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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  2/2007 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  015/2007  

 
 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 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. 2/12-1-2007 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, 

ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 

Γουρδέας Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 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 ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) 

Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος,  24) Σπίνος 

Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 006 απόφαση) και  26) 

Τσερώνης Κωνσταντίνος. 

 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ.  Αλευράς ∆ιονύσιος 
λόγω ασθένειας. 
 
 
 
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 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Επί αιτήµατος για την χορήγηση παράτασης χρόνου παράδοσης, για την «Προµήθεια ενός 
καινούργιου µηχανικού σαρώθρου» από την εταιρεία RAM EUROPE. 

 
 
Εισηγούµενος ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος  αναφέρεται στην από 22/02/2007 επιστολή 
της εταιρείας RAM EUROPE η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
¨Θέµα : «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΣΑΡΩΘΡΟΥ» 
 
 
Κύριοι,  
Σχετικά µε την παράδοση ενός (1) καινούργιου µηχανικού σαρώθρου για τον ∆ήµο σας, 
προµήθεια η οποία έχει κατακυρωθεί στην εταιρεία µας (Αρ. Πρωτ. σχετικής συµβάσεως 
24162), θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι από τα µισά του µήνα ∆εκεµβρίου και µέχρι τις 
αρχές του νέου έτους (05.01.2007), η εταιρεία κατασκευής του προσφερόµενου σαρώθρου θα 
παραµείνει κλειστή, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων & της Πρωτοχρονιάς µε 
αποτέλεσµα το σάρωθρο να µην είναι έτοιµο προς παράδοση.  Ενηµερωτικά σας 
πληροφορούµε ότι έγιναν όλες οι δέουσες ενέργειες έτσι ώστε το σάρωθρο να παραληφθεί 
πριν η εταιρεία κατασκευής κλείσει για τις εορτές, όµως αυτό δεν κατέστη δυνατό.  
Επισηµαίνουµε ότι σε αντίστοιχους διαγωνισµούς και σε παρόµοιες περιπτώσεις (π.χ. 
παράδοση µηχανηµάτων ή εξοπλισµού που περιλαµβάνει το µήνα Αύγουστο στον συµβατικό 
χρόνο παράδοσης) ακολουθείται η ίδια διαδικασία, επειδή κατά την διάρκεια του µήνα αυτού 
αναστέλλεται για µεγάλο χρονικό διάστηµα η λειτουργία όλων σχεδόν των επιχειρήσεων στη 
Ευρώπη. 
 
Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Αρ. Απόφασης 11389/93) βάσει του οποίου 
πραγµατοποιείται η προµήθεια και συγκεκριµένα σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 2, επιτρέπεται 
η παράταση του συµβατικού χρόνου παράδοσης (βάσει των παραπάνω αναφεροµένων), 
ορίζοντας παράλληλα την διαδικασία που τηρείται σε τέτοιες περιπτώσεις.  Συνοψίζοντας µε 
την παρούσα ζητούµε όπως παραταθεί µέχρι 21.01.2007  ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, ο 
οποίος λήγει στις 31.12.2006. 
 
Θεωρούµε ότι η παραπάνω αιτούµενη παράταση του χρόνου παράδοσης είναι για σχετικά 
µικρό χρονικό διάστηµα και παρακαλούµε όπως γίνει αποδεκτό το αίτηµά µας. 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειαστείτε. 
 
 
Με εκτίµηση 
Για την RAM EUROPE 
Ρέντζος Θεόδωρος  
Νόµιµος Εκπρόσωπος & ∆ιαχειριστής¨  
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Επί του αιτήµατος αυτού υπάρχει η από 09-01-2007 γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
¨ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση επί αιτήµατος για την παράταση χρόνου παράδοσης  
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ από την εταιρεία  RAM EUROPE. 
 

          Σας διαβιβάζουµε την µε αρ. πρωτ. 27259/28-12-2006 αίτηση της εταιρείας RAM 

EUROPE, που αφορά στην παράταση του χρόνου παράδοσης ενός καινούργιου µηχανικού 

σαρώθρου και παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά.  Σας ενηµερώνουµε δε ότι σύµφωνα µε 

τα αναφερόµενα στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 11389/93) αρ. 27 παρ.2, ο συµβατικός χρόνος 

παράδοσης µπορεί να παραταθεί µέχρι το ¼ αυτού, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 

µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του προµηθευτή 

που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συµβατικού χρόνου.  Στην προκειµένη 

περίπτωση ο συµβατικός χρόνος έληγε στις 31 – 12 – 2006 κατά συνέπεια η σχετική αίτηση 

υπεβλήθη εγκαίρως, ενώ η παράταση που µπορεί να χορηγηθεί, δεδοµένου ότι ο συµβατικός 

χρόνος παράδοσης του οχήµατος ήταν 45 ηµέρες, είναι : 45/4 ≈ 11 ηµέρες,  δηλαδή µέχρι 11-

01-2007. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ, Χηµικός Μηχανικός 
2. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ηλεκ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 
3. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.¨ 

 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Αθανασόπουλος λέει ότι σχετικά  µε την ανωτέρω αίτηση 
της εταιρείας  RAM EUROPE, η επιτροπή παραλαβής της συγκεκριµένης προµήθειας εισηγείται, 
µε το από 09-01-2007 έγγραφό της, την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του 
υπό προµήθεια καινούργιου οχήµατος κατά το ¼ του συµβατικού χρόνου παράδοσης ήτοι 
µέχρι 11-01-2007, σε συµφωνία µε τα αναφερόµενα στο αρ. 27 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υ.Α. 
11389/93).  Ωστόσο µέχρι και σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που αποτελεί και το αρµόδιο 
όργανο που αποφασίζει για την χορήγηση παράτασης του συµβατικού χρόνου παράδοσης, δεν 
έχει συνέλθει για λόγους που έχουν σχέση  µε τη µετάβαση στη νέα ∆ηµοτική Αρχή από 01-
01-2007 και τα όσα συνεπάγεται η κατάσταση αυτή ( συγκρότηση νέου προεδρείου ∆/Σ, 
αρµόδιων επιτροπών κλπ.).  Κατά συνέπεια έχει παρέλθει η  προθεσµία που εισηγείται η 
αρµόδια επιτροπή για την παράδοση του οχήµατος. 
 
Σύµφωνα όµως µε το αρ. 27 παρ. 5  ο συµβατικός χρόνος παράδοσης µπορεί, µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου να µετατίθεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν 
αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης, όπως συµβαίνει στην προκειµένη περίπτωση.  
∆εδοµένου ότι το δηµοτικό συµβούλιο θα συνεδριάσει την προσεχή Πέµπτη 18-01-2007 
εισηγούµαι την χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης του οχήµατος µέχρι τις              
06-02-2007, υπερβαίνοντας την εισήγηση που περιλαµβάνεται στην προαναφερθείσα 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, µετά από τηλεφωνικό αίτηµα και συνεννόηση µε την 
ανάδοχο εταιρεία,  καθόσον σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργούνται προβλήµατα στην 
υπηρεσία καθαριότητας από την καθυστέρηση αυτή. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τη 
γνωµοδότηση της αρµόδιας επιτροπής, τους σοβαρούς λόγους που επικαλούνται τόσο η 
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ανάδοχος εταιρεία όσο και ο κ. Αθανασόπουλος και οι οποίοι συνιστούν αντικειµενική αδυναµία 
εµπρόθεσµης παράδοσης του σαρώθρου κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 27 του 
ΕΚΠΟΤΑ,   
 

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

Εγκρίνει τη µετάθεση του συµβατικού χρόνου παράδοσης στο ∆ήµο Καλαµάτας, του 
καινούργιου µηχανικού σαρώθρου από την εταιρεία RAM EUROPE, για τις                         
6 Φεβρουαρίου 2007. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Γουρδέας Ανδρέας 

  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

  7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  13. Λαγανάκος Γεώργιος 

  14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  16. Μπάκας Ιωάννης 

  17. Μπασακίδης Νικόλαος 

  18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  19. Οικονοµάκου Μαρία  
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  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  22. Ράλλης Γεώργιος 

  23. Σπίνος Γεώργιος 

  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές  Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  21  Φεβρουαρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 
 


