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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   258/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:25, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 30η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33632/2-8-2019 

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

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος 

οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Μπούχαλης Δημήτριος και 3) Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 

2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μπεχράκης Σταμάτης και 5) Φάβας 

Γεώργιος. 

   
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. 

Δημόπουλο Δημήτριο.  

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. 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 διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού».  

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 2-8-2019 έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο 
του θέματος προς ενημέρωση, μαζί με τα διαβιβαζόμενα με αυτό σχετική μελέτη και σχέδιο 
διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας 
«Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Καλαμάτας (2019)», προκειμένου να διευκολυνθεί στο 
έργο της η Οικονομική Επιτροπή, και έχει αναλυτικά ως εξής:   
 
 

Θέμα: Παροχή Υπηρεσιών συντήρηση δημοτικού φωτισμού Καλαμάτας προϋπολογισμού 90.768,00 

Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 38/2019 μελέτη της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία 

εγκρίθηκε από το Δ.Σ. καθώς και σχέδιο  διακήρυξης για:   

1) διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)  

2) κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης  

 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 

Σημειωτέον ότι η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

209 του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν. 4412/2016. 

    

Η Συντάξασα 

ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ 

Η Τμηματάρχης  

ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Η Διευθύντρια 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
 

Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως 
εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα θέλετε να πείτε κάτι; 

 
 Είναι και για την πόλη της Καλαμάτας, γιατί πλέον έχουμε βρεθεί με ένα χειριστή 
καλαθοφόρου και αντιλαμβάνεστε τι γίνεται όταν θα έρθουν ειδικά και οι ημέρες  

Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου, εορταστικός φωτισμός κλπ. 
Καλαθοφόρα έχουμε δύο αλλά έχουμε ένα χειριστή. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Υπάλληλος του  Δήμου.   
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΜΠΑΚΑΣ: 



Συνεδρίαση :  30/2019 Τετάρτη  07 / 08 / 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ   258/2019 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

Ε γι΄ αυτό κάνουμε το διαγωνισμό, τουλάχιστον να αναδειχθεί μειοδότης 
εργολάβος για τα χωριά, να αναδειχθεί μειοδότης για την πόληνα αναδειχθεί και 

μειοδότης για τις ορεινές κοινότητες και για τις πεδινές, του Καποδιστριακού Δήμου δηλαδή 
τις κοινότητες. Πιστεύουμε να είμαστε στο  χρόνο μας γιατί ¨φίδι που μας έφαγε¨.  

 
Γιατί λέτε να βρεθεί μειοδότης για το …, δεν μπορεί να είναι μειοδότης για όλα 
μαζί;  Για όλα είναι, γι΄ αυτό λέω … 
 
Μπορεί να είναι για όλα, αλλά μπορεί να είναι  …… (δεν ακούγεται – πρόβλημα 
στην ηχογράφηση)  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν  κ. Νιάρχο τι ψηφίζετε; 

 
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέμε ότι ο Δήμος έπρεπε να έχει υπηρεσία 
ηλεκτροφωτισμού και να κάνει όλα αυτά, εδώ βλέπουμε ότι ενώ τις 

προηγούμενες φορές  η Καλαμάτα δεν ήταν μέσα γιατί είχε υπηρεσία ο Δήμος τώρα δεν έχει 
ούτε για την Καλαμάτα … 
 
ΜΠΑΚΑΣ:  ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Σωστό αλλά είναι μια πολιτική όμως η οποία ασκείται έτσι ώστε να 
παραχωρούνται όλα σε εργολαβίες για να γίνεται ιδιωτικοποίηση των πάντων ... 

 
ΜΠΑΚΑΣ: Μακάρι ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) να προσλάβουμε 3 χειριστές. 

 
Ναι, μακάρι, λέμε ναι, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής την οποία αυτή 
την πολιτική υποστηρίζετε, αυτό είναι το ζήτημα, δεν πέφτει από τον ουρανό 

αυτό. Το ότι ο Δήμος συνταξιοδοτείται κάποιος υπάλληλος και δεν κάνει καινούριες 
προσλήψεις  δεν το έχει αποφασίσει αυτό καμία μεταφυσική δύναμη, είναι μία πολιτική η 
οποία ασκείται  … Για το οποίο χαμογελάει εδώ ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, λες 
και δεν ξέρει τίποτα!  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ξέρεις γιατί γελάω ; 

 
Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Από τη μία μεριά έχετε ζητήσει και από την άλλη 
υποστηρίζετε μία πολιτική που λέει όλα στους ιδιώτες, αυτό είναι.  

Λόγω αυτών εμείς θα καταψηφίσουμε.   
 
Εντάξει. Ξέρετε γιατί γελάω; Η θέση σας είναι γνωστή και για ένα πράγμα για 
το οποίο δεν θα έχω παράπονο μετά από  16 χρόνια που θα κάνουμε τη 

διακοπή ή την παύση, ανάλογα, από τα κοινά θα είναι ότι θα έχουμε εμπεδώσει τη θέση της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, λοιπόν την έχουμε μάθει απέξω!    
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Λοιπόν ο κ. Νιάρχος ¨Κατά¨. 
Ο κ. Αντωνόπουλος. 

 
Και εμάς η θέση είναι ίδια με αυτή που ανέφερε ο κ. Νιάρχος, για ποιο 
λόγο όμως, συμφωνούμε σε αυτά που λέει και θα πω το εξής.  

Έχει αποδεδειγμένα τεκμηριωθεί ότι οι θέσεις οι οποίες καλύπτονται από προσωπικό το οποίο 
είναι των Δήμων αν θέλετε ή των φορέων διαχείρισης των έργων  είναι πολύ πιο αποδοτικές 
και στο κοινωνικό σύνολο αλλά επίσης και οικονομικότερες σε σχέση με τους εργολάβους.  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ότι κάνουν οι εργολάβοι, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, δεν είναι στην ανταποδοτικότητα 
των χρημάτων που παίρνουν, για χίλιους δύο λόγους, δηλαδή το πληρώνουμε 2 και 3 φορές. 
Αν δηλαδή ο Δήμος είχε, με λίγα λόγια, δικό του προσωπικό θα ήταν πολύ καλύτερα όλες 
αυτές οι υπηρεσίες για τους δημότες και θα ήτανε και πιο οικονομικά, εδώ είναι η διαφορά, 
γιατί μερικοί, όχι εσείς, πολύς κόσμος δεν το καταλαβαίνει, νομίζει ότι αν πάει στον ιδιώτη ότι 
κάνουμε είναι πάντα πιο φθηνά, δεν ισχύει αυτό στην πράξη. Αν το βάλετε κάτω και το δείτε 
τεκμηριωμένα και αναλύσετε τι παίρνουμε και τι δίνουμε θα δείτε ότι δεν γλιτώνει ο Δήμος 
λεφτά από αυτόν τον τρόπο, που έρχονται οι εργολάβοι κλπ. Άλλο τώρα αν έχει 
δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη και έχει μείνει το κράτος κλπ Αυτό είναι προς το συμφέρον 
όλων μας, δεν είναι μοναχά θέμα θέσεων πολιτικών που και αυτό έχει τη σημασία του αλλά 
αντικειμενικά, το λέω και σε εσάς που πραγματικά έχετε άλλη φιλοσοφία ότι δεν συμφέρει το 
Δήμο να έχει συνέχεια εργολάβους για όλα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις  θα μας συνέφερε να 
πούμε ότι έχουμε ένα εργολάβο, εκεί που πραγματικά που έχουμε άλλους λόγους να το 
δώσουμε σε έναν εργολάβο.   
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Εμείς δεν είμαστε ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   

 
 Όχι δεν το λέω από άποψη ιδεολογίας. Εσύ σαν λογιστής βάλτο κάτω να 
δεις αν μπορεί αυτό το πράγμα να βγει. 

Και να σου πω και ένα άλλο, δεν το παίρνω αυτό προσωπικά, δεν με πειράζει που το λες, 
είναι τιμή μου … 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) δεν σας θίγω. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, μα δεν θίγομαι, μα δεν θίγομαι  σου λέω… 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) η πραγματικότητα είναι. 

 
Ναι, ναι.  Νομίζω ότι οι άνθρωποι οι δημοκρατικοί  ακολουθούν κάτι 
τέτοιο. Οι δημοκρατικοί άνθρωποι έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και 

βλέπουνε. Εντάξει;  
Εγώ δεν αποδέχτηκα τα πάντα της Νέας Δημοκρατίας. 

 
Λοιπόν, ¨Κατά¨ κ. Αντωνόπουλε;  
Ο κ. Αντωνόπουλος ¨Κατά¨, ο κ. Νιάρχος ¨Κατά¨, η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨, κατά 

πλειοψηφία εγκρίνεται. 
  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τις Υπηρεσίες 
του Δήμου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Νιάρχου και Αντωνόπουλου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι.  Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσίας «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού Καλαμάτας (2019)», 
προϋπολογισμού 90.768,00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).   

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους  και συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από  τις Υπηρεσίες του Δήμου 
Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και με 
καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών  την 25η Αυγούστου 
2019 και ώρα 23:00.  

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Μπάκας Ιωάννης 

  3. Μπούχαλης Δημήτριος 

  4. Νιάρχος Αναστάσιος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Αυγούστου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

   

 

  

 

  






















































































