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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   196/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Ιουλίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 24η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 23-07-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την «Αντικατάσταση υπερκατασκευής 

οχήματος μεταφοράς ανοικτών κάδων 8m3 ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16272/23-7-2010 
εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής & Διαχείρισης Απορριμμάτων της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης  για τη διενέργεια  

πρόχειρου  διαγωνισμού για την: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 8m3».   

 
Προκειμένου  να  δημοπρατήσουμε με    πρόχειρο  διαγωνισμό  την: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 8m3»,    
προϋπολογισμού 37.000€ με Φ.Π.Α., εισηγούμαστε την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών  και την 
κατάρτιση των όρων της  διακήρυξης της  υπ’ αρ. 7/2010,  μελέτης   της Δ/νσης   καθαριότητας & 
Αμαξοστασίου. 

Η  δαπάνη  βαρύνει τον Κ. Α.  20.7311.05  για την: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 8m3», προϋπολογισμού 37.000€  και η 
χρηματοδότηση για την προμήθεια αυτή  θα γίνει από Δ.Π.  του εγκεκριμένου  Τ. Π.  και 
προϋπολογισμού έτους 2010.   

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απ. 11389/93, (ΕΚΠΟΤΑ) καθώς και του Ν. 
3463/2006. 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχει οριστεί  με την υπ΄ αριθμ. 65/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας, παράγραφο 7 αυτής.  
 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   
  Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

 
 
Για το παραπάνω θέμα διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Γιατί σε κάποια σημεία που υπάρχουν πολλοί κάδοι, αυτοί δεν 
αντικαθίστανται από ένα κάδο 8 m3; Υπάρχουν πολλά σημεία στην 

Καλαμάτα που μπορεί να τοποθετηθούν τέτοιοι κάδοι 8 m3.  
 
Γιατί είναι ανοικτοί και θα βρωμάνε. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εάν αδειάζονται κάθε μέρα δεν θα βρωμάνε. 
 
Π.χ.  μπροστά στο ΝΟΚ υπάρχουν ένα σωρό κάδοι, μπορούν να φύγουν 
αυτοί να πάνε να καλύψουν άλλες ανάγκες και να τοποθετηθεί εκεί ένας 

κάδος 8 m3. Επίσης στη Βέργα, στην Ευαγγελιστρίας, στους Αγ. Ταξιάρχες. 
 
Ακούστε τι προβλήματα υπάρχουν και το τι γίνεται στην παραλία με τις 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ταβέρνες. Τους παρακαλάμε να κλείνουν τις σακούλες, γιατί τα πετάνε χύμα και σε μία ώρα 
βρωμάει ο τόπος.  
Μία λύση καλή είναι αυτό το οποίο προχωράμε εδώ και δύο χρόνια  με την υπογειοποίηση 
των κάδων. Και κερδίζομε σε εργατικό προσωπικό και αισθητικά είναι καλύτερα τα 
πράγματα και βρωμίζομε και λιγότερο. 

 
Υπογειοποίηση αλλά να υπάρχουν κάδοι για την ανακύκλωση, για να 
γίνεται ανακύκλωση στην πηγή.   

 
Με το νέο ΠΕΣΔΑ η πρόταση η οποία γίνεται, θα τα πει ο Περιφερειάρχης 
αυτά, εάν είναι εργοστάσιο κομποστοποίησης για την περιοχή μας, κάτι 

ανάλογο με τη Λάρνακα δηλαδή,  δεν χρειάζεται ούτε ανακύκλωση, ούτε τίποτα, θα γίνεται 
η επιλογή μέσα στο εργοστάσιο, με μαγνήτες  κλπ. Περιμένομε, μέσα στην εβδομάδα, 
δίνεται σε δημόσια διαβούλευση. 
Να σας πω ότι έχομε προβλήματα με την ανακύκλωση. Παράγομε ανακύκλωση και δεν έχει 
δυνατότητα το ΚΔΑΥ να προσλάβει όλο το υλικό το οποίο παράγομε. Και η μεγαλύτερη 
δυσφήμιση για την ανακύκλωση είναι όταν είναι γεμάτος ο μπλε κάδος.  
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΔΩΝ 8m3”, με 
προϋπολογισμό τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000,00€)  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ 
αριθ. 7/2010 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Αμαξοστασίου  του 
Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία του Δήμου 
Καλαμάτας, όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας 

εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 65/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας, παράγραφος 7 αυτής. 

 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Ιουλίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 
 
                                                                                      


