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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2015 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   265/2015 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 30η  Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 30η/2015 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 30764/26-6-2015  

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπούχαλης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3)  Μπουζιάνης Παύλος, 4)  Πολίτης Δημήτριος, 5)  

Φάβας Γεώργιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.    
 

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

και 2)  Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων  «ΑΛΛΑΓΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήμας Θεόδωρος και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.  

 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζητάει και το Σώμα αποδέχεται, την εκτός ημερήσιας διάταξης 
συζήτηση του κατεπείγοντος θέματος με τίτλο : 

Υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής σε διαγωνισμούς μέχρι τη λήξη του 
προβλήματος της τραπεζικής λειτουργίας της χώρας. 

 
μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31510/29-6-2015 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής : 
 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τους κάτωθι διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη  : 

1α. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, ποσού 150.000,00€,  ημερομηνία διεξαγωγής 
01/07/2015. 

1β. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών   Σταθμών του Δήμου 
Καλαμάτας  και του Δημοτικού Παντοπωλείου  έτους 2015, ποσού 175.247,85€, 
ημερομηνία διεξαγωγής 14/07/2015. 

1γ. Αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Καλαμάτας για πιστοποίηση, ποσού 
94.975,68€, ημερομηνία διεξαγωγής 15/07/2015. 

1δ. Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου 
Καλαμάτας και Νομικών  Προσώπων για το διάστημα 11ος του 2015 έως και 
31/12/2016, ποσού 657.548,71€, ημερομηνία διεξαγωγής 13/07/2015,  

1ε. Προμήθεια πλήρους μεσημεριανού γεύματος για την σίτιση των μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2015/-2015, ποσού 
129.921,75€, ημερομηνία διεξαγωγής 07/07/2015. 

1στ. Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής – 
κατασκήνωση Αγίας Μαρίνας Μεσσηνίας,  ποσού 28.638,03€, ημερομηνία 
διεξαγωγής 06/07/2015. 

1ζ. Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος καλαθοφόρου, ποσού 30.000,00€, 
ημερομηνία διεξαγωγής 06/07/2015. 

2. Το γεγονός ότι απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα είναι η εγγυητική 
συμμετοχής, έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (ρύθμιση πληρωμής 
χρεών), καθώς και τραπεζικές εγγυήσεις όσον αφορά στην προμήθεια καυσίμων και 
ελαιολιπαντικών . 

3. Τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας όσον αφορά στο κλείσιμο των τραπεζών και μη 
ξέροντας την ημερομηνία επαναλειτουργίας τους. 

4. Τα ερωτήματα του κου Θεόδωρου Καλογερόπουλου & ΣΙΑ Ε.Ε. (συμμετέχοντα στο 
διαγωνισμό Προμήθεια πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη σίτιση των μαθητών 
του μουσικού σχολείου Καλαμάτας), όσον αφορά στην έκδοση μέσω τραπέζης των  
ανωτέρω δικαιολογητικών.  

5. Τον κίνδυνο ότι κάποιος διαγωνισμός ενδέχεται να ακυρωθεί. 
 

Εισηγούμεθα 
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Για την αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος την προσκόμιση από κάθε συμμετέχοντα 
υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αποτυπώνεται η δέσμευση (επί ποινή αποκλεισμού) για 
παράδοση των ανωτέρω δικαιολογητικών, με τη λήξη του προβλήματος της τραπεζικής 
λειτουργίας της χώρας. 

 
 

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                              «με εντολή» 

    Ο  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                        Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ  
 
 
 
Η δικαιολόγηση του κατεπείγοντος του θέματος καθώς και η διαλογική συζήτηση που 
διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχουν ως εξής : 

                                                                             
Λόγω των γεγονότων αυτών έχουν προκύψει κάποιες δυσλειτουργίες στο θέμα 
με τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, αν δεν κάνω λάθος, κ. Λαγωνικάκο. Έτσι 

μας λέτε εν τάχη το θέμα και τι ακριβώς πρέπει  να αποφασίσουμε.  
 
Κρίναμε σκόπιμο επειδή ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται σε όλους αυτούς, είναι η αντίστοιχη εγγυητική συμμετοχής 

και επειδή έχουνε συμβεί όλα αυτά στην Ελλάδα, σε μία πρώτη φάση τουλάχιστον και μέχρι 
και την άλλη Δευτέρα ή, τέλος πάντων, μέχρι έως ότου αλλάξει το σύστημα αυτό, πως θα το 
αντιμετωπίζαμε, σκεφτήκαμε ότι απ’ όλους οι οποίοι θα έρθουν να λάβουν μέρος σε 
οποιοδήποτε διαγωνισμό, σε περίπτωση που δεν τους ήταν εύκολο απ’ τη Δευτέρα μέχρι και 
όσο διάστημα κρατήσει να πάνε σε κάποια Τράπεζα και να βγάλουν εγγυητική, να μας 
επισυνάπτουν μία υπεύθυνη δήλωση, επί ποινή αποκλεισμού, ότι αμέσως μετά τη λήξη της 
αντίστοιχης ιστορίας θα μας φέρουν άμεσα τη φορολογική τους ενημερότητα, όπως στείλαν 
μερικοί απ’ αυτούς, δηλαδή, ασφαλιστική κτλ., αλλά και κυρίως την εγγυητική συμμετοχής.   
Και το κάνουμε αυτό σαν σκέψη, επειδή, τέλος πάντων, από αύριο αρχίζουν όλοι αυτοί οι 
διαγωνισμοί και είναι αρκετά σοβαροί, όπως είναι, δηλαδή, για τα καύσιμα και απ’ τη σίτιση 
και όλα αυτά, για να μην αναβληθούν. 

 
Και είναι διαγωνισμοί, συγνώμη που σε διακόπτω, που έχουνε γίνει μέσα απ’ τη 
διαδικασία του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., άμα το λέω καλά, και είναι χρονοβόροι και αρκετά 

πολύπλοκοι. Να διευκολύνουμε την κατάσταση…  
 
Από τους 7 αυτούς που, τέλος πάντων, έχουμε αναφέρει εδώ κτλ. οι 5 
είναι αυτό ακριβώς που είπατε, δηλαδή μέσα από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., αλλά 

είναι και δύο οι οποίοι δεν είναι μέσα από το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το οποίο δεν είναι βέβαια τίποτα 
το, κατά κάποιο τρόπο, απαγορευτικό. Ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι 
οπωσδήποτε η αντίστοιχη εγγυητική συμμετοχής. 

 
Ωραία, δεν θα υπογράψουμε αν δεν υπάρχει εγγυητική, φαντάζομαι.  
Κύριε Ηλιόπουλε.  

 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Δεν θα γίνουν οι διαγωνισμοί, δηλαδή, άμα λείπει αυτό το…  

 
Εγώ συμφωνώ με την εισήγηση της υπηρεσίας, υπάρχουνε λόγοι ανωτέρας 
βίας οι οποίοι δικαιολογούν το να πάρουμε κάθε πρόσφορο μέτρο για την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου και για να διευκολύνουμε όσους θέλουν να 
δώσουν προσφορά στους διαγωνισμούς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Επομένως, λοιπόν, κάθε μέτρο που έχει να κάνει σχέση με την ανωτέρα βία που ζούμε στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, είναι και νόμιμο.    

 
Εμείς, Πρόεδρε, δεν έχουμε αντίρρηση όπως εισηγείται η υπηρεσία, απλώς 
όμως δεν έχουμε τίποτα απ’ όλα αυτά εμείς. Δεν έχουμε τίποτα, κανένα χαρτί, 

κανένα έγγραφο, τι αφορά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση της υπηρεσίας, και εγώ αυτό έχω.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό εδώ έτσι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, την εισήγηση.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, συμφωνούμε, αρκεί να διασφαλίζεται ό,τι προβλέπει ο νόμος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσπαθούμε να διευκολύνουμε την κατάσταση.  
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Νομίζουμε ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος.  

 
Θα έπρεπε να αναβάλλουμε τους διαγωνισμούς, αλλά θα χάναμε 2-3 μήνες και 
δεν μπορούσε να δουλέψει ο Δήμος. Να λειτουργήσει ο Δήμος. Είναι σοβαρές 

δημοπρασίες.  
ΟΜΟΦΩΝΑ, κ. Φαββατά; ΟΜΟΦΩΝΑ.   
Ευχαριστούμε, κ. Λαγωνικάκο.  
 
 
 
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 
 
Εγκρίνει τη συνέχιση και τη διεξαγωγή των παρακάτω διαγωνισμών που 
βρίσκονται σε εξέλιξη,  
 

Α/Α Διαγωνισμοί Δήμου Καλαμάτας Προϋπολογισμός 
μελέτης € 

ημερομηνία 
διεξαγωγής 

διαγωνισμού 

1. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 150.000,00 01/07/2015 

2. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των 
Παιδικών   Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας  και 
του Δημοτικού Παντοπωλείου  έτους 2015 

175.247,85 14/07/2015 

3. Αναβάθμιση παιδικών χαρών δήμου Καλαμάτας 
για πιστοποίηση 

94.975,68 15/07/2015 

4. Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και 
Νομικών  Προσώπων για το διάστημα 11ος του 
2015 έως και 31/12/2016 

657.548,71 13/07/2015 

5. Προμήθεια πλήρους μεσημεριανού γεύματος για 
την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου 
Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2015/-2015 

129.921,75 07/07/2015 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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6. Προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη των 
αναγκών της παιδικής εξοχής – κατασκήνωση 
Αγίας Μαρίνας Μεσσηνίας 

28.638,03 06/07/2015 

7. Προμήθεια μεταχειρισμένου οχήματος 
καλαθοφόρου 

30.000,00 06/07/2015 

 
και την υποβολή, εκ μέρους των συμμετεχόντων σε αυτούς, υπεύθυνης δήλωσης 
με την οποία θα δηλώνεται η δέσμευση (επί ποινή αποκλεισμού) για προσκόμιση 
των δικαιολογητικών, όπως, εγγυητική συμμετοχής, έκδοση φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας (ρύθμιση πληρωμής χρεών), καθώς και τραπεζικές 
εγγυήσεις όσον αφορά στην προμήθεια καυσίμων και ελαιολιπαντικών,  με τη 
λήξη του προβλήματος της τραπεζικής λειτουργίας της χώρας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 31510/30-6-2015 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής και για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτή. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Μπεχράκης Σταμάτης 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Πολίτης Δημήτριος  

  5. Φάβας Γεώργιος  

  6. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 2 Ιουλίου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤ. ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
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