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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  05/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  086/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Μαρτίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 05/03-03-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7) ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στο υπ’ αριθµ. 79 πρακτικό), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) 
Κυριακόπουλος Γεώργιος, 16) Λαφαζάνος Γεώργιος, 17) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 18) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 19) Μαλαπάνης Χρήστος, 20) Μασούρας Γρηγόριος, 21) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
22) Μαυρέα Αικατερίνη, 23) Μέλιος Ιωάννης, 24) Μπάκας ∆ηµήτριος, 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 30) Σούµπλης Μιχαήλ, 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 32) Τσώλης 
Πέτρος και  33) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Οικονοµόπουλος 
Βασίλειος και 2) Παπαµικρούλης Παναγιώτης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι οι κ.κ. 
Βαρελάς Γεώργιος (∆.∆. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (∆.∆. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (∆.∆. 
Καρβελίου)  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος (∆.∆. Νέδουσας). 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επισκευή απορριµµατοφόρου ∆ήµου Χιλιοχωρίων. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 5064/7-3-2006 εισήγηση του 
Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ¨Ανάθεση επισκευής πλαισίου Απορριµµατοφόρου οχήµατος¨ 
 
Ως γνωστόν,  
το Απορριµµατοφόρο όχηµα (αριθµ. κυκλ ΚΗΥ 2727 τύπου MERCEDES BENZ) του ∆ήµου 
Χιλιοχωρίων που είχε παραχωρηθεί προς χρήση στο ∆ήµο Καλαµάτας, έχει πάθει σηµαντικές 
ζηµιές από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο ∆ήµο 
Καλαµάτας. 
 
Προκειµένου να αποκατασταθούν οι ζηµιές µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής (αριθµ. 
139/2005) µετά από σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, καταρτίσθηκαν 
οι όροι και συντάχθηκε διακήρυξη για τη διενέργεια ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού.  
 
Οι δύο σχετικοί διαγωνισµοί που έγιναν, ο πρώτος στις 8/7/2005 και ο δεύτερος στις 
16/9/2005, απέβησαν άγονοι. Στη συνέχεια σύµφωνα µε το Π.∆. 410/95 (άρθρο 266 του 
∆.Κ.Κ.) και µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής (αρ. 372/2005) προκειµένου να 
επισκευαστεί το όχηµα µε την διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης µεταφέρθηκε στον 
πλησιέστερο αντιπρόσωπο κατασκευής του πλαισίου (εταιρεία MERCEDES BENZ Π. 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. – 5ο ΧΛΜ Άρχους – Στέρνας) στο Άργος. 
 
Η εν λόγω εταιρεία προέβη σε εκτίµηση του κόστους επισκευής του πλαισίου και σύµφωνα µε 
τα ζητούµενα από σχετικό έγγραφο του ∆ήµου προς αυτήν (Αρ. Πρωτ. 1982/17-1-2006) 
υπέβαλε στον ∆ήµο κλειστή γραπτή προσφορά για την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών του 
πλαισίου. 
 
Η προσφορά του αναλύεται ως εξής: 
Η προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών ανέρχεται στο ποσό των 20.931,56 €, ενώ η 
αντίστοιχη εργασία επισκευής σε 4.760,00 € (στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται και ο 
Φ.Π.Α. 19%) 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
 
1. Να εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 20.931,56 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6671 για την 
προµήθεια ανταλλακτικών και ποσού 4.760,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6263 για την εργασία 
επισκευής του εν λόγω απορριµµατοφόρου (του υπό έγκριση προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Καλαµάτας οικονοµικού έτους 2006) 
2. Να αναθέσει την εκτέλεση των ανωτέρω στον κ Π. Θεοδωρόπουλο Α.Ε. (λόγω 
αποκλειστικότητας καθόσον είναι ο πλησιέστερος αντιπρόσωπος της MERCEDES BENZ)  
3. Να αποδεχτεί τους όρους όπως αυτοί αναφέρονται στη συνηµµένη προσφορά του και οι 
οποίοι αναλύονται ως εξής: 
• Καταβολή προκαταβολής του 50% του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσού 12.845,78 € µε 

την παραγγελία των ανταλλακτικών και το υπόλοιπο ποσό ύψους 12.845,78 € κατά την 
παράδοση σε 30 ηµέρες. Σηµειωτέον ότι αυτό θα επιτευχθεί µετά από την υπογραφή της 
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σύµβασης µε το κ. Θεοδωρόπουλο Α.Ε. και την έκδοση τιµολογίου εκ µέρους του για την 
προµήθεια ανταλλακτικών. 

• Ο χρόνος παράδοσης και δοκιµαστικής λειτουργίας του εν λόγω απορριµµατοφόρου θα 
είναι ένας (1) µήνας µετά την προµήθεια των ανταλλακτικών. 

 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»  
  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του όλα  τα 
παραπάνω, την υπ΄ αριθµ. 490/2004 προηγούµενη απόφασή του, τις υπ΄ αριθµ. 139/2005, 
245/2005 και 372/2005 αποφάσεις ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις διατάξεις του 
άρθρου 266 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη της προµήθειας ανταλλακτικών καθώς και της εργασίας 

επισκευής του πλαισίου απορριµµατοφόρου οχήµατος τύπου MERCEDES BENZ, 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2727,  του ∆ήµου Χιλιοχωρίων, συνολικού ποσού 
25.691,56 €,  για την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη  από την πυρκαγιά 
που εκδηλώθηκε σ΄ αυτό στις 31-8-2004 κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο 
∆ήµο Καλαµάτας, δεδοµένου ότι το απορριµµατοφόρο αυτό είχε παραχωρηθεί 
και το χρησιµοποιούσε ο ∆ήµος Καλαµάτας λόγω του µεγάλου προβλήµατος στην 
αποκοµιδή των απορριµµάτων που αντιµετώπιζε η πόλη µας εκείνη την χρονική 
περίοδο.  

 
    Παράλληλα εγκρίνει την απ΄ ευθείας ανάθεση της αποκατάστασης των ζηµιών 

του παραπάνω απορριµµατοφόρου, µετά το άγονο των δύο διαγωνισµών 
(κανονικός και επαναληπτικός) που διενεργήθηκαν σχετικά,  

     στην εταιρεία «MERCEDES BENZ Π. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 5ο χλµ Άργους – 
Στέρνας» (και λόγω αποκλειστικότητας εφόσον είναι ο πλησιέστερος 
αντιπρόσωπος κατασκευής του πλαισίου), στον οποίο και έχει µεταφερθεί το 
απορριµµατοφόρο για την εκτίµηση του κόστους επισκευής του,  

    αντί των όσων αναφέρονται στην προσφορά του, σύµφωνα µε την  αριθµ. πρωτ. 
5064/7-3-2006 εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης του ∆ήµου 
Καλαµάτας που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και 
συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα παρακάτω: 
 
α) αντί ποσού 20.931,56 €, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., για την 

προµήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την επισκευή του 
απορριµµατοφόρου και 

β)  αντί  ποσού  4.760,00 €,  συµπεριλαµβανοµένου  και  του Φ.Π.Α., για την 
εργασία επισκευής του απορριµµατοφόρου 

γ)  καταβολή προκαταβολής από το ∆ήµο Καλαµάτας του 50% του συνολικού 
κόστους, δηλαδή ποσού 12.845,78 € µε την παραγγελία των ανταλλακτικών 
και καταβολή του υπόλοιπου ποσού των 12.845,78 € κατά την παράδοση σε 
30 ηµέρες. Αυτό θα επιτευχθεί µετά από την υπογραφή της σύµβασης µε το 
κ. Θεοδωρόπουλο Α.Ε. και την έκδοση τιµολογίου εκ µέρους του για την 
προµήθεια ανταλλακτικών   
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   δ) ο χρόνος παράδοσης και δοκιµαστικής λειτουργίας του εν λόγω 
απορριµµατοφόρου θα είναι ένας (1) µήνας µετά την προµήθεια των 
ανταλλακτικών. 

     
ΙΙ. Οι δαπάνες  των είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και πενήντα έξι 

λεπτών (20.931,56 €) για την προµήθεια των ανταλλακτικών που απαιτούνται 
για την επισκευή του απορριµµατοφόρου και των τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων εξήντα ευρώ (4.760,00 €) που αφορά στην εργασία επισκευής του 
απορριµµατοφόρου, θα βαρύνουν αντίστοιχα τους Κ.Α. 20.6671 και Κ.Α. 20.6263 
του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2006, η συνολική πίστωση των 
οποίων έχει ψηφιστεί µε την υπ΄ αριθµ. 121/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Αργυροπούλου Βασιλική 

  4. Βασιλάκη Γεωργία 

  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος 

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  14. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  15. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  16. Λευθεριώτης Ευστάθιος 

  17. Μάλαµας Παναγιώτης  

  18. Μαλαπάνης Χρήστος 

  19. Μασούρας Γρηγόριος 

  20. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  21. Μαυρέα Αικατερίνη 

  22. Μέλιος Ιωάννης 

  23. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  24. Μπάκας Ιωάννης 

  25. Μπαστακός Παναγιώτης 

  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
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  27. Πασχάλης Γεώργιος 

  28. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  29. Σούµπλης Μιχαήλ 

  30. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  31. Τσώλης Πέτρος 

  32. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  17 Απριλίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 
 


