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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  6/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  214/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 6/15-2-2007 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 Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  4) 
Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
11) Κουδούνης Αργύριος,  12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
21) Ράλλης Γεώργιος,  22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  24) Τσερώνης 
Κωνσταντίνος. 
 
∆εν παραβρίσκονται,  αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Αρτεµισίας, Νέδουσας, Λαδά, 
Λεϊκων, Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώµατος, Βέργας και Καρβελίου,  κ.κ.  
Βασιλάκη Γεωργία, Βεργινάδης Νικήτας, Βουτσής Γεώργιος, Βρυώνης Φώτιος, Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, Κούτρος Χρήστος, Μέλιος Ιωάννης, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος  και 
Χρυσοµάλης Ιωάννης αντίστοιχα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων Πηγών, Αντικαλάµου και Σπερχογείας, κ.κ. Αλάµαρας Πέτρος, Αργυροπούλου 
Βασιλική και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Απευθείας ανάθεση µίσθωσης αυτοκινήτων και µηχανηµάτων  για τις ανάγκες εκτέλεσης των 
δηµοτικών έργων. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Λαγανάκος Γεώργιος λέει τα εξής:  
 
Κύριε Πρόεδρε,  
Μετά από όσα αναφέρει στην εισήγησή της η επιτροπή διαγωνισµού για την µίσθωση 
αυτοκινήτων και µηχανηµάτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων αυτεπιστασίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας και των ∆ιαµερισµάτων και η οποία συνεστήθη µε την απόφαση 564/2006 της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής διενήργησε δηµοπρασία την 25-1-2007 για τον σκοπό αυτό.  
 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της:  
 
Α. Το πρακτικό συµµετοχής στο διαγωνισµό της 25ης -1-2007.  
Β. Την διακήρυξη της δηµοπρασίας που καταρτίστηκε µε την υπ’ αριθ. 564/2006 απόφαση της 

∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  
Γ. Την υπ’ αριθµ. 163/2006 µελέτη  
∆. Την διεξαγωγή του διαγωνισµού και την υποβολή δικαιολογητικών τριάντα ενός (31) 

συµµετεχόντων και  
Ε. Την µη υποβολή ενστάσεων εκ µέρους των συµµετεχόντων και επί πλέον τις 

προσφερόµενες τιµές, κρίνει ότι ο διαγωνισµός είναι ασύµφορος και προτείνει την 
παραποµπή του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης.  

 
Κατόπιν τούτου, εισηγούµεθα προς το Σώµα:  
 
Να κριθεί ο διαγωνισµός ασύµφορος. 
Αντ’ αυτού να γίνει ανάθεση µίσθωσης αυτοκινήτων και µηχανηµάτων των έργων για την 
απολογιστική εκτέλεση των έργων σύµφωνα µε τις τιµές του συνηµµένου πίνακα της 
επιτροπής, ο δε ∆ήµος να διατηρεί το δικαίωµα να µπορεί να απασχολεί µε το προτεινόµενο 
από την υπηρεσία µίσθωµα και τους αναφερόµενους όρους όλους όσους έλαβαν µέρος στη 
δηµοπρασία και εφόσον το επιθυµούν, µε προτεραιότητα πάντα την απασχόληση εκείνου µε 
την χαµηλότερη προσφορά ανά κατηγορία.  
 
Σε περίπτωση που παρατηρείται δε ταύτιση οικονοµικών προσφορών οι ενδιαφερόµενοι να 
καλύπτονται για εργασία εναλλάξ.  
 
Κύριε Πρόεδρε,  
Επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβληµα διότι δαπανώνται αρκετά χρήµατα, ιδιαίτερα για τη 
Μαραθόλακα – (235.000,00 e) και την περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων – (170.000,00 e), 
θα γίνει έρευνα για την τροποποίηση του τρόπου µίσθωσης των αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων έργων και θα έρθει προς συζήτηση για να αποφασίσουµε περί αυτού.  
 
Συνεχίζοντας ο κ. Λαγανάκος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2916/7-2-2007 εισήγηση για 
ανάθεση του εν λόγω διαγωνισµού, καθώς και στο  Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης, τα 
οποία αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ  AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  
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 Σας υποβάλλουµε το πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση  του 
διαγωνισµού  που διεξήχθη την  25-01-2007 για την   : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ». 

Επειδή σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας, ο διαγωνισµός είναι 
ασύµφορος προτείνεται η εισαγωγή του θέµατος στο ∆.Σ. για απ. ευθείας  ανάθεση σύµφωνα 
µε τις προτάσεις της Επιτροπής . 

 
Συν/να : 1) Πρακτικό εισήγησης  
             ανάθεσης διαγωνισµού. 
        
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ  

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                                                     

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
                                    

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 

 

          Στην Καλαµάτα σήµερα στις 25-01-2007 ηµέρα Πέµπτη,  
          Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και εισήγησης για ανάθεση που αποτελείται 
από τους  

1. Χρονόπουλος Βασίλειος – Πολιτικός Μηχανικός 
2. Φρούντζας Ανδρέας – Τεχν. Πολ. Μηχανικός 
3. Ασηµάκος Νικόλαος - εργοδηγός 
που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε την υπ.αρ. 564/2006. απόφ. της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
συνεδριάσαµε στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα του ∆ήµου Καλαµάτας µε θέµα την εισήγηση 
ανάθεσης επί της διενεργηθείσας δηµοπρασίας της  25-01-07 για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ» 
Αφού λάβαµε υπόψη : 
Α. Το πρακτικό συµµετοχής στο διαγωνισµό της 25-01-07 
Β. Την διακήρυξη της δηµοπρασίας, που καταρτίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 564/2006 αποφ. 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
Γ. Την υπ’ αριθµ. 163/2006 µελέτη 
∆. Την διεξαγωγή του διαγωνισµού και την υποβολή δικαιολογητικών τριανταενός ( 31 ) 
συµµετεχόντων και  
Ε. Την µη υποβολή ενστάσεων εκ µέρους των συµµετεχόντων, 

 

                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
             Σύµφωνα µε τον συλλογισµό για εξορθολογισµό των προσφερόµενων τιµών για 
το έτος 2007 και λαµβάνοντας υπόψη :  
1) τον πίνακα του πρακτικού του διαγωνισµού που καταγράφονται τα είδη των 
µηχανηµάτων, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό, οι προσφορές τους καθώς και οι 
διαφορές τους σε σχέση µε τις τιµές που ορίστηκαν από το ∆.Σ. το 2006.  
2) την διαπίστωση ότι  οι οικονοµικές προσφορές χωρίζονται σε τρείς βασικές κατηγορίες : 
α) αυτές που οι αυξήσεις στις προσφορές σε σχέση µε τις τιµές του 2006 κυµαίνονται από 
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0 – 20%  β) αυτές που οι αυξήσεις κυµαίνονται από 20 – 43%  και γ) αυτές που δεν 
υπάρχει καµία συµµετοχή  και εποµένως καµία οικονοµική προσφορά.   
3) τα προβλήµατα, που δηµιουργούνται κάθε χρονιά, από τη µη προσέλευση για εργασία, 
ορισµένων κατηγοριών µηχανηµάτων, επικαλούµενοι οι ιδιοκτήτες τους την ορισµένη από 
το ∆.Σ. χαµηλή τιµή µίσθωσης  
4) την τιµαριθµική προσαρµογή συνυπολογιζόµενης και της αύξησης του πετρελαίου µε 
συνολική αύξηση, σε σχέση µε πέρσι, κατά περίπου 10% 
5) ότι είναι πολύ πιθανόν να πρέπει να απασχοληθούν την ίδια στιγµή εκτός του µειοδότη 
και άλλα µηχανήµατα ιδίας κατηγορίας τα οποία δεν έχουν µειοδοτήσει.          
        Επειδή ο διαγωνισµός στο συνολό του κρίνεται ασύµφορος   σε σχέση µε τις τιµές 
που είχαν προταθεί από το ∆.Σ. Καλαµάτας και είχαν ισχύσει για το 2006  

Προτείνουµε :  
 

            Να γίνει παραποµπή του θέµατος στο ∆.Σ. και λήψη σχετικής απόφασης για απ’ 
ευθείας ανάθεση µίσθωσης, αυτοκινήτων ∆.Χ. και µηχανηµάτων έργων για την απολογιστική 
εκτέλεση των έργων του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις προτεινόµενες τιµές του συνηµµένου πίνακα 
και πιο συγκεκριµένα : α) για τα µηχανήµατα, όπου παρατηρούνται αυξήσεις από 0 – 20%, οι 
προσφορές κρίνονται  αποδεκτές και προτείνεται τιµή για το 2007, η τιµή του µειοδότη, β) για 
τα µηχανήµατα, όπου παρατηρούνται αυξήσεις που κυµαίνονται από 20 – 43%, οι προσφορές 
κρίνονται ασύµφορες και προτείνονται τιµές αυξηµένες σε σχέση µε πέρσι κατά 20% και γ) για 
όσα είδη αυτοκινήτων - µηχανηµάτων δεν υπήρξε καµία συµµετοχή, δεν προτείνονται τιµές και 
εποµένως δεν δύνανται να απασχοληθούν.   
             Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα, να µπορεί να απασχολήσει µε το προτεινόµενο από 
την υπηρεσία µίσθωµα, όλους όσους έλαβαν µέρος στη δηµοπρασία και το επιθυµούν, µε 
προτεραιότητα πάντα την απασχόληση, εκείνου µε την χαµηλότερη προσφορά ανά κατηγορία. 
Σε περίπτωση, που παρατηρείται ταύτιση οικονοµικών προσφορών, οι ενδιαφερόµενοι θα 
καλούνται για εργασία εναλλάξ. 
             Για την µεταφορά βαρέων φορτίων θα υπολογίζεται προσαύξηση στις προτεινόµενες 
τιµές κατά 10%  σε σχέση µε την µεταφορά ελαφρών φορτίων (απορρίµµατα, κλάδοι 
δένδρων, χορτάρια, ηλεκτρολογικό υλικό, ογκώδη αντικείµενα κ.λ.π.). 
             Για τα ορεινά διαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας ήτοι Νέδουσα, Αλαγονία, Πηγές, 
Αρτεµισία, Καρβέλι, Λαδά, Ελαιοχώριο, θα υπολογίζεται προσαύξηση στις προτεινόµενες τιµές 
κατά 10% σε σχέση µε τα πεδινά δηµ. ∆ιαµερίσµατα λόγω µεγαλύτερης απόστασης.  
           * Συνηµµένα :   
1. Πίνακας µε τις προσφερόµενες τιµές έτους 2007 (περιλαµβάνονται οι προτεινόµενες τιµές 
από το ∆.Σ. του έτους 2006, καθώς και οι σχετικές % αποκλίσεις) 
2.Πίνακας µε τις προτεινόµενες τιµές έτους 2007, (περιλαµβάνονται και όλες οι προσφερόµενες 
τιµές για το έτος 2007, κατά σειρά προτεραιότητας των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό ανά 
κατηγορία µηχανήµατος, µε βάση τη χαµηλότερη προσφορά.) 
3. Οι  υπ’ αρίθµ.: 47/06 αποφ. ∆.Ε. & 85/06 αποφ. ∆.Σ. για κατακύρωση του διαγωνισµού το 
έτος 2006.  

          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ              ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ       ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ           ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ.»                                         

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007  

ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007    

  ΠΡΟΣΦ ΠΡΟΤ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ 

  2007 2007 

Ανατρεπόµενο, διαξονικό φορτηγό έως 4µ3 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓ. 65 € 65 € 

 ΑΛΟΙΜΟΝΟΣ ΠΑΝΑΓ. 85 €  
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Ανατρεπόµενο, διαξονικό φορτηγό έως 12µ3 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 149,5 150 € 

 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ 150 €  

 ΛΑΜΠΕΑΣ ∆ΗΜ. 160/178  

    

Ανατρεπόµενο, τριαξονικό φορτηγό έως 16µ3 ΜΠΕΡ∆ΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 240 € 215 € 

 ΑΝΑΣΤΑΣΕΑΣ ΠΑΝΑΓ. 245 €  

 
ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓ. 250 €  

    
Ανατρεπόµενο, τετραξονικό φορτηγό άνω των 
16µ3 ΜΠΕΡ∆ΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 240 € 240 € 

 
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
∆. 350/350  

 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Π. 400  

    

Φορτηγό ειδικών µεταφορών, ή φορτηγό για τη Χ Χ X 

µεταφορά µηχανηµάτων δηλ. ερπυστριοφόρο     

(νταλίκα)    

    

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ    

    

Ερπυστριοφόρος φορτωτής, ισχύος έως 130ΗΡ ΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. 250 € 240 € 

 ΠΟΤΑΡΗΣ ΒΑΣ. 250 €  

 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ. 260 €  

 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 280 €  

 ΧΑΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΝΗΣ 280 €  

 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝ 300 €  

 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Π. 400 €  

    
Ερπυστριοφόρος φορτωτής ιχύος άνω των 
130ΗΡ ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. 280 € 280 € 

 ΠΟΤΑΡΗΣ ΒΑΣ. 340 €  

 
ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 380 €  

    

Ελαστιχοφόρος φορτωτής, ισχύος έως 100ΗΡ  ΛΑΜΠΕΑΣ ∆ΗΜ. 165 € 165 € 

 ΣΗΦΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 180 €  

 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 200 €  

 
ΙΣΣΑΡΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 200 €  

    

Ελαστιχοφόρος φορτωτής, ισχύος από 100 έως  ΚΑΦΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 230 € 230 € 

150ΗΡ ΛΑΜΠΕΑΣ ∆ΗΜ. 230 €  

 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ 350 €  

    
Ελαστιχοφόρος φορτωτής, ισχύος άνω των 
150ΗΡ Χ Χ X 

    
Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα), ισχύος 
άνω ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ∆ΗΜ. 250 € 215 € 

των 90ΗΡ 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝ 280/280  

    

Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα), ισχύος ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ∆ΗΜ. 300 € 300 € 
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άνω των 120 ΗΡ 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝ. 450 €  

    

Σκαπτικό τύπου JCB ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. 200 € 168 € 

 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 200 €  

 ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. 200 €  

 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡ. 200 €  

 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 220 €  

    

Σκαπτικο τύπου JCB µε σφύρα ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 250 € 240 € 

 ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡ. 250 €  

    

Ελαστιχοφόρος εκσκαφέας (τσάπα) µε σφύρα ΙΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝ. 300 € 300 € 

 ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ∆ΗΜ. 320 €  

 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝ. 350/350  

    

Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας (τσάπα) µε σφύρα ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ∆ΗΜ. 400 € 335 € 

 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝ 500 €  

    

Προωθητήρας (µπουλντόζα) γαιών, ισχύος άνω  ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓ. 285/310 300 € 

των 150 ΗΡ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 300 €  

 ΠΟΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 330 €  

    

∆ιαµορφωτήρας (grader), ισχύος άνω των 
100ΗΡ 

ΜΕΤΑΞΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 350 € 350 € 

 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡ. 450 €  

    

Οδοστρωτήρας δονητικός άνω των 12 tn και 
ισχύος Χ Χ X 

άνω των 80ΗΡ µε δόνηση    

    

Αεροσυµπιεστής (κοµπρεσέρ) αυτοκινούµενος 
ή ΙΝΤΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 115 € 115 € 

ρυµουλκούµενος ισχύος άνω των 40ΗΡ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝ. 200 €  

    

Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας, ισχύος εως 30ΗΡ Χ Χ X 

(τσαπάκι)    

    

Φορτωτάκι µικρό (1/4µ3) ΙΝΤΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 145 € 145 € 

 ΙΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ. 150 €  

 ΦΙΛΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ. 150 €  

    

Φορτωτάκι µικρό µετά αλυσίδας για διάνοιξη ΙΝΤΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 190 € 190 € 

αρδευτικών τάφρων    

    

Γερανοφόρο όχηµα µε γερανό τηλεσκοπικό 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Π. 280 € 280 € 

πλήρως υδραυλικό µε δυνατότητα ανύψωσης    

φορτίου άνω των 5tn    

    

∆ιατριτικό γεωτρύπανο (βαγγοτρίλ) ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝ. 10 €/µ 9 €/µ 

    

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 25-01-2007    

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ    
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1. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    

    

2. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ    

    

3. ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Λαγανάκος λέει ότι η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ’ 
αριθ. 39/2007 απόφασή της κήρυξε ασύµφορο το διαγωνισµό της µίσθωσης αυτοκινήτων και 
µηχανηµάτων για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας επειδή το αποτέλεσµά του δεν κρίνεται 
ικανοποιητικό για το ∆ήµο και παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη της 
σχετικής απόφασης απευθείας ανάθεσης.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την υπ’ αριθ. 
39/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, καθώς και το παραπάνω πρακτικό της 
επιτροπής εισήγησης και τον συνηµµένο σ΄ αυτό πίνακα,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 
Εγκρίνει την απ΄ ευθείας ανάθεση της µίσθωσης αυτοκινήτων και µηχανηµάτων για 
τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας κατά το έτος 2007, επειδή ο σχετικός 
διαγωνισµός κρίνεται ασύµφορος για το ∆ήµο µε την υπ’ αριθµ. 39/2007 απόφαση 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, στους επαγγελµατίες που διαθέτουν τα σχετικά 
µηχανήµατα και  σύµφωνα µε το πρακτικό διαγωνισµού επιτροπής εισήγησης και 
τον συνηµµένο σ΄ αυτό πίνακα, τα οποία καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής και µε τις αντίστοιχες προτεινόµενες τιµές του πίνακα. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας)  

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 3. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Βρυώνης Φώτιος (Λεΐκων) 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 5. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 6. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 8. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 
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 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 9. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 10. Κουδούνης Αργύριος 10. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία   

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Ράλλης Γεώργιος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κωνσταντίνος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 27 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


