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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  436/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 04-09-2008 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 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 Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος 
Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. 
Μέλιος Ιωάννης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9)  
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 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.  
 
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Απευθείας εκποίηση κινητού άχρηστου υλικού. 
 
Το θέµα έρχεται προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την υπ΄ αριθµ. 366/2008 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε την οποία οµόφωνα εγκρίθηκε η προσφυγή στη 
διαδικασία της απευθείας εκποίησης του κινητού άχρηστου υλικού το οποίο βρίσκεται σε 
διάφορα σηµεία των εγκαταστάσεων του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά το άγονο των διαγωνισµών 
που διενεργήθηκαν σχετικά, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά.  
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 20809/8-9-08 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
«Σε διάφορους χώρους του ∆ήµου Καλαµάτας φιλοξενείται το παρακάτω κινητό υλικό, που 
είναι άχρηστο πλέον για το ∆ήµο, ο οποίος έχει δροµολογήσει τη διαδικασία εκποίησής του: 
 
 
                                                        Ι 

 α/α                         ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΣ 
  1. Αναµικτήρας σκυροδέµατος  3.500 
  2. Καρότσα ηµιφορτηγού αυτοκινήτου  1.300 
  3. Υπερκατασκευή αυτοκινήτου πλυντηρίου κάδων  4.500 
  4. Υπερκατασκευή αυτοκινήτου πλυντηρίου κάδων  4.000 
  5. Υπερκατασκευή απορριµ. αυτοκινήτου-τύµπανο  4.000 
  6. Υπερκατασκευή απορριµ. αυτοκινήτου-πρέσα  6.000 
  7. Υπερκατασκευή απορριµ. αυτοκινήτου-τύµπανο  4.500 
  8. Υπερκατασκευή απορριµ. αυτοκινήτου-τύµπανο  4.500 
  9. Κηποτεχνικά µηχανήµατα (χλοοκοπτικά- 

θαµνοκοπτικά κ.λ.π.) τεµ.55 
    - 

 10. Εξοπλισµός παιδότοπων (κούνιες-τραµπάλες  
κ.λ.π.) τεµ.30 

    - 

 11. Καρότσα  λεωφορείου ∆ΗΠΕΘΕΚ  2.475 
 12. Καρότσα  λεωφορείου ∆ΗΠΕΘΕΚ  4.314 

 
 
 ΙΙ 

 α/α                       ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
  1. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου  ∆ 90      10 
  2. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου  ∆ 60      45 
  3. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου  Φ 45      53 
  4. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου  Φ 60      20 
  5. Πινακίδες πληροφοριακές αλουµινίου 40Χ40      50 
  6. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου 40Χ80        8 
  7. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου 1Χ1,5        9 
  8. Μηχανήµατα και λοιπά υλικά αποθήκης 

Θουκιδίδου 2 
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    Για την εκποίηση του παραπάνω κινητού άχρηστου υλικού, ο ∆ήµος Καλαµάτας 
προγραµµάτισε, δύο φορές, δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 199 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και του Π.∆. 270/81 πλην όµως και τις δύο φορές ο 
διαγωνισµός ήταν άγονος αφού κανένας ενδιαφερόµενος δεν προσήλθε. Κοινή διαπίστωση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής και της Επιτροπής Εκτίµησης του εκποιούµενου υλικού ήταν ότι η 
απροθυµία συµµετοχής στον αρχικό διαγωνισµό οφειλόταν στο ποσό εκκίνησης του 
διαγωνισµού το οποίο θεωρήθηκε από τους πιθανούς ενδιαφερόµενους ως υψηλό δεδοµένου 
ότι παράλληλα απαιτούνται από τον ανάδοχο και κάποιες δαπανηρές εργασίες 
αποσυναρµολογήσεων του εκποιούµενου υλικού. Έτσι ο δεύτερος διαγωνισµός είχε ως 
εκκίνηση το ποσό των 3.000 €  αντί του ποσού των 5.129,50 € του αρχικού διαγωνισµού. 
    Μετά και τον δεύτερο άγονο διαγωνισµό, µε τη βοήθεια του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. 
Αργυρίου Κουδούνη, βρέθηκε ενδιαφερόµενος , ο κ. Κωστόπουλος ∆ηµήτριος του 
Κωνσταντίνου, έµπορος παλαιών µετάλλων, από το Τοπικό ∆ιαµέρισµα της Σπερχογείας ο 
οποίος δεν είχε αντιληφθεί τη δηµοπρασία που είχε προκηρυχθεί. Στον κ. Κωστόπουλο 
επιδείχθηκε το προς εκποίηση υλικό και συµφώνησε να το αγοράσει µε το ποσό των 3.000 € 
που ήταν και το ποσό εκκίνησης του δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισµού. 
    Κατόπιν των ανωτέρω, αφού λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 93 και 199 του 
∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006). 

 
π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι 

 
η απευθείας εκποίηση του κινητού άχρηστου, για το ∆ήµο, υλικού που αναλυτικά περιγράφεται 
παραπάνω, στον έµπορο παλαιών µετάλλων κ. Κωστόπουλο ∆ηµήτριο του Κωνσταντίνου ο 
οποίος έχει ως έδρα της επιχείρησής του το ∆ηµοτικό διαµέρισµα Σπερχογείας Καλαµάτας, αντί 
του ποσού των τριών χιλιάδων (3000 €). 
        
                                                Ο Προϊστάµενος 
                                             της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
                                                      Λιοντήρης Ιωάννης 
                                                        Msc  Γεωπόνος»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την υπ΄ 
αριθµ. 366/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής,  την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση 
και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις των άρθρων 93 και 199 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
 
 

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

Εγκρίνει την απευθείας εκποίηση του κινητού άχρηστου, για το ∆ήµο Καλαµάτας, 
υλικού το οποίο βρίσκεται σε διάφορα σηµεία των εγκαταστάσεων του ∆ήµου 
Καλαµάτας, στον έµπορο παλαιών µετάλλων κ. Κωστόπουλο ∆ηµήτριο του 
Κωνσταντίνου ο οποίος έχει ως έδρα της επιχείρησής του το Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Σπερχογείας Καλαµάτας, αντί του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €),  
σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 20809/8-9-08 σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, 
και αναλυτικά σύµφωνα µε το παρακάτω συµφωνητικό:  
 
 

Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο 
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Μεταξύ του ∆ηµάρχου Καλαµάτας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΑ και του ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ εµπόρου παλαιών µετάλλων µε ΑΦΜ 101827890, αρ. ταυτότητας                
Λ 922274  που εδρεύει στο Τ.∆. Σπερχογείας ∆ήµου Καλαµάτας, συµφωνήθηκαν 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Καλαµάτας, σήµερα την ……….…………… 2008 
ηµέρα …………… , τα παρακάτω: 
 
 
    Ο πρώτος των συµβαλλοµένων έχοντας υπόψη: 
   1. την 436 /2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, 
   2. τις διατάξεις των άρθρων 93 και 199 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
    

                                  ε κ π ο ι ε ί      α π ε υ θ ε ί α ς 
 

 στον δεύτερο των συµβαλλοµένων (ανάδοχο) τα παρακάτω υλικά: 
 
 
                                          I 

α/α                         ΕΙ∆ΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΒΑΡΟΣ 
  1. Αναµικτήρας σκυροδέµατος  3.500 
  2. Καρότσα ηµιφορτηγού αυτοκινήτου  1.300 
  3. Υπερκατασκευή αυτοκινήτου πλυντηρίου κάδων  4.500 
  4. Υπερκατασκευή αυτοκινήτου πλυντηρίου κάδων  4.000 
  5. Υπερκατασκευή απορριµ. αυτοκινήτου-τύµπανο  4.000 
  6. Υπερκατασκευή απορριµ. αυτοκινήτου-πρέσα  6.000 
  7. Υπερκατασκευή απορριµ. αυτοκινήτου-τύµπανο  4.500 
  8. Υπερκατασκευή απορριµ. αυτοκινήτου-τύµπανο  4.500 
  9. Κηποτεχνικά µηχανήµατα (χλοοκοπτικά- 

θαµνοκοπτικά κ.λ.π.) τεµ.55 
    - 

 10. Εξοπλισµός παιδότοπων (κούνιες-τραµπάλες  
κ.λ.π.) τεµ.30 

    - 

 11. Καρότσα  λεωφορείου ∆ΗΠΕΘΕΚ  2.475 
 12. Καρότσα  λεωφορείου ∆ΗΠΕΘΕΚ  4.314 

 
 
 
 
                      II 

α/α                       ΕΙ∆ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 
  1. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου  ∆ 90      10 
  2. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου  ∆ 60      45 
  3. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου  Φ 45      53 
  4. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου  Φ 60      20 
  5. Πινακίδες πληροφοριακές αλουµινίου 40Χ40      50 
  6. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου 40Χ80        8 
  7. Πινακίδες οδοσήµανσης αλουµινίου 1Χ1,5        9 
  8. Μηχανήµατα και λοιπά υλικά αποθήκης 

Θουκιδίδου 2 
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Η εκποίηση των παραπάνω υλικών γίνεται αντί του συνολικού ποσού των τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000€) το οποίο ο δεύτερος των συµβαλλοµένων θα καταβάλει στο 
Ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας άµεσα, µετά την υπογραφή του παρόντος 
συµφωνητικού και πριν ξεκινήσει τις διαδικασίες παραλαβής του εκποιούµενου 
υλικού. 
 
Η παραλαβή και η µεταφορά του υλικού από τον ανάδοχο θα γίνει µε δική του 
δαπάνη, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη η οποία υιοθετείται 
µε την 346/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Με την παράδοση του 
εκποιούµενου υλικού στον ανάδοχο, η οποία θα γίνεται σταδιακά θα υπογράφονται 
κάθε φορά τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής µε υπεύθυνο από 
πλευράς ∆ήµου Καλαµάτας για την παράδοση του υλικού τον κ. Κισκήρα Νικόλαο,  
υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας, προϊστάµενο του Τµήµατος Η/Μ υλικού, 
αναπληρούµενου από τον κ. Γεωργακίλα ∆ηµήτριο, υπάλληλο του ιδίου τµήµατος. 
 
Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίτυπα και έλαβε ο ανάδοχος ένα και τα υπόλοιπα 
πέντε (5) ο ∆ήµος Καλαµάτας. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 
Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
                                       
   
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, για την υπογραφή 

του παραπάνω συµφωνητικού και για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.         
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 
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 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 18  Σεπτεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


