. Την 9/2012 Μελέτη του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στις Πηγές  
11. Τον λογ/σμό & πιστοποίηση με την συνοπτική επιμέτρηση  

 
                                                ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
1. Την έγκριση του 1ου λογ/σμού του έργου «επέκταση και επιδιόρθωση 

πλακόστρωτων & κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού Πηγών» και την 
ψήφιση πίστωσης ποσού: (9.554,75€ με ΦΠΑ) στον αντίστοιχο κωδικό του 
Προϋπολογισμού του κληροδοτήματος οικον. έτους 2013.  

2. Την έγκριση του 1ου λογ/σμού του έργου και πιστοποίησης του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις Αγροτικών Δρόμων στις Πηγές» και τη ψήφιση πίστωσης 
ποσού ( 11.865,61 €) σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του προϋπολογισμού 
του κληρ/τος οικ. έτους 2013. 

3. Την απόδοση των παραπάνω ποσών στο Δήμο Καλαμάτας.   
  

Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Η Διευθύντρια Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ 
4/3 

(υπογραφή) 
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  
ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ        

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει ως εξής: 

 
Ήταν κληροδότημα της παλιάς κοινότητας Πηγών και όλος ο 
προϋπολογισμός πάει για έργα στην κοινότητα αυτή.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Αυτά τα έργα έγιναν με ανάθεση ή έγιναν κατόπιν δημοπρασίας; 

 
Αναφέρει το πρακτικό. Το ένα έχει γίνει με ανάθεση, έχουν ενταχθεί 
και τα δύο στο τεχνικό πρόγραμμα, και το άλλο έχει γίνει με 

δημοπρασία, με συμφωνητικό. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Λευκό κε Πρόεδρε γιατί…(δεν ακούγεται) 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό για τον τρόπο κατασκευής. 
 
 
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. 330/2011 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα 
και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα, Νιάρχο και Φαββατά, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει : 

Ι. τον 1ο λογαριασμό του έργου «Επέκταση και επιδιόρθωση 
πλακόστρωτων & κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού Πηγών» 
και τη ψήφιση πίστωσης ποσού (9.554,75€ με ΦΠΑ) στον αντίστοιχο 
κωδικό του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος οικον. έτους 2013,  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 
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ΙΙ. τον 1ο λογαριασμό του έργου και πιστοποίησης του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις Αγροτικών Δρόμων στις Πηγές» και τη ψήφιση 
πίστωσης ποσού (11.865,61 €) σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού του 
προϋπολογισμού του κληροδοτήματος οικ. έτους 2013, 

ΙΙΙ.  την απόδοση των παραπάνω ποσών στο Δήμο Καλαμάτας,   

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11709/4-3-2013 εισήγηση του Τμήματος 
Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος   

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

  


