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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   280/2012 
 

 

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. 

 



Συνεδρίαση :  38/2012 Τρίτη  11 / 9 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   280/2012 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τη «Σίτιση των μαθητών 
του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, σχολικού έτους 2012-2013». 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Παιδείας, 
κ. Γαρατζιώτης Παναγιώτης. 
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό εισήγησης της 
επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Διενέργεια του Ανοικτού Διαγωνισμού της υπ’ αρ. 253/2012 Διακήρυξης 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
της 5ης  Σεπτεμβρίου 2012 

 
Στo Δήμο Καλαμάτας σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

10:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Παιδείας (παρ. Αναγνωσταρά 20), συνεδρίασε 
δημόσια η Επιτροπή η οποία συστήθηκε και λειτουργεί με την υπ’ αρ. 150/22-5-
2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πραγματοποιήσει την 
παραλαβή και αποσφράγιση των Προσφορών, των Φακέλων Δικαιολογητικών και των 
Φακέλων Οικονομικών Προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους στον ανοικτό 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 
Καλαμάτας σχολικού έτους 2012-2013» 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

Κοκκώνη Αναστασία (πρόεδρος), Παγάνη Αναστασία και Μαμαλούκου 
Ευαγγελία (μέλη)              

          Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, άρχισε η συνεδρίαση.  

  Στη συνεδρίαση δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος ούτε κατατέθηκε 
εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική Διακήρυξη, προσφορά 
από υποψήφιο ανάδοχο. 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 
1.  την παρ. 4 εδ. 18 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει σήμερα,  

2. τα άρθρα 209, 273 και λοιπές διατάξεις του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α’),  

3. το άρθρο 70 παρ. 1 και τις λοιπές διατάξεις του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α),  
4. το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005,  

5. Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός  Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)» 
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6. Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 185/23.03.1993) 
7. Την αριθ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/88 

τ.Β’)  ’Δωρεάν σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων’’. 
8. Το Ν.2286/95 περί «Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄19/01.02.1995) 
9. το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) «Δομή και λειτουργία της    

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις,  
10. το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και 

άλλες διατάξεις»,  
11. το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων     

συμβάσεων»,  
12. την υπ’ αρ. 253/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση όρων 

διακήρυξης ανοικτού διεθνούς δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχων για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας Σχολικού Έτους 
2012 – 2013», 

13. την υπ’ αρ. 150/22-5-2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Συγκρότηση Επιτροπών», 

14. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και γενικότερα 
κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική εγκύκλιος κ.λ.π.), που διέπει την 
ανάθεση και εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 
παραπάνω,  

15. τη συνημμένη στην παραπάνω Απόφαση Διακήρυξη 
16. το γεγονός ότι εντός της προβλεπόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά 

Κατόπιν των παραπάνω, 
Η       Ε Π Ι Τ  Ρ Ο Π Η     Ε Ι Σ Η Γ Ε Ι Τ Α Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α:    

Την επανάληψη του διαγωνισμού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου 
Καλαμάτας σχολικού έτους 2012-2013» χωρίς τροποποίηση των όρων και των 
προδιαγραφών όπως αναφέρονται στη διακήρυξη 

Ολοκληρώνοντας με τα παραπάνω, το έργο της, η Επιτροπή συνέταξε το 
παρόν Πρακτικό και έλυσε τη Συνεδρίασή της. 

Το παρόν πρακτικό εκδόθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα, εκ των οποίων τα 
δύο διατηρούνται στο Φάκελο της Επιτροπής και το τρίτο θα διαβιβαστεί στην Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου. 

 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 Κοκκώνη Αναστασία   

 ΤΑ ΜΕΛΗ  

            Παγάνη Αναστασία                                                              Μαμαλούκου Ευαγγελία 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Η σίτιση του μουσικού πέρσι δεν είχε γίνει ….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και φέτος που γίνεται δεν έρχεται κανένας. 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …….. με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. 

 
Εγώ προσωπικά, θα το δηλώσω, διαφωνώ με τη σίτιση των μαθητών του 
μουσικού σχολείου.   

 
Αργήσατε να το πάρετε είδηση και καθυστερήσατε ……………. 
 

Θα συμφωνήσω με τη σίτιση των μαθητών που έχουν ανάγκη σε όλα τα 
χωριά της Καλαμάτας.  

 
Και πρέπει αυτό να επισημανθεί για να βάλετε και να παίρνετε μέτρα 
γρήγορα.  

 
Έτσι κι αλλιώς για επανάληψη διαγωνισμού, είναι δεν διαφωνούμε με 
αυτό. 
 
Πέρσι η σίτιση είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση της κοινωνίας ότι 
αργήσατε να το πάρετε είδηση και μείνανε τα παιδιά του μουσικού 

χωρίς σίτιση. 
 
Εγώ θα δηλώσω ότι θα προτιμούσα να σιτίζονται παιδιά που πραγματικά 
έχουν ανάγκη απ’ όλα τα σχολεία της Καλαμάτας, γιατί είναι και παιδιά με 

τα ολοημέρα σχολεία τα δημοτικά τελειώνουν πάρα πολύ αργά και αυτά και δεν 
καταλαβαίνω γιατί να γίνεται η επιλεκτική επιλογή να σιτίζονται μόνο τα παιδιά του 
μουσικού σχολείου.  
Αυτή είναι η άποψή μου βέβαια και θα ψηφίσω κι εγώ να επαναληφθεί ο διαγωνισμός. 
γιατί άλλοι κρίνουν. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτή την πρόταση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι είναι δικιά μου άποψη. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Άμα ήτανε δικιά σου άποψη ….  

 
 Όχι, όχι δεν μπορώ να πάω κόντρα με αποφάσεις που λαμβάνουν άλλοι, 
δεν μπορεί να έχω …… 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Λέτε και καμιά κουβέντα για να ..….(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τη λέω και το πιστεύω αυτό. 

 
Κύριε Πρόεδρε συμφωνούμε με την επανάληψη του θέματος, 
διαφωνούμε με αυτό που λέτε εσείς, γιατί προφανώς δεν γνωρίζετε ότι 

τα παιδιά του μουσικού σχολείου φεύγουν στις 4 και τις 5 η ώρα από το σχολείο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και παιδιά από το σχολείο το Δημοτικό φεύγουνε και τέτοιες ώρες. 

 
Από κει και μετά, κ. Πρόεδρε, συμφωνούμε επαναλαμβάνω με την 
επανάληψη, διαφωνούμε με αυτά που λέτε εσείς γιατί τα παιδιά του 

μουσικού σχολείου 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι προσωπική άποψη έτσι; Την είπα και τη λέω. 
 
Να ολοκληρώσω; Τώρα, από κει και μετά, από τη στιγμή που υπάρχουν 
και πράγματι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα σχολεία, θα πρέπει ο 

Δήμος, η Δημοτική Αρχή  να το δούμε μαζί με την Επιτροπή Παιδείας,  όπου υπάρχουν 
πραγματικά προβλήματα και μπορεί ο Δήμος να παρέμβει, να παρέμβει, για τη σίτιση 
και άλλων παιδιών που έχουν πραγματικά ανάγκη, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να σταματήσει η σίτιση στο μουσικό σχολείο. 

 
Μια κουβέντα να προσθέσω, ότι η παρουσία εδώ του μουσικού 
σχολείου είναι ένα δείγμα και πολιτισμού και τέχνης στην πόλη της 

Καλαμάτας ………. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν εξετάζουμε αυτό. 

 
.. είναι μια μουσική παράδοση δεκαετιών. 
Για το λόγο αυτό πρέπει το αίτημα να γίνει δεκτό της επαναλήψεως.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωνα είπαμε αυτό;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Επανάληψη. 

 
Ότι έλεγε η εισήγηση της Υπηρεσίας. 
Ευχαριστούμε κ. Διευθυντά δεν σας χρειαστήκαμε. 

 
   
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί το υπ’ αριθμ. 1 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη «Σίτιση των μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας, σχολικού έτους 2012-2013» και δεδομένου 
ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, εγκρίνει την επανάληψη αυτού την 19η 
Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 με 10:30, χωρίς 
τροποποίηση των όρων και των προδιαγραφών που αναφέρονται στη 
διακήρυξη  που έχουν συνταχθεί με την υπ’ αριθμ. 253/2012 προηγούμενη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
 
 
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 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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  3. Μπεχράκης Σταμάτης  

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Σεπτεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


