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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  164/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 12η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 09-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 168 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ.  156 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2)  Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) 
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 5) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 6) 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 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συγκρότηση επιτροπών για τις προµήθειες που εκτελούνται µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στις 
παρακάτω υπηρεσιακές εισηγήσεις οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 
1. Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου µε αριθµ. πρωτ. 6413/26-3-2010 
 
Θέµα : Συγκρότηση Επιτροπών 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), η διενέργεια διαγωνισµών 

προµηθειών και η αξιολόγηση αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθείας ανάθεσης, γίνονται 
από επιτροπές που συγκροτούνται για χρονικό διάστηµα ενός έτους, γνωµοδοτούν δε πέραν 
των θεµάτων αξιολόγησης και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των 
συµβάσεων. Οι παραπάνω επιτροπές ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και 
αποτελούνται, ανεξαρτήτως του τρόπου της προµήθειας, από τρεις δηµοτικούς υπαλλήλους. 

Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα την συγκρότηση των επιτροπών για προµήθειες που 
εκτελούνται µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, ως εξής: 

 
1.  Προκειµένου για περιπτώσεις προµηθειών που αφορούν σε Γραφική ύλη - Εκτυπώσεις:  

α) Κουκούτσης Παναγιώτης µε αναπληρωτή του την Γεωργίου Ευαγγελία 
β) Μπακολιά Ειρήνη  µε αναπληρώτριά της  την Αγγελοπούλου Αµαλία 
γ) Πετράκου Λιάνα µε αναπληρωτή της  τον Λαπιώτη Γεώργιο 

 
καθώς και για την παραλαβή των εν λόγω προµηθειών µε πρόεδρο τον κ. Κουκούτση 
Παναγιώτη. 

 
2. Προκειµένου για περιπτώσεις προµηθειών που αφορούν σε :  

Βιβλία – Φάρµακα – Είδη καθαριότητας – Φωτοαναπαραγωγικές δραστηριότητες κ.λ.π. 
α) Θεοδωροπούλου Αθηνά µε αναπληρωτή της τον Θεοδωρόπουλο Νικόλαο 
β) Κλάδης Κων/νος αναπληρωτή του τον Κοντέα Νικόλαο 
γ) Μπαστακού Ολγα µε αναπληρωτή της τον Μοσχοβίτη Θεµιστοκλή 
καθώς και για την παραλαβή των εν λόγω προµηθειών µε πρόεδρο την κ. Θεοδωροπούλου 
Αθηνά. 

     
     Ο εισηγητής – τµηµατάρχης                             Η ∆/ντρια Οικονοµικών 
      Σπύρος Λαγωνικάκος                                    Γεωργία Ηλιοπούλου”  

 
 
2. Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών του ∆ήµου από 12-4-2010  
 
«Θέµα: «Ορισµός Ε̟ιτρο̟ής ΕΚΠΟΤΑ». 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), η διενέργεια διαγωνισµών 

̟ροµηθειών και η αξιολόγηση α̟οτελεσµάτων διαγωνισµών και α̟ευθείας ανάθεσης, γίνονται α̟ό ε̟ιτρο̟ές ̟ου 

συγκροτούνται για χρονικό διάστηµα ενός έτους, γνωµοδοτούν δε ̟έραν των θεµάτων αξιολόγησης και για κάθε 

θέµα ̟ου ̟ροκύ̟τει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. Οι ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ές ορίζονται µε α̟όφαση του 
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∆ηµοτικού Συµβουλίου, και α̟οτελούνται, ανεξαρτήτως του τρό̟ου της ̟ροµήθειας, α̟ό τρεις δηµοτικούς 

υ̟αλλήλους. 

Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα την συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής για ̟ροµήθειες της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών 

Υ̟ηρεσιών (είδη κη̟οτεχνικού εξο̟λισµού, υλικά άρδευσης, φυτικό υλικό, είδη ̟αιδότο̟ων κλ̟) ̟ου εκτελούνται 

µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, ως εξής: 

1. τον Χρυσανθακό̟ουλο Κωνσταντίνο µε ανα̟ληρωτή τον Παχή Λεωνίδα 

2. την Χιουρέα Αικατερίνη µε ανα̟ληρώτρια την Σταµατελο̟ούλου Αγγελική 

3. τον Κουτσο̟έτρο Νικόλαο µε ανα̟ληρωτή τον ∆ασκαλάκη Ευάγγελο 

καθώς και για την ̟αραλαβή των εν λόγω ̟ροµηθειών µε Πρόεδρο τον κ. Χρυσανθακό̟ουλο Κωνσταντίνο. 

 
             Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

                                                                                   ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 
                                                                                         Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ» 

 
3. Εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου από 12-4-2010  
 
«Θέµα: «Ορισµός Ε̟ιτρο̟ής ΕΚΠΟΤΑ». 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 46 τη̋ Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), η διενέργεια 

διαγωνισµών προµηθειών και η αξιολόγηση αποτελεσµάτων διαγωνισµών και απευθεία̋ 

ανάθεση̋, γίνονται από επιτροπέ̋ που συγκροτούνται για χρονικό διάστηµα ενό̋ έτου̋, 

γνωµοδοτούν δε πέραν των θεµάτων αξιολόγηση̋ και για κάθε θέµα που προκύπτει κατά 

την εκτέλεση των συµβάσεων. Οι παραπάνω επιτροπέ̋ ορίζονται µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, και αποτελούνται, ανεξαρτήτω̋ του τρόπου τη̋ προµήθεια̋, από 

τρει̋ δηµοτικού̋ υπαλλήλου̋. 

Μετά τα ανωτέρω εισηγούµεθα την συγκρότηση επιτροπή̋ για προµήθειε̋ του 

Γραφείου Επικοινωνία̋, ∆ηµοσίων Σχέσεων και Εθιµοτυπία̋ που εκτελούνται µε τον 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α, ω̋ εξή̋: 

α) Χανδρινού Αικατερίνη µε αναπληρώτριά τη̋ την Παναγιωτοπούλου ΄Ολγα      

β) Ασηµάκου Παναγιώτα µε αναπληρώτριά  τη̋ την Κορωναίου Ευαγγελία 

γ) Μυλωνά̋ Παναγιώτη̋ µε αναπληρώτριά του την Θεοδωροπούλου Αθηνά   

καθώ̋ και για την παραλαβή των εν λόγω προµηθειών, µε Πρόεδρο την κα    

Χανδρινού Αικατερίνη.   

            Η ∆/ντρια ∆ιοικητικών 
                                       Αθανασία Ιντζέ 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Συγκροτεί επιτροπές για τη διενέργεια διαγωνισµών προµηθειών, για την 
αξιολόγηση αποτελεσµάτων διαγωνισµών και για τις απ’ ευθείας αναθέσεις,   
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και συγκεκριµένα κατά περίπτωση όπως παρακάτω:    

1) Προκειµένου για περιπτώσεις προµηθειών που αφορούν σε Γραφική ύλη – 
Εκτυπώσεις:  

α) Κουκούτσης Παναγιώτης µε αναπληρώτριά του την Γεωργίου Ευαγγελία 

β) Μπακολιά Ειρήνη  µε αναπληρώτριά της  την Αγγελοπούλου Αµαλία 

γ) Πετράκου Λιάνα µε αναπληρωτή της  τον Λαπιώτη Γεώργιο 

καθώς και για την παραλαβή των εν λόγω προµηθειών, µε πρόεδρο τον κ. 
Κουκούτση Παναγιώτη.  

 

2) Προκειµένου για περιπτώσεις προµηθειών που αφορούν σε Βιβλία – Φάρµακα – 
Είδη καθαριότητας – Φωτοαναπαραγωγικές δραστηριότητες  κλπ.:  

α) Θεοδωροπούλου Αθηνά µε αναπληρωτή της τον Θεοδωρόπουλο Νικόλαο 

β) Κλάδης Κων/νος αναπληρωτή του τον Κοντέα Νικόλαο 

γ) Μπαστακού Όλγα µε αναπληρωτή της τον Μοσχοβίτη Θεµιστοκλή 
 
καθώς και για την παραλαβή των εν λόγω προµηθειών, µε πρόεδρο την κα 
Θεοδωροπούλου Αθηνά. 

 

3) Προκειµένου για περιπτώσεις προµηθειών που αφορούν σε είδη κηποτεχνικού 
εξοπλισµού, υλικά άρδευσης, φυτικό υλικό, είδη παιδότοπων κλπ.:  

α) Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος µε αναπληρωτή του τον Παχή Λεωνίδα 

β) Χιουρέα Αικατερίνη µε αναπληρώτριά της την Σταµατελοπούλου Αγγελική 

γ) Κουτσοπέτρος Νικόλαος µε αναπληρωτή του τον ∆ασκαλάκη Ευάγγελο 

καθώς και για την παραλαβή των εν λόγω προµηθειών, µε πρόεδρο τον κ. 
Χρυσανθακόπουλο Κωνσταντίνο.  

 

4) Προκειµένου για περιπτώσεις που αφορούν σε προµήθειες για το Γραφείο 
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων και Εθιµοτυπίας   

α) Χανδρινού Αικατερίνη µε αναπληρώτριά της την Παναγιωτοπούλου ΄Ολγα      

β) Ασηµάκου Παναγιώτα µε αναπληρώτριά  της την Κορωναίου Ευαγγελία 

γ) Μυλωνάς Παναγιώτης µε αναπληρώτριά του την Θεοδωροπούλου Αθηνά   

καθώς και για την παραλαβή των εν λόγω προµηθειών, µε Πρόεδρο την κα    
Χανδρινού Αικατερίνη.   

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 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. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 21 Απριλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


