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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   270/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η  Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

36η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 51266/24-8-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος 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 

Δημήτριος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.  

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Στασινόπουλος Στυλιανός και 3) Φωτέας Νικόλαος.  

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. 1) Καρβέλης Γεώργιος και 2) Μπεχράκης Σταμάτης, οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα απουσιάζοντα τακτικά μέλη 

κ.κ. Στασινόπουλο Στυλιανό και Φωτέα Νικόλαο.  

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 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

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

Σιδηροδρόμων». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας και Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας κ. Δημήτριος Μπούχαλης αναφέρεται στην από 24-8-
2012 (αριθ. πρωτ. 51302/24-8-2012 Δήμου Καλαμάτας) εισήγηση του Τμήματος 
Διαγωνισμών και Συμβάσεων ΄Εργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 
και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«ΘΕΜΑ:  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   
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 2012 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>> 

 
Εισηγούμεθα  

 
την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   ανοιχτού    
δημόσιου     μειοδοτικού  διαγωνισμού   του    έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ» με προϋπολογισμό  86.091,57 €  χωρίς ΦΠΑ και  
105.892,63 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 35.7332.14 και πηγή 
χρηματοδότησης από Δ.Π.  με διατιθέμενη πίστωση για το 2012 το ποσό των 40.000 
€.    
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 360 ΗΗ. 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού  
της υπ . αρ. 18/2012  Απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής . 

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    μελέτη 61/2012 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη 
                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                                                                                                          α. α. 
                                                                                         Βαρβουτσή  Αικατερίνη»  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής :         
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ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε τα όσα είπα, και ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπεχράκη.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Έχουμε μερικές ερωτήσεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι εδώ και ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου, να μας απαντήσει.  

 
Λέτε στη σελίδα 5, οδός Ψαρών, θέση πεζοδρομίου θα διευρύνεται 
εντός του Πάρκου. Δηλαδή θα καταργήσουμε τη δεντροστοιχία αυτή 

και θα φτιάξουμε ένα ενιαίο πεζοδρόμιο;  
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: ………………….(δεν ακούγεται). 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Η τεχνική έκθεση τι περιλαμβάνει; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Της υπηρεσίας δεν είναι η μελέτη;  

 
Η υπηρεσία έχει φτιάξει τη διακήρυξη. Την μελέτη την έχει κάνει ο 
κ. Γιαννακόπουλος από την Τεχνική Υπηρεσία. 

 
Τέλος πάντων. Υπάρχει άλλη μια παρόμοια ερώτηση. Από εδώ 
καθορίζονται και τα έξοδα, το τί θα πληρώσουμε. Δηλαδή η θέση 

όπου ο φυτοφράχτης θα αντικατασταθεί με ξύλινη περίφραξη. Φυτοφράχτης εννοούμε 
τα δένδρα;  Δηλαδή θα ξεριζώσουμε τα δένδρα και θα βάλουμε ξύλινη περίφραξη;  
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς εννοεί φράχτες τους θάμνους που είναι εκεί ….. 

 
Και τα δένδρα φυτά είναι. Τί είναι; 
Εν πάσει περιπτώσει λέτε ότι θα βάλετε στην οδό Ψαρών ξύλινο 

φράχτη το οποίο δεν λέτε πόσο ύψος είναι. Δηλαδή πόσο θα κοστίσει αυτό; Θα είναι 
30 πόντους, 40 πόντους;  
Δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε. Αυτό πιθανόν να είναι έτσι, μπορεί να είναι και έτσι 
για τα έξοδα.  Δεν μπορούμε επίσης να μην ξέρουμε ένα σημαντικό κόστος του έργου 
που είναι η ξύλινη περίφραξη από καστανιά το οποίο είναι ακριβό.  
 
ΦΩΝΗ: Είναι ελληνικό ξύλο. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν ξέρω μπορεί να ήτανε και κάνα Κινέζικο.  
 
ΦΩΝΗ:  Όχι κινέζικο ….. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  Να κυνηγάτε τους Κινέζους, αλλά να βάζετε κινέζικα μάρμαρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κυνηγάμε τους Κινέζους. Κάτι Πακιστανούς  ……………. 

          
 Άρα την επόμενη να φέρουμε μάρμαρα από το Πακιστάν. Μην 
κυνηγάτε πλέον τους Πακιστανούς.  

Έχουμε πει ότι ρίξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση, να γίνει η περίφραξη  
μόνο του χώρου του τραίνου για να μπαίνει ο κόσμος. Εάν όμως εσείς θέλετε να 
προχωρήσετε σε όλη την περίφραξη του χώρου, εμείς προτείνουμε να μπει, να το 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ : 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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δούμε διαφορετικά, ένα σιδερένιο κάγκελο, το οποίο να κρυφτεί μέσα σε θάμνους και 
να είναι ασφαλές και να είναι άλλης λογικής λειτουργίας. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Πρόεδρε μπορούμε να αποφασίσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκλήρωσε κε Μπεχράκη. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τι να αποφασίσουμε;  Πόσο ψηλά είναι ……………… 

 
Δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Έχουμε ένα θέμα. Κάνουμε 
ολόκληρη τεχνική ανάλυση ………   

  
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ : Τι να κάνω; Δηλαδή να ψηφίσω αυτό που λέτε εσείς;  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Όχι να μην το ψηφίσεις. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τι να πω τώρα;  Η τεχνική περιγραφή καθορίζει το ύψος  …… 

 
……… μπαίνετε σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το 
θέμα της Επιτροπής μας. Άμα πιάνεις ολόκληρο θέμα σημείο, σημείο 

και κάνεις παρατηρήσεις, δεν κάνουμε τότε τίποτα εδώ πέρα. Συγνώμη δηλαδή. Να 
πεις ότι εγώ διατηρώ τη θέση μου, ο κύριος Μπρεδήμας το λέει.   
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί με τον τρόπο που νομίζει. 

 
Ήθελα να ρωτήσω αν στον προϋπολογισμό που εντάσσονται 
μια σειρά εργασίες για το Δημοτικό Πάρκο προβλέπεται και 

δαπάνη για τη συντήρηση των τρένων που υπάρχουν μέσα. Δεν ξέρω υπάρχει κάτι 
αντίστοιχο;  

 
Η συντήρηση απ’ ότι γνωρίζω γίνεται από τον Δήμο, δεν έχει ανατεθεί σε 
κάποιο  ….. 

 
ΚΑΡΒΕΛΗΣ: ……….. (δεν ακούγεται) 

 
Ναι είναι αυτό που ζητάτε και εσείς δηλαδή είναι να το κάνουμε εμείς οι 
ίδιοι. 

 
 ……………… (δεν ακούγεται) και πιστεύω ότι και αν ακόμα το 
φτιάξουμε, αν το πάρκο τελικά  δεν φυλάγεται όπως πρέπει να 

φυλάγεται, πάλι θα καταστραφεί και είναι κρίμα δηλαδή …. 
 
Τα γνωρίζουμε τα προβλήματα, προσωπικό δεν μπορούμε να πάρουμε, 
τάγματα δεν μπορούμε να φτιάξουμε…. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Έχετε ένα τάγμα.  

 
Να είναι σε φυλασσόμενο χώρο, να συγκεντρωθούν σε 
φυλασσόμενο χώρο, να φυλάσσονται από τους βανδαλισμούς  

αλλιώς σε κάποια χρόνια θα είναι για πέταμα, είναι κρίμα ………………… 
 
 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ  Κ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ: 
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Εδώ ο προϋπολογισμός βασίζεται στην κατασκευή ξύλινων εισόδων, 
στην τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης, στην σήμανση μέσα στο 

Πάρκο, κατασκευή κρασπέδων και επισκευή τεσσάρων πλακών. Δηλαδή 3 ουσιαστικά 
θέματα, είναι οι ξύλινοι είσοδοι, που σας έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο μην 
το κάνετε αυτό, γιατί θα θυμίζει κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας. Πάρτε ένα στοιχείο 
κάντε μια δουλειά, έχουμε αρχιτέκτονες στο Δήμο, να φτιάξετε 2 που να 
σηματοδοτούν για το τι πρέπει ο επισκέπτης να …………. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, όμως έχει δίκιο ο κ. Μπουζιάνης, μιλάμε για τη διακήρυξη τώρα.  

 
 Η σύνταξη λοιπόν της διακήρυξης δεν μας λέει τι θα γίνει με την 
ξύλινη περίφραξη. Πόσο ψηλή θα είναι και τι κόστος έχει; Πως θα 

δούμε δηλαδή αυτό το πράγμα; Πώς εμείς θα ελέγξουμε;  Δηλαδή ανάλογα αν θα 
έχουμε ξύλινα ……. 
Με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι είναι πολύ πρόχειρη και είναι κάτω από τις 
απαιτήσεις. Το Πάρκο είναι αστικό Πάρκο στρατηγικής σημασίας, δεν υπάρχει άλλο 
αστικό Πάρκο μέσα στην πόλη και καταλαβαίνετε πώς αντιμετωπίζεται. Κατά.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
καθώς και το γεγονός ότι οι κ.κ. Μπρεδήμας & Φαββατάς δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο ενώ  
ο κ. Μπεχράκης τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά  πλειοψηφία,   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση 
Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων»,  σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης  
που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του  Δήμου Καλαμάτας, και το οποίο καταγράφεται 
στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Καρβέλης Γεώργιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπεχράκης Σταμάτης  

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης Δημήτριος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Σεπτεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                            
 


