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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   27/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   217/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η   Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

27η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 47760/19-8-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ.:    

1) Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 3) Πολίτης Δημήτριος, 4) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 5) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 

απόφαση) και 7) Φωτέας Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 215 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπουζιάνης Παύλος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.  Καρβέλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 216  απόφαση) ο 

οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 220 απόφαση).  

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επί του διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

 
Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται η Διευθύντρια Προγραμματισμού & 
Ανάπτυξης του Δήμου κα Κουράκλη Παναγιώτα. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’  αριθμ. πρωτ. 47864/19-8-
2011 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
        
ΘΕΜΑ: Εισήγηση επί του διαγωνισμού για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 47286/17-8-11 έγγραφό του (συν/νο 1) ο πρώτος 
μειοδότης (ΑΚΤΑ ΑΤΕ) του έργου  «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», μας 
ενημερώνει ότι δεν αποδέχεται παράταση της ισχύος της οικονομικής του προσφοράς 
και ζητάει να του επιστραφεί η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  

Στο άρθρο 4.2 εδάφιο γ της διακήρυξης της ανοικτής δημοπρασίας, αναφέρεται 
ότι: « Αν η ισχύς της προσφοράς του μειοδότη έχει λήξει και δε συμφωνεί στην 
παράταση ισχύος της προς το σκοπό σύναψης της σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή 
απευθύνεται στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, στον οποίο κατακυρώνει το διαγωνισμό, 
αν αυτός συμφωνεί στην παράταση και ούτω καθεξής. » 

Σύμφωνα με την Απόφαση 304/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής (συν/νο 2) 
και συγκεκριμένα τον Πίνακα ΙΙ, δεύτερος μειοδότης είναι η ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 
(Σαρανταπόρου 6, Μαρούσι) στην οποία θα απευθυνθεί η Προϊσταμένη Αρχή ερώτημα 
για το αν αποδέχεται την παράταση ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση που η 
ΑΕΤΕΘ Α.Ε. αποδεχθεί το αίτημα, ο Δήμος προβαίνει στην κατακύρωση του 
διαγωνισμού με μέση τιμή ποσοστού έκπτωσης (51,27%). Επισημαίνουμε ότι δεν 
απαιτείται ταυτόχρονη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθώς η 
κατατεθειμένη ισχύει  μέχρι 15-10-2011.  
 Σε περίπτωση άρνησης και του δεύτερου μειοδότη να παρατείνει την ισχύ της 
προσφοράς ο Δήμος προχωράει στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του 
προαναφερομένου Πίνακα ΙΙ. 
 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 α/α  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
                                                                                            

Συν/να :  1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 42106/28-7-11 έγγραφο της ΑΚΤΑ ΑΤΕ        

     2.  Απόφαση 304/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής                                                                                                                             
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
1) Γιατί αποχώρησε η πρώτη εταιρεία και 
2) αν έχουμε έρθει σε προεπαφή με τη δεύτερη. Θα αναλάβει η 

δεύτερη; Έχουμε καμία επαφή μαζί τους. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Πόση είναι η εγγυητική επιστολή που χάνει ο πρώτος μειοδότης. 

 
Θα τα πάρω με τη σειρά. Η πρώτη εταιρεία αποχώρησε γιατί έληξε ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών. Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες 

βέβαια όχι μόνο για την πρώτη. Λόγω παρέλευσης λοιπόν του χρόνου ισχύος των 
προσφορών έχει το δικαίωμα ο προσωρινός μειοδότης, η πρώτη εταιρεία, να 
αποχωρίσει χωρίς να έχει συνέπειες κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με 
το νόμο. Ήταν στην απόλυτη ευχέρειά του να δεχτεί να συνεχίσει το διαγωνισμό ή να 
μη δεχτεί. Στο ερώτημα λοιπόν που θέσαμε αν αποδέχεται, απάντησε αρνητικά, το 
γράφει άλλωστε στο έγγραφο μέσα που έχει στείλει στον Δήμο, λόγω της γενικότερης 
οικονομικής συγκυρίας που διέρχεται η χώρα αυτή τη περίοδο, προφανώς σχετίζεται με 
τις δυνατότητες της εταιρείας ή δεν ξέρω τι άλλο.  
Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη νομοθεσία που ισχύει, η 
προϊσταμένη αρχή, στην προκειμένη περίπτωση η Οικονομική Επιτροπή, κρίνει εάν 
θεωρεί ότι για τη συνέχιση του διαγωνισμού πρέπει να πάει στη δεύτερη εταιρεία. Η 
δεύτερη εταιρεία δεν έχει ερωτηθεί από την υπηρεσία σε καμία περίπτωση, δεν 
ξέρουμε αν θα δεχτεί αλλά ο μόνος τρόπος για να το μάθουμε είναι αν η Οικονομική 
Επιτροπή αποφασίσει ότι πάμε στο δεύτερο, του απευθύνουμε το ερώτημα τότε, 
απαντά και θα ξανάρθει πάλι στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα της κατακύρωσης του 
διαγωνισμού.  
Βέβαια η έννοια της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετίζεται ευθέως και με το 
αν κρίνεται συμφέρουσα ή όχι η δεύτερη προσφορά, στη συνέχεια η τρίτη αν δεν 
αποδεχτεί ο δεύτερος. Δηλαδή η Οικονομική Επιτροπή ταυτόχρονα  με την απόφασή 
της αποδέχεται ή δεν αποδέχεται το συμφέρον ή όχι της συνέχισης της διαδικασίας. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Διαφορετικά πάμε σε επανάληψη; 

 
Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι ο διαγωνισμός… Όχι τώρα με τη σημερινή 
συνεδρίαση, σε άλλη συνεδρίαση. Ο διαγωνισμός ήταν διεθνής και ο 

λόγος που κράτησε η διάρκειά του αρκετά ήταν λόγω του ύψους του προϋπολογισμού 
χρειαζόταν να γίνει προσυμβατικός έλεγχος στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η όλη 
διαδικασία κράτησε κάποιους μήνες. Στη συνέχεια μετά τον έλεγχο τον προσυμβατικό 
που έγινε από το Ελεγκτικό Συνέδριο απεστάλη στην εταιρεία για τη συνέχιση της 
διαδικασίας ερώτημα προκειμένου να καταθέσει μια υπεύθυνη δήλωση που προβλέπει ο 
νόμος και πάνω σε αυτή τη διαδικασία απάντησαν «ρωτήστε μας αν θέλουμε να 
συνεχίσουμε». Τους απευθύναμε το ερώτημα και απάντησαν ότι δεν επιθυμούν τη 
συνέχιση. Δεν υπάρχει κατάπτωση εγγυητικής γιατί έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών τους. Όμως από το νόμο προβλέπεται, ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών 
επιστολών να είναι τουλάχιστον 1 μήνας επιπλέον από το χρόνο ισχύος της προσφοράς. 
Δηλαδή αν πάμε στο δεύτερο είναι σε ισχύ ακόμα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
που είχε καταθέσει, ενώ αυτό που έχει λήξει είναι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. 

 
Εμείς τον προϋπολογισμό του Δήμου έχουν εγγράψει 500.000 για 
φέτος εάν δεν κάνω λάθος. Είναι γνωστό στον εργολάβου ότι για 

φέτος έχει 500.000. Ζήτησε να κάνει κάποια έργα και εμείς αρνηθήκαμε να του 
δώσουμε 500.000; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ

ΚΟΥΡΑΚΛΗ
: 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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Μα δεν έχει υπογράψει σύμβαση ακόμα. Είμαστε πολύ πιο πριν από την 
υπογραφή της σύμβασης. Μετά τον έλεγχο τον προσυμβατικό που 

γίνεται  από το Ελεγκτικό Συνέδριο απευθύνουμε στο μειοδότη έγγραφο προκειμένου 
να προσκομίσει κάποια έγγραφα. Συγκεκριμένα ήταν στην προσκόμιση υπεύθυνης 
δήλωσης, θα σας το πω χοντρικά, ότι δεν έχει καμία σχέση με ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 
Είναι αυτό το κρίσιμο στάδιο όπου ο νόμος θέλει ο μειοδότης να μη σχετίζεται με 
τέτοιου είδους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έπρεπε λοιπόν αυτός να προσκομίσει 
αυτή την υπεύθυνη δήλωση και στη συνέχεια θα μας έφερνε τα επικαιροποιημένα 
δικαιολογητικά και αφού τα ελέγχαμε και αν ήταν εντάξει, τότε θα τον καλούσαμε να 
υπογράψει σύμβαση.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πότε σας ήρθε η απάντηση;   
 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ: Τέλος Μαΐου. 

 
Και μέχρι σήμερα  τι έχει γίνει; Έχει κληθεί ο εργολάβος από τα τέλη Μαΐου 
μέχρι σήμερα για να φέρει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά;  

 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ: Του στείλαμε έγγραφο με συστημένη επιστολή.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: Ημερολογιακά θέλω να μου λέτε. 

 
Όταν ήρθε η απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο έπρεπε να αναρτηθεί 
για τουλάχιστον 15 μέρες, να αφήσουμε το διάστημα να περάσει μήπως 

κάποιος κάνει ένσταση κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στη συνέχεια 
απευθύναμε με συστημένη επιστολή έγγραφο στην εταιρεία, έτσι επικοινωνούμε πάντα 
για να μπορούμε να έχουμε πιστοποιητικό. Τι έγινε. Αυτοί δεν παρέλαβαν ποτέ τη 
συστημένη επιστολή, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στη διεύθυνση που μας έχουν καταθέσει 
επίσημα μέσα από την προσφορά τους και αποτελεί την επίσημη διεύθυνση της 
επικοινωνίας της υπηρεσίας μαζί τους. Όταν λοιπόν είδαμε ότι είχαν περάσει είκοσι 
μέρες και δεν απάντησαν δεν έστειλαν τίποτα, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί 
τους και δεν έβγαινε κανείς στα τηλέφωνα. Και με δεδομένο ότι δεν είχαν παραλάβει 
την επιστολή η οποία μας επιστράφη με το ταχυδρομείο, στείλαμε φαξ για να είμαστε 
σίγουροι ότι με το φαξ τουλάχιστον δεν θα μπορούν να πουν ότι δεν το πήραν, ότι 
χάθηκε, ότι το θυροκόλλησε ο ταχυδρόμος κάποιος άλλος το πήρε το χαρτί. Και στο 
φαξ απάντησαν και μας είπαν ¨να μας κάνετε ερώτημα εάν αποδεχόμαστε ώστε το 
διοικητικό μας συμβούλιο να αποφανθεί¨. Τους κάναμε το ερώτημα και μας απάντησαν 
ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση.  

 
Καλά είναι αυτά που λέτε. Όταν πάει μια συστημένη επιστολή συνήθως 
μετά από τρεις μέρες ή τέσσερις εάν δεν… 

 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ: Πολύ περισσότερο. 

 
Μη μου λέτε τώρα ότι κάνουν είκοσι μέρες. Είκοσι μέρες αποκλείεται να 
κάνει να δώσουν μία συστημένη επιστολή.  

 
Δεν είναι ότι κάνει είκοσι μέρες. Είκοσι μέρες αφήνουν για να στείλουν 
έγγραφο. Το ταχυδρομείο για να σου απαντήσει επίσημα ότι δεν 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ
: 

ΦΩΤΕΑΣ
: 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ
: 

ΦΩΤΕΑΣ

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ
: 
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παρέλαβε κανείς, πρέπει να περάσει και το διάστημα που τους δίνει η νομοθεσία και 
μετά σου κάνει επιστολή και σου λέει ότι δεν την παρέλαβε κανείς για να έρθει έτσι η 
επιστολή στο Δήμο. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Δηλαδή εσείς την απάντηση από τους ανθρώπους πότε την πήρατε;  
 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ: Με φαξ την πήραμε στις 17 Αυγούστου. 

 
Κύριε Πρόεδρε η απόφασή μας στο να συνεχιστεί, αποτελεί 
μονόδρομο. Όμως είναι γεγονός ότι η απάντηση αυτή, το μεγάλο 

ποσοστό  το οποίο είχαν δώσει, το 54%, είδανε ότι δεν θα τα έβγαζε η εταιρεία πέρα 
και για το λόγο αυτό δε θέλησαν να συνεχίσουν. Όμως νομίζω ότι πέραν του ότι 
αποτελεί μονόδρομο το να ακολουθήσουμε τη διαδικασία αυτή, δεν μπορούμε να 
πούμε όχι, πρέπει να πάμε στο δεύτερο διότι άλλωστε εάν δεν πάμε, θα έχει δικαίωμα ο 
δεύτερος να ζητήσει αποζημίωση κατά του Δήμου.  
Αλλά όμως η όλη υπόθεση τώρα πολιτικά, είναι ένα προεκλογικό τρικ που παίζεται στην 
περιοχή της οδού Αθηνών ούτως ώστε η Δημοτική Αρχή η προηγούμενη να το έχει σε 
ολόκληρη την περιοχή ότι προσπαθεί να φτιάξει δημαρχείο. Βλέπετε λοιπόν ότι τα 
προβλήματα είναι τεράστια και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή επιμένει στο να γίνει 
εκεί το δημαρχείο. Όλα λοιπόν συνηγορούν ότι κάτω από τις συνθήκες και ιδιαίτερα τις 
οικονομικές που έχουν διαμορφωθεί ενόψει του ότι υπάρχουν κτίρια του Δήμου, δεν 
είναι δυνατόν αυτή η υπόθεση να προχωρήσει. Συνεπώς πρέπει να πάρετε την 
απόφαση να δώσετε μια λύση εάν πράγματι επιθυμείτε να συνεχιστεί ή απλά και μόνον 
γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού προς τους κατοίκους της περιοχής της οδού Αθηνών.  

 
Έτσι και αλλιώς εμείς σαν παράταξη έχουμε καταψηφίσει τη μεταφορά του 
δημαρχείο στο συγκεκριμένο χώρο για συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους. 

Ανεξάρτητα όμως από αυτό, ο πρώτος από τον δεύτερο μειοδότη εάν δεν κάνω λάθος 
έχουνε  διαφορά 3%. 3% με το ύψος του προϋπολογισμού που έχετε κάνει τη 
δημοπράτηση, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να βγαίνει γύρω στις 750.000 ευρώ κάπου 
εκεί πρέπει να είναι το ποσό ίσως και παραπάνω. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 180.000. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Ωραία, 180.000. 
 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ: Ο προϋπολογισμός είναι 6.861.000. 

 
Ανεξάρτητα από αυτό λοιπόν εμείς θα το καταψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς το 
συγκεκριμένο θέμα γιατί έχουμε καταψηφίσει για πολιτικούς λόγους τη 

μεταφορά του δημαρχείου στο συγκεκριμένο χώρο. Παρόλα αυτά όμως σαν 
παρατήρηση θα ήθελα να σημειωθεί ότι εφόσον εσείς θέλετε να συνεχίσετε, εμείς 
είμαστε της άποψης να ξανακάνετε διαγωνισμό. 

 
Κύριοι συνάδερφοι η εταιρεία η οποία δεν επιθυμεί να συνεχίσει 
την εκτέλεση του έργου, χρησιμοποιεί δύο εκφράσεις για να μην 

αποδεχτεί. Είναι ότι έχουν αλλάξει οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας. 
Αυτά λέει η εταιρεία. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή και από ότι βλέπω όλοι μας 
συμφωνούμε στην αναγκαιότητα ότι πρέπει ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί. Από τώρα 
λοιπόν που δεχόμαστε ότι ο χώρος αυτός πρέπει να αξιοποιηθεί, δεν πρέπει να μείνουμε 
με σταυρωμένα τα χέρια και να προχωρήσουμε στη δεύτερη εταιρεία προκειμένου να 
εκτελέσει το έργο.  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ
: 

ΦΩΤΕΑΣ
: 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
: 
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Η θέση μας η πολιτική είναι γνωστή δεν πρόκειται να σας απασχολήσει 
μ’ αυτό, ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν είναι σωστά ούτε 

χωροθετημένο, δηλαδή αυτή η περιοχή δεν μπορεί να δεχτεί μια τέτοια λειτουργία, δεν 
υπάρχουν υποδομές, ότι έχει ψηφοθηρικό – προεκλογικό χαρακτήρα και ότι έπρεπε ο 
χώρος αυτός του πρώην νοσοκομείου να αξιοποιηθεί πολύ διαφορετικότερα σε μια 
αναπτυξιακή κατεύθυνση. Έχουμε διατυπώσει στις εφημερίδες την πρότασή μας, δεν 
είναι της ώρας. Το δεύτερο θέμα είναι ότι και τότε προεκλογικά όταν διατυπώθηκε ότι 
έχουμε τα λεφτά εξασφαλισμένα από το υπουργείο, είχαμε βγει και στις εφημερίδες 
όλες οι παρατάξεις νομίζω, και είχαμε πει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει και επομένως 
έχουμε μπλέξει τώρα σε μια περιπέτεια προκήρυξης διαγωνισμών χωρίς να έχει 
εξασφαλιστεί τίποτα. Αυτό μας αποδεικνύει ότι πρέπει με μεγαλύτερη σοβαρότητα 
θέματα τα οποία αφορούν προβλήματα τα οποία έχουν κόστος, δημιουργούν πρόβλημα 
στο προφίλ του Δήμου και για άλλα έργα, πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Με αυτή την 
έννοια εμείς δεν συμφωνούμε σε μια τέτοια μεθοδολογία και σε μια τέτοια τακτική από 
τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, θεωρούμε ότι πρέπει πάντοτε με δυο φορές σκέψη να 
σκέφτεται και να οργανώνει και να προχωράει θέματα μεγάλα όπως είναι αντίστοιχα 
θέματα. 

 
Το σίγουρο είναι ότι αφορά ένα κρατικό κτήριο το οποίο σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητο τη στιγμή που δημόσιες 

υπηρεσίες όπως είναι οι ΔΟΥ όπως είναι οι άλλες υπηρεσίες ακόμα και η Περιφέρεια στο 
κτήριο της Αθηνών είναι στο ενοίκιο. Εμείς σαν Δήμος έχουμε κάνει την πρότασή μας. 
Σ’ αυτή  την κατεύθυνση κινούμαστε και γι’ αυτό θα προτείνω να πάμε στο δεύτερο 
μειοδότη γιατί είναι κρίμα αυτό το έργο να λείπει από την Καλαμάτα, δηλαδή να το 
χάσει η Καλαμάτα αυτό το κτήριο. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες, έχει δοθεί αυτό το 
κτήριο στο Δήμο Καλαμάτας για να αξιοποιηθεί. Ας αξιοποιηθεί και θα δούμε πως θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί. Η άποψή μας είναι να γίνει δημαρχείο, εδώ είμαστε να δούμε αν 
μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Αυτό το κτήριο δεν πρέπει να χαθεί από το Δήμο 
Καλαμάτας και από την Καλαμάτα. 
Προχωράμε σε ψηφοφορία. 

 
Κύριε Πρόεδρε για τους λόγους που είπαμε εγώ προτείνω πρώτον με 
βαριά καρδιά να προχωρήσουμε διότι είναι μονόδρομος και δεύτερον 

γιατί ενδεχομένως θα έχουμε νομικές συνέπειες από τη δεύτερη εάν δεν 
προχωρήσουμε διότι είναι ενδεχόμενο να μας κάνει μια αγωγή η δεύτερη εργολήπτρια 
εταιρεία και να ζητάει αποζημίωση. Συνεπώς είναι μονόδρομος και ουκ ην άλλος 
γενέσθαι.  
 
ΦΩΤΕΑΣ: ¨Κατά¨. 

 
Κύριε Πρόεδρε και εγώ υπέρ της συνέχισης του διαγωνισμού. Θέλω να 
πω το εξής μόνο. Απ΄ ότι φαίνεται και αυτή την τετραετία το μόνο που 

θα μείνει στο χώρο αυτό θα είναι η πινακίδα που έβαλε ο Δήμος γιατί απ’ ότι φαίνεται 
δεν πρόκειται να προχωρήσει, μόνο η πινακίδα που θα λέει «ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παρακαλάτε να προχωρήσει. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Οι πινακίδες ιστορικά διαδέχθησαν το μυστρί. 
 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑ
Σ 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ
: 
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Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Φωτέα, 
κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
τη συνέχιση του διαγωνισμού, μετά την μη αποδοχή της παράτασης ισχύος 
της οικονομικής προσφοράς της μειοδότριας εταιρείας  ΑΚΤΑ ΑΤΕ στον 
διαγωνισμό του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και να απευθυνθεί η 
υπηρεσία στη δεύτερη κατά σειρά μειοδότρια εταιρεία ΑΕΤΕΘ Α.Ε. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Καρβέλης Γεώργιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  6. Φαββατάς Δημήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


