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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  488/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουλίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 23/06-07-2007 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 Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 470 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20)    
Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) Τσερώνης 
Κων/νος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 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 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την «Προµήθεια εξοπλισµού πρασίνου (Θρυµµατιστικό 
µηχάνηµα)» στα πλαίσια της «Προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού πρασίνου και 

οδοποιίας». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. πρωτ. 14947/9-7-2007 πρωτόκολλο παραλαβής για την παραπάνω προµήθεια, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ)» στα 

πλαίσια της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ» 

 
Η επιτροπή παραλαβής της «Προµήθειας εξοπλισµού πράσινου (θρυµµατιστικό 

µηχάνηµα)» η οποία συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 60/2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
την οποία αποτελούν οι υπογεγραµµένοι: 

1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος  (Ηλ. Μηχανικός),  

2.   Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος (Τεχν. Μηχ. Μηχανικός) και      

3.   Κάτσος Παναγιώτης  (Εργοδηγός) 

συγκεντρώθηκε σήµερα Τρίτη 26 Ιουνίου 2007 προκειµένου να παραλάβει το  παραδοθέν 
θρυµµατιστικό µηχάνηµα LOMA ∆ανίας στα συνεργεία του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Η επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν τα παρακάτω: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 

2. τις διατάξεις της υπ’ αρ. 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, 

4. την υπ’ αρ. 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 µε α.α. 139/2006 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, 
προϋπολογισµού 186.235,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ»,  

6. τον Κ.Α. 30.7131.05 στο τεχνικό πρόγραµµα των οικονοµικών ετών 2006 και 2007 
(συνεχιζόµενο) µε προϋπολογισµό 190.000,00 € µαζί µε το ΦΠΑ, 

7. την υπ’ αριθµ. 77/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά 
στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράµµατος του οικονοµικού έτους 2007 η οποία και 
εντάσσει το ποσό των 190.000,00 € για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ», 

8. το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6623/20-3-07 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και εισήγησης 
του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΚΑΙ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ», 

9. την υπ’ αριθµ. 87/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  µε την οποία εγκρίθηκε 
η κατακύρωση του διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού πρασίνου 



Συνεδρίαση : 23/2007                                 Πέµπτη 12 / 07 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  488/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

(θρυµµατιστικό µηχάνηµα) στην εταιρεία «ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Θεοτόκης 
Αγγελόπουλος του Γεώργιου, 

10. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11934/24-5-2007 υπογραφείσα σύµβαση, 

µετέβηκε στα συνεργεία του ∆ήµου Καλαµάτας προκειµένου να ελέγξει το παραδοθέν 
θρυµµατιστικό µηχάνηµα LOMA ∆ανίας ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Μετά από τη διενέργεια ελέγχου για την παραλαβή διαπιστώθηκε ότι παραδοθέν 
θρυµµατιστικό µηχάνηµα:  

α) είναι αυτό της προσφοράς της αναδόχου εταιρίας,  

β) είναι καινούριο και αµεταχείριστο και 

γ) λειτουργεί καλώς όταν τροφοδοτείται µε προϊόντα κλαδέµατος.  
 

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής. 
 

Η επιτροπή παραλαβής: 

  
1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 

 
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος  

 
3. Κάτσος Παναγιώτης» 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Αθανασόπουλος αναφέρει τα εξής:  
 

 
Η επιτροπή λέει ότι το µηχάνηµα είναι εντάξει αλλά εγώ, αν και δεν είµαι 
ειδικός, ζήτησα να δοκιµασθεί γιατί θεωρώ ότι δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες 

του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Η παραλαβή προµηθειών γίνεται από επιτροπή αποτελούµενη από υπαλλήλους 
στους οποίους εκφράζουµε την εµπιστοσύνη µας µέχρι αποδείξεως του 

εναντίου. Με διαβεβαίωσαν οι υπάλληλοι ότι το µηχάνηµα έχει τις προδιαγραφές που 
ζητήσαµε. 
Εάν αποδειχθεί αυτό που λέει ο κ. Αθανασόπουλος τότε θα κινηθούν οι διαδικασίες που 
προβλέπονται από τη νοµοθεσία.  
Καλό είναι η διαδικασία προµηθειών και παραλαβής αυτών να γίνεται σε υπηρεσιακό επίπεδο 
και εµείς να έχουµε την εποπτεία.  
∆εν πρέπει να αµφισβητούµε την επάρκεια των επιτροπών και να µην µεταφέρουµε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αρµοδιότητες που δεν έχουµε.  
 

 
Έχουµε τις αµφιβολίες µας γιατί δεν µπορεί π.χ. όταν προµηθεύεται 
χρώµατα ο ∆ήµος µια επιτροπή να γνωρίζει περισσότερα από µένα. 

 
 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση : 23/2007                                 Πέµπτη 12 / 07 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  488/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 8  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 το πρωτόκολλο παραλαβής για την «Προµήθεια εξοπλισµού πρασίνου 
(θρυµµατιστικό µηχάνηµα)» στο πλαίσιο της «Προµήθειας µηχανολογικού 
εξοπλισµού πρασίνου και οδοποιίας» από το ∆ήµο Καλαµάτας 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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 
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 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 23 Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


