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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  491/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Νοεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 29η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 06-11-2009 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(αποχώρηση κατά την εκτός ηµερήσιας διάταξης συζήτηση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης 
Αργύριος, 13)  Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 490 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κουρκουτάς Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ανάδειξη Πιστωτικού Ιδρύµατος για την πληρωµή της µισθοδοσίας των δηµοτικών υπαλλήλων. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η από 4-11-2009 
εισήγηση της επιτροπής για την ανάδειξη πιστωτικού ιδρύµατος για την πληρωµή της 
µισθοδοσίας των δηµοτικών υπαλλήλων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«Σύµφωνα µε την απόφαση 433/2009 απόφαση του ∆.Σ., διεξήχθη από την επιτροπή 
διεξαγωγής διαγωνισµού έρευνα για την ανάδειξη πιστωτικού ιδρύµατος πληρωµής της 
µισθοδοσίας των ∆ηµοτικών υπαλλήλων, µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης µετά από 
διαπραγµάτευση. 

Αυτό είχε κριθεί απαραίτητο µετά από δύο άγονους συνεχόµενους διαγωνισµούς. Κατά 
τη διάρκεια διαπραγµάτευσης όµως δεν υπήρξε πιστωτικό ίδρυµα από τα συµµετέχοντα στο 
διαγωνισµό, που να πληρούσε τους όρους µε αριθµό 2,7 των υποχρεωτικών κριτηρίων 
συµµετοχής, καθώς και µε τους µε αριθµό 1,2 οι οποίοι θα βαθµολογούντων, σύµφωνα µε την 
µε αριθµό 139/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής επιτροπής για την κατάρτιση όρων. 

Ενηµερωτικά σας αναφέροµε ότι παραλείποντας τους παραπάνω όρους, (που 
σηµειωτέον κανένα πιστωτικό ίδρυµα από τα συµµετέχοντα δεν πληρούσε), η συµφέρουσα 
προσφορά για τη µισθοδοσία των εργαζοµένων, ήταν η αντίστοιχη της ATE BANK). 
Μετά τα ανωτέρω 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την επαναδηµοπράτηση του εν λόγω διαγωνισµού µε τροποποίηση των όρων διακήρυξης 
όπως αναφέρονται παραπάνω.  
 

   Η επιτροπή 

Ηλιοπούλου Γεωργία 
Σαρδέλης Σπύρος 
Λαγωνικάκος Σπύρος 
Λίβας Ανδρέας 
Χριστόπουλος Σταύρος» 

 
 
Για το παρόν θέµα γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Έχουµε υποχρέωση από τον 3463 να πηγαίνοµε σε πιστωτικά ιδρύµατα και να 
πηγαίνοµε µε συγκεκριµένες διαδικασίες. Τα χρήµατα του ∆ήµου έχουν πάει µε 

διαγωνιστική διαδικασία σε συγκεκριµένη τράπεζα. Επειδή µε τη µισθοδοσία των υπαλλήλων, 
χρήµατα του ∆ήµου είναι και αυτά, υπάρχει µία ευαισθησία και θέλαµε να πετύχοµε το µείζον 
όσον αφορά παροχές προς υπαλλήλους, δάνεια, κάρτες κλπ, συγκροτήσαµε µία επιτροπή την 
οποία αποτελούν οι συνδικαλιστές µαζί µε τη ∆ιευθύντρια Οικονοµικού. ∆εν παρεκβήκαµε ούτε 
στους όρους της διακήρυξης ούτε στη διαδικασία τη διαγωνιστική. Απλά εµείς πρέπει να 
επικυρώσοµε µία εισήγηση η οποία εδώ και δύο χρόνια δεν έρχεται. Έγινε µία φορά 
διαγωνιστική διαδικασία, τη χαρακτηρίσαµε άγονα. Έγινε δεύτερη φορά διαγωνιστική 
διαδικασία, κα Ηλιοπούλου τι γίνεται τώρα, κάντε µας µια πρόταση να λήξει αυτό το θέµα να 
πάµε σε διαδικασία ανάθεσης, όπου θέλετε εσείς να µας πείτε να το κάνοµε ανάθεση κα 
Ηλιοπούλου, όπου θέλετε αλλά δεν µπορεί να συνεχισθεί αυτό το γαϊτανάκι. Πέστε µας σας 
παρακαλώ. Εγώ ότι µου πείτε θα το υιοθετήσω. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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(∆ιευθύντρια Οικονοµικών ∆ήµου Καλαµάτας): 
Κε ∆ήµαρχε σαν επιτροπή η εισήγησή µας η οποία έχει φύγει, η εισήγησή µας 

λοιπόν είναι σύµφωνη µε τη διακήρυξη, δεν µπορούµε να εισηγηθούµε κάτι άλλο αφού καµία 
τράπεζα δεν µας κατέθεσε κάποια πρόταση σύµφωνα µε τους όρους που υπήρχανε, εµείς δεν 
µπορούσαµε να εισηγηθούµε κάτι άλλο. Το µόνο που κάναµε, είπαµε ότι αν εξαιρεθούνε 4 όροι 
τους οποίους καµία τράπεζα δεν τους ακολούθησε αυτούς, η ποιο συµφέρουσα πρόταση ήταν 
της Αγροτικής Τράπεζας που εκεί είναι και τα χρήµατά µας µέχρι σήµερα. 

 
Οι υπάλληλοι συµφωνούν οι συνδικαλιστές κλπ να παραµείνουν εκεί τα χρήµατα; 
Σας ρωτάω επισήµως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ηλαδή γιατί υπάρχει η 

διαδικασία να. . . 
 
Κε ∆ήµαρχε στην εισήγηση, αυτή την εισήγηση που έχουµε κάνει που λέµε 
ότι η τράπεζα είναι η Αγροτική καλλίτερη, είναι δύο µέλη του συλλόγου, τα 

ξέρετε, ο πρόεδρος και ένα µέλος του συλλόγου. 
 
Συµφωνούνε για την Αγροτική. 

 
Συµφωνούν ότι είναι καλλίτερη, όµως δεν µπορούµε να πούµε εµείς, να 
συµφωνήσουµε ότι να πάµε σε µία τράπεζα τη στιγµή. . . ∆εν ξέρω εάν µε 

καταλαβαίνετε, δεν µπορούµε να κάνουµε αυτή την πρόταση γιατί δεν είµαστε σύµφωνα µε 
τους όρους, δεν µπορούµε να προτείνουµε τράπεζα αυτή τη στιγµή. Όµως η καλλίτερη είναι 
της Αγροτικής. 

 
Κα Ηλιοπούλου, αυτή είναι η διαγωνιστική διαδικασία και αυτή είναι η εισήγησή 
σας. Έχοµε δύο διαγωνισµούς άγονους. 

 
Ναι, σωστά. 
 

Εποµένως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να κάνει ανάθεση, δεν µπορεί να κάνει 
ανάθεση; 

 
Μπορεί να. ..  
 

Συνάδελφοι έχοµε όρους οι οποίοι δεν µπορούν να πληρωθούν από την τράπεζα. 
Εντάξει; Κατέληξαν σε ένα αποτέλεσµα και φαίνεται ότι συµφωνούν εάν 

αφαιρεθούν αυτοί οι 4 όροι ότι η καλλίτερη τράπεζα είναι η Αγροτική εκεί που έχουν και τη 
µισθοδοσία τους. Κα ∆ιευθύντρια εάν προτείνω εγώ και ο δεύτερος διαγωνισµός να είναι 
άγονος, βεβαίως να το αποδεχτούµε αυτό και βεβαίως µετά από δύο άγονους διαγωνισµούς να 
κάνοµε µία ανάθεση. Αυτό είναι νόµιµο; 

 
Μπορούµε. 
 

Λοιπόν αν εισηγηθώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να το αναθέσοµε στην Τράπεζα 
που νοµίζετε εσείς ότι αν εξαιρεθούν 4 θα είναι η τράπεζα που έχει τους 

καλλίτερους όρους υπάρχει κάποιο πρόβληµα; Αλλά ας τελειώσοµε κάποτε, δεν µπορούµε 
πάνω από δύο χρόνια να ταλαιπωριόµαστε µε αυτή την ιστορία. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 
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Κοιτάξτε, είναι το ίδιο. Εφόσον λέει εδώ και το δηλώνει η ∆ιευθύντρια, έχοµε 
δύο άγονους διαγωνισµούς. Να µην κάνοµε πάλι διαγωνισµό, έχοµε πλέον 

περάσει τα δύο χρόνια µε αυτή την ιστορία, εφόσον συµφωνείτε µε την Αγροτική Τράπεζα 
ενδεχοµένως να έχοµε προσφυγές, θα τις αντιµετωπίσουµε. Είναι καλλίτερα να έχοµε 
προσφυγές παρά να κινήσουµε µια διαδικασία τέτοια µε σειρά από όρους που βάζουν δεν ξέρω 
οι συνδικαλιστές ποιοι τους βάζουν τους όρους, που δεν µπορούνε να ικανοποιηθούν. Εγώ 
εισηγούµαι αγαπητοί συνάδελφοι σε σχέση µε την εισήγηση που κατατέθηκε, 1) να κηρυχθεί ο 
διαγωνισµός άγονος και 2) να κάνουµε ανάθεση στην τράπεζα την οποία λέει η ∆ιευθύντρια ότι 
έχει δώσει τα καλλίτερα, την Αγροτική και να τελειώσουµε. Έχουν κι εκεί τα βιβλιάριά τους. 

 
Μήπως χρειάζεται απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής; 
 
Όχι. Αγροτική, κάνω εγώ εισήγηση και όποιος θέλει ας κάνει επί της αποφάσεως 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προσφυγή. Αλλά δεν µπορεί αυτή η εκκρεµότητα να 

συνεχισθεί, δύο χρόνια να ταλαιπωρούµαστε. 
 
Η απόφαση διορθώνεται µε την τροποποίηση των όρων που δεν δέχονται οι 
τράπεζες, έτσι; 

 
Εξαιρούνται αυτοί. Κα ∆ιευθύντρια εξαιρούνται αυτοί οι 4 όροι. Με τους 
υπόλοιπους όρους. Γίνεται ανάθεση στην Αγροτική µε τους υπόλοιπους όρους. 

Εντάξει; 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και τις διατάξεις του άρθρου 171 παρ. 2 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ATE BANK) της 
πληρωµής της µισθοδοσίας των δηµοτικών υπαλλήλων Καλαµάτας και σύµφωνα µε 
τα αναγραφόµενα στην προσφορά της. 
 

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  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 18 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


