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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Μαΐου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00  συνέρχεται 
στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 19η/2008 συνεδρίαση η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 15-05-2008 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης,  ο οποίος 
συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   
 
 
 

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 6ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την 
αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων ορεινών Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου 

Καλαµάτας (προµήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου). 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 10894/16-5-2008 
έγγραφο του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Καλαµάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Επί πρακτικού του διαγωνισµού της  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 
ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ))» 

 
Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού  που διεξήχθη στις 07/05/2007, 
για την : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ))» από το οποίο 
προκύπτει ότι  προσωρινός µειοδότης είναι ο «Τσερπές Αθανάσιος» µε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  243.807,50 € µε Φ.Π.Α., και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 

 
Συν/να : Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού 
                
                                                                               Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
                              ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
                                                                            Msc ΓΕΩΠΟΝΟΣ» 

          

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό του διαγωνισµού, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
∆ηµόσιου Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές για ανάδειξη ανάδοχου για 
την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» προϋπολογισµού 244.997,97€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 
Στην Καλαµάτα σήµερα στις 07 του µηνός Μαΐου του έτους 2008 και ηµέρα  Τετάρτη και 
ώρα 10η πρωινή,  
οι υπογεγραµµένοι :  1)  ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.            Πρόεδρος επιτροπής    
                                   2) ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  
                                   3) ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού και έχοντας 
υπόψη: 
          Την 142/08 Α.∆.Ε. για την έγκριση των όρων της ∆ιακήρυξης της 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ», την µε αριθµό 4/2008 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος, 
συνεδριάσαµε δηµόσια στο (κτίριο του ∆ήµου) Παπατσώνη 4 και καλέσαµε µε τον κήρυκα 
όσους επιθυµούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν τις προσφορές τους. Προσήλθαν 
κατά σειρά οι κάτωθι: 
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ο.Ε. η οποία παρέδωσε στην επιτροπή: 



Συνεδρίαση :  19/2008 Τρίτη 20/05/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   212/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   3

α/ Το φάκελο δικαιολογητικών 
β/ Την υπ’ αρ. 1413697 6-05-2008 εγγυητική επιστολή 12.250,00€ του ΤΣΜΕ∆Ε  για την 
συµµετοχή του, 
γ/ Τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, σφραγισµένο και αναγράφονται εξωτερικώς το 
ονοµατεπώνυµο του συναγωνιζόµενου 
2. ΤΣΕΡΠΕΣ ΠΑΝ . ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.∆.Ε   η οποία παρέδωσε στη επιτροπή: 
      α/ Το φάκελο δικαιολογητικών, 
β/ Την υπ’ αρ. 34396/2-05-2008 εγγυητική επιστολή 12.250,00€ του ΤΣΜΕ∆Ε για την 
συµµετοχή του,         
γ/ Τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, σφραγισµένο και αναγράφονται εξωτερικώς το 
ονοµατεπώνυµο του συναγωνιζόµενου 
3. Η ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΙΟΡ∆. ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η η οποία παρέδωσε στην επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών, 
β/ Την υπ’ αρ. 0538110007973 εγγυητική επιστολή 12.250,00 € της Α.Τ.Ε αγροτικής 
Τράπεζας για τη συµµετοχή του, 
γ/ Τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, σφραγισµένο και αναγράφονται εξωτερικώς το 
ονοµατεπώνυµο του συναγωνιζόµενου 
 Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόµενους, ενώ η 10:00 ώρα µεσηµβρινή 
αποδοχής προσφορών, έληξε σύµφωνα µε τη διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε 
λήξασα την παράδοση των προσφορών. 
 Με την λήξη της καταχωρήσεως των υποβληθέντων δικαιολογητικών στο παρόν 
πρακτικό, οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και η συνεδρίαση 
της Επιτροπής γίνεται µυστική. 
 Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την έπ’ αυτών κρίση της 
Επιτροπής, η συνεδρίαση γίνεται δηµοσία και ο Πρόεδρος αυτής ανακοινώνει ότι η 
προσφορά της  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΙΟΡ∆. ΝΙΚΟΛΑΙ∆Η δεν γίνετε  αποδεκτή γιατί απουσιάζει το 
έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν βρίσκεται υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 
Στην συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τις δυο προσφορές και τις κατατάσσει ως 

εξής: 

1. Προσφορά του ΤΣΕΡΠΕΣ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.∆.Ε µε ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  243.807,50 € µε Φ.Π.Α.  
2. Προσφορά του ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ο.Ε. µε ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  244.402,80 € µε Φ.Π.Α.. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή ανακηρύσσει προσωρινό προµηθευτή  
της της «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟΥ))» σύµφωνα µε την υπ’ 
αρ. 4/2008 µελέτη τον «Τσερπέ Αθανάσιο» µε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
243.807,50 € µε Φ.Π.Α.  
 
      Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό σε πέντε αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής : 

                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                               
                                   1) ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.  
            
                                   2) ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ  
 

           3) ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  
 

 
(∆ιευθυντής Περιβάλλοντος):  Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή προφανώς γνωρίζει 
το τι έχει γίνει, σχετικά, µε την προσφυγή κατά των όρων του διαγωνισµού, 

την απάντησή µας και την στήριξη της θέσης µας, καθώς και την απάντηση – ακύρωση της 
προσφυγής από την Περιφέρεια. 
 

 
Έχουµε την απάντηση του κ. Νταίβις; 
 

 
Απάντησε σε µένα, λόγω του επείγοντος και έχουµε την διαβεβαίωσή του. 
 

 
Υποθέτω θα έχουµε και εγγράφως την απάντηση αυτή.  
 

 
Θα την έχοµε και γι’ αυτό να µην έχετε καµία αµφιβολία. Προχωράµε λοιπόν 
και κατακυρώνουµε το διαγωνισµό στον κ. Τσερπέ. 

 
 
Ο τρόπος του διαγωνισµού παραµένει λάθος αλλά το κατακυρώνουµε 
λόγω της κρισιµότητας της κατάστασης. Η χρησιµοποίηση άρθρων του 

νόµου Σουφλιά προϋποθέτει διαγωνισµό διαφορετικής µορφής από την προµήθεια. ∆εν 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν άρθρα του ΥΠΕΧΩ∆Ε για προµήθεια. 
Επίσης γίνεται µια προσπάθεια και από µένα και από την κα Βασιλάκη, που έστειλε σχετική 
επιστολή, να µην προχωρήσει ο σύνδεσµος εργοληπτών σε περαιτέρω ενστάσεις. 
 

 
Κατ’ αρχάς συµφωνούµε µε τον κ. Κοσµόπουλο ως προς τον τρόπο 
της δηµοπρασίας. Από κει και πέρα  όπως είχαµε από το Νοέµβριο ο 

όλος προγραµµατισµός που έγινε για τα πυρόπληκτα αποδείχθηκε στην πράξη ότι ήταν 
λάθος. Η αποκατάσταση της άρδευσης θα µπορούσε να γίνει µε απευθείας ανάθεση από τον 
Οκτώβρη, Νοέµβρη, ∆εκέµβρη ή Γενάρη, χωρίς δηµοπρασία, όπως αναθέσαµε και άλλα 
έργα ήσσονος σηµασίας, όπως οι πινακίδες ή τα κιγκλιδώµατα. Από κει και πέρα πιστεύω ότι 
η µελέτη είναι τελείως λάθος γιατί προβλέπει την επιφανειακή τοποθέτηση των λάστιχων 
και µε µια µικρή εστία θα καταστραφούν. Άρα 250.000 € είναι στον αέρα, πέραν του 
εκπρόθεσµου της τοποθέτησης και ευελπιστούµε στην καλή διάθεση των εργοληπτών για 
την µη κατάθεση δεύτερης ένστασης. Ακόµη η υπηρεσία και η ∆ηµοτική Αρχή δεν θα πρέπει 
να βάζει τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή σε τέτοια διλήµµατα.  Ο νόµος είναι σαφής και πρέπει να 
εφαρµόζεται. Εάν εσείς καθυστερήσατε στις διαδικασίες και βάλατε δευτερεύοντα σε 
προτεραιότητα αυτό δεν µπορεί να είναι σε βάρος της έννοµης τάξης. 
 

 
Έχουµε ένα πρόβληµα µε το δηµόσιο λογιστικό µε αυτό το ζήτηµα. Ποιοι 
συµµετέχουν στις δηµοπρασίες των έργων έχει αποφανθεί το Υπουργείο 

Οικονοµικών και εµείς τηρούµε αυτές τις εντολές. Επειδή στο παρελθόν πηγαίναµε µε τις 
διαδικασίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε αυτή τη στιγµή έχουν µπλοκαριστεί λογαριασµοί και δεν έχουν 
πληρωθεί εργολάβοι. Η εντολή που έχουµε από την Επίτροπο είναι να πάµε µε  την 
συγκεκριµένη διαδικασία, δηλαδή σε όποια έργα υπερισχύει η προµήθεια να πάµε µε τον 
ΕΚΠΟΤΑ και όπου υπερισχύει το έργο να πάµε µε την διαδικασία του ΥΠΕΧΩ∆Ε. ∆εν το 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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εφηύραµε αυτό εµείς ούτε το δηµιουργήσαµε για να ευνοήσουµε κάποιους. Αυτή πάντως η 
διχογνωµία έχει δηµιουργήσει προβλήµατα στην λειτουργία του ∆ήµου. Είναι θέµα λοιπόν 
Επιτρόπου και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Θα κριθεί εκεί διότι έχουµε απευθυνθεί 
στο Γενικό Λογιστήριο για να κρίνει σε δεύτερο βαθµό το τι πρέπει να γίνει. Φαντάζοµαι 
όµως ότι αυτή είναι η κυριαρχούσα άποψη, όταν δηλαδή υπερτερεί η προµήθεια πάµε µε 
τον ΕΚΠΟΤΑ. Άρα δεν ευθύνεται ο ∆ήµος.  
Όσον αφορά στην ανάθεση, το χειµώνα δεν µπορούσαµε να πάµε µε διαδικασίες 
κατεπείγοντος, επειδή ακριβώς ήταν χειµώνας.  
Τα όποια λάστιχα ήρθαν µετά τις πυρκαγιές δεν ήρθαν στο ∆ήµο Καλαµάτας, αλλά ας µην 
αναφερθώ σε αυτό. Από κει και πέρα έγιναν προσπάθειες στο Υπουργείο Γεωργίας, 
διασφαλίσαµε 150.000 €, βάζει ο ∆ήµος άλλες 100.000 € και τι θα κάνουµε; Θα κάνουµε το 
1/3 του έργου. Ολοκληρώνει η υπηρεσία και θέλω να αποδώσω εύσηµα γι’ αυτό, την 
µελέτη ώστε να χρηµατοδοτηθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της αντιµετώπισης 
καταστροφών και να έχουµε για πρώτη φορά στην περιοχή ένα πλήρες ολοκληρωµένο 
δίκτυο άρδευσης, µε ακριβή αποτύπωση ώστε να µπορούµε να το ελέγχουµε να το 
συντηρούµε, για να προκύπτει έτσι και κάτι καλό από τις φωτιές. Είναι λοιπόν µοναδική 
ευκαιρία να αντιµετωπίσουµε αυτό το ζήτηµα όπως πρέπει, σε συνδυασµό µε τις 
λιµνοδεξαµενές. Ήδη έρχεται πίστωση 100.000 € ίσως και παραπάνω από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για να κατασκευάσουµε µια λιµνοδεξαµενή στη θέση ¨Φάρµακα¨ όπου θα 
µπορούν να παίρνουν νερό τα ελικόπτερα, αλλά να χρησιµοποιείται και για άρδευση. Ίσως 
φθάνει το 1.000.000 € το ποσό για το Ταΰγετο που θα λειτουργήσει αναζωογονητικά για 
την περιοχή.  
Μετά την κατακύρωση και σε συνεργασία µε την Περιφέρεια δώστε εντολή στον εργολάβο 
να προχωρήσει στην προµήθεια και τοποθέτηση και να συνεργαστείτε και µε τα Τοπικά 
Συµβούλια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 
 

 
Όταν λέω ότι έπρεπε από το χειµώνα να αναθέσουµε και όχι να 
κάνουµε διαγωνισµό, λέω ότι έπρεπε να κάνετε το ίδιο, όταν κάνατε 

αναθέσεις χωρίς διαγωνισµό, απευθείας, για τα κιγκλιδώµατα και τις πινακίδες ύψους 
200.000 €, για τα οποία εάν ρωτήσετε τους κατοίκους της περιοχής κανείς δεν θα έβαζε σε 
προτεραιότητα αυτά τα έργα. Οι προτεραιότητές τους ήταν τα αντιπληµµυρικά και η 
αποκατάσταση της άρδευσης. Η ∆ηµοτική Αρχή έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί ένα 
αντιπληµµυρικό επιχειρήσατε και το πήρε το ποτάµι, ενώ για την άρδευση αρχίσατε τις 
διαδικασίες το Μάιο. Έλεος πια. Είναι αυτός προγραµµατισµός; 
 

 
Εάν συγκρίνετε το έργο που γίνεται είναι εξαιρετικά µεγάλο και αυτό δεν 
σηµαίνει ότι δεν γίνονται και λάθη. Έχει γίνει µια µεγάλη προσπάθεια.  Για να 

αποδοθεί ένα έργο, έπρεπε να δούµε τα ζητήµατα ασφαλείας σε δρόµους που έφευγαν και 
είχαν πολλά προβλήµατα.  
Στον Ταΰγετο έχουµε ένα πλέγµα υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται, όπως η Νοµαρχία, 
το ∆ασαρχείο, η Περιφέρεια, ο ∆ήµος. Απ’ όλες αυτές τις υπηρεσίες ποιος έχει κάνει τις 
µεγαλύτερες προσπάθειες;  
Το 2008 θα είναι µια χρονιά ολοκλήρωσης ενός προγράµµατος, που δυστυχώς δεν έγινε το 
1998 όπου δεν έγινε ούτε ένα έργο στην περιοχή. 
 

 
∆ιατέθηκαν 3,5 δισεκατοµµύρια για την αποκατάσταση της 
χλωρίδας. 

 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.  
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Αφήστε το ∆ασαρχείο. 
 

 
Μα δεν είχαν καεί τα χωριά. 
 

 
Η φωτιά είχε κατέβει, είχε σχεδόν µπει  στο Λαδά. Αφήστε λοιπόν το 
∆ασαρχείο.  

Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει πρόγραµµα αποκατάστασης των σχολείων; Για Νέδουσα, 
Αλαγονία, Αρτεµισία, Λαδοκάρβελα, Ελαιοχώριο; Είναι διασφαλισµένο πρόγραµµα για τα 
πρώην δηµοτικά σχολεία.  
Επίσης δείτε εδώ στη φωτογραφία ένα όχηµα που παρέλαβα χθες. Στις 29 του µηνός όπου 
θα είσαστε στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο, θα κάνουµε την κατανοµή και θα ορίσουµε 
και τον τρόπο που λειτουργούν αυτά τα οχήµατα, σε συνεργασία µε τις εθελοντικές 
οργανώσεις, όπου θα διαπιστώσετε ότι για πρώτη στον Ταΰγετο υπάρχει ουσιαστικός 
σχεδιασµός και δυνατότητα ουσιαστικής παρέµβασης, µαζί µε το πλέγµα λιµνοδεξαµενών 
που δηµιουργείται. Αυτά πιστεύετε µας τα έδωσαν έτσι; Μας είπαν ελάτε να τα πάρετε; Το 
τι αγώνες έχουν γίνει για το καθένα απ’ αυτά και για το τι προσπάθειες έχουν γίνει, γιατί όλη 
η Ελλάδα είχε πρόβληµα.  
Θα έχουµε µια αξιόπιστη πυροσβεστική υπηρεσία, θα έχει ένα κλιµάκιο ο ∆ήµος το οποίο θα 
απλωθεί στον Ταΰγετο που µαζί µε τους εθελοντές θα µπορούµε να παρεµβαίνουµε. Όλα 
αυτά λοιπόν δεν είναι τίποτα; Ο τοίχος στις Πηγές που συγκράτησε το χωριό; Μιλάτε για µια 
συγκυρία που πήρε το ποτάµι µια προσπάθεια για να κρατήσουµε το δρόµο.  
Από κανέναν δεν γίνονται όλα σωστά αλλά να λέµε και κανένα καλό. 
 

 
Να σας πω ποιο είναι το αποκορύφωµα; Η ξυλεία που παίρνεται από 
τον Ταΰγετο είναι χιλιάδες κυβικά. Ξέρετε που πάνε τα χρήµατα;  

 
Έχουµε ευθύνη εµείς ως ∆ήµος; 
 

 
Μιλήσατε για γενικότερα. Από το Υπουργείο Γεωργίας όπου υπάρχει 
το ειδικό ταµείο της ξυλείας του Ταΰγέτου, πήγαν τα λεφτά για τα 

αντιπληµµυρικά της Άνω Μεσσηνίας. ∆εν το πίστευα αλλά το διαπίστωσα. 
 

 
κ. Λιοντήρη παρακαλώ να ενηµερώσεις για την µελέτη, καθώς και για τις 
προσπάθειες που κάνεις για την άλλη µελέτη. 

 
 
Συγνώµη, µια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Εµείς δεν φειδώµεθα να 
λέµε καλές κουβέντες, αλλά οι καλές  κουβέντες συνεπάγονται ότι και η 

∆ηµοτική Αρχή έχει το θάρρος όπου κάνει λάθος να αναλαµβάνει την ευθύνη. 
 

 
Το έχουµε αποδείξει αυτό κ. Κοσµόπουλε και δεν έχω αντίρρηση γι’ αυτά τα 
οποία λέτε, ιδιαίτερα εσείς. 

 
 
Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση του αρδευτικού δικτύου θα είχε να κάνει µε 
τις δεξαµενές, µε τις υδροµαστεύσεις, µε την υπογείωση των δικτύων, µε 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  
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τους διανοµείς, πιθανά µε τον έλεγχο µε την µελλοντική τοποθέτηση µετρητών. Μια τέτοια 
προσέγγιση, ως έργο τότε πια, θα µπορεί να ξεπέρναγε το 1.000.000 € και όσο το 
προσεγγίζουµε όλο και αναβαίνει, για να το κάνουµε ολοκληρωµένο και µόνιµο όπως είπατε. 
Αυτή η προσέγγιση που κάναµε και αυτή η προσπάθεια από µεριάς της υπηρεσίας, πρόκειται 
για δρόµο ταχύτητας ώστε να κάνουµε την µελέτη, να προσεγγίσουµε το Υπουργείο 
Γεωργίας για να εξασφαλισθούν αυτά τα χρήµατα. 
Η προτεραιότητα ήταν να κάνουµε για όλα τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα ένα δίκτυο 
σωληνώσεων όσο το δυνατόν µακρύτερο. Προφανώς εάν γινόταν έργο µε υπογείωση των 
δικτύων θα ήταν ασφαλέστερο αλλά θα ήταν τα µισά µέτρα. Εξασφαλίσαµε 70 χλµ. και η 
διαδικασία είναι µέσω ΕΚΠΟΤΑ. Το στηρίξαµε στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή, ο οποίος δεν 
κάνει παραγγελιές. Υπάρχει νοµολογία σ’ αυτό. Όταν είναι υπερβάλλουσα η αξία των υλικών  
είναι καθορισµένο ότι είναι προµήθεια και γίνεται µε τον ΕΚΠΟΤΑ.  
Σηµειώνω ότι δεν θα εξασφαλίζαµε τέτοιες ποσότητες εάν θέλαµε να κάνουµε προσέγγιση 
ολοκληρωµένου έργου. Κατανοώ τη διαφορά της υπογείωσης, των υδροµαστεύσεων, κλπ. 
Άλλωστε είχε πέσει και στο τραπέζι η πρόταση να κάνουµε την προµήθεια και να 
µοιραστούν, αλλά δεν το θεωρήσαµε σωστό. Εάν γινόταν µια τέτοια εναπόθεση µάλλον 
έριδες και διαµάχες θα προκαλούσε µεταξύ των κατοίκων.  
Τα προηγούµενα χρόνια πριν τη φωτιά γινόταν συµπλήρωση δικτύου. Η πρωτοτυπία που 
κάνουµε τώρα είναι οι διανοµείς, που θα εξασφαλίζουν χωρίς γκρίνιες του καθενός τη 
διανοµή. Θα έχει το διακόπτη του, το λάστιχό του και δεν θα ψάχνεται.  
Νοµίζω ότι η προσέγγιση και ως προς την ποσότητα και ως προς τον τρόπο και ως προς το 
χρόνο είναι σωστή.  
 

 
Με τα επιφανειακά λάστιχα που τοποθετούµε, βάζουµε ένα φυτίλι 
στον Ταΰγετο και εάν ανάψει φωτιά σε ένα σηµείο θα µεταφέρεται 

και στα άλλα σηµεία.    
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού για την αποκατάσταση αρδευτικών 
δικτύων ορεινών Τοπικών ∆ιαµερισµάτων ∆ήµου Καλαµάτας (προµήθεια 
σωλήνων πολυαιθυλενίου), στον κ. Τσερπέ Αθανάσιο µε προϋπολογισµό 
προσφοράς 243.807,50 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., σύµφωνα µε το 
Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού, το οποίο 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 21 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


