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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  338/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Απριλίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 15/20-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 338 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 338 απόφαση) 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 338 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 338 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ράλλης Γεώργιος 
και 2) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορούσε στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση του διαγωνισµού του έργου «Βελτιώσεις & ασφαλτοστρώσεις διαφόρων 
∆ηµοτικών δρόµων». 

 
Η µε αριθµ. πρωτ. 8782/20-4-2007 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση των δηµοτικών συµβούλων έχει ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ» 

 
        Λαµβάνοντας υπόψη : 
 

1. την υπ΄αρίθµ. 107/2007 αποφ. ∆.Ε. περί ακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 
2. το Π.∆. 334/2000 άρθρο 7 παρ.3α ότι «µπορούν να συνάπτονται συµβάσεις χωρίς 

προκήρυξη όταν δεν έχει υποβληθεί καµµία προσφορά ή κατάλληλη προσφορά σε 
διενεργηθέντα διαγωνισµό ανοικτό ή κλειστό εφόσον οι αρχικοί όροι της σύµβασης δεν 
τροποποιούνται ουσιωδώς» 

3. το άρθρο 83 παρ. 3α του Ν. 2362/95 όπου «επιτρέπεται µε έγκριση του αρµόδιου οργάνου 
η σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε διαπραγµάτευση ή απ΄ευθείας ανάθεση όταν 
δεν έχει υποβληθεί καµµία προσφορά σε διαγωνισµό ανοικτό ή κλειστό». 

4. το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.∆. 171/87 σύµφωνα µε το οποίο, το αρµόδιο όργανο για τη 
σύναψη συµβάσεων µε την παραπάνω διαδικασία είναι το ∆.Σ.  

   
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, την απ΄ευθείας ανάθεση του διαγωνισµού του έργου στον Ε∆Ε 
Φλέσσα Αθανάσιο, ο οποίος είχε καταθέσει την µοναδική προσφορά στον τελευταίο 
διαγωνισµό και µε έκπτωση τουλάχιστον 4% (όση η έκπτωση της κατατεθείσας προσφοράς 
του).  

 
                             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
                                                ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

        
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος, λέει τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, η απευθείας ανάθεση όπως γράφει και στην εισήγηση αφορά το 
έργο «Βελτιώσεις & ασφαλτοστρώσεις διαφόρων ∆ηµοτικών δρόµων». Είναι ένα 

σύµπλεγµα δρόµων µέσα στην πόλη της Καλαµάτας αλλά ξέρω ότι το Σώµα δεν ενδιαφέρει 
αυτό το πράγµα, το ενδιαφέρει η απευθείας ανάθεση.  
∆υστυχώς είναι από τα σοβαρά προβλήµατα που έχουµε και αυτό είναι ένα µέρος του 
προβλήµατος που έχουµε µε τις άγονες δηµοπρασίες. Η συγκεκριµένη δηµοπρασία βγήκε σε 
διαγωνισµό, την πρώτη φορά  την 1 Μαρτίου 2007, κατατέθηκε µόνο µία προσφορά, ο 
διαγωνισµός πήγε για επανάληψη, έγιναν πάλι όλες οι διαδικασίες δηλαδή δηµοσίευση,  
εφηµερίδες, οι χρόνοι που απαιτούνται για να ενηµερωθούν όσοι εργολήπτες ήθελαν να 
πάρουν µέρος, και ξαναβγήκε ο διαγωνισµός πολύ σύντοµα µε την προσπάθεια της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, την αναγκαιότητα της δηµιουργίας υλοποίησης του έργου στις 16 Μαρτίου, δηλαδή 
µετά από 15 ηµέρες, παρουσιάστηκε πάλι µία προσφορά οπότε πήγε πάλι αυτή η απόφαση στη 

ΣΠΙΝΟΣ:  



Συνεδρίαση : 15/2007                                 Τετάρτη  25 / 4 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  338/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή και ο διαγωνισµός κρίθηκε άγονος και προς επανάληψη και µέσα στα 
πλαίσια του νόµου, αυτό που επιτρέπει ο νόµος, και επειδή το έργο ήδη έχουµε καθυστερήσει 
αρκετά λόγω αυτών των άγονων διαγωνισµών πρέπει να υλοποιηθεί, έχουµε πάρει την 
πολιτική απόφαση, επαναλαµβάνω και πάλι στα πλαίσια του νόµου που το επιτρέπει αυτό, ο 
νόµος µάλιστα αφήνει το ενδεχόµενο από την πρώτη φορά να γίνει απευθείας ανάθεση  εµείς 
πήγαµε και στη δεύτερη φορά που δυστυχώς ήταν άγονη, φτάσαµε τώρα να πάµε στην 
απευθείας ανάθεση στο κ. Φλέσσα. Πώς καταλήξαµε στον κ. Φλέσσα πάλι;  Ο κ. Φλέσσας είναι 
ένας εργολήπτης που αναλαµβάνει ασφαλτοστρώσεις. Ο κ. Φλέσσας, µετά από δικιά µου 
περίπου 2-3 ηµέρες επαφή µε εργολήπτες που κάνουν ασφαλτοστρώσεις ενηµερώθηκαν αυτοί 
που ήθελαν, κάποιοι δέχτηκαν κάποιοι δεν δέχτηκαν, ο κ. Φλέσσας δέχτηκε µε το µεγαλύτερο 
ποσοστό, µε αυτό το 4% που είχε δώσει και στην προσφορά, η εµπειρία υπάρχει και η 
αξιοπιστία στα προηγούµενα έργα, οπότε φέρνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκριθεί αυτή 
η απευθείας ανάθεση στο συγκεκριµένο εργολήπτη.  

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει µια παρανόηση από εµάς που αφορά το ότι 
στη ∆ηµαρχιακή είχαµε πάρει τη θέση αυτή µε την λογική ότι ο ίδιος 

ανάδοχος, ο κ. Φλέσσας, ήταν και στην πρώτη και στη δεύτερη δηµοπρασία, κάτι το οποίο δεν 
είναι αληθές. Είπαµε ότι εµείς θα εισηγηθούµε και θα δεχθούµε την ανάθεση µε την 
προϋπόθεση ότι ο ίδιος ανάδοχος µετείχε και στις δύο δηµοπρασίες, µε το ίδιο ποσοστό 
έκπτωσης. Λάθος δικό µας που δεν είχαµε τη σαφή άποψη που έλεγε άλλο τη µία φορά άλλος 
την άλλη.  
Επειδή το θέµα των δηµοπρασιών κ. ∆ήµαρχε και κ. Σπίνο έχει βαλτώσει το ∆ήµο και 
δυστυχώς κ. ∆ήµαρχε µεταφέρατε στο ∆ήµο Καλαµάτας αυτή την αντιπαράθεση που είχατε 
στη Νοµαρχία µε τους εργολάβους, εµείς δεν συναινούµε στη διαδικασία των απευθείας 
αναθέσεων. Η δεύτερη δηµοπρασία κ. Σπίνο έγινε 16/03, µε το άρθρο 18 θα µπορούσατε να 
κάνετε µία δηµοσίευση να καλέσετε σε 5 ηµέρες τους αναδόχους και το θέµα να έχει λήξει. 
Αυτό θα προτείνουµε και τώρα. Άρα δηλαδή θέµα χρόνου, όταν έχουµε φτάσει τώρα, από 
16/03,  25/04, µην επικαλείστε το χρόνο. ∆εν είναι θέµα χρόνου, είναι θέµα κακής διαχείρισης 
του έργου, της δηµοπρασίας. Είχατε δηλαδή όλο το νοµικό πλαίσιο από το νόµο περί δηµοσίων 
έργων, και για τον οποίο έχω πει την άποψή µου ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος γι΄ αυτήν την 
κατάσταση πέρα από τις άλλες αιτίες που είπα που είναι στο ∆ήµαρχο. Το θέµα θα είχε λήξει. 
Είχατε δικαίωµα να κάνετε µία προκήρυξη, να καλέσετε µε FAX τρεις φορές αναδόχους να 
δώσουνε προσφορές. Γιατί σε τελευταία ανάλυση µε την πρώτη δηµοπρασία όταν και εµείς 
είδαµε ότι δεν ήταν ο ίδιος ανάδοχος, ψαχτήκαµε και ο ανάδοχος που µετείχε στην πρώτη 
δηµοπρασία, στην οποία  δεν µετείχε ο Θανάσης ο Φλέσσας, είχε υποβάλει κάποια ένσταση. 
Έτσι; Και υπήρχε ένα πρόβληµα. Και το πρόβληµα µας θα είχε λυθεί και το έργο θα είχε 
ανατεθεί νόµιµα και χωρίς άλλη ανάθεση αν είχατε κάνει εξάντληση των διαδικασιών που 
προβλέπει το άρθρο 18. Για΄ αυτό εµείς θα προτείνουµε, και είµαστε κατά της ανάθεσης, να 
εφαρµοσθεί το άρθρο 18.  

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Θέλω να πω κ. Πρόεδρε, ότι συµφωνώ µε τον κ. Ηλιόπουλο. Από 
παρεξήγηση δεν θυµόµασταν την προηγούµενη ∆ηµαρχιακή ποιος ήταν ο 

ανάδοχος; Μπορεί και αυτό. Θωρήσαµε και επιχειρηµατολογήσαµε ότι συµφωνούσαµε και 
εµείς στη ∆ηµαρχιακή να δοθεί στον κ. Φλέσσα εφόσον είχαµε µείνει µε την εντύπωση ότι ο 
ίδιος ήταν δύο φορές ανάδοχος. Αυτή µας την επιχειρηµατολογία ο κ. ∆ήµαρχος δεν την 
αντέκρουσε. Άρα λοιπόν πολλώ  µάλλον δεν είχαµε κάποιο λόγο να µην θυµόµαστε. ∆εν 
µεµφόµαστε ούτε τον κ. ∆ήµαρχο, όπως εµείς δεν θυµόµαστε καλά, οµολογουµένως και ο κ. 
∆ήµαρχος οµοίως δεν θα θυµόταν καλά. Εγώ θέλω να διαβάσω το άρθρο 18 της διακήρυξης 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:        

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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δηµοπρασίας και να µου πείτε γιατί δεν τηρείται και όταν πάρω µια απάντηση σοβαρή πάνω σ΄ 
αυτό να συζητήσουµε.  
 
∆ιαβάζω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι τι λέει το άρθρο 18 της διακήρυξης της δηµοπρασίας, τι 
επιτρέπει, πότε θεωρεί ο νόµος επί της ουσίας ότι λήγει µία δηµοπρασία. 
∆ιαβάζω: 
«Αν για οποιονδήποτε λόγο  δεν διεξαχθεί δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν 
διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα 
καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX  5 
τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη νέα ηµεροµηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του 
διαγωνισµού και την ίδια ώρα. Η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους 
ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»  
 
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να οδηγηθείτε σ΄ αυτή τη λύση. Υπάρχουν αυτή τη στιγµή δύο 
ενδιαφερόµενοι. Νοµίζω ότι οι δύο ενδιαφερόµενοι οφείλουν να κληθούν να δώσουν 
προσφορά και αν δεν θέλετε έτσι µπορείτε και µε περιφορά να κάνετε αυτή τη διαδικασία και 
να δώσουν κλειστές προσφορές µε περιφορά. Και αυτή την λύση θα την αποδεχτούµε για 
ταχεία επίλυση του θέµατος. Αυτό όµως αφορά και τις δύο άλλες δηµοπρασίες, και εδώ θα 
ήθελα να µείνω κάπως ιδιαίτερα, στις οποίες δεν ακολουθήθηκε καθόλου αυτή η διαδικασία και 
όπου δεν είχαµε ουδεµία προσφορά. Γιατί δεν έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία; Μία 
απάντηση. ∆εν υπήρξε κανείς ενδιαφερόµενος, δεν έχει κληθεί µε FAX κανένας, έχουν 
δικαίωµα για 3η και εσείς µου λέτε ¨Ξαναδηµοσιεύσαµε τη δηµοπρασία, τη 
ξαναδηµοσιεύσαµε¨. Καλά κάνατε και τη δηµοσιεύσατε, γιατί;  
Και η επίκλησης ειδικά για τη δεύτερη δηµοπρασία η οποία γίνεται για τις πεζογέφυρες και 
όπου υπάρχουν υποτίθεται κάποιες αντιδράσεις σ΄ αυτούς που αντιτίθενται στην ανάθεση, 
υπάρχει λύση. Είναι καλοκαίρι, η καλή διάθεση επιτρέπει την ύπαρξη οικοδοµικών πύργων και 
της δηµιουργίας της πεζογέφυρας τώρα στο ποτάµι ώστε να κυκλοφορούν οι πολίτες, οι 
ενδιαφερόµενοι στο κοµµάτι αυτό, και κατά συνέπεια και µέχρι το χειµώνα που θα αρχίσουν οι 
βροχές έχουµε όλο το χρόνο να κάνουµε τη δηµοπρασία , να υπάρξει ο κατάλληλος ανάδοχος 
και µε τις σωστές τιµές.  

 
Τι να µπει στο ποτάµι είπατε;  

 
Πύργοι, οικοδοµικοί πύργοι κ. ∆ήµαρχε. Αυτοί οι οποίοι πύργοι θα µπουν 
ούτως ή άλλως κατά την κατασκευή.  Πύργοι, σκαλωσιά, οικοδοµική 

σκαλωσιά. ∆εν πρόκειται να φέρει νερό το ποτάµι. 
 
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπίνο έχετε το λόγο.  
 

Κύριε Πρόεδρε, τυγχάνει και οι δύο συνάδελφοι που µιλήσανε από την µειοψηφία 
να είναι και συνάδελφοι µηχανικοί και ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω καθόλου το 

σκεπτικό τους. Ίσως επειδή λειτουργούν ως µηχανικοί ενώ θα θεωρούσα σωστότερο να 
λειτουργούσαν ως δηµοτικοί σύµβουλοι όπως εγώ αυτή τη στιγµή, µηχανικός και εγώ µεν 
συνάδελφος αλλά στη θέση που είµαι και το θεσµό που υπηρετώ θα πρέπει να εφαρµόζω το 
νόµο και τα έργα να υλοποιούνται. Αν θεωρεί σωστό το Σώµα η πρότασή τους ότι ξαφνικά να 
φεύγουνε FAX από τις τεχνικές υπηρεσίες σε κάποιους διαγωνισµούς που έχουν γίνει και 1η και 
2η φορά για να ξαναπηγαίνουνε πάλι σε κάποια γραφεία και να ξανακαλώ εγώ πάλι 
συναδέλφους µηχανικούς και εργολήπτες για να έρχονται και να γίνεται αυτό το παιχνίδι που 
γίνεται κάτω από την Τεχνική Υπηρεσία, συγγνώµη εγώ δεν θα µπω σ΄ αυτή τη διαδικασία.   
Εγώ εφαρµόζω το νόµο και η Τεχνική Υπηρεσία, που λέει δηµόσια προκήρυξη, δηµόσια 
ανακοίνωση στις τοπικές εφηµερίδες, τους χρόνους που απαιτούνται και όποιος θέλει να ρθει 
να συµµετάσχει. ∆ηλαδή δεν κατάλαβα, την 3η φορά στις πεζογέφυρες αν στείλω µε FAX εγώ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   
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στους 10 µηχανικούς που είχαν έρθει την 1η και τη 2η, θα ρθούνε ξαφνικά, θα µου κάνουνε 
πρόταση;  Τότε πάει να πει ότι κοροϊδεύανε τις άλλες δύο πρώτες φορές και θα ήτανε άτιµο 
αυτό το πράγµα αν γινότανε από την πλευρά τους. Το θεωρώ απαράδεκτο. ∆ηλαδή µε ένα 
FAX, µετά από µία εβδοµάδα ξαφνικά βρήκανε τις τιµές οικονοµικές και βρήκανε και τις 
διατοµές! ∆εν θεωρώ δηλαδή ότι είναι σωστό και δεν το πιστεύει και ο Σύλλογος των 
Εργοληπτών. Και το λέει αυτό ποιος; Κάποιος άνθρωπος, που έχω πολεµηθεί και από τις 
εφηµερίδες και από εσάς ότι πάω για απευθείας αναθέσεις όταν θέλω να δηλώσω και ρωτήστε 
και τον Πρόεδρο του Συλλόγου των Εργοληπτών, ότι είµαι ο µοναδικός απ΄ όλους τους φορείς 
της πόλης που τους έχω καλέσει δύο φορές, στη συνάντηση που κάνανε κ. Κοσµόπουλε πήγα 
και έχω από µόνος µου πάρει πρωτοβουλία, ρωτήστε ξανά πάλι λέω τον Πρόεδρο,   να γίνει 
οµάδα εργασίας για να λυθεί αυτό το θέµα των προβληµάτων όσον αφορά τις δηµοπρασίες, 
για τη δηµιουργία νέων άρθρων.  Ούτε µιλάω για επιστολές στο Σουφλιά, ούτε µιλάω στο 
Υπουργείο που απλώς να υπεκφεύγω και να πηγαίνω σε διαιώνιση του προβλήµατος. Από εδώ 
και πέρα θεωρώ και είναι στο χέρι των Συλλόγου Εργοληπτών να λυθεί το θέµα, αυτό το 
πρόβληµα, και όλες οι επόµενες µελέτες να πάνε πραγµατικά µε τις διαδικασίες των 
δηµοπρασιών και να βγαίνουν δηλαδή στον ανταγωνισµό µεταξύ των εργοληπτών, αλλά αυτά 
τα έργα τη 2η και την 3η φορά που έρχονται, συγγνώµη αλλά θα εφαρµοστεί αυτό που µου 
επιτρέπει ο νόµος µε αξιόπιστους εργολήπτες και µηχανικούς και θα πάµε για να 
κατασκευάσουµε τα έργα. Η πόλη δεν µπορεί να περιµένει στον 4ο µήνα να µιλάω εγώ µε FAX 
και µε το άρθρο 18. Θα µου πείτε, είναι παράνοµο αυτό που κάνω; Εγώ εκεί πέρα θέλω την 
απάντηση. Κάναµε κάτι παράνοµο πριν; ∆ηλαδή, δεν το ανακοινώσαµε δηµόσια; ∆εν κάναµε 
τον 1ο διαγωνισµό, δεν κάναµε  τον 2ο; Εκεί κ. Ηλιόπουλε.  
Και να πούµε και το κάτι άλλο. Όσον αφορά για το συγκεκριµένο διαγωνισµό, γιατί θα έχουµε 
την ευκαιρία να τα πούµε για την πεζογέφυρα,  αλλά και για το ¨Πολιτέικο¨ όταν, ανακοινώνω 
και στο Σώµα, θα ρθει και η άλλη  απευθείας ανάθεση, αλλά στη συγκεκριµένη µην 
κρυβόµαστε, για να δούµε ποιος παίζει παιχνίδια από τις δύο πλευρές, υπάρχουν δύο 
εργολήπτες που τα παίρνουνε αυτά τα έργα: Ο κ. Φλέσσας, εγώ µιλάω και ονόµατα, και ο κ. 
Χαρίτος. Ο κ. Χαρίτος την 1η φορά έδωσε 3,20, τη δεύτερη φορά ο κ. Φλέσσας δίνει 4%. 
Συγγνώµη δηλαδή, την 3η φορά ο κ. Χαρίτος ξαφνικά θα πάει να δώσει µεγαλύτερο ποσοστό; 
Ας το φέρει, να το δω. Τότε να ξέρω και εγώ την επόµενη φορά ότι ο κ. Χαρίτος παίζει άλλο 
παιχνίδι. Παίζει άλλο παιχνίδι στο ∆ήµο. 

 
Τον κάλεσες; 
 

Όχι τον κ. Χαρίτο συγκεκριµένα όχι δεν το κάλεσα.  
Άρα, και ολοκληρώνω, υπάρχει αναγκαιότητα … Καταρχήν ο κ. Χαρίτος αυτή στιγµή 

έχει περίπου έναν προϋπολογισµό έργων στο ∆ήµο Καλαµάτας 1,5 εκατοµµύριο και ας δούµε τι 
απορρόφηση έχει ο κ. Χαρίτος. 
Επαναλαµβάνω και πάλι, επειδή ακούστηκε αρκετές φορές η λέξη νοµιµότητα, επαναλαµβάνω 
αν υπάρχει πρόβληµα νοµιµότητας να το πείτε. Είναι παράνοµο αυτό που κάνουµε; Στο ότι θα 
δώσω όµως εξετάσεις αν ο κ. Φλέσσας είναι αξιόπιστος, µε την επιλογή την πολιτική αυτή 
απόφαση, ως µηχανικός και βγάλει εις πέρας στους χρόνους που πρέπει και στους 
προϋπολογισµούς που πρέπει το έργο, τότε θα το δούµε όταν ολοκληρωθεί το συγκεκριµένο. 

 
Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο. 

 
Επειδή θα κλείσει ο κ. ∆ήµαρχος θα δευτερολογήσω εγώ γιατί µετά δεν θα 
µπορέσω να δευτερολογήσω. 

 
Γιατί ο ∆ήµαρχος κλείνει, ναι. Μιλήστε αν έχετε την καλοσύνη για να µιλήσει ο 
∆ήµαρχος. 
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Εγώ διάβασα το άρθρο της διακήρυξης, αν ο κ. Σπίνος αµφισβητεί τη 
διακήρυξη και κατά συνέπεια το νόµο, γιατί η διακήρυξη αυτή είναι ενιαία, 

είναι διακήρυξη που επιβάλλεται από το Υπουργείο και κατά συνέπεια είναι συγκεκριµένη, αν 
την αµφισβητεί και λέει ¨Θα στέλνω FAX…¨. Αυτό προβλέπει ο νόµος, καλώς ή κακώς, 
συµφωνούµε ή διαφωνούµε, δεν είναι στην επιλογή του κάθε Αντιδηµάρχου να επιλέξει αν θα 
στείλει ή δεν θα στείλει FAX. 

 
∆εν είναι υποχρεωτικό κ. Κοσµόπουλε. Είναι υποχρεωτικό; 

 
Προκειµένου λοιπόν να πάει κανείς σε ανάθεση η επιλογή αυτή που 
επιβάλει… Έτσι; Λέει, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει καµία προσφορά, κ. 

Σπίνο, είναι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό, να το διαβάσατε. Η 2η φορά δεν υποχρεωτική, η 
1η µε FAX είναι υποχρεωτικό.  
Λοιπόν κατά συνέπεια είναι θέµα λογικής λειτουργίας και τήρησης της διακήρυξης της 
δηµοπρασίας, τα υπόλοιπα µπορείτε να λέτε ότι θέλετε. 
Σαφέστατα, εγώ διαβάζω το νόµο και είµαστε υποχρεωµένοι από το νόµο. Το εάν είναι νόµιµο 
ή παράνοµο αυτό θα λυθεί στα δικαστήρια. Όχι από εµένα. Προφανώς όχι από εµένα κ. Σπίνο. 
Αν είναι δυνατόν! Ήδη το θέµα απασχολεί γενικά την Κοινότητα γιατί έχουµε ένα νόµο, 
προεδρικό διάταγµα του 2000 το οποίο υπάρχει και που αφορά τις αναθέσεις αυτές που είπατε, 
τη δυνατότητα ανάθεσης από τη ∆ηµοτική Αρχή, και ο νόµος του κ. Σουφλιά είναι πολύ 
µεταγενέστερος. Έχουν τεθεί θέµατα στην Κοινότητα, των µηχανικών αν θέλετε, των 
εργοληπτών, κατά πόσον µπορεί ένα νόµος ο οποίος προϋφίσταται να υπερέχει αυτού που 
έρχεται αργότερα, κυρίαρχο, ένα, και δεύτερον ότι υπάρχει η άποψη ότι θεωρείται µια 
δηµοπρασία λήξασα όταν ακολουθηθεί το σύνολο των σταδίων και των τριών. Με µία 
διακήρυξη τρεις δηµοπρασίες. Αυτό δεν θα το λύσω εγώ, έτσι; Προφανώς.       

 
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ηλιόπουλε. 

 
Κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν συζητάµε ούτε σαν µηχανικοί ούτε σαν 
εργολάβοι, συζητάµε πως θα περπατήσουνε τα έργα. ∆ιότι φοβάµαι ότι 

αν πάµε σ΄ αυτή τη διαδικασία της ανάθεσης, θα έχουµε αντιδράσεις κ. Σπίνο από τον κόσµο 
των εργοληπτών οι οποίοι κατά πληροφορίες, φοβούνται ότι θα γενικευτεί το θέµα. ∆ηλαδή θα 
κάνουµε οι ∆ήµοι δύο δηµοπρασίες, θα είναι άγονες, θα πηγαίνουνε στις αναθέσεις. Και είναι 
σίγουρο ότι θα υπάρξει αντίδραση και το έργο θα πάει στις καλένδες. ∆ιότι ήδη υπήρχε η 
πρώτη ένσταση στην οποία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και δεύτερον, για να πάτε σε 
απευθείας ανάθεση εννοείται ότι κάνατε κάποια κρούση κάποιες συζητήσεις µε κάποιους 
αναδόχους. Κάνατε ή κάνατε µόνο µε τον προτεινόµενο και το θέµα έληξε;  
Ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ κ. Ηλιόπουλε. 
 

∆ύο λεπτά. Κύριε ∆ήµαρχε αµέσως. 
Καταρχήν το δήλωσα και στην εισήγησή µου και τώρα το ξαναδηλώνω και για τα 

τρία έργα, αυτό µε τον κ. Φλέσσα και για τις πεζογέφυρες και για το ¨Πολιτέικο¨, δεν µπορώ 
να τα πω δηµόσια, κατ΄ ιδίαν και σε εσάς και στον κ. Κοσµόπουλο µπορώ να σας δώσω µια 
κατάσταση περίπου 10 µηχανικών - 10 εργοληπτών που έχω κουβεντιάσει, που έχουν έρθει 
στο Γραφείο µου και αποκλείεται να το διαψεύσουνε. Ντόπιων, Καλαµατιανών. Εντάξει;  
Και πριν δοθεί στον κ. Φλέσσα και πριν δοθεί σε οποιονδήποτε και τα άλλα δύο έργα. Και 
ξαναεπαναλαµβάνω, επειδή είπατε για την αντίδραση του κόσµου των εργοληπτών, επειδή 
εγώ τους έχω δηλώσει και στην πρόσκληση που κάναµε στο Γραφείο του κ. ∆ηµάρχου και 
επαναλαµβάνω ο µοναδικός που πήγα όταν καλέσθηκαν όλοι οι φορείς του ∆ήµου, ο 
µοναδικός που πήγα εκεί, ότι τους θέλουµε δίπλα µας και συνεργάτες. Εντάξει; Και σας είπα 
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είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγµα ότι είναι η µοναδική ∆ηµοτική Αρχή µε όλα αυτά τα 
προβλήµατα του Σουφλιά που έχουµε πάρει αυτή την πολιτική απόφαση για την σύσταση 
οµάδας εργασίας για τα νέα άρθρα. Σωστό; 

 
Ναι. 
 

Έτσι µπράβο. Αλλά όµως µέχρι να γίνει αυτό το πράγµα που έχουν προσκληθεί εδώ 
και 10 – 12 ηµέρες, συγγνώµη, αλλά αυτό πάλι που ξαναλέω, που επιτρέπει ο 

νόµος, τα έργα πρέπει να γίνουνε, έχουµε φτάσει στον 4ο µήνα, θα πάµε µε αυτήν την 
ευκαιρία και µε αυτή τη δυνατότητα που µας δίνει ο νόµος.  

 
Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο.  

 
Συγγνώµη. ∆εν µου απάντησες κ. Σπίνο. Ήτανε δύο δηµοπρασίες, ήτανε 
δύο ανάδοχοι, ήρθες σε επαφή και µε τους δύο;  

 
Ο πρώτος είχε δώσει µικρότερο ποσοστό.  

 
Απάντησέ µου.  
 

Στον συγκεκριµένο, αφού µου είχε δώσει ποσοστό και … 
 
Τι θα έχανες εσύ αν του έλεγες … 
 

Πήγα σε άλλον. 
 
Κύριε Σπίνο. Τη µία λες έτσι την άλλη λες αλλιώς.  
 

 (αλλαγή κασέτας) 
 
Τώρα το να παίρνεις προσφορά  από κάποιον που ασχολείται µε τα 
οικοδοµικά, είναι δώρον άδωρον. Μην το λες αυτό. 

Λέω, είπατε ότι ασχολούνται δύο εταιρείες µε ασφαλτικά. Εννοείται ότι εµείς, µια σώφρον 
πολιτική, θα ήτανε να ρωτήσουµε και τους δύο.  Αυτοί οι δύο είναι.  
Μία δηλαδή προσφορά από τις δύο καθ΄ ύλην εταιρείες, θα ήτανε άσχηµο;  Αυτό ρώτησα. 

 
Ευχαριστώ. Κύριε Μπάκα έχετε το λόγο. 

 
∆ύο κουβέντες. 
∆εν αµφισβητούµε την ικανότητα ούτε του κ. Φλέσσα, ούτε του κ. Σπίνου, 

ούτε του κ. Νίκα για τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου. Το ερώτηµα είναι το εξής: Εάν 
αύριο γίνει µία προσφυγή, σταµατάει η ιστορία ναι ή όχι; Σταµατάει. Είναι απλά τα πράγµατα.  
∆εν το ξέρω εγώ, το λέει το άρθρο 18. Και επειδή είµαι σχετικός µε τη δουλειά σας λέω ότι 
σταµατάει λοιπόν. Και λέω το εξής: Τι νοµίζετε ότι προσπαθούµε να κάνουµε σήµερα; ∆εν 
θέλουµε εµείς να γίνουν αυτά τα έργα; ∆εν ξέρουµε ότι υπάρχει αναγκαιότητα για 
ασφαλτοστρώσεις, τσιµεντοστρώσεις, που είναι χάλια  όλο το οδικό δίκτυο της πόλης; 
Θέλουµε εµείς να τα φράξουµε; Θέλουµε εµείς να στηρίξουµε κάποιον άλλον; Όχι. ∆εν 
θέλουµε κανέναν κύριοι να στηρίξουµε. Θέλουµε να στηρίξουµε αυτή την προσπάθεια να γίνει 
σύννοµη, σύντοµα χωρίς κανένας να έχει τη δυνατότητα να παρέµβει και να σταµατήσει αυτά 
τα έργα στην εξέλιξή τους και στη γέννησή τους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό εµείς 
προτείνουµε σήµερα. 
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Σας λέµε λοιπόν, σας δίνουµε την πρόταση, ως παράταξη λοιπόν σας λέµε, εφαρµόστε το 
άρθρο 18 µε βάση αυτές τις διατάξεις για να µην έχετε τέτοιου είδους προβλήµατα. ∆εν σας 
λέµε τίποτε παραπάνω. Και γνωρίζουµε τι γίνεται µε την υπόθεση Σουφλιά, µε τις τιµές, µε τον 
ΑΤΟΕ, το ασφαλτικό έχει στην αγορά 3,20 και δεν µπορεί να δώσει κανένας έκπτωση, ξέρουµε 
πόσο έχει το σίδηρο που χρεώνεται µε τιµές πριν µιας δεκαετίας και δεν γίνονται έργα. 
Τί θέλετε, να καλέσουµε ως παράταξη εµείς το Σύλλογο Μηχανικών;  

 
Και αυτό.  

 
Καθίστε και ηρεµήστε, έχετε µηχανικούς εδώ ξέρετε τι έχει γίνει. Εµείς 
τουλάχιστον ότι χρειάστηκε να κάνουµε το κάναµε. Όταν χρειάστηκε τιµές 

αναλυτικά από το πόσο αγοράζουµε από την αγορά, από τις βιοµηχανίες, τα δώσαµε και στους 
µηχανικούς είναι στη διάθεση και τη δική σας. Να τα δείτε λοιπόν για να δείτε γιατί δεν 
έρχονται να δώσουνε προσφορές. Έτσι;  
Αυτό ζητάµε, να µην έχει κανένας τη δυνατότητα να προσβάλει αυτήν την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και να σταµατήσει το έργο. Τίποτε άλλο. Και δεν αµφισβητούµε  την 
ικανότητα κανενός, για την τεχνική του ικανότητα και την εκτέλεση κάποιου έργου. 

 
Ευχαριστούµε πολύ κ. Μπάκα. 
Σύντοµα αν θέλετε κ. Μπάκα γιατί … 

 
Πολύ σύντοµα.  
Από τη συζήτηση προέκυψε ότι µέσα σε πέντε ηµέρες µπορούν να κληθούν 

νοµίζω και οι δύο  εργολάβοι να καταθέσουν προσφορές, κλειστές, σφραγισµένες κ.λ.π., και να 
τελειώνει η ιστορία χωρίς καµία άλλη χρονοτριβή. Νοµίζω πέντε ηµέρες, δεν ξέρω και λίγες 
ηµέρες ακόµα µέχρι να έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ή στην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 
και κλείνει η υπόθεση. Κατά τα λοιπά για να µην βρεθεί κάποιος και µας σέρνει όλους στον 
εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντος, επειδή έχει συµβεί πολλές φορές κατά το παρελθόν, σε 
ότι µε αφορά εγώ θα καταψηφίσω την εισήγηση του Αντιδηµάρχου αν είναι για απευθείας 
ανάθεση.  

 
Ευχαριστώ πολύ. Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο υποφαινόµενος επί µία δεκαετία περίπου µετέχει σε 
επιτροπές οι οποίες διαχειρίζονται δηµόσια έργα και το θέµα της συζήτησης 

απόψε δεν είναι άλλο από τα συµφέροντα. Το δηµόσιο συµφέρον και το ιδιωτικό συµφέρον. 
Το δηµόσιο συµφέρον και το συνδικαλιστικό συµφέρον. Το δηµόσιο συµφέρον και το κέρδος. 
Λοιπόν ο ∆ήµαρχος για το δηµόσιο συµφέρον δέχεται να θυσιαστεί ένα έργο και για το 
δηµοτικό συµφέρον και αυτό είναι ένα µήνυµα. Ο εκβιασµός, ή κάνουµε τα έργα όπως θέλοµε 
ή δεν τα κάνοµε, εγώ δεν τον δέχοµαι, ποτέ. Αυτό που προηγείται λοιπόν είναι το δηµοτικό και 
το δηµόσιο συµφέρον και να ξεκαθαρίσουµε κάποιοι, να ξεχωρίσοµε το συνδικαλιστικό 
συµφέρον από το δηµόσιο συµφέρον και να πάψουµε να κάνουµε τους δικηγόρους και να 
ερµηνεύοµε τα άρθρα έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα κατά πως συµφέρει το συνδικαλιστικό 
συµφέρον ή να ταυτιζόµαστε µε τη συνδικαλιστική άποψη. Γιατί κάποιοι έχοµε δύο ρόλους, το 
ξέρω, και είναι δύσκολο να ισορροπήσοµε σε δύο βάρκες και το έχω πει και σε άλλα 
συνδικαλιστικά όργανα.  
Εγώ δεν ήµουνα ποτέ ούτε υπέρ ούτε κατά των εργολάβων. Ποτέ. Αλίµονό µου. Όπου 
µπορούσα να εξυπηρετήσω συµπολίτες το έκανα και για µία δεκαετία αγωνίστηκα ώστε να µην 
χρωστούν στο όργανο το οποίο ήµουνα, να µην χρωστιέται ούτε ένα ευρώ στους εργολάβους, 
διότι οι καλοί λογαριασµοί κάνουν τους καλούς φίλους και η αξιοπιστία ενός θεσµού εξαρτάται 
από την ικανότητά του να πληρώνει και να είναι φερέγγυος και αυτό θέλω να συνεχιστεί, να 
γίνει σ΄ αυτό το χώρο. Και αυτά τα οποία ακούστηκαν κατά κόρον στην προεκλογική περίοδο, 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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¨προσέξτε γιατί έρχεται ένας ∆ήµαρχος, εχθρός¨ λέει ¨των εργολάβων¨. Ποιών εργολάβων; Οι 
εργολάβοι είναι επαγγελµατίες µε τους οποίους συνεργαζόµαστε αλλά είµαστε στην αντίπερα 
όχθη. Εµείς είµαστε µε το δηµόσιο συµφέρον, µε το δηµοτικό συµφέρον, είµαστε ταγµένοι να 
το υπηρετούµε. Και αυτοί καλά κάνουν, είναι ταγµένοι να υπηρετούν το δικό τους το 
συµφέρον, τη ζωή της επιχείρησης, το κέρδος, που εµείς το δεχόµαστε.        
Αυτό είναι το θέµα που συζητάµε απόψε εδώ. Τίποτε άλλο. Εµείς δεν είµαστε δικηγόροι  ούτε 
θα ερµηνεύσουµε τα άρθρα εδώ, ούτε τελεσίδικες είναι οι αποφάσεις των αυτοδιοικητικών 
οργάνων. Αν γίνει λάθος, και µπορεί να γίνει λάθος, υπάρχουν οι διοικητικές διαδικασίες, 
υπάρχουν οι προσφυγές, ώστε να αποκατασταθεί η νοµιµότητα και να αποδοθούν ¨τα του 
Καίσαρος τω Καίσαρι¨. Και εγώ είµαι πρώτος που λέγω όταν παίρνουµε µια απόφαση που 
υπάρχει διχογνωµία: ¨Μπορεί να κάνουµε λάθος συνάδελφοι, εδώ είναι η διοικητική επιτροπή 
µε το δικαστή. Να γίνει µία προσφυγή. Εδώ είναι τα διοικητικά δικαστήρια¨. Ας αφήσουµε το 
συµφέρον του έργου. Εγώ λέω προηγείται το δηµόσιο και το δηµοτικό συµφέρον και αυτό 
είναι αρχή.  
Πάµε λοιπόν παραπέρα διότι µε τις αναθέσεις µπορώ να δω και κανέναν τίτλο αύριο που να 
λέει ¨Αναθέσεις¨ και να περνάει στο κόσµο που δεν ξέρει ότι ¨ Η ∆ηµοτική Αρχή ξέρεις, 
παίρνει χρήµατα από τον µπεζαχτά και λέει στον κοµµατικό φίλο ¨Πάρε το έργο¨, λέει στο 
άλλο κοµµατικό φίλο ¨Πάρε το έργο¨.  Είναι έτσι τα πράγµατα; Κάναµε µία δηµοπρασία, εσείς 
κάνετε ερωτήσεις εδώ, είναι γεµάτοι οι δρόµοι της Καλαµάτας από λακκούβες, δεν ήρθανε. 
Κάναµε µία δεύτερη δηµοπρασία, δεν ήρθαν διότι λέει ¨Οι τιµές εν είναι έτσι, έπρεπε να είναι 
αλλιώς.¨ Και εµείς λέµε οι τιµές είναι του Υπουργείου, ισχύουν για όλη την Ελλάδα αλλά ότι 
µπορούµε να διορθώσοµε, να βελτιώσοµε, να το κάνουµε. Κάναµε µία επιτροπή αλλά ότι είναι 
σε εξέλιξη αφήστε το να εξελιχθεί. Έρχεται το καλοκαίρι, πνιγόµαστε, θα είµαστε οι τριπλάσιοι 
εδώ. Κάναµε µία δηµοπρασία, δεν ήρθανε, κάναµε δεύτερη δηµοπρασία, δεν ήρθανε, µας δίνει 
το δικαίωµα ο νόµος να προχωρήσουµε στη διαδικασία της ανάθεσης. Αφήστε το ένα και το 
άλλο. Ξέρετε τι δεν θα δεχτώ εγώ; Πολιτικό πρόσωπο να µπει µέσα σε επιτροπές, να ψηφίσει 
µαζί µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ποιός χειρίζεται το θέµα, ο Σπίνος; Μια Τεχνική 
Υπηρεσία ολόκληρη. ∆ικοί µας άνθρωποι είναι η Τεχνική Υπηρεσία ώστε να κρύβοµε 
καταστάσεις ή να ευνοούµε θέµατα και ζητήµατα; Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το έργο θέλοµε 
και εµείς, να γίνει γρήγορα να µπορούµε να κυκλοφορήσοµε, ποτέ όµως υπό εκβιασµό. Να µην 
γίνει. Ποτέ. Να µην γίνει. Ποτέ δεν θα κάνουµε έργο υπό εκβιασµό. 
Και να πω και το τελευταίο. Ποιός είπε να κρεµάσοµε σκαλωσιές µέσα  στο Νέδοντα;  Ποιός το 
είπε αυτό;  Και µε ποιά άδεια θα κατεβάσοµε σκαλωσιές και θα τις πατώσοµε µέσα στο 
Νέδοντα;  Ποιος θα δώσει άδεια και ποιός διασφαλίζει τους πολίτες;  Σε κάτι ενδεχόµενο, ένας 
µικροσεισµός, µια νεροποντή, ποιος θα εξασφαλίσει τη στατικότητα από µία ψευτογέφυρα από 
την οποία θα διέρχονται χιλιάδες άνθρωποι; Ποιός θα δώσει άδεια για όλα αυτά; Είναι δυνατόν 
να ακούγονται προτάσεις τέτοιες µέσα στο Σώµα; 
Λοιπόν κ. Σπίνο, πρώτη δηµοπρασία, δεύτερη δηµοπρασία, ανάθεση. Είµαστε µε τον 
εργολαβικό κόσµο, εµείς όµως είµαστε µε το δηµοτικό και το δηµόσιο συµφέρον. Είναι µε το 
κέρδος τους, καλά κάνουνε και είναι και εµείς το στηρίζουµε το κέρδος τους να είναι βιώσιµες 
οι επιχειρήσεις, είναι φίλοι µας και σας παρακαλώ πολύ, ότι υπάρχουν αντίπαλοι των 
εργολάβων µην το λέτε, γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχει το δηµόσιο συµφέρον, το ιδιωτικό και το 
συνδικαλιστικό.  

 
Επί προσωπικού. 
 

Μα δεν είπε όνοµα ο ∆ήµαρχος. 
 

(έντονη αντιπαράθεση) 
 
Σας παρακαλώ θερµώς εγώ.  
Είπατε επί προσωπικού. Ούτε όνοµα είπε ο κ. ∆ήµαρχος ούτε τίποτα. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Κατά την άποψή σας. Να αιτιολογήσω το γιατί θεωρώ ότι είναι επί 
προσωπικού και να απαντήσω.  

 
Εξηγήστε να µας πείσετε αν είναι προσωπικό.  

 
Αυτοί οι οποίοι µίλησαν και ήταν τεχνικοί και οι οποίοι δικαιούνται 
υποτίθεται να µπλέκουν τους δύο ρόλους του δηµοτικού συµβούλου και 

αυτόν του επαγγέλµατός τους, είµαι εγώ και ο κ. Ηλιόπουλος. Αναφέρθηκε ο κ. ∆ήµαρχος σε 
αυτούς οι οποίοι συγχέουν τους δύο αυτούς ρόλους, κατά συνέπεια επειδή είµαι ένας απ΄ 
αυτούς είναι θέµα προσωπικό. 
 
(έντονη αντιπαράθεση)  

 
Ο κ. ∆ήµαρχος, κοιτάξτε ελληνικά είπε, µίλησε για συνδικαλισµό, δε µίλησε για 
δηµοτικό σύµβουλο. 

 
Θα µου επιτρέψετε να κάνω µια ερώτηση; Θα είχα τελειώσει τόση ώρα. 
Θέλω λοιπόν µια διευκρίνιση… 

 
Για µένα δεν είναι προσωπικό αλλά αφού επιµένετε ορίστε κάντε την. 

 
Θέλω λοιπόν µια διευκρίνιση από τον κ. ∆ήµαρχο, αν θεωρεί ότι συγχέω 
τους δύο αυτούς ρόλους. Τίποτε άλλο.  

Και το κατά πόσον η κατασκευή που πρότεινα είναι εφικτή, ας µου επιτρέψει ο κ. ∆ήµαρχος  
να το ξέρω καλλίτερα. 

 
Ορίστε, θα σας απαντήσει ο κ. ∆ήµαρχος. 

 
Μία δήλωση θέλω να κάνω πριν πάω στο προσωπικό.  
Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις του ∆ηµάρχου … 

 
Μην λέτε ¨θεωρώ απαράδεκτες¨ Το προσωπικό ποιο είναι; 

 
Το προσωπικό είναι ότι εδώ πέρα όταν εκφράζουµε απόψεις δεν 
στηρίζουµε κάποια συµφέροντα αλλότρια πέρα από του ∆ήµου.  

Το προσωπικό είναι, για κάποιους που βιάζονται να φύγουνε, ότι εγώ από το ΄98 που είµαι 
δηµοτικός σύµβουλος δεν έχω ασχοληθεί µε δηµόσια έργα. Άρα λοιπόν για να καταλήξω, δεν 
θα το έλεγα θα το πω τώρα, κ. Σπίνο άµα είχατε κάνει σωστή διαδικασία, εγώ επικοινώνησα µε 
τον ανάδοχο και µου είπε έκπτωση 14%.  

 
Μην κάνετε διάλογο. Κύριε Ηλιόπουλε, σεβαστείτε τη διαδικασία. Κύριε 
Ηλιόπουλε, κ. Σπίνο, ησυχία…. 

 
(έντονη αντιπαράθεση) 

 
Επί της διαδικασίας ζητάω το λόγο. 
 

Επί της διαδικασίας, κ. Νταγιόπουλε. 
 
Θα παρακαλέσω κάποιοι συνάδελφοι που πετάγονται και ζητάνε το λόγο και 
λένε ότι δεν είναι επί προσωπικού, να µας πούνε τι είναι το προσωπικό θέµα 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παρακαλώ να δώσουν σωστές διευκρινήσεις να δούµε τι 
εννοεί ¨προσωπικό συµφέρον¨ ο κώδικας και τα πάντα. Και δεν θα αποφασίζοµε και θα λέµε 
¨∆εν είναι προσωπικό¨. 
 
(Φωνές) 
 
Ο κ. Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά.  

 
Συνεχίζεται η διακοπείσα συνεδρίαση. 
Περάστε µέσα παρακαλώ να συνεχίσουµε.  

 
Πρόεδρε, θέλω 15 δευτερόλεπτα … 
 

Παρά τον κανονισµό ορίστε γιατί είστε συνεπής. Όσο µπορείτε πιο σύντοµα σας 
παρακαλώ πάρα πολύ γιατί είδατε. 

 
Ευχαριστώ πάρα πολύ. 15 δευτερόλεπτα ακριβώς. 
Και εγώ κύριοι συνάδελφοι θέλω να δω τον ηµιτελικό αλλά θέλω να πω το 

εξής: Κάποια θέµατα πρέπει να τα λύνουµε εδώ πέρα και πείθει ο ένας τον άλλον γιατί και κατά 
το παρελθόν, τα προηγούµενα 4 χρόνια που περάσανε κάποια θέµατα µε την δύναµη της 
πλειοψηφίας και µε τις φωνές ¨Πάµε να φύγουµε, τι είναι αυτά που λέτε¨ και τώρα τα έχουµε 
φορτωθεί στην καµπούρα µας και τρέχουµε. Ας χάσουµε 10 λεπτά από τον αγώνα … 
Σας παρακαλώ κ. Σπίνο, απευθύνοµαι στις φωνές ¨Τελειώνετε¨, κ. Σπίνο. ∆εν υπάρχει 
¨τελειώνετε¨, συζητάµε τοποθετούµαστε και παίρνουµε αποφάσεις. 
Απευθύνοµαι στους συναδέλφους για το ¨Τελειώνετε¨ γιατί και κάποια άλλα θέµατα 
τελειώσαµε γρήγορα στο παρελθόν και τώρα τρέχουµε. Έκκληση έκανα.    

 
Κύριε ∆ήµαρχε θέλετε κάποια απάντηση; 
 
Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν έχω καν να πω κάτι. Όταν παίρνω το λόγο προσπαθώ 
µε εξαιρετική σαφήνεια να διατυπώνω τις απόψεις µου. Αν θέλετε να πω το 

αυτονόητο ότι, δεν  κατάλαβα τι είναι το προσωπικό αλλά εγώ και τους συναδέλφους όλους 
τους σέβοµαι ιδιαίτερα και τον κ. Κοσµόπουλο και τον κ. Ηλιόπουλο. Για όνοµα του Θεού 
δηλαδή. Αλλά αυτά τα οποία λέγω εγώ έχουν γραφεί επανειληµµένως στο Τύπο, δεν νοµίζω να 
υπάρχει καµία διαφωνία ότι στο πολύπαθο σύστηµα των δηµοσίων έργων µέσα στο οποίο 
είµαστε και εµείς µπλεγµένοι, έχουµε µία ατελή νοµοθεσία, έχουµε συµφέροντα τα οποία 
συγκρούονται, τα οποία είναι ισχυρότατα και σε τοπικό επίπεδο, και εµείς είµαστε ταγµένοι από 
την πλευρά του δηµόσιου και του δηµοτικού  συµφέροντος. Τι να κάνουµε; ¨Εµείς¨ λέω, δεν 
είπα ¨Εγώ¨ και δεν ήθελα, όχι να θίξω συνάδελφο, δεν περνάει σκέψη, αλλά διατυπώθηκε µία 
λογική. Έτσι είναι τα πράγµατα, τι να κάνουµε; Έτσι είναι τα ζητήµατα  σε αυτό το µεγάλο 
θέµα. Εγώ δεν ήθελα ούτε να στεναχωρήσω καν κάποιον. Αλλά από εκεί και πέρα, αν υπάρξει 
απόφαση από το Συµβούλιο, αυτό µπορεί να κριθεί. Και δεν λέω ποια θα είναι η άποψη, µε την 
ατέλεια της νοµοθεσίας και την αντιφατικότητα που υπάρχει, µπορεί να υπάρχει κάποιο 
ζήτηµα. Αυτό θα είναι µπούσουλας για το µέλλον. Αλλά να συµφωνήσετε και εσείς, όταν 
έχουµε δύο άγονες δηµοπρασίες, να περπατήσοµε. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ αγαπηµένοι 
συνάδελφοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να διαγραφούν από τα πρακτικά ονόµατα τα οποία  
ακούστηκαν εδώ πέρα. Ονόµατα, να µην γραφούν στα πρακτικά κύριε γραµµατέα. Ο τάδε 
εργολάβος, ο βήτα εργολάβος. Σηκωνόµαστε µέσα στο Σώµα και λέγαµε ο ένας δίνει 12%, ο 
άλλος 13, ο ένας ήξερε ο άλλος δεν ήξερε. Εγώ δεν τα χειρίζοµαι αυτά. Ο ∆ήµαρχος µετέχει 
στις δηµοπρασίες ή µετέχει σε όλα αυτά τα πράγµατα;  Ή πολιτικό πρόσωπο; Ακούστε, αυτοί 
που µετείχαν στις δηµοπρασίες, υπάλληλοι είναι, σε δύο δηµοπρασίες, και ποτέ ο κ. Σπίνος δεν 
θα συµµετάσχει ως µέλος  επιτροπής και να ψηφίσει µαζί µε υπηρεσιακούς παράγοντες σε 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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δηµοπρασίες. Αυτό, επειδή γινότανε, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.  Η υπηρεσία θα έχει τον 
πρώτο λόγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας συνεννοηθούµε. Και µε ενοχλεί, πικραίνοµαι 
ειλικρινά να µου λέτε για τους εργολάβους… Εγώ έχω γιο µηχανικό ο οποίος δραστηριοποιείται 
µέσα στο χώρο. Ξέρω από µέσα τα ζητήµατα τα οποία συµβαίνουν. Είναι δυνατόν να είµαι εγώ 
αντίπαλος του τεχνικού κόσµου; Υπηρετώ όµως το δηµόσιο συµφέρον από διάφορες θέσεις 
και πρέπει να υπηρετώ καλά. Αυτό κάνω. Ότι µπορεί να γίνουν λάθη, όταν λέω ¨εγώ¨ που έχω 
την πολιτική ευθύνη, µπορεί να γίνουν λάθη αλλά δεν τελεσιδικεί τίποτα. Εδώ είναι οι 
διοικητικές αρχές και οι δικαστικές αρχές να το κρίνουν αυτό και να είναι µπούσουλας για 
παραπέρα. Έτσι είναι τα πράγµατα και µην το παίρνετε προσωπικά. Μην το παίρνετε 
προσωπικά. Ότι υπάρχει µία διαµάχη, είναι βέβαιο ότι υπάρχει, πανελλήνια, και ότι υπάρχει το 
συµφέρον το ένα, το συµφέρον το άλλο. ∆εν είναι έτσι; Εµείς δεν είµαστε, όλοι, όχι εµείς, 
εµείς δεν είµαστε από την πλευρά του δηµοτικού και του δηµόσιου συµφέροντος. 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε.  
Η πλειοψηφία ΝΑΙ η µειοψηφία ΟΧΙ. 

 
Για να διευκολύνουµε απέχουµε.  
 

Ωραία, η πλειοψηφία ΝΑΙ η µειοψηφία ΑΠΕΧΕΙ. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την προαναφεροµένη υπηρεσιακή εισήγηση, την υπ΄ αριθµ. 107/2007 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής  και τις διατάξεις που αναφέρονται σ΄ αυτή, καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι οι παρόντες στη συνεδρίαση σύµβουλοι όλων των δηµοτικών παρατάξεων της 
µειοψηφίας αποχώρησαν από την αίθουσα µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης και 
δεν έλαβαν µέρος στην ψηφοφορία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί την υπ΄ αριθµ. 107/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε την οποία ακυρώνεται το αποτέλεσµα του επαναληπτικού 
διαγωνισµού για την κατασκευή του έργου ««Βελτιώσεις & ασφαλτοστρώσεις 
διαφόρων ∆ηµοτικών δρόµων», που διεξήχθη στις 27-3-2007, λόγω ανεπαρκούς 
συναγωνισµού αφού κατατέθηκε µόνο µία προσφορά (παρ. 2γ, άρθρο 2 του Ν. 
3263/04),   και παραπέµπεται το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε 
εισήγηση για απευθείας ανάθεση του εν λόγω έργου, 
και   
εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του συγκεκριµένου έργου στον Ε∆Ε Φλέσσα 
Αθανάσιο, ο οποίος είχε καταθέσει την µοναδική προσφορά στον παραπάνω 
αναφερόµενο επαναληπτικό διαγωνισµό, µε την τιµή της προσφοράς που κατέθεσε 
σ΄ αυτόν, ήτοι µε έκπτωση 4%.   
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:    

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος 

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 20. Οικονοµάκου Μαρία  

 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 23. Σπίνος Γεώργιος 

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,   8 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


