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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  06/2008 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  115/2008  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 μ.μ., 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού 
Αριστομένους αριθμός 28, συνέρχεται στην 6η/2008 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 25-02-2008 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 Διονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καμβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Δημήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος,  19) Οικονομάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 116 απόφαση), 20) 
Παπαμικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης Δημήτριος,   22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 116 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθμ. 116 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 118 απόφαση).    
 
Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και  3) Ράλλης Γεώργιος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην 
ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέματα που αφορά και στα Τοπικά Διαμερίσματα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Αρτεμισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουμουνδρούρος Νικόλαος, 
4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 5) Ασπροχώματος κ. Σπανός Αντώνιος, 6) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάμου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 5) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτη. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» κ. 
Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου  Καλαμάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 
που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 
του, με τίτλο : 

Παράταση ασφάλισης μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Δήμαρχος λέει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να σας παρακαλέσω το θέμα της ασφάλισης των 
μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος το 2007, για το 2008, να 

μπει ως έκτακτο θέμα για να παραταθεί για ένα μήνα περίπου η σχετική σύμβαση. Έγινε μία 
προσπάθεια προχτές στη Δημαρχιακή Επιτροπή εκτός ημερήσιας διάταξης, τελικά καταδείχθηκε 
ότι υπήρχαν λάθη στα στοιχεία του φακέλου. Να γίνει ένα μήνα λοιπόν η παράταση μέχρι να 
τακτοποιηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Υπάρχουν κάποια ενδοϋπηρεσιακά ζητήματα και 
προβλήματα τα οποία θα ρυθμιστούν και μέσα στο μήνα θα έχει γίνει και ο διαγωνισμός 
κανονικά. Εάν δεν ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη σήμερα και δεν δοθεί η παράταση του 
μηνός σημαίνει ότι τα οχήματα του Δήμου  δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
για τις οποίες προορίζονται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να ενταχθεί και να δοθεί ένας μήνας 
παράταση μέχρι να ολοκληρωθεί ο σχετικός διαγωνισμός.  
 
Το σχετικό, με το ανωτέρω θέμα, υπ’ αριθμ. πρωτ. 4826/29-2-2008 έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου που απεστάλη στον κ. Δήμαρχο έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
«Θέμα: Ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008. 
 
Κύριε Δήμαρχε. 

     Στις 19 Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Τρίτη πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό δημαρχείο, 
διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του Δήμου 
Καλαμάτας για το έτος 2008.  

Κατέθεσαν προσφορές οι : 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  με συνολική προσφορά 20.564,04 €. ( αστική ευθύνη 
18.103,45 €, πυρασφάλεια οχημάτων 2.460,59 €) 

2. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. με συνολική προσφορά 17.440,00 €.( αστική ευθύνη 
12.885,00 €, πυρασφάλεια οχημάτων 4.555,00 €) 

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. με συνολική προσφορά 13.002,00 €.( αστική ευθύνη 
6.957,00 €, πυρασφάλεια οχημάτων 6.045,00 €) 

     Στην συνέχεια ακολούθησε εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού προς την δημαρχιακή για 
ανάθεση στον μειοδότη, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. με συνολική προσφορά 13.002,00 €, Η 
προσφορά της εταιρίας αυτής ήταν το σύνολο του κόστους ασφάλισης της αστικής ευθύνης 
έναντι τρίτων 6.957,00 € και πυρασφάλειας οχημάτων 6.045,00 € ήτοι σύνολο 13.002,00. 
Με αυτή την τιμή έγινε και η εισήγηση μας προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

     Μετά από λεπτομερειακό έλεγχο που έγινε στις 26/2/2008 από το μέλος της επιτροπής 
και ταυτόχρονα υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Καλαμάτας 
Παπαδόπουλο Αντώνη, στην προσφορά της παραπάνω εταιρίας για την σύνταξη της σχετική 
σύμβασης,  διαπιστώθηκε ότι το άθροισμα των επιμέρους τιμών ανά όχημα στην αστική 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ευθύνη έναντι τρίτων, ήταν εντελώς διαφορετικό από την συνολική προσφερόμενη τιμή για την 
αστική ευθύνη έναντι τρίτων, δηλαδή 18.320,00 € αντί 6.597,00 €. Στη συνέχεια σε 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, μας 
διευκρίνησαν ότι από λάθος των ιδίων στη προσφορά τους, στο σύνολο των ασφαλίστρων 
(αστική ευθύνη έναντι τρίτων) γράφτηκε λάθος το ποσό των 6,957,00 € αντί του σωστού το 
οποίο είναι 18.320,00 €. Μέχρι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας η εταιρία μας έστειλε τη 
διευκρίνιση με ΦΑΞ την  οποία επισυνάπτουμε. 

     Έτσι οι προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό διαμορφώνονται ως εξής: 

1. INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  με συνολική προσφορά 20.564,04 €. 

2. ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. με συνολική προσφορά 17.440,00 €. 

3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. με συνολική προσφορά 24.365,50 €. 

     Μετά τα παραπάνω το θέμα θα πρέπει να εισαχθεί προς συζήτηση στην Δημαρχιακή 
Επιτροπή μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής που πρέπει να συγκροτηθεί για το 
σκοπό αυτό. 

     Επειδή όμως οι ασφάλειες όλου του στόλου των οχημάτων του Δήμου λήγουν του Σάββατο 
1/3/2008 ώρα 12:00 μεσημέρι παρακαλούμε να εισάγετε ως έκτακτο θέμα πριν την ημερήσια 
διάταξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29/2/2008 για την παράταση, για 
ένα μήνα με τους ίδιους όρους, της ενεργού ακόμα σύμβασης με την εταιρία INTERLIFE. Το 
θέμα εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις για 
την έγκριση της παράτασης. 
 
                                                                     Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  
       Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
        Α. Παπαδόπουλος                                         Σπύρος Λαγωνικάκος 
 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Δημάρχου το λόγο παίρνει ο κ. Ηλιόπουλος Παν. και 
η συζήτηση εξελίσσεται ως εξής:  
 

 
Είχαμε πάρει απόφαση στη Δημαρχιακή κ. Δήμαρχε για την ανάθεση της 
ασφάλισης, δεν πρέπει να ξανάρθει στη Δημαρχιακή;    

 
Θα ξανάρθει στη Δημαρχιακή τη Δευτέρα.  
Κύριε Ηλιόπουλε για να είμαι πιο σαφής, είχανε κάνει λάθος στους 

υπολογισμούς. 
 
Ναι αλλά η απόφαση που πήραμε στη Δημαρχιακή; 
 

Τη Δευτέρα θα ακυρωθεί η συγκεκριμένη απόφαση, θα ανοιχθούν οι φάκελοι και 
θα δοθούν οι σωστές  κατευθύνσεις. Από την Υπηρεσία είχαν γίνει σφάλματα 

αθροίσεων. Αυτός είναι ο λόγος. Θα παραταθεί ένα μήνα να το δούμε από την αρχή το θέμα, 
με την τιμή που είχε ο διαγωνισμός.  
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 7, του Π.Δ. 
28/80,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 

Εγκρίνει την παράταση της από 1η-3-2007 υπογραφείσας σύμβασης της  Εταιρείας 
INTERLIFE  Α.Α.Ε.Γ.Α. με το Δήμο Καλαμάτας, για την ασφάλιση  των οχημάτων και 
μηχανημάτων του Δήμου, των οποίων η ασφάλεια, δυνάμει των σχετικών 
πολυασφαλιστηρίων, λήγει την 1η-3-2008, για ένα μήνα (1) ακόμα από την 
ημερομηνία  λήξης των πολυασφαλιστηρίων, ήτοι από 1-3-2008 έως 1-4-2008, με 
τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην ανωτέρω σύμβαση, προκειμένου να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης μειοδότη του κανονικού διαγωνισμού 
έτους 2008.    
  

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς Διονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Δικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καμβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Δημήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 
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 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Παπαμικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης Δημήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 
 
 
 

 


