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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   278/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η  Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

38η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 54182/7-9-2012 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) Μπρεδήμας Θεόδωρος  και 3) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

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

Αθανάσιος, 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Πολίτης Δημήτριος 

και 5) 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 ο μεν πρώτος τα απουσιάζοντα 

τακτικά μέλη της πλειοψηφίας ο δε δεύτερος τον κ. 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 πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη δημιουργία 

κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο 
Καλαμάτας». 

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται και ο υπάλληλος 
του Τμήματος Διαγωνισμών  Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, Χρονόπουλος Βασίλειος, προκειμένου 
αν ζητηθεί να δώσει στο Σώμα τις απαραίτητες διευκρινίσεις.   
 
Η με αριθμ. πρωτ. 52633/31-8-2012 σχετική εισήγηση του Τμήματος Διαγωνισμών  
Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως 
εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  

 
    Έχοντας υπόψη: 

α. Την αρ. 70/2012 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. 864/2012 πρόταση ανάληψης  δαπάνης της Δ/νσης Οικονομικών του 

Δήμου 
δ. Την αρ. 177/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της 

πίστωσης ύψους 300.000,00€ 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>> 
ζ. την υπ’ αρ. πρωτ. 1517/15-5-12 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα “Διοικητική Μεταρύθμιση 2007 - 2013” 
η. την υπ’ αρ. πρωτ. 2841/24-8-12 προέγκριση δημοπράτησης του έργου 

 
Εισηγούμεθα  

 
την  κατάρτιση  όρων   και την σύνταξη  διακήρυξης  για την διενέργεια   πρόχειρου    
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με προϋπολογισμό  34.450,96 € 
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 70.7425.14 και πηγή χρηματοδότησης από 
πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013” 
και κωδ. ΟΠΣ “376269” του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 
2007 – 2013” με το συνολικό προϋπολογισμό του Υποέργου να ανέρχεται μέχρι του 
ποσού των 30.000€ (με ΦΠΑ) 
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 Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης  και η  προθεσμία εκτέλεσης του έργου 
ορίζεται σε 30 Η.Η. 
 

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

                                    
Συν/να : 1)Η Τεχνική    μελέτη 70/2012 Τ.Υ.              
   2)Διακήρυξη 
                                                  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
         καα 
 
        ΒΑΡΒΟΥΤΣΗ ΑΙΚ.¨ 
 
 
Στο φάκελο του θέματος ήταν επίσης και τα συνημμένα στην παραπάνω εισήγηση 
σχετική τεχνική μελέτη και σχέδιο διακήρυξης που συνέταξε η υπηρεσία προκειμένου 
να διευκολυνθεί στο έργο της η Οικονομική Επιτροπή.  
 
 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Συμπεριλαμβάνει μόνο γυναίκες ή και τους μετανάστες;  
 

Φωνή: Και άντρες. 
 
 Όχι άντρες, ¨Υποστήριξης Γυναικών¨.  

 
 Λέτε μέσα κ. Πρόεδρε ¨Χώρος προσωρινής διαμονής παιδιών¨. Που 
προβλέπεται αυτό, ποιες είναι οι προδιαγραφές; Δηλαδή υπάρχει 

επαναρύθμιση, δεν υπάρχει επαναρύθμιση των δωματίων, όπως είναι … 
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επαναρύθμιση υπάρχει. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  Που; 

 
Υπάρχει. Καταρχήν η μελέτη έχει περάσει στο προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Επειδή δεν λέει αλλά είναι στη μελέτη, μιλάμε τώρα για εκεί που είναι 
το κτίριο των Γεωτεχνικών. 

 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Περρωτού. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εκεί που είναι το Πράσινο, στο ισόγειο.  
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στο ισόγειο.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και προβλέπεται εκεί πέρα να βάλετε γυψοσανίδες … 
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Γυψοσανίδες, ψευδοροφές … 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και μπάνιο, νιπτήρα; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Και μπάνιο.   
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Γιατί αυτά; Για να διαμένουν παιδιά;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι γυναίκες με τα παιδιά… 
 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι για γυναίκες αυτό, κακοποιημένες γυναίκες.  

 
 Ναι άμα είναι η γυναίκα με το παιδί της, που θα μείνει; Θα έχει μαζί και 
το παιδί της.  

 
Ακούστε να δείτε τώρα, όταν υπάρχουν τέτοιοι χώροι που να 
διαμένουν παιδιά και γυναίκες κακοποιημένες, οι χώροι αυτοί δεν είναι 

ανακοινώσιμοι. Δεν είναι ανακοινώσιμοι.  
Επομένως λοιπόν το έχετε δώσει στη δημοσιότητα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σαν τέτοιο.  
 
ΦΩΝΗ: Είναι προσωποποιημένο δηλαδή … 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι.  
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ένα βράδυ, ναι.  

 
Δηλαδή όταν η γυναίκα έχει κακοποιηθεί και πάει σ΄ αυτό το χώρο 
μαζί με το παιδί της, έστω και προσωρινά, πλακώνουν οι συγγενείς 

του άντρα ή ο άντρας κλπ.  Δεν ανακοινώνεται, είναι γκάφα αυτό. Έπρεπε να είναι 
κάπου το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο.  
Τώρα βάζετε υπηρεσίες συμβουλευτικές, είναι και υπηρεσίες συμβουλευτικές, πάλι 
αυτές οι υπηρεσίες οι συμβουλευτικές, πάλι δεν είναι σε απόμερα μέρη, είναι μέσα σε 
υπηρεσίες που είναι μαζικές, δηλαδή όπως είναι το κτίριο το Διοικητήριο της 
Νομαρχίας. Εκατοντάδες κόσμος μπαινοβγαίνει και προσφεύγει και μία γυναίκα η οποία 
έχει ένα πρόβλημα που μπορούσε να πάει οπουδήποτε. 
Είναι λάθος όλο αυτό. Προφανώς εσείς θέλετε να πάρετε τα λεφτά να 
ανακατασκευάσετε το ισόγειο του κτιρίου και έχει βρει αυτό να βάλετε μέσα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άποψή σας.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Καταψηφίζουμε με αυτή την έννοια.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κατά.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Στεγνά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τις κακοποιημένες γυναίκες;   
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Με αυτά που είπε και ο συνάδελφος ο κ. Μπεχράκης … 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε ειδικά αυτό βεβαίως είναι μία παράλειψη και είναι 
γνωστό τι πρέπει να γίνεται ωστόσο όμως είναι αναγκαία η εξέλιξη 

αυτή γι΄ αυτό ψηφίζουμε λευκό.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Μπρεδήμα. 

 
Ως προς τον χειρισμό της υποθέσεως, όχι ως προς την ουσία στην 
οποία συμφωνούμε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. 
 
 
Η Οικονομική  Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη τα προαναφερόμενα,  μειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήμα και 
Φαββατά οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο και του κ. Μπεχράκη ο οποίος τάσσεται 
ΚΑΤΑ,  κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι.   Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου  «Διαμόρφωση χώρου 
για τη δημιουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών 
θυμάτων βίας στο Δήμο Καλαμάτας» με προϋπολογισμό  34.450,96 €  
συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 70.7425.14 και πηγή 
χρηματοδότησης από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
¨Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013¨ και κωδ. ΟΠΣ ¨376269¨ του 
Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. “Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 – 2013” 
με το συνολικό προϋπολογισμό του Υποέργου να ανέρχεται μέχρι του 
ποσού των 30.000€ (με ΦΠΑ), 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 30 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  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:   
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  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπεχράκης Σταμάτης  

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Σεπτεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


