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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  207/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 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. 10/12-05-2006 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, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί πρακτικού επιτροπής για την «επισκευή του φορτωτή LIEBHERR L541. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 12-5-2006 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου το οποίο αναλυτικά έχει έως εξής: 
 
«Σας διαβιβάζουµε την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής για την επισκευή του φορτωτή 
LIEBHERR L541 προκειµένου να προβείτε: 
α) στην έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 1.368,96 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19% 
σε βάρος του Κ.Α. 20.6671 εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2006 που αφορά σε 
προµήθεια ανταλλακτικών και της διάθεσης πίστωσης ποσού 1.011,50 € συµπεριλαµβανόµενου 
ΦΠΑ 19% σε βάρος του Κ.Α. 20.6263 εξόδων  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2006 που 
αφορά  στην εκτέλεση εργασίας ,  
β) στην ανάθεση της εκτέλεσης της εργασίας και της προµήθειας των απαραίτητων 
ανταλλακτικών για την επισκευή του φορτωτή στην εταιρεία «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.». 
 
 
Συν/να: Εισήγηση επιτροπής παραλαβής 
 
 
                                                                                Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ 
                                                                         
                                                                             ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη συνηµµένη σχετική εισήγηση της Επιτροπής 
Παραλαβής η οποία έχει ως εξής: 
 
“ΘΕΜΑ: Εισήγηση Επιτροπής Παραλαβής για την επισκευή του φορτωτή LIEBHERR L541  
 

Σύµφωνα µε την υπ ' αριθµ. 294/05 Α∆Σ ανατέθηκε στην εταιρεία «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» 
η επισκευή και η προµήθεια ανταλλακτικών (λόγω αποκλειστικότητας) του φορτωτή LΙΕΒΗΕRR 
L541. Η αξία των ανταλλακτικών ήταν 10.264,78 € ενώ της εργασίας επισκευής 4.399,43 € 
(υπογραφείσα σύµβαση 11083/30-6-05). Κατά τη διάρκεια της επισκευής του ανωτέρω 
φορτωτή, διαπιστώθηκε η ανάγκη προµήθειας επί πλέον ανταλλακτικών, για την εργασία 
επισκευής του, που αρχικά δεν είχαν προβλεφθεί. 

Κατόπιν της από 19-1-2006 εισηγήσεως του Γραφείου Προµηθειών, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε  την υπ ' αριθµ. 29/06 Α∆Σ: 
1) ενέκρινε τη δαπάνη της προµήθειας των ανταλλακτικών που απαιτούνται 

συµπληρωµατικά για την επισκευή του φορτωτή LΙΕΒΗΕRR του ∆ήµου Καλαµάτας 
η οποία έχει ανατεθεί µε την υπ' αριθµ. 294/2005 προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στην εταιρεία «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», λόγω αποκλειστικότητας, 
εγκρίνοντας παράλληλα την ανάθεση της προµήθειας των ανταλλακτικών αυτών στην 
εταιρεία «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» αντί ποσού χιλίων οκτακοσίων εβδοµήντα ενός ευρώ και 
ογδόντα πέντε λεπτών (1.871,85 €) προσαυξανόµενου µε το νόµιµο Φ.Π.Α., σύµφωνα µε 
όσα αναφέρονταν στην εισήγηση του Γραφείου Προµηθειών του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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2)  ενέκρινε τη διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα µε τα παραπάνω πίστωσης σε 
 βάρος του Κ.Α. 20.6671 εξόδων του υπό σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού 
 οίκον, έτους 2006. 
Στις 4-4-2006, ηµέρα Τρίτη η επιτροπή παραλαβής µηχανολογικού εξοπλισµού µετέβη 

στην έδρα της εταιρείας «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» προκειµένου να προβεί στη δοκιµαστική 
λειτουργία του φορτωτή. Κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας διαπιστώθηκαν 
διαρροές στο χειριστήριο και στα µαρκούτσια υψηλής πίεσης και πρόβληµα κατά την πορεία 
στο αυτόµατο. Επίσης στο κιβώτιο ταχυτήτων διαπιστώθηκε βλάβη του αισθητήρα στροφών 
και του δίσκου ανάλωσης καθώς και των ρουλεµάν του άξονα. 

Η εταιρεία «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» µε το υπ’ αρ. πρωτ. 7929/19-4-06 επισυναπτόµενο 
έγγραφό της κοστολογεί την εργασία για την αντικατάσταση των µαρκουτσιών και την 
επισκευή του κιβωτίου ταχυτήτων 850.00 € πλέον Φ.Π.Α. 19% και τα απαιτούµενα 
ανταλλακτικά 1.150,39 € πλέον Φ.Π.Α. 19%. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο: 
α) Να εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.368,96 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19% σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6671 εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2006 που αφορά σε 
προµήθεια ανταλλακτικών και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.011,50 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 19% σε βάρος του Κ.Α. 20.6263 εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2006 που 
αφορά στην εκτέλεση εργασίας (επισυνάπτεται το υπ’ αρ. πρωτ. 7929/19-4-06 έγγραφο της 
εταιρείας «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.» για το είδος των απαραίτητων ανταλλακτικών και την εργασία). 
β) Να αναθέσει την εκτέλεση της εργασίας και την προµήθεια των απαραίτητων, σύµφωνα µε 
τα παραπάνω, ανταλλακτικών για την επισκευή του φορτωτή στην εταιρεία «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 
Α.Ε.». 
  
Συν/νο :     Το υπ’ αρ. πρωτ. 7929/19-4-06 έγγραφο της εταιρείας «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.»  

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος 
3. Κάτσος Παναγιώτης» 

 
Επίσης στο φάκελο του θέµατος ήταν σχετικό FAX της εταιρείας ΤΣΕΚΟΥΡΑ το οποίο έχει ως 
εξής : 
 
«Σας γνωρίζουµε ότι κατά την δοκιµαστική λειτουργία του παραπάνω αναφερόµενου φορτωτή 
στις εγκαταστάσεις µας διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
1)Η υδραυλική αντλία που τοποθετήθηκε λειτουργεί κανονικά  
2)∆ιαπιστώθηκαν διαρροές στα µαρκούτσια υψηλής πίεσης και στο χειριστήριο  
3)∆ιαπιστώθηκε πρόβληµα κατά την πορεία στο αυτόµατο (δεν αλλάζει ταχύτητες ). 
 
Κατά τον έλεγχο στο κιβώτιο ταχυτήτων διαπιστώθηκε βλάβη του αισθητήρα στροφών και του 
δίσκου ανάλωσης καθώς και των ρουλεµάν του άξονα. 
 
Συνηµµένα σας αποστέλλουµε το κόστος των ανταλλακτικών που απαιτούνται για την 
αποκατάσταση της βλάβης.  
 
Κόστος εργασίας για την αντικατάσταση των µαρκουτσιών και την επισκευή του κιβωτίου 
ταχυτήτων:                                                              850,00€ 
                                                                                Πλέον Φ.Π.Α. 19% 
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Παρακαλούµε για την γραπτή ανάθεση της επισκευής. 
 
Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία. 
             
Ευχαριστούµε 
Για την ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. 
Η. Ζαχαρίας» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, τις υπ΄ αριθµ. 294/2005 και 29/2006 προηγούµενες αποφάσεις του,  το 
γεγονός  ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ» για όλα τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν λαµβάνουν µέρος στη 
συζήτηση, µεταξύ των υπολοίπων µελών του Σώµατος οµόφωνα, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Εγκρίνει τη δαπάνη της προµήθειας των ανταλλακτικών και της εργασίας που 
απαιτούνται συµπληρωµατικά για την επισκευή του φορτωτή LIEBHERR L541 
του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία έχει ανατεθεί µε τις υπ΄ αριθµ. 294/2005 και 
29/2006 προηγούµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας στην 
εταιρεία «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», λόγω αποκλειστικότητας, εγκρίνοντας παράλληλα 
στην ίδια εταιρεία την ανάθεση:  

α) της προµήθειας των ανταλλακτικών αυτών αντί ποσού 1.368,96 €, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 19%,  και 

β) της εργασίας που απαιτείται, αντί ποσού 1.011,50 € συµπεριλαµβανοµένου 
και του Φ.Π.Α. 19%,  

σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στα από 12-5-2006 α) έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας και β) εισήγηση της Επιτροπής 
Παραλαβής για την επισκευή του φορτωτή LIEBHERR L541, τα οποία και 
καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης:  

α) του ποσού των χιλίων τριακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ενενήντα έξι 
λεπτών (1.368,96 €) που απαιτείται για την προµήθεια των ανταλλακτικών 
επισκευής του φορτωτή  LIEBHERR L541 σε βάρος του Κ.Α. 20.6671 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006 και 

β) του ποσού των χιλίων έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (1.011,50 €) που 
απαιτείται για την εργασία επισκευής του  φορτωτή  LIEBHERR L541 σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6263  του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 
2006. 

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

  15. Μάλαµας Παναγιώτης  

  16. Μασούρας Γρηγόριος 

  17. Μαυρέα Αικατερίνη 

  18. Μέλιος Ιωάννης 

  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  20. Μπάκας Ιωάννης  

  21. Μπαστακός Παναγιώτης 

  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  24. Πασχάλης Γεώργιος 

  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
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  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  27. Τσώλης Πέτρος  

  28. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 24  Μαΐου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 


