
Συνεδρίαση : 16/2006                                 Πέµπτη 03 / 08 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  345/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  345/2006 

 
 
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 15-(i) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έγκριση πρωτοκόλλων  οριστικής παραλαβής για την προµήθεια: (i) ενός µεταχειρισµένου 
µηχανικού σαρώθρου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. 12689/20-6-2006 έγγραφο 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ¨. 
 
Σύµφωνα µε την 11389/93 Απόφαση του Υπ΄ Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός  Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ) έγινε η Οριστική Παραλαβή του παραπάνω 
σαρώθρου. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 28 παρ. 8 του ΕΚΠΟΤΑ, σας διαβιβάζουµε το Πρωτόκολλο Οριστικής 
Παραλαβής προκειµένου να εγκριθεί. 
 
Συν/να: Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
α.α. 

ΝΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Και ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 19-6-2006 πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής: 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» 
 
Η επιτροπή παραλαβής της «Προµήθειας ενός µεταχειρισµένου µηχανικού 

σαρώθρου» του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 37/2006  
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την οποία αποτελούν οι παρακάτω υπάλληλοι: 

1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος  ( Ηλ/γος  Μηχανικός ) 
2.   Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος (Τεχν/γος Μηχ/γος Μηχανικός ) και      
3.   Κάτσος Παναγιώτης  (Εργοδηγός) 

συγκεντρώθηκε σήµερα ∆ευτέρα 19/6/2006 προκειµένου να παραλάβει το παραδοθέν 
µεταχειρισµένο µηχανικό σάρωθρο στον χώρο που υπέδειξε ο ∆ήµος Καλαµάτας 
(συνεργεία ∆ήµου Καλαµάτας) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 15/2-1-2006 υπογραφείσα 
σύµβαση µε την εταιρεία «Σ. ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ – ∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε.» 
Η επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 114 του Π.∆. 410/95 (∆.Κ.Κ.), 
2. τις διατάξεις της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
3. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 1 και της 
παρ.12 του άρθρου 2, 
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4. την 27319/02 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) µε την οποία 
ορίστηκαν τα ποσά του άρθρου 2 του Ν. 2286/95, 

5. την µελέτη µε α.α. 46/2005 µε τίτλο: «Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου 
µηχανικού σαρώθρου» µε Κ.Α. 20.7131.04 στο τεχνικό πρόγραµµα 2005  και 
προϋπολογισµού 35.700,00 € µαζί µε το ΦΠΑ, 

6. την υπ’ αριθµ. 7 /2005 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας που 
αφορά στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος 2005 και εντάσσει το ποσό 
των 35.700,00 € για το έργο «Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου µηχανικού 
σαρώθρου», 

7. το από 23/11/2005 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών, για την προµήθεια ενός µεταχειρισµένου µηχανικού 
σαρώθρου  για τις ανάγκες του ∆ήµου  Καλαµάτας,  

8. την υπ΄ αριθµ. 433/2005 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  µε την οποία 
κατακυρώνεται η «Προµήθεια ενός µεταχειρισµένου µηχανικού σαρώθρου» στην 
εταιρεία  «Σ. ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ – ∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε.» 

9. την γραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 20.7131.04, των 35.700,00 € του 
προϋπολογισµού  του ∆ήµου Καλαµάτας, 

10. τα από 9-1-06 και 7-4-06 δελτία αποστολής την εταιρείας «Σ. ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ – ∆. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε.» 

11. τις επισκευές στις οποίες απαιτήθηκε να προβεί η εταιρεία «Σ. ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ –∆. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε.» κατόπιν των παρατηρήσεων της επιτροπής παραλαβής 
κατά την δοκιµαστική λειτουργία του παραδοθέντος σαρώθρου, 

 
µετέβηκε στον χώρο παράδοσης (συνεργεία ∆ήµου Καλαµάτας) του παραδοθέντος 
µεταχειρισµένου µηχανικού σαρώθρου προκειµένου να το ελέγξει. 

 
Προέβη επίσης στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών του παραδοτέου 

σαρώθρου προκειµένου να διαπιστώσει την συµβατότητα τους µε τα αναφερόµενα στην 
τεχνική προσφορά της εταιρίας. 
 

Μετά τη διενέργεια ελέγχου για την παραλαβή διαπιστώθηκε ότι το υπό 
παράδοση σάρωθρο:  
α) είναι αυτό της προσφοράς της αναδόχου εταιρίας και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
15/2-1-2006 υπογραφείσα σύµβαση. 
β)  λειτουργεί καλώς 
γ) έχουν πραγµατοποιηθεί όλες οι απαιτούµενες επισκευές στις οποίες απαιτήθηκε να 
προβεί η εταιρεία «Σ. ∆ΕΛΗΠΕΤΗΣ – ∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Ο.Ε.» κατόπιν των 
παρατηρήσεων της επιτροπής παραλαβής κατά την δοκιµαστική λειτουργία του 
παραδοθέντος σαρώθρου 
δ) επισηµαίνεται ότι κατά την διάρκεια της επισκευής µετά την πρώτη αποστολή που 
πραγµατοποιήθηκε εµπρόθεσµα (9-1-06) δηµιουργήθηκε µια απρόβλεπτη βλάβη στον 
εγκέφαλο του παραδοτέου σαρώθρου µε συνέπεια την αδήριτη αναγκαιότητα για 
αντικατάστασή του µε άλλο µεταχειρισµένο σάρωθρο ιδίων ή καλύτερων 
προδιαγραφών. Η αντικατάσταση προκάλεσε µια σηµαντική αλλά αναµενόµενη χρονική 
καθυστέρηση στην παράδοση και ως εκ τούτου στην οριστική παραλαβή, καθώς 
έπρεπε αφενός να βρεθεί µεταχειρισµένο σάρωθρο ιδίων ή καλύτερων προδιαγραφών 
και αφετέρου όταν βρέθηκε απαιτήθηκε ο εκτελωνισµός του και η µεταφορά από την 
Μεγάλη Βρετανία (χώρα προέλευσης σαρώθρου) στην Καλαµάτα.   
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Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής. 
 

Η επιτροπή παραλαβής: 
1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 

2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος 

3. Κάτσος Παναγιώτης 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 8 Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προµήθειας ενός 
µεταχειρισµένου µηχανικού σαρώθρου από το ∆ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

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 
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  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 9 Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩN ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


