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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η  Αυγούστου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 31η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 07-08-2008 
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) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 

 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 18618/6-8-2008 
εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

 
Προκειµένου να δηµοπρατήσουµε την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ», 
µε προϋπολογισµό 15.237,95 € συνυπολογιζοµένου του ΦΠΑ., εισηγούµεθα την έγκριση 
των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων και την σύνταξη διακήρυξης για την 
διενέργεια ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού της προµήθειας, µε κριτήριο κατακύρωσης την 
τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ. Αρ. 11389/93 
Υπ. Απόφασης περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ, καθώς και τον ορισµό της 
επιτροπής διενέργειας της προµήθειας σύµφωνα µε την 55/08 παράγραφο 3, Απόφασης 
∆.Σ.  
 
Συν/να: Μελέτη  
 

Ο Εισηγητής 
ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 

Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

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

 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχέδιο της διακήρυξης 
που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου προκειµένου να 
διευκολυνθεί στο έργο της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής: 
 

 
Είµαι γενικά κατά της λειτουργίας της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας γιατί θα 
επιβαρυνθεί ο ∆ήµος µε επιπλέον έξοδα τα οποία θα µετακυλθούν στην 

πόλη και στους δηµότες. 
 
Με την µόνη διαφορά ότι υπάρχει νόµος του Ελληνικού Κράτους για τη 
∆ηµοτική Αστυνοµία. Εάν αναφέρεσαι στην απόφαση για λειτουργία στην 

Ελλάδα ∆ηµοτικής Αστυνοµίας είναι θέµα της Βουλής των Ελλήνων. 
Αυτό είναι το δεύτερο περιπολικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, έχοµε και τέσσερις µηχανές 
και όλοι θα έχουν και ασύρµατο. 
Θέλω να σας δώσω µια κατηγορηµατική διαβεβαίωση. ∆εν θα υπάρξει καµία παρέµβαση στο 
έργο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Θα κάνουν τη δουλειά τους σύµφωνα µε το νόµο. Όµως, 
όταν λέω θα κάνουν τη δουλειά τους, οι παραβάτες πρέπει να περιµένουν δύσκολες µέρες. 
Παραβάτες εννοώ και αυτούς που θεωρούν τους χώρους τους κοινόχρηστους ως αυλή του 
σπιτιού τους και αυτούς που κάνουν τροχαίες παραβάσεις, ιδιαίτερα και στην κίνηση αλλά 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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και στη στάση και στάθµευση. ∆εν υπάρχει περίπτωση όχηµα σε πεζοδρόµιο ή σε 
πεζόδροµο να µην του αφαιρούνται οι πινακίδες. ∆εν υπάρχει περίπτωση καµία. Όποιος 
ανεβαίνει σε  πεζοδρόµιο ή σε πεζόδροµο θα είναι χωρίς πινακίδες και δεν υπάρχει καµία 
περίπτωση Αντιδήµαρχος ή ∆ήµαρχος να τις δίνει πίσω. 
Είναι θέµα σεβασµού του κόσµου που κυκλοφορεί. 
Θα είναι υπό τον απόλυτο έλεγχό σας κ. Ηλιόπουλε, µην έχετε καµία αµφιβολία περί αυτού. 

 
(Μιλά εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται). 
 

Μέχρι το τέλος του µήνα θα ξεµπερδέψοµε µε όλα αυτά. Πιστεύω να είµαστε 
έτοιµοι στις 28 του µηνός και εάν όχι για την επόµενη συνεδρίαση για µικρές 

κυκλοφοριακές παρεµβάσεις στην πόλη. ∆ηλαδή, διπλή στάθµευση στην Φραντζή, στην 
Αριστοµένους, στην Αρτέµιδος, ψηλά εκεί που λειτουργεί το ¨µπουκάλι¨ από το παλιό ΚΤΕΛ 
και πάνω, στην Μπουλούκου. Όλα αυτά τα θέµατα θα τακτοποιηθούν πριν αρχίσει το 
Φθινόπωρο. 

 
Η λειτουργία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και το έργο της θα κριθούν εκ 
του αποτελέσµατος. 

 
Εξυπακούεται ότι και τα θέµατα καθαριότητας, στρώµατα που πετάνε έξω, 
σακούλες, όλα αυτά µε µία επαναχωροθέτηση των κάδων και µε έναν έλεγχο, 

όλα αυτά είναι θέµατα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.  
Οι συµπολίτες οι οποίοι έχουν µάθει να συµπεριφέρονται όπως νοµίζουν, σε µία πόλη που 
πρέπει να συνεννοούµαστε, πρέπει να ξεχάσουν αυτή την τακτική.  Και οι εποχούµενοι και 
οι άλλοι που χρησιµοποιούν τις υποδοµές της πόλης. 
Εκπαιδεύονται οι ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί, χθες είχαν έρθει εδώ, θα έχοµε δεκαπέντε άτοµα 
συνολικά, θα τους δώσουµε και µία υποστήριξη, διοικητικά θα είναι ενιαίοι µε τους 
Σχολικούς Φύλακες. Μιλάµε για έναν αριθµό φύλαξης που θα ξεπερνά τα πενήντα άτοµα.. 
Αυτοί έχουν την ευθύνη των υποδοµών.  
Εξυπακούεται ότι ο ∆ηµοτικός Αστυνόµος πρέπει να ενηµερώνει τις υπηρεσίες, που έχουν 
σκουπίδια, που το πράσινο είναι ασυντήρητο, που τα δένδρα ξεραίνονται. Θα είναι τα µάτια 
του ∆ήµου και των υπηρεσιών του όσον αφορά την πόλη. Εάν δεν το πει ο ∆ηµοτικός 
Αστυνόµος ποιος θα το πει;  
Θα φρουρούν τα πανηγύρια, τις εκδηλώσεις τις οποίες γίνονται, θα διευκολύνουν τον κόσµο 
και επειδή έχοµε και έναν ικανοποιητικό αριθµό θα υπογράψοµε και προγραµµατικές 
συµβάσεις µε τους οµόρους ∆ήµους για την χρησιµοποίηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 
ώστε ο ∆ήµος να έχει και έσοδα από την συγκεκριµένη δραστηριότητα. 

 
Αµφιβάλλω πολύ, αλλά θα δούµε πόσες κλήσεις θα κόβονται, πόσες θα 
σβήνονται, πόσα θα εισπράττονται. 

 
∆εν θα σβήνεται καµία. 
 

 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, το σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από 
τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 
103 του ∆.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006),  µειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάννη, ο οποίος τάσσεται 
ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 

I. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας ενός επιβατηγού 
αυτοκινήτου µε προϋπολογισµό δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (15.237,95 €) συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 77/2008 µελέτη του 
Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

πρόχειρου δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την παραπάνω προµήθεια 
σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως φαίνονται στο συνηµµένο σχετικό 
έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού της ανωτέρω προµήθειας 

εφαρµόζεται η υπ΄ αριθµ. 55/2008, παράγραφος 3 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Καλαµάτας. 

 
 

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 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 19 Αυγούστου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


