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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  340/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 16/28-07-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) 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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επέκταση σύµβασης «Προµήθειας & εγκατάστασης Τηλεφωνικού Κέντρου και ∆ίκτυο 
∆οµηµένης Καλωδίωσης». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 13/7/2006 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Επέκταση σύµβασης «Προµήθειας και εγκατάστασης Τηλεφωνικού Κέντρου και 
∆ικτύου ∆οµηµένης Καλωδίωσης»  
 
 
Στα πλαίσια της υπογραφείσας σύµβασης (αρ. πρωτ. 9518/11-5-2006) µε τον ΟΤΕ Α.Ε. που 
αφορά στην µελέτη «Προµήθεια και εγκατάσταση Τηλεφωνικού Κέντρου και δικτύου 
δοµηµένης καλωδίωσης στα κτίρια του ∆ήµου (∆ηµαρχείο, Τ.Υ. κλπ)» και η οποία χρεώνεται 
εις βάρος του Κ.Α. 30.7321.01 του εγκεκριµένου Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου, 
προµηθευτήκαµε 38 Αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές (selta zenith 205). Σύµφωνα µε την 
κατατεθείσα προσφορά του ΟΤΕ Α.Ε. (υπ΄ αριθµ. 697/060-01/03/2006 ΟΤΕ Α.Ε.) στα πλαίσια 
του διαγωνισµού, και του συµπληρωµατικού εγγράφου που κατατέθηκε από τον ΟΤΕ Α.Ε. 
(υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8365/28-4-2006 του ∆ήµου) το κόστος των συσκευών αυτών είναι 35,00 € 
έκαστη χωρίς το ΦΠΑ. 
 
Σύµφωνα µε τον ΕΚΠΟΤΑ (Αποφ-11389/93 Ενιαίος κανονισµός προµηθειών οργανισµών 
τοπικής αυτοδιοίκησης) και στο άρθρο 3 παρ. γ εδαφ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρεται ότι: 
 

ΑΡΘΡΟΝ-3 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

 

 

γ. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν επίσης να συνάπτουν τις συµβάσεις προµηθειών 

προσφεύγοντας στη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, στις ακόλουθες περιπτώσεις. 

 

(5) Για τις συµπληρωµατικές προµήθειες που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό 

προµηθευτή και προορίζονται είτε για τη µερική αντικατάσταση κανονικών 

προµηθειών ή εγκαταστάσεων ή για επέκταση υφιστάµενων προµηθειών ή 

εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την αναθετούσα αρχή 

να αποκτήσει υλικό µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα ήταν 

ασυµβίβαστα ή θα προκαλούσαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη 

χρήση και συντήρηση. Η διάρκεια αυτών των συµβάσεων καθώς και των 

ανανεωσίµων συµβάσεων δεν επιτρέπεται, κατά γενικό κανόνα, να υπερβαίνει τα 

τρία έτη. 
 

 
Επίσης στον Ν-1797/88 που αφορά «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» στο άρθρο 3 αυτού που αναφέρεται σε «Φορείς και διαδικασία εκτέλεσης των 
προµηθειών» στην παρ 20 πεδ. Στ αναφέρεται ότι: 
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20. Απευθείας ανάθεση προµήθειας επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

στ) Για συµπληρωµατικές προµήθειες από τον αρχικό προµηθευτή, εφ΄ όσον η 

αλλαγή του θα υποχρεώνει τον ενδιαφερόµενο φορέα να αγοράσει υλικά µε 

διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά που θα ήταν ασυµβίβαστα ή θα προκαλούσαν 

δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονοµικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή 

συντήρησή τους. 
 
 
Λαµβάνοντας υπ΄ όψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι για να λειτουργήσουν εύρυθµα οι 
υπηρεσίες του ∆ήµου, µετά την αντικατάσταση των τηλεφωνικών κέντρων και την 
εγκατάσταση του ∆ικτύου ∆οµηµένης Καλωδίωσης είναι απαραίτητο να αγοραστούν άλλες 82 
τηλεφωνικές συσκευές (διότι οι υπάρχουσες µέχρι σήµερα συσκευές δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν στις λειτουργίες του νέου κέντρου) καθώς και το γεγονός ότι για λόγους 
συµβατότητας αυτών µε την νέα εγκατάσταση, θα ήταν σκόπιµο να αγοραστούν από τον ίδιο 
προµηθευτή 
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την επέκταση της σύµβασης µε τον ΟΤΕ Α.Ε. για την προµήθεια 82 τηλεφωνικών έναντι του 
ποσού των 35,00 € για την κάθε µια. 
Το τελικό ποσό ανέρχεται (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για το σύνολο των συσκευών σε 
3415,30 €. 
 

 
Η εισηγήτρια 

Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. 
∆ήµου Καλαµάτας 

Μπουµποπούλου Αγγελική Τζαµουράνης Βασίλειος 
Ηλ/γος Μηχ/κός Πολ/κος Μηχαν/κός» 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, καθώς και την υπ΄ αριθµ. 
128/2006 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός 
«Προµήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης στα 
κτίρια του ∆ήµου (∆ηµαρχείο, Τ.Υ. κλπ)» στην εταιρεία «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» µε συνολική αξία 
59.001,00 %, 
 

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

 
Εγκρίνει την επέκταση της υπ΄ αριθµ. 9518/11-5-2006 σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 
Καλαµάτας και ΟΤΕ Α.Ε. που αφορά «Προµήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού 
κέντρου και δικτύου δοµηµένης καλωδίωσης» η οποία υπογράφηκε σε εφαρµογή 
της υπ΄ αριθµ. 128/2006 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, µε την 
συµπληρωµατική προµήθεια 82 τηλεφωνικών συσκευών (selta zenith 205)  αντί 
του ποσού των 35,00 € για την κάθε µία προσαυξανόµενου του ποσού αυτού µε το 
νόµιµο ΦΠΑ. 
 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

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

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


