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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  149/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Μαρτίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-03-2008 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 ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 20) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 
απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 135 απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση)  και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος ο οποίος προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθµ. 14/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην προµήθεια 
φορτηγού αυτοκινήτου . 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. 
4777/28-2-2008 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού & αξιολόγησης για την προµήθεια 
φορτηγού αυτοκινήτου, η οποία έχει ως εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ:  « Προµήθεια φορτηγού αυτοκινήτου ». 

     Σύµφωνα µε την  14/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας κατακυρώθηκε 
η ανάθεση της προµήθειας φορτηγού αυτοκινήτου (3,5 τόνους µικτό φορτίο)  στην εταιρεία 
<<Πετρόπουλος Πέτρος ΑΕΒΕ>>, έναντι συνολικού ποσού 34.510,00€. Η ανάθεση έγινε 
απευθείας έπειτα από έρευνα  της αγοράς και αφού είχε προηγηθεί πρόχειρος διαγωνισµός 
που κηρύχθηκε άγονος σύµφωνα µε την  448/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

    Η υπηρεσία µε το αρ. πρωτ. 2216/24-01-2008 έγγραφο της ανακοίνωσε την κατακύρωση 
του διαγωνισµού και κάλεσε τον ανάδοχο να υπογράψει τη σχετική σύµβαση. 

  Ο ανάδοχος  απέστειλε στις 22-02-2008 επιστολή την οποία θέτουµε υπόψη σας. Σύµφωνα 
µε τα γραφόµενα στην παραπάνω επιστολή στην προσφορά της εταιρείας έχει γίνει εκ 
παραδροµής λάθος στο άθροισµα των τεσσάρων προσφερόµενων ειδών. Έτσι η προσφορά 
είναι ως εξής: 

 

       EI∆ΟΣ  ΑΞΙΑ (EURO) 

ISUZU NKR8 3,5 T (EURO 4) 22.300,00 

ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Περ. 3,20m x 1,90m 

3.000,00 

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 750 Κg 

5.000,00 

 ΚΟΤΣΑ∆ΟΡΟΣ 700.00 

 ΣΥΝΟΛΟ  29.000,00 

 

Όπου πράγµατι το συνολικό άθροισµα δεν είναι 29.000,00€ αλλά 31.000,00€. Κατά συνέπεια η 
συνολική προσφερόµενη  τιµή µε το Φ.Π.Α. είναι 36.890,00€. Λαµβάνοντας υπόψη τις 
προσφορές και των δύο εταιρειών όπως τελικά  διαµορφώνονται και πάλι µειοδότης είναι η 
εταιρία <<Πετρόπουλος Πέτρος  ΑΕΒΕ>>. 

Κατόπιν τούτων εισηγούµαστε την  εκ νέου ανάθεση  στην εταιρεία <<Πετρόπουλος Πέτρος 
ΑΕΒΕ>>  της προµήθειας  φορτηγού αυτοκινήτου έναντι του ποσού των 36.890,00€. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Γιαννοπούλου Κοκκωνία 

Γεωργακίλας ∆ηµήτρης 

Καλογερόπουλος Αθανάσιος¨ 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
∆ιαφωνώ µε τον απόλυτο κρατισµό σας, διαφωνώ µε το να διογκώνεται ο 
∆ήµος γιατί τον λογαριασµό τον πληρώνουν οι δηµότες. Να προµηθευτούµε 

ένα φορτηγό, να προµηθευτούµε µερικά φορτωτάκια και κάδους 8 κυβικών αλλά και 
γερανοφόρο όχηµα για να µεταφέρουµε τους κάδους. Βεβαίως εάν προµηθευτούµε αυτά, θα 
πρέπει να προσλάβουµε και κάποιους. Και όλο αυτό το αλισβερίσι, οι παλιοί συνάδελφοι τα 
γνωρίζουν καλλίτερα αυτά τα πράγµατα, θα κοστίζουν διπλάσια. Ποιος πληρώνει το 
λογαριασµό; Ο δηµότης τον πληρώνει τον λογαριασµό. Και ας µη γελάµε µ΄ αυτή τη 
διαπίστωση. ∆ιογκώνονται τα οικονοµικά του ∆ήµου και εν συνεχεία ο κ. Κλείδωνας θα µας 
στείλει τον λογαριασµό σε όλους. Ο ιδιώτης στοιχίζει τα µισά απ΄ ότι στοιχίζει να βάλετε 
εργαζόµενο επάνω, µε τις ασφάλειές του, µε τα δώρα του, µε τις βλάβες του αυτοκινήτου, µε 
τα καύσιµα και µε χίλια δύο άλλα. Εµείς διαφωνούµε και τους εξηγήσαµε τους λόγους. 
 

 
Με τον 3463 ο ∆ήµος έχει την µη εκχωρητέα αρµοδιότητα για τα απορρίµµατα. 
Στα πλαίσια του νόµου πρέπει να κάνουµε όλες τις ενέργειες εκείνες για να 

ενισχύσουµε τον εξοπλισµό του ∆ήµου. Να πω για πολλοστή φορά εδώ, ένας άνθρωπος που 
συνειδητά έχει υπηρετήσει συγκεκριµένες επιλογές κατά λαϊκιστικών στοιχείων και λαϊκών 
πτερύγων ότι εάν δεν έχουµε ισχυρή εποπτεία, δεν έχουµε µηχανισµό ελέγχου, είναι 
προτιµότερο να έχουµε εµείς στην ευθύνη µας τη συγκεκριµένη αρµοδιότητας παρά να τη 
δίνουµε σε ιδιώτες. Το λέω προς συναδέλφους οι οποίοι έχουν αποφασίσει πολλές φορές µέχρι 
τώρα, η διαχείριση των βαρέων και των ογκωδών αντικειµένων να γίνεται από ιδιώτες µε πολύ 
υψηλό κόστος για το ∆ήµο. Θα σας φέρουµε µέχρι το τέλος της χρονιάς στοιχεία µε τα 
φορτηγά τα οποία αγοράζουµε ότι έχει µειωθεί µε τους δικούς µας ανθρώπους το κόστος της 
αποκοµιδής. ∆εν είναι πανάκια η προσφυγή στον ιδιωτικό τοµέα όταν δεν έχεις τους 
ελεγκτικούς µηχανισµούς.  
 
Αγαπητέ συνάδελφε εµείς τελειώνοντας τη θητεία µας θα προσπαθήσουµε, σε διαβεβαιώνω γι΄ 
αυτό, να αφήσουµε πολύ λιγότερα χρέη στους επόµενους απ΄ αυτά τα οποία έχουµε 
παραλάβει εµείς σε ένα βάθος χρόνου. Και ασφαλώς πολύ λιγότερες δικαστικές αποφάσεις οι 
οποίες θα πρέπει να πληρωθούν και οφείλονται σε απουσία αποφάσεων θεσµοθετηµένων 
οργάνων. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Μπάκα Ιωάννη, κατά 
πλειοψηφία, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

 
∆ιορθώνει την υπ’ αριθ. 14/2008 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας σχετική µε την ανάθεση της προµήθειας φορτηγού 
αυτοκινήτου για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας στην εταιρεία «ΙSUZU 
Πετρόπουλος Π. ΑΕΒΕ» ως προς το ποσό της απευθείας ανάθεσης της προµήθειας 
που διαµορφώνεται στις τριάντα µία χιλιάδες ευρώ (31.000,00 €), προσαυξανόµενο 
µε το νόµιµο ΦΠΑ, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
Έτσι το αποφασιστικό µέρος της παραπάνω απόφασης διαµορφώνεται ως εξής: 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εγκρίνει, ύστερα από έρευνα αγοράς µετά από άγονο διαγωνισµό, την ανάθεση 
της προµήθειας φορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας 
στην εταιρεία «ΙSUZU Πετρόπουλος Π. ΑΕΒΕ» αντί του ποσού των τριάντα µίας 
χιλιάδων  ευρώ (31.000,00 €) προσαυξανόµενου µε το νόµιµο Φ.Π.Α. 

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 
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 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 10 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


