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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   271/2012 
 

 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Επεμβάσεις στα κοιμητήρια του 

Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη με αριθμ. πρωτ. 51303/             
24-8-2012 σχετική εισήγηση του Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων 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 «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  

 
    Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. 45/2012 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. Του Δήμου Καλαμάτας 
β. Το εγκεκριμένο Τ.Π. και προϋπολογισμό του έτους 2012 του Δήμου Καλαμάτας 
γ. Την αρ. 585/2012 πρόταση ανάληψης  δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου 
δ. Την αρ. 49/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης 

ύψους 20.000,00€ για το έτος 2012 
ε. το Ν.3669/2008 << Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 

δημοσίων έργων>> 
στ. 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  «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό  
121.951,22 €  χωρίς ΦΠΑ και  150.000,00 € συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 
45.7336.07 και πηγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ  με διατιθέμενη πίστωση για το 2012 
το ποσό των 20.000 €.    
 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 180 ΗΗ. 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί   από την  ορισθείσα   επιτροπή   διαγωνισμού  
της υπ . αρ. 116/2012  Απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής . 

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    μελέτη 45/2012 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη 
                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
        καα  
                                                                                                 Βαρβουτσή Αικ. 
 
 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 



Συνεδρίαση :  36/2012 Τρίτη  28 / 8 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   271/2012 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

 
Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι, έτσι αυτή τη σκέψη έχω, ότι το 
ενδιαφέρον σας για τα κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου τώρα 

τελευταία φαίνεται ότι διαπερνά τις απόψεις σας χωρίς να λάβετε υπόψη και μάλλον, 
αυτό ήθελα να πω, ότι ξεκινάει μία ας το πούμε προεκλογική εκστρατεία για τη νέα 
περίοδο, αν δεν είναι ο Καλλικράτης … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τώρα;  

 
… ξεκινάτε από τα νεκροταφεία. Ναι φαίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά 
όμως ο Καλλικράτης θα σας διαψεύσει διότι όπως πληροφορούμε θα 

υπάρξει παράταση της θητείας οπότε θα χρειαστείτε 2η φορά για τα νεκροταφεία να 
επιληφθείτε το 2014.  
 
Φωνή: Πόσο θα είναι η παράταση, κανά χρόνο; 

 
1 ½. Πενταετία. 
Βλέπω λοιπόν εδώ ότι μέσα στα πλαίσια αυτά της προεκλογικής 

περιοδείας που έχετε αρχίσει όλα αυτά τα νεκροταφεία τα συμπεριλάβατε, αλλά νομίζω 
ότι πίσω από αυτά θέλετε να ¨ξυρίσετε και τους πεθαμένους¨ διότι όταν τελειώσουν 
αυτές οι επισκευές θα βάλετε τέλη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα τέλη υπάρχουνε δεν...     
  
Φωνή: Έχουν μπει.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Όχι, ¨έχουν μπει¨, ναι αλλά μετά τις επισκευές τις οποίες κάνετε … 

 
 Έχουμε πει ότι όσο διαρκεί η κρίση δεν θα κάνουμε καμία αύξηση, 
οπότε δεν υπάρχει κανένα τέλος. Το έχουμε δηλώσει αυτό και ο 

Δήμαρχος και εγώ και όλοι μας.   
 
 Είμαστε υπέρ των επισκευών αλλά θέλουμε όμως να παρατηρήσουμε 
ότι η μέριμνά σας πρέπει να επεκτείνεται και στο δημοτικό 

νεκροταφείο της Καλαμάτας όπου αφήνετε περίπου 100.000 € τα οποία είναι έσοδα. 
Και εν πάση περιπτώσει εφόσον βλέπω ότι δεν το φέρνετε, για να μην μακρολογούμε, 
εδώ το θέμα θα το φέρω εγώ πλέον  σύμφωνα με το νόμο και με τις διατάξεις που 
υπάρχουν ότι υπάγεται  στην απόλυτη δικαιοδοσία του Δήμου της Καλαμάτας και οι 
εισπράξεις πρέπει να έρχονται εδώ, άλλωστε διότι σας επισημαίνω και τον κίνδυνο της 
ύπαρξης και ποινικών ευθυνών εάν συνεχίσετε να μην έρχονται οι εισπράξεις αυτές του 
δημοτικού κοιμητηρίου στο Δήμο της Καλαμάτας.  
Ενόψει λοιπόν όλων αυτών για τις επισκευές οι οποίες θα γίνουν στα δημοτικά 
κοιμητήρια λέμε ναι με τις παρατηρήσεις τις οποίες εκφράσαμε και εκ του πολιτικού 
πεδίου αλλά κυρίως για το θέμα ότι έχετε παραλείψει το θέμα  του δημοτικού 
κοιμητηρίου που είναι μια μεγάλη πηγή, θα ήτανε για το κοινωνικό παντοπωλείο και για 
αλλά έργα στην πόλη. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 100.000 είναι τα διαφεύγοντα …  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι, περίπου, μπορεί να είναι πάνω κάτω.  
 
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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Είναι από δημοτικούς πόρους τα κονδύλια, θέλει προσοχή στη 
διαχείρισή τους, συμφωνούμε  για να γίνουν αυτά τα έργα και να πάνε 

τα χρήματα εκεί που προβλέπουν τα έργα. 
Υπέρ. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Υπέρ. 
  
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,   

 

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 τη διενέργεια 
ανοιχτού    δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «Επεμβάσεις 
στα κοιμητήρια του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας» με 
προϋπολογισμό  121.951,22 €  χωρίς ΦΠΑ και  150.000,00 € 
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 45.7336.07 και πηγή 
χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ  με διατιθέμενη πίστωση για το 2012 το ποσό 
των 20.000,00 €, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από το 
Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών θεμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

  

ΙΙ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το 
σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 180 ημερολογιακές ημέρες. 

 

ΙΙΙ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την ορισθείσα επιτροπή   
διαγωνισμού  της υπ . αρ. 116/2012  απόφασης Οικονομικής  Επιτροπής 
Δήμου Καλαμάτας. 

 
 
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  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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  6. Πολίτης Δημήτριος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11 Σεπτεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                                        


