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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  413/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τρίτη ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 21η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 31-07-2008 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, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,   14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  19) Σπίνος Γεώργιος, 20) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 401 απόφαση), και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 405 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία και 6) Ράλλης Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 2) Λεΐκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος και 4) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Μετάθεση ηµεροµηνίας παράδοσης του έργου: «Προµήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισµού για διαχείριση στόλου οχηµάτων». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται 
στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18171/1-8-2008 του ∆ήµου γνωµοδότηση – εισήγηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας & Παραλαβής Ειδών Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 

«ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
KAI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 

Στην Καλαµάτα σήµερα 23/07/2008, ηµέρα Τετάρτη, οι υπογεγραµµένοι: 
1. Γεωργακίλας ∆ηµήτριος  
2. Μπουµποπούλου Αγγελική 
3. Ορφανού Παναγιώτα 

Αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή την αξιολόγηση του ανωτέρω διαγωνισµού και 
την παραλαβή, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 8/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
συνεδριάσαµε δηµόσια στο δηµοτικό κατάστηµα µε θέµα την µετάθεση της ηµεροµηνίας 
παράδοσης του έργου :  

Σύµφωνα µε την µε αρ. πρωτ. 7625/03-04-2008 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και 
της εταιρίας Ερατοσθένης Μελετητική Α.Ε. η οποία είναι ανάδοχος της : « Προµήθειας & 
Εγκατάστασης εξοπλισµού για διαχείριση στόλου οχηµάτων», η προθεσµία παράδοσης ήταν 
σαράντα πέντε ηµερολογιακές ηµέρες δηλαδή µέχρι 19-05-2008. 
Η εταιρία απέστειλε στις 14-04-2008 επιστολή µέσω τηλεοµοιοτυπίας µε την οποία ζητούσε 
ενηµέρωση για τα κάτωθι: 
1. Θέση και τοπολογία  του ∆ικτύου όπου θα εγκατασταθεί ο server της εφαρµογής 
(απαραίτητη η µόνιµη σύνδεση µε το internet – ADSL µε static IP). 
2. Θέση και τοπολογία του ∆ικτύου όπου θα εγκατασταθούν οι Η/Υ και οι εκτυπωτές µε το 
απαραίτητο λογισµικό για τη διαχείριση και εποπτεία του στόλου οχηµάτων. 
3. Λίστα µε τις πινακίδες και λοιπά στοιχεία (µάρκα, µοντέλο) για το σύνολο των 32 οχηµάτων 
που θα συνδεθούν µε το σύστηµα διαχείρισης στόλου οχηµάτων. 
Η επιτροπή προέβη στις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να εξασφαλισθούν τα ανωτέρω 
και τελικά µε το από 22-07-2008 έγγραφό της απέστειλε τα αιτούµενα στοιχεία.  Ο χρόνος 
παράδοσης του έργου ωστόσο έχει παρέλθει χωρίς όµως αυτό να είναι στην υπαιτιότητα του 
εργολάβου, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση του συστήµατος ήταν η 
εξασφάλιση από µέρους του ∆ήµου static IP.  Αν και το αίτηµα αυτό υποβλήθηκε 
επανειληµµένα στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ δεν κατέστη δυνατό µέχρι και σήµερα να παραχωρηθεί static IP.  
Προκειµένου να µπορέσει να προχωρήσει η εγκατάσταση του συστήµατος για τη διαχείριση 
του στόλου οχηµάτων η επιτροπή ζήτησε από τον κ. Βασιλειάδη Μιχαήλ, υπεύθυνο της 
λειτουργίας του «Εργαστηρίου Πληροφορικής για εξοικείωση των νέων στις νέες 
τεχνολογίες» του ∆ήµου παραχωρήσει τη static IP που διαθέτει στο χώρο του εργαστηρίου, 
ο οποίος συµφώνησε.  Κατόπιν τούτων η επιτροπή αποφάσισε την εγκατάσταση του server 
της εν λόγω εφαρµογής στο χώρο του εργαστηρίου προσωρινά, µέχρι να εξασφαλισθεί η static 
IP από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ.   
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι τα τελευταία πέντε καινούρια 
οχήµατα της καθαριότητας παρελήφθησαν τον τρέχοντα µήνα οπότε µπορεί να προχωρήσει η 
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εγκατάσταση του συστήµατος, σχεδόν στο σύνολο του στόλου των οχηµάτων (υπολείπονται 
τρία οχήµατα) της καθαριότητας, 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 

Την µετάθεση του χρόνου παράδοσης, σύµφωνα µε το αρ. 27 παρ.5. της Υ.Α. 11389/93 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) µέχρι και 20-08-2008, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω και που 
δεν οφείλονται στην υπαιτιότητα του εργολάβου αλλά οφείλονται αποκλειστικά στην αδυναµία 
του ∆ήµου να παρέχει εγκαίρως τις απαιτούµενες υποδοµές για την σωστή εγκατάσταση και 
λειτουργία του συστήµατος. 

Η επιτροπή 
 

1. Γεωργακίλας ∆ηµήτριος  

2. Μπουµποπούλου Αγγελική 

3. Ορφανού Παναγιώτα» 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5  του «Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), 

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

 
Εγκρίνει τη µετάθεση του χρόνου παράδοσης της «Προµήθειας & εγκατάστασης 
εξοπλισµού για διαχείριση στόλου οχηµάτων» έως και την  20η-08-2008 σύµφωνα 
µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 
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 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Αυγούστου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


