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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 39η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 9-10-2008
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 παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.
β) 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης
θέµα που το Σώµα οµόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του
επείγοντος χαρακτήρα του, µε τίτλο :
Απ’ ευθείας ανάθεση λόγω εκτάκτων αναγκών παροχής υπηρεσιών «Εργασίες
καθαρισµού του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας λόγω καταστροφών από
βανδαλισµούς».
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 23702/13-10-2008 υπηρεσιακή
εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Απ΄ ευθείας ανάθεση λόγω εκτάκτων αναγκών παροχής υπηρεσιών: «Εργασίες
καθαρισµού του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας λόγω καταστροφών από
βανδαλισµούς».
Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας υπάρχει σχολικό συγκρότηµα, όπου στεγάζονται το 6ο
Γενικό Λύκειο, το 4ο ΕΠΑΛ, το ΙΕΚ και Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας, που είναι γνωστό ως
Πολυκλαδικό Λύκειο.
Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008 το σχολικό συγκρότηµα υπέστη τροµερές
καταστροφές (όπως εµφανίζεται και στα συνηµµένα δηµοσιεύµατα) από τους βανδαλισµούς
αγνώστων µέχρι σήµερα, τέτοιες που θυµίζουν βοµβαρδισµένο τοπίο µε ζηµιές παντού. Τα
βιβλία σκορπισµένα, τα τζάµια σπασµένα, τα θρανία και οι καρέκλες διαλυµένες,
υπολογιστές καταστραµµένοι και τοίχοι πόρτες οροφές γκρεµισµένες.
Σε έκτακτη σύσκεψη στην Νοµαρχία Μεσσηνίας αποφασίστηκε µεταξύ των άλλων
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης της επαναλειτουργίας του σχολικού συγκροτήµατος ο
καθαρισµός κατ’ αρχάς από τον ∆ήµο Καλαµάτας και στην συνέχεια η επισκευή από άλλους
φορείς.
Επειδή ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν µπορεί λόγω των προγραµµατισµένων απαραίτητων
εργασιών αποκοµιδής απορριµµάτων της πόλης να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου το κατεπείγον
του καθαρισµού του σχολικού συγκροτήµατος, που καταστράφηκε, υπάρχει ανάγκη
ανάληψης των εργασιών καθαρισµού από ιδιωτικό συνεργείο.
Οι εργασίες που διαπιστώσαµε µετά από επίσκεψη µας ότι πρέπει να εκτελεσθούν
αφορούν την συγκέντρωση των καταστρεµµένων (µεταλλικά στοιχεία, τζάµια, οικοδοµικά
υλικά, υπολογιστές κ.λ.π.), την µεταφορά στον αύλειο χώρο, το σκούπισµα και τον
καθαρισµό των χώρων του σχολικού συγκροτήµατος.
Η αποκοµιδή των συγκεντρωµένων υλικών θα γίνει από τα φορτηγά του ∆ήµου.
Για τον λόγο αυτό συντάχθηκε η υπ’ αριθµό 34/2008 µελέτη της ∆/νσης
Περιβάλλοντος µε τίτλο «Εργασίες καθαρισµού του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας
λόγω καταστροφών από βανδαλισµούς», όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα
εκτελεστούν.
Έτσι η υπηρεσία προέβη σε αναζήτηση προσφοράς λόγω του κατεπείγοντος για άµεση
εγκατάσταση και εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία ¨CLEAR¨ Φιλανδριανού Στ. Μαρία –
Υπηρεσίας καθαρισµού Ηροδότου 35 – Καλαµάτα µε Α.Φ.Μ. 064403545 ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας
τηλ. 2721025156.
Την προσφορά την αποστέλλει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για άνοιγµα και αξιολόγηση.
Για λόγους εκτάκτων αναγκών έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου
κωδικός µε αριθµό Κ.Α. 20.7311.14 µε τίτλο «∆απάνες για την αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών», µε πίστωση 50.000 € και χρηµατοδότηση ∆.Π.και ΥΠΕΣ∆∆Α µε την 342/2008
Α.∆.Σ.
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Πρέπει λοιπόν να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος για την
λειτουργία του σχολικού συγκροτήµατος της παροχής υπηρεσιών: «Εργασίες καθαρισµού
του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας λόγω καταστροφών από βανδαλισµούς» µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 3463/06 (Κ.∆.Κ.) άρθρο 103 παρ. 2γ. (εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση),
του Ν.28/80 και του Ν.2623/98.
Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω
εισηγούµαστε:
Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών, λόγω κατεπείγοντος «Εργασίες
καθαρισµού του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας λόγω καταστροφών από βανδαλισµούς»
στην εταιρεία ¨CLEAR¨ Φιλανδριανού Στ. Μαρία – Υπηρεσίας καθαρισµού Ηροδότου 35 –
Καλαµάτα µε Α.Φ.Μ. 064403545 ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας τηλ. 2721025156 µε ποσό που θα
αναγράφεται στην προσφορά.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
Γεωπόνος M.Sc Περ/ντος
Συνηµµένα : Φωτοτυπίες δηµοσιευµάτων τοπικού τύπου»
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρόκειται για ένα θέµα που προέκυψε τώρα και εύχοµαι να είναι έως εδώ.
Εισηγείται ο κ. Λιοντήρης την απευθείας ανάθεση, λόγω κατεπείγουσας
ανάγκης, του καθαρισµού του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας, στην εταιρεία ¨CLEAR¨
Φιλανδριανού Μαρία. Πόσα είναι τα χρήµατα κ. Λιοντήρη;
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Το ποσό που αναγράφεται στην προσφορά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η οικονοµική προσφορά λέει κατ’ αποκοπή 1.500,00 €, συν ΦΠΑ 9%, σύνολο
1.635,00 €.
Βέβαια δεν θα είναι µόνο η εταιρεία εκεί, είναι και ο ∆ήµος µε τις σκούπες, είναι κόσµος και
κόσµος εκεί που καθαρίζει. Είναι πολλά τα υλικά που πρέπει να πεταχτούν, πιστεύω όµως
ότι µέχρι το βράδυ θα είναι έτοιµο.
Όπως είπα και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για όλα αυτά οι µεγάλοι φταίνε και το λέγω µετά
λόγου γνώσεως.
Το θέµα των καταλήψεων είκοσι χρόνια µετά πρέπει να λυθεί σε κεντρικό επίπεδο µε
συνεννόηση των πολιτικών δυνάµεων της χώρας. Τα παιδιά προφανώς χρησιµοποιούνται,
διότι όταν διατρέχουν την πόλη συνεργεία µε αυτοκίνητα µε οξυγονοκόλληση επάνω, είναι
προφανές ότι είναι οργάνωση των µεγάλων.
Εκείνο το οποίο θέλω να πω όσον αφορά στο Πολυκλαδικό, είναι και επικίνδυνο, είναι το
εξής. Έχει δηµιουργηθεί µια αντιπαλότητα µεταξύ των παιδιών. Μεταξύ των παιδιών του 6ου
Γενικού Λυκείου και µεταξύ των παιδιών του ΕΠΑΛ, του Τεχνικού. ∆ηλαδή καταστροφές
πολλές έχουµε στο 6ο Λύκειο που δεν αποφάσισε να κάνει κατάληψη, ενώ στο ΕΠΑΛ δεν
έχουµε καταστροφές.
Πρέπει να υπάρξει πολύ µεγάλη προσοχή και από τους µεγάλους και από το εκπαιδευτικό
προσωπικό και από όλους εµάς, να µην έχουµε διενέξεις µεταξύ των παιδιών. Μην
φτάσουµε σε κάποιο σηµείο και συγκρούονται τα παιδιά µας γιατί αυτό θα είναι µια
τραγωδία. Γι’ αυτό πρέπει να έχουµε πολύ χαµηλούς τόνους.
Επειδή πήγα το βράδυ µε ένα φακό, δεν ήθελα να προκαλέσω κάποιον για οτιδήποτε,
διαπίστωσα ένα µίσος για το χώρο, γιατί όταν κάποιος βάζει την σκύλα και πετάει
µεντεσέδες ή κτυπάει όργανα ….
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Εν µπάσει περιπτώσει εµείς που είµαστε οι µεγαλύτεροι και υποτίθεται οι πλέον σώφρονες,
πρέπει να καθίσουµε και να δώσουµε µια λύση σε ένα πολύ µεγάλο πρόβληµα που πλήττει
κυρίως τα φτωχά παιδιά, τα παιδιά τα οποία δεν έχουν άλλες λύσεις.
Είτε είναι εκπαιδευτικοί, είτε είναι ∆ήµος ή Νοµαρχία, αλλά εάν δεν υπάρξει συνεννόηση σε
κεντρικό επίπεδο, εννοώ κοµµατικό επίπεδο, κακά τα ψέµατα από εκεί ξεκινούν τα πάντα,
δεν νοµίζω ότι θα φθάσουµε εύκολα στο τέλος.
Άλλοι θα καταστρέφουν εµείς θα φτιάχνουµε. ∆εν µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο.
Αύριο όµως και τα τέσσερα σχολεία θα λειτουργούν. Εάν χρειασθεί θα δουλεύουµε και όλο
το βράδυ.

Η οικονοµική προσφορά που ανοίχτηκε ενώπιον των µελών της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και
µονογράφτηκε απ’ αυτά, έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Για τον καθαρισµό, µεταφορά και την αποµάκρυνση – συγκέντρωση των κατεστραµµένων
στον αύλειο χώρο του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας.
Κατ’ αποκοπή1.500,00 €
Φ.Π.Α. 9%
135,00 €
Σύνολον
1.635,00 €
Η προσφέρουσα
Μαρία Σταυρ. Φιλανδριανού»
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει
υπόψη της την προαναφερόµενη εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου και
τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς επίσης και την παραπάνω προσφορά που
ανοίχτηκε,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση λόγω εκτάκτων αναγκών παροχής υπηρεσιών
«Εργασίες καθαρισµού του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαµάτας λόγω
καταστροφών από βανδαλισµούς» στο µειοδότη που προέκυψε µετά το άνοιγµα
και την αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε σχετικά, σύµφωνα µε όσα
αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, ήτοι στην εταιρεία ¨CLEAR¨
Φιλανδριανού Στ. Μαρία – Υπηρεσίας καθαρισµού Ηροδότου 35 – Καλαµάτα µε
Α.Φ.Μ. 064403545 ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας τηλ. 27210 - 25156 αντί του ποσού των
χιλίων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (1.635,00 €) συµπεριλαµβανοµένου του
ΦΠΑ, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση ισόποσης πίστωσης για το σκοπό αυτό,
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.7311.14 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον.
έτους 2008.
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
2. Καµβυσίδης Ιωάννης
3. Κοσµόπουλος Βασίλειος
4. Κουδούνης Αργύριος
5. Κουρκουτάς Γεώργιος
6. Πολίτης ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 20 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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