
Συνεδρίαση :  10/2013 Τρίτη  12/ 3 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   89/2013 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   89/2013 
  

 

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

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

10η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 12965/8-3-2013 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. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης, καθώς και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» κ. Φωτέας Νικόλαος.  

   

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 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση νέων όρων και σύνταξη νέας διακήρυξης για τη διενέργεια 
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Δημοτικού 

Πάρκου Σιδηροδρόμων 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκονται οι μηχανικοί του Δήμου 
Νασόπουλος Παναγιώτης και Πρωτογέρη Αθηνά. 
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 12702/7-3-
2013 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών και Συμβάσεων Έργων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΝΕΩΝ  ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ  ΝΕΑΣ  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ» 

 
    Έχοντας υπόψη: 

   α. Την αρ. 61/2012 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. Του Δήμου Καλαμάτας 

   β. Το εγκεκριμένο Τ.Π. και προϋπολογισμό του έτους 2013 του Δήμου Καλαμάτας 

   γ. το Ν.3669/2008 << Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 
δημοσίων έργων>> 

   δ. το Ν.3852/2010 <<Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης>> 

   ε. Τις   ι)270/2012 αποφ. Ο.Ε. , κατάρτιση των όρων και σύνταξη διακήρυξης έργου 
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ    ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ» , προυπ. 
 105.892,63 € με το ΦΠΑ.                                                                                              

            ιι) 322/2012 αποφ. Ο.Ε., απόφαση επανάληψης της διαδικασίας μετά από 
άγονο    διαγωνισμό 

     ιιι) 354/2012  αποφ. Ο.Ε. απόφαση ορισμού νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του 
 διαγωνισμού , λόγω μη συγκρότησης της επιτροπής 

               ιν)305/2012απόφ. Δ.Σ. , περί έγκρισης  μελέτης                                                       

   στ. Το υπ' αριθμ πρωτ. 69218/14-11-2012 πρακτικό διαγωνισμού της 13-11-2012, στο 
οποίο αναφέρεται ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος 

   ζ. το γεγονός  ότι μετά από τρεις φορές δεν ανακηρύχθηκε μειοδότης του έργου 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ» , προυπ. 105.892,63 € 
με το ΦΠΑ.  και  

   η.  την  ανάγκη   τροποποίησης   της  υπ΄ αριθμ. 61/2012 μελέτης, διότι η περίφραξη η 
οποία προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, κατασκευάζεται σχεδόν στο σύνολό της  με 
αυτεπιστασία από τα συνεργεία του Δήμου Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμεθα  
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την  κατάρτιση νέων  όρων   και την σύνταξη  νέας  διακήρυξης -   τροποποίηση των 
αρχικών όρων -   για την διενέργεια   ανοιχτού    δημόσιου     μειοδοτικού  διαγωνισμού   
του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ» με 
προϋπολογισμό  40.650,41 €  χωρίς ΦΠΑ και  50.000,00 € συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ, με Κ.Α. 35.7332.14  και πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ με διατιθέμενη 
πίστωση για το 2013 το ποσό των 50.000,00 €. 
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 120 ΗΗ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού  
της υπ . αρ. 7/2013  Απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής . 

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    μελέτη 61/2013 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη 
                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
                                                                                   & ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

      ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
                                                                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Msc 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Πρωτογέρη. 

 
Είναι έργο το οποίο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, στον καινούριο 
Δημοτικό Προϋπολογισμό. Υπήρχε πέρσι μία μελέτη, με το αντίστοιχο 

αντικείμενο, το οποίο όμως υποχρεώθηκε η Τεχνική Υπηρεσία να το αφαιρέσει, να το 
μειώσει, διότι μεγάλο μέρος  της περίφραξης που περιλαμβανόταν μέσα στην μελέτη 
κατασκευάζεται με συνεργεία που είναι σε αυτεπιστασία αυτή τη στιγμή κι έτσι έπρεπε 
να αλλάξει το αντικείμενο της μελέτης, μειώθηκε και ξαναγίνεται ουσιαστικά ο 
διαγωνισμός από την αρχή. Είναι και καινούριο έργο αυτή τη στιγμή. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπρεδήμας. 

 
Κε Πρόεδρε, η αξιοποίηση του πόρου αυτού πράγματι, του πάρκου 
του σιδηροδρόμου είναι αναγκαία, αναγκαιοτάτη. Εκείνο το οποίο θα 

μπορούσαμε να επισημάνουμε είναι ότι έχετε καθυστερήσει. Συνεπώς συμφωνούμε εις 
στο να προχωρήσει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος; 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πλειοψηφία υπέρ. Ο κ. Μπρεδήμας;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ….... (μιλά εκτός μικροφώνου, δεν ακούγεται)..… να το αποσύρετε. 

 
Με την ευκαιρία κ. Πρόεδρε θα ήθελα να ρωτήσω, σχετικά με το 
αναψυκτήριο, τι γίνεται;  

Είχαμε πάρει μια απόφαση να γίνει μια αυτοψία από ένα μηχανικό, να βρεθούν τι 
γίνεται, η αντοχή του κτηρίου, αν είναι δυνατόν να λειτουργήσει. Τι έχει γίνει σχετικά; 
 

ΠΡΩΤΟΓΕΡΗ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας ενημερώσω κ. Μπρεδήμα. Να ενημερωθώ να σας πω. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Καλά. Μήπως ξέρει σχετικά ο κ. Μπούχαλης. 

 
Όχι…  
Σχετικά με την εισήγηση, η μελέτη έχει γίνει από αρμοδίους 

υπαλλήλους, οι οποίοι απ’ ότι βλέπω είναι αρχιτέκτων, τοπογράφος μηχανικός. 
σίγουρα αν καθίσουμε σε ένα τραπέζι δέκα άνθρωποι έχουμε διαφορετικές γνώμες. Η 
εισήγηση της υπηρεσίας είναι αυτή, η μελέτη είναι αυτή. Με βάση λοιπόν αυτή την 
εισήγηση και τη μελέτη αποφασίζουμε για τη δημοπράτηση. Έχει γίνει και η έγκριση 
της μελέτης. Εμείς τώρα απλά ψηφίζουμε την δημοπράτηση του έργου και την 
κατάρτιση των όρων.  

 
Κε Πρόεδρε, μετά τα όσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
ακούστηκαν, είμεθα υποχρεωμένοι να ψηφίσουμε λευκό και διότι είχα 

την πληροφορία ότι ο αρχιτέκτονας αυτού, πάνω και από τους αρχιτέκτονες του Δήμου 
είναι ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος δεν είναι αρχιτέκτων.  
Θα παρακαλούσα λοιπόν, να το ξαναδούν οι υπηρεσίες, γιατί οι αρχιτεκτονικές του 
είναι, σε πολλά έχει βάλει τη σφραγίδα του, αλλά σε ορισμένα πρέπει να είναι …. 

 
Εγώ δε βλέπω πουθενά να υπογράφει ο κ. Δήμαρχος. Εγώ βλέπω 
υπογράφουν Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Δεν υπογράφει, αλλά γνωρίζω… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιστεύετε δηλαδή ότι οι ειδικοί επιστήμονες δεν έχουν άποψη;  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι. Βεβαίως έχουν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που λέτε προσβάλλει και την υπηρεσία λίγο. 

 
Δεν προσβάλλει την υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι υφισταμένη του κ. 
Δημάρχου, ο κ. Δήμαρχος είναι προϊστάμενος και αρχιτέκτων, εντός 

εισαγωγικών, οπότε είναι δυνατόν… Γι’ αυτό επιφυλασσόμεθα. 
 
Ψηφίζετε λοιπόν λευκό, όπως και ο κ. Νιάρχος. Η πλειοψηφία υπέρ. 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της όλα 
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 
 
Καταρτίζει νέους όρους και συντάσσει νέα διακήρυξη δημοπρασίας 
(τροποποίηση των αρχικών όρων) για τη διενέργεια ανοιχτού δημόσιου 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ», προϋπολογισμού 50.000,00 €, συνυπολογιζομένου του 
ΦΠΑ, σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης δημοπρασίας που έχει συνταχθεί 
από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  από την  ορισθείσα, με την υπ. αριθμ. 7/2013  
Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  επιτροπή διαγωνισμού. 
 
 
 
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 21 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


