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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   25/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   218/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 16η  Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 25η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20865/12-5-2017 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 221 

απόφαση), 3) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 219 απόφαση), 4) 

Μπουζιάνης Παύλος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπούχαλης Δημήτριος 

και 2) Φάβας Γεώργιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης  (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 220 απόφαση) και Γυφτέας Ηλίας,  

οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας  τους  κ.κ. Μπούχαλη 

Δημήτριο και Φάβα Γεώργιο αντίστοιχα.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 218 απόφαση), καθώς και ο δημοτικός 

σύμβουλος κ. Αλούπης Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 211 απόφαση). 

 

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 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή  υπηρεσιών 
«Επιστημονική παρακολούθηση λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του 

Δήμου Καλαμάτας». 

 
Στη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο Διευθυντής Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας κ. Παπαδόπουλος Γιάννης, προκειμένου 
εάν του ζητηθεί να δώσει διευκρινίσεις επί του ανωτέρω θέματος.  
 
 
Η από 11-5-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, έγκριση τεχνικών 
 προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξης, κριτήριο ανάθεσης»  
 
 
Προκειμένου να δημοπρατήσουμε με συνοπτικό διαγωνισμό την παροχή υπηρεσιών: 

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού 74.400,00 (εβδομήντα τέσσερις 

χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 

 

                                               Εισηγούμαστε: 
 
-Την έγκριση της υπηρεσίας με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό, σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης. 

-Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης (1/2017) της Δ/νσης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

-Την κατάρτιση των όρων του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού. 

-Το κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά μόνο αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 

86 του Ν.4412/2016. 

 

                                                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                    ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
 
Η Τεχνική Έκθεση της υπ’ αριθμ. 1/2017 σχετικής μελέτης, όπως συντάσσεται  από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης  Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας και  
επισυνάπτεται  στην  παραπάνω  αναφερόμενη εισήγηση,  έχεις  ως  εξής: 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
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Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ανάθεση της επιστημονικής παρακολούθησης της 
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας σε 
εξειδικευμένο φορέα.  Συγκεκριμένα ο φορέας που θα παρακολουθεί τη λειτουργία της 
μονάδας θα διεξάγει έρευνα για την παρακολούθηση της διεργασίας της κομποστοποίησης 
οργανικού κλάσματος των αστικών απορριμμάτων.  Στο πλαίσιο της ερευνητικής 
δραστηριότητας περιλαμβάνεται η συνεχής μέτρηση των σημαντικότερων παραμέτρων της 
κομποστοποίησης (θερμοκρασία, οξυγόνο, υγρασία), ο προσδιορισμός του απαιτούμενου 
χρόνου για την ολοκλήρωση της κομποστοποίησης, η ανάλυση της σύστασης του αρχικού 
και του κομποστοποιημένου υλικού, όπως και εκτίμηση της συνολικής απόδοσης της 
μεθόδου στην ανάκτηση και αξιοποίηση χρήσιμων υλικών που περιέχονται στα ΑΣΑ.   

Ο φορέας παρακολούθησης θα διεξάγει όλους τους εργαστηριακούς ελέγχους που 
προβλέπονται στην Υ.Α. με αρίθμ. οικ.56366/4351 «Καθορισμός απαιτήσεων 
(προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής−βιολογικής 
επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των 
παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της 
παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24)», καθώς και όποια άλλη 
εργαστηριακή ανάλυση χρειαστεί για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του έργου κατόπιν 
συνεννόησης με την επιβλέπουσα υπηρεσία.  

Ο φορέας παρακολούθησης της λειτουργίας θα υποβοηθά τις αρμόδιες επιτροπές για την 
παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών του έργου της λειτουργίας της μονάδας 
επεξεργασίας των απορριμμάτων του Δήμου και θα καταθέτει εκθέσεις τουλάχιστον μια φορά 
το μήνα με τα επιστημονικά δεδομένα και συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο του έργου.   

Το συνολικό κόστος για  τις πιο πάνω εργασίες θα είναι 60.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. (24%).  Η  
δαπάνη θα χρεωθεί στον Κ.Α.:20.7412.04 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. 

Οι ισχύουσες διατάξεις είναι του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006  
και συναφών νόμων. 

 
                                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ……………/2017 
  
                   Η  ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                    Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

                                                                                          ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ                      
              ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ                                    ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
              ΧΗΜΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc                                       Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Είναι προϋπολογισμού 74.400 € μαζί με το ΦΠΑ, υπάρχει εισήγηση 
υπογεγραμμένη από τον κύριο Βασιλόπουλο και η υπ' αριθμόν 1 του '17 

μελέτης σας. 
 
Συγνώμη δεν είχα προετοιμαστεί, ήρθα για το άλλο θέμα να πω, αλλά 
ξέρω γι' αυτό το θέμα.  

 
Επειδή είστε εδώ να μας το πείτε, γι' αυτό. 

 
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Απλώς δεν έχω τις λεπτομέρειες.  
Είναι για την επιστημονική παρακολούθηση της διαδικασίας που γίνεται 

πάνω, που όταν είχαμε ξεκινήσει είχαμε την ευχέρεια μέσα από την προγραμματική και 
είχαμε βάλει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μετά αυτό το πράγμα, δεν μας το επέτρεψε η 
Επίτροπος να συνεχίζεται με αυτή τη διαδικασία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Πρέπει να πάμε σε έναν διαγωνισμό, δεν μπορεί να έρχεται οποιοσδήποτε. Εμείς επιλέγουμε 
για αυτές τις διαδικασίες και κάνουμε τον διαγωνισμό που προβλέπεται από το νόμο.  Θα 
προκύψει ένας επιστημονικός συνεργάτης, ο οποίος θα βγει μέσα από αυτή τη διαδικασία. 

 
Μάλιστα, ερωτήσεις.  
Ο κύριος Νιάρχος; Στο μικρόφωνο παρακαλώ. 

 
Ενδεικτικά μπορείτε να μας αναφέρετε ορισμένους φορείς πιστοποιημένους; 
Υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς που είναι πιστοποιημένοι, για να κάνουν αυτή την 

επιστημονική παρακολούθηση; 
 
Νομίζω πρέπει να υπάρχουν. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω κύριε 
Νιάρχο, αλλά εδώ θα μπορούσε και το ΤΕΙ Καλαμάτας, για να μη 

φτάνουμε μέχρι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και το ΤΕΙ Καλαμάτας μπορεί να κάνει αυτή τη 
διαδικασία και ίσως κάποιοι άλλοι ευέλικτοι φορείς, που θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη 
διαδικασία. 
Βέβαια εμείς μέχρι τώρα είχαμε μία καλή συνεργασία στο διάστημα που την είχαμε με το  
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά αυτό δεν είναι θέσφατο. Μπορεί να προκύψει κάτι το οποίο και 
οικονομικό να είναι και την δουλειά μας να μπορούμε να κάνουμε.  
Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω, νομίζω ότι υπάρχουν και ιδιωτικοί φορείς πιστοποιημένοι που  
μπορούν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Αρκεί να έχουν τα νόμιμα προσόντα για να 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό. 

 
Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Αντωνόπουλος για να κάνει ερώτηση. 

 
Ευχαριστώ.  
Εγώ θέλω να πω το εξής στην ερώτησή μου: Καταρχήν τι πληρώναμε 

μέχρι τώρα αν μπορείτε να μας θυμίσετε στην προηγούμενη και κατά δεύτερο αν αυτό 
μπορεί να καλυφθεί από το μητρώο των μελετητών, γιατί τα ποσά αυτά φαντάζομαι είναι 
μικρά που ο Δήμος αυτή τη στιγμή φτιάχνει, γιατί όπως ξέρουμε υπάρχει η νομοθεσία, με το 
μητρώο παροχής υπηρεσιών που έχουμε πει και ο Δήμος  την έχει σε εξέλιξη, έχει κλείσει η 
ημερομηνία και μπορεί να πάει στο μητρώο αυτό και να πάρει κάποιον από εκεί και μάλιστα 
ίσως με κάποια τιμή που θα συμφέρει.  
Κάνετε προκήρυξη επειδή θα ξεπεράσει κάποιο ποσό δηλαδή, σημαντικό; Τι ποσό δηλαδή 
είναι αυτό; 

 
Η επιστημονική εργασία για αυτή τη δουλειά όπως εξηγηθήκαμε με την 
Επίτροπο, δεν μπορεί να ανατεθεί απευθείας και γι' αυτό κάνουμε το 

διαγωνισμό.  
Έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια της νομιμότητας, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. 
Εμείς θα θέλαμε να κάνουμε κάτι πιο ευέλικτο και απλούστερο, αλλά πάμε με αυτήν την 
διαδικασία.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Ναι, είναι 70 τόσο, πόσο λέει.  
 

74.400 και επιπλέον κύριε Αντωνόπουλε, το μητρώο είναι για την εκτέλεση 
έργων, όχι για παροχή υπηρεσιών ακόμα, δεν είναι για παροχή υπηρεσιών.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι.  

 
Δεν είναι, δεν είναι.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας το λένε από την Υπηρεσία.  
 
Έργων και μελετών.  

 
Και μελετών, και μελετών …...  
 

Εκτός από τις μελέτες, οι υπόλοιπες Υπηρεσίες είναι μέσα;  
 

ΦΩΝΕΣ: ……… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
Δηλαδή μισό λεπτό, μισό λεπτό. 
Εντάξει αν είναι για τέτοιου είδους, δεν επιμένω. Εγώ λέω για όλες τις 

Υπηρεσίες.  
Δηλαδή,  και  τα  γραφιστικά  είναι  μέσα,  τα γραφιστικά είναι μέσα; Οι εκτυπώσεις; 
Σίγουρα; 
 
ΦΩΝΗ: Είναι για έργα, ……….. 

 
Άρα εξαιρούνται τα προϊόντα; Εξαιρούνται τα προϊόντα προφανώς, τα υλικά. 
Λέω τα υλικά εξαιρούνται; Γιατί και αυτό δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. 

 
ΦΩΝΗ: Τα υλικά είναι προμήθεια; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ναι.  
 
ΦΩΝΗ: Εξαιρείται.  

 
Εξαιρείται, ωραία, ωραία. Άρα εξαιρούνται οι προμήθειες, ωραία.   

 
Να διευκρινίσω κάτι ακόμα κύριε Πρόεδρε.  
Για αυτό το θέμα …… 

 
Αλλά είναι διαγωνισμός. 
 

Προμήθειες και παροχές σε υπηρεσίες, οι επιστημονικές είναι μέσα. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ωραία.  
 
Για αυτό το θέμα έχουμε κάνει, η Υπηρεσία μας, το έχει χειριστεί η 
κυρία Γιαννοπούλου αυτό το θέμα, έχει κάνει κατά επανάληψη επαφή 

με την Επίτροπο. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα πέρα από τον διαγωνισμό.  
 
Αφού είναι διαγωνισμός τελείωσε.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
Τόσα ήταν τα χρήματα όταν ξεκινήσαμε την διαδικασία το 2013.  
 

Απλώς εκεί ήταν ο ανάδοχος ……… 
 
Όχι μετά μπήκαμε στον ανάδοχο στην αρχή, στην αρχή ήταν στη διαδικασία 
…... 
 
Λίγο ποιό δυνατά δεν ακούγεστε. 

ΦΩΝΗ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

ΦΩΝΗ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
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Στη συνέχεια στην προγραμματική σύμβαση, βγαίνανε μέσα ως ένα 
μερίδιο από την προγραμματική σύμβαση όταν κάναμε το πιλοτικό 

πρόγραμμα. Στη συνέχεια όταν καταργήθηκε, δεν είχαμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε με 
προγραμματική σύμβαση και πήγαμε με διεθνή διαγωνισμό και πριν με αναθέσεις σε ιδιωτική 
εταιρία. Τα ανέλαβε η ιδιωτική εταιρεία, προκειμένου να προχωρήσουμε και να έχουμε μία 
επιστημονική κάλυψη, έτσι;  
Βέβαια αυτός που  ελεγχόταν  πλήρωνε  κιόλας  και  δεν ήταν το καλύτερο δυνατό, αλλά 
ήταν μία λύση που είχαμε δώσει τότε προκειμένου να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Τώρα 
πάμε να την βάλουμε απόλυτα με τον σωστό τρόπο να είναι με ορθή διαδικασία η 
παρακολούθηση. 

 
Ωραία, ο κύριος Αλούπης.  
Είμαστε στις ερωτήσεις αυτή τη στιγμή θυμίζω.  

Κύριε Παπαδόπουλε, ο κύριος Αλούπης θέλει να κάνει μία ερώτηση.  
 
Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω για πόσο χρόνο δεν υπάρχει αυτή …….. 
 
Κύριε Αλούπη πιο κοντά και πιο δυνατά γιατί δεν σας ακούμε.  
 
Για πόσο χρόνο δεν υπάρχει αυτός ο ποιοτικός έλεγχος επάνω στην 
Μαραθόλακκα και δεύτερον διευκρινίστε μας καλύτερα πως ακριβώς το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου εγκατέλειψε τη Μαραθόλακκα. 
 
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλα αυτά, 
γιατί δεν είχα προετοιμαστεί για αυτήν τη διαδικασία. Όμως το 

Πανεπιστήμιο εδώ από τον περσινό χρόνο από κάποιο σημείο και μετά, έχει διακόψει την 
παρακολούθηση επειδή δεν υπήρχε αρμονική συνεργασία με την εταιρεία η οποία κάνει την 
διαδικασία επάνω, έτσι; Βασικά ήταν και θέμα οικονομικό. Δεν πληρωνόταν κανονικά  και από 
εκεί και ύστερα δεν είχε κάποιο όφελος να συνεχίσει την διαδικασία, παρότι εμάς, με την 
Υπηρεσία μας εξακολουθούμε να έχουμε μία σχέση, μία συνεννόηση και προσπαθούμε σε 
μερικά θέματα που το έχουμε ανάγκη να ρωτάμε και να παίρνουμε.  
Τώρα η εταιρία εδώ και ένα χρονικό διάστημα δύο, τριών μηνών, δεν θυμάμαι ακριβώς έχει 
προσλάβει χημικό, τον πληρώνει πάλι σαν επέκταση ότι ακριβώς έκανε πριν και το 
Πανεπιστήμιο. Βέβαια αυτή την περίοδο δεν γινόταν η κομποστοποίηση για να 
παρακολουθήσει επιστημονικά τη διαδικασία αφού δεν κάναμε την διαδικασία της 
κομποστοποίησης. Όμως από τον τελευταίο λογαριασμό, το τελευταίο πρωτόκολλο που 
πέρασε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήδη είχε ξαναξεκινήσει η διαδικασία επάνω της 
κομποστοποίησης  και ήδη μας στέλνει καθημερινά καταγραφή των μετρήσεων που κάνει ο 
συγκεκριμένος χημικός για να δούμε πως πηγαίνει η διαδικασία, την οποία προσπαθούμε και 
εμείς να την παρακολουθήσουμε για να γίνεται η διαδικασία όσο γίνεται καλύτερα, παρά τις 
άλλες δυσκολίες που έχουμε σε αυτήν τη φάση με το συγκεκριμένο έργο.  

 
Ευχαριστούμε κύριε Παπαδόπουλε.  
Άλλη ερώτηση υπάρχει για να πάμε στις τοποθετήσεις;  

Ο κύριος Μπεχράκης. 
 
Υπάρχουν καταγεγραμμένες οι μετρήσεις που είχε κάνει το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και φυλάσσονται σε αρχείο;    

 
Πριν από κάθε Επιτροπή στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Αλούπης 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μας έκανε, μας έστελνε ένα ραπόρτο με τις 

μετρήσεις του και τις εκτιμήσεις του τις επιστημονικές για τη διαδικασία που γινόταν, με τις 
παρατηρήσεις του. Τώρα εδώ πριν, από το τελευταίο πρωτόκολλο που βάλαμε στο Δημοτικό 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Συμβούλιο, αυτά καταχωρούνται και καταγράφονται από τον επιστημονικό συνεργάτη που 
υπάρχει επάνω, ο οποίος μας ενημερώνει γενικότερα και αναλυτικά για ότι γίνεται πάνω στη 
διαδικασία της κομποστοποίησης.  

 
Εγώ ρώτησα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αν είναι καταγεγραμμένες, 
κατατεθειμένες και μπορέσει  η Υπηρεσία, ο οποιοσδήποτε φορέας 

επιστημονικός να τα αντλήσει, να τα επεξεργαστεί, να τα ….. 
 
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ήταν σε κάθε συνεδρίαση της αρμόδιας 
επιτροπής, είχαμε και αυτή την καταγραφή και την εισήγηση ……. 

 
Άρα υπάρχει καταγραφή.  
 

ΑΛΟΥΠΗΣ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
Κύριε Αλούπη, αν θέλετε μετά να κάνετε κάποια τοποθέτηση, να την κάνετε.  
Να ολοκληρώσουμε τις ερωτήσεις. Άλλη ερώτηση δεν υπάρχει απ' ότι βλέπω. 

Λοιπόν τοποθέτηση.  
Θέλετε κάτι κύριε Φαββατά;  
Ο κύριος Μπεχράκης; 

 
Εντάξει η θέση μας είναι πάγια, δεν πρόκειται να την αλλάξουμε τώρα.  
 

Ωραία. Ευχαριστούμε.  
Ο κύριος Νιάρχος; 

 
Είναι η θέση μας ότι μπορούσε και σήμερα  κάτω από αυτές τις συνθήκες, η 
Δημοτική Αρχή να προχωρήσει σε διαχωρισμό στην πηγή των οργανικών 

από τα σύμμικτα, αν όχι σε όλη την έκταση της πόλης σε ορισμένα βασικά σημεία, όπως είναι 
η περιφέρεια της πόλης, που υπάρχουν κήποι να πιστοποιήσει τη διαδικασία των οργανικών 
από τους συμπολίτες μας.  
Η κοινοτική κομποστοποίηση στα χωριά, που μπορούσε να έχει έρθει σε συμφωνία με τους 
κατοίκους των χωριών και να παίρνουν τα ανακυκλώσιμα μόνο και θα μπορούσε ας πούμε σε 
μεγάλους δρόμους, να επιχειρήσει, αν όχι σε όλη την πόλη, να βάλει τα οργανικά σε άλλο 
χρώμα σακούλας, έτσι ώστε και για προπαιδεία των κατοίκων, αλλά και για βοήθεια στην 
επεξεργασία στην Μαραθόλακκα, θα βοηθούσε ακόμα να γίνεται πιο γρήγορα ο διαχωρισμός 
των οργανικών, από τα μη και όλη η πόλη να εκπαιδεύεται σε μία τέτοια κατεύθυνση.  
Όλα αυτά δείχνουν μαζί με την κατασκευή νέων κάδων υπόγειων, που προβλέπονται για τα 
σύμμεικτα ότι δεν έχει τέτοια διάθεση και οικεία βούληση για να προχωρήσει σε αυτή την 
διαχείριση των απορριμμάτων.  
Επομένως εμείς είμαστε κατά σε κάθε τέτοια λογική και πρακτική.   

 
Ευχαριστούμε.  
Ο κύριος Νιάρχος.  

 
Εμείς είχαμε από την αρχή επισημάνει, όλα αυτά τα προβλήματα που 
αναφέρθηκαν, για αυτή τη διαδικασία επιστημονικής παρακολούθησης που 

γινόταν πάνω στη Μαραθόλακκα και με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και όσον αφορά και το 
κόστος. Μακριά ήταν το Πανεπιστήμιο και ήταν μικρό το …….., ήτανε λίγα τα λεφτά που 
δινόντουσαν για να μπορεί να κάνει πραγματικά την παρακολούθηση και την έρευνα. Εμείς 
αυτό λέγαμε και βέβαια μετά που είχε ανατεθεί στην εταιρεία να κάνει αυτή τη διαδικασία.  
Τώρα είναι δύο ζητήματα: Πρώτον πρέπει να γίνεται επιστημονική παρακολούθηση;  
Εμείς λέμε πρέπει να γίνεται, όχι μόνο επιστημονική παρακολούθηση, αλλά και έρευνα ακόμη 
και σήμερα πρέπει να γίνεται. Αυτό βέβαια είναι δουλειά περισσότερο των Πανεπιστημίων και 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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της κεντρικής κυβέρνησης και δευτερευόντως των Δήμων, που πρέπει να συνδράμουν σε 
αυτήν τη κατεύθυνση.  
Βέβαια το ζήτημα εδώ είναι, ποιο θα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα και αν θα υπάρχει 
πρακτικό αποτέλεσμα και για το Δήμο και αν θέλετε και για την διαδικασία της διαχείρισης 
των απορριμμάτων, από την άποψη ότι έχει δρομολογηθεί μία διαδικασία με την «ΤΕΡΝΑ». 
Δηλαδή αυτά τα αποτελέσματα τι θα γίνουν; Της παρακολούθησης, θα δοθούν στην 
«ΤΕΡΝΑ»; Αχρείαστα θα είναι και σιγά μην τα λάβει υπόψη της η «ΤΕΡΝΑ» όλα αυτά τα 
αποτελέσματα. Δηλαδή υπάρχει, έχουμε μπει σε μία διαδικασία που και οι ιδιώτες, θα λέγαμε 
αλωνίζουν και ότι θέλουν κάνουν και ανεβάζουν την τιμή και προγραμματισμός δεν υπάρχει 
και περιστασιακά, γίνεται για να γίνεται, τώρα μία διαχείριση και για να μην μπαίνουν τα 
σκουπίδια στην πόλη της Καλαμάτας.  
Δεν είναι προγραμματισμός αυτός, δεν είναι διαδικασία ολοκληρωμένη. Έχουμε γενικότερη 
άποψη την οποία έχουμε πει και σε άλλες συνεδριάσεις στα Δημοτικά Συμβούλια.  
Εμείς θα καταψηφίσουμε, όχι επειδή είμαστε ενάντια στην επιστημονική παρακολούθηση, 
στην έρευνα που πρέπει να γίνεται, αλλά στον προγραμματισμό που υπάρχει, για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων και το ότι χαρίζονται όλα στους ιδιώτες.  
Γι' αυτό θα καταψηφίσουμε. 

 
Ευχαριστούμε.  
Ο κύριος Αντωνόπουλος. 

 
Θα ήθελα να πω δύο λόγια επί του θέματος.  
Θεωρούμε από την πλευρά μας ότι ο Δήμος, κύριε Παπαδόπουλε, θέλει 

να γνωρίζει προς όφελος της όλης διαδικασίας κατά πόσο αυτό που κάνουμε έχει 
αποτελέσματα. Για να γνωρίζει αν ας πούμε ….., αυτός δηλαδή είναι ο λόγος, αν η όλη 
διαδικασία αυτή που γίνεται, γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και αν όντως 
πραγματικά αξίζει να πληρώνει τον εργολάβο γι' αυτό που κάνει. Έτσι είναι ένας τρόπος 
δηλαδή να ελέγχουμε τι κάνουμε.  
Λοιπόν, είπατε προηγουμένως ότι ο εργολάβος έχει πάρει έναν χημικό. Αν δούμε το κόστος 
του χημικού που κάνει αυτήν τη δουλειά, θα δούμε ότι το κόστος ενός επιστήμονα που 
ελέγχει και μπορεί να βλέπει στοιχεία, λογικό είναι ότι δεν θα ξεπερνάει τις 10, 15.000 € 
ετησίως.  
Άρα αν αυτός μπορεί και το κάνει με 15.000 €, γιατί εμείς να μπούμε σε διαδικασία των 60 
και των 70.000 €;  
Τέλος πάντων η δικιά μας πρόταση είναι η εξής: Μπορούν οι Υπηρεσίες του Δήμου, γιατί 
διαθέτουν κατάλληλους επιστήμονες περιβαλλοντολόγους, προσέξτε χημικούς μηχανικούς, 
μηχανολόγους, που είναι αρμόδιες ειδικότητες για να κάνουν τη δουλειά αυτή, σε συνεργασία 
με πιστοποιημένα εργαστήρια, να στέλνει δηλαδή δείγματα τα οποία τα παίρνατε εσείς, η 
Υπηρεσία σας, έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε αυτό το πράγμα, να ελέγχεται δηλαδή τον 
ανάδοχο, να τα στείλετε σε πιστοποιημένα εργαστήρια και να έχετε αποτελέσματα.  
Αυτό θα σας κόστιζε το πολύ, το πολύ θα σας κόστιζε ένα ποσό της τάξεως των 10 με 12.000 
€ ετησίως.  
Θεωρώ δηλαδή αδιανόητο ο Δήμος, να μπει σε μία διαδικασία των 70.000 €, 60.000 €, να 
κάνει μία εργασία, την οποία  αν θα αποτανθείτε σε ένα γραφείο που ελέγχει το υλικό αυτό, 
συγνώμη όχι σε ένα γραφείο, ένα εργαστήριο πιστοποιημένο έτσι, πιστοποιημένο που ελέγχει 
και τα ύδατα και άλλες ουσίες και τα λοιπά, θα μπορεί να σας πει τι κομπόστ έχετε έτσι και 
αυτά τα στοιχεία να τα κρατάτε σε ένα αρχείο με τους υπαλλήλους που έχει ο Δήμος, τους 
περιβαλλοντολόγους, τους χημικούς, τους μηχανολόγους και τα λοιπά και να έχετε μία πλήρη 
εικόνα.  
Δεν καταλαβαίνω και κλείνω, γιατί θα πρέπει να δώσουμε 60, 70.000 €; Εκτός και αν δεν μας 
εξυπηρετεί αυτή η λύση, για άλλους λόγους υποψιάζομαι.  
Λοιπόν, νομίζω ότι, τι να πω τώρα, υπερβολή είναι αυτό. Το γνωρίζετε εσείς από την δουλειά 
σας, γιατί είστε και εσείς του επαγγέλματος, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό.  
Να καταφύγετε στην λύση των δικών μας μέσων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Θέλετε κάτι κύριε Αλούπη;  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Ναι, ναι.  

 
Ο κύριος Αλούπης έχει το λόγο.  
Κύριε Παπαδόπουλε, αν θέλετε κάτι, μετά στο τέλος τα μαζεύετε όλα.   
 
Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητη αυτή η επιστημονική ….., ο επιστημονικός 
έλεγχος και αυτό που εγώ θα επικροτούσα ιδιαίτερα θα ήταν άμα αυτό το ……, 

όποιος αναλάβει να είναι αξιόπιστος όπως ήταν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, γιατί όντως ήταν 
ένα αξιόπιστο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε όλες τις …….., παρ' όλες τις δυσκολίες, παρ' όλα τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε, μας έδωσε μια πολύ σαφή εικόνα σε πολλά πράγματα και μας 
άνοιξε τα μάτια σε πολλά πράγματα. 
Λοιπόν κάτι αντίστοιχο θα ήθελα να γίνει και τώρα και να μην πάμε σε αυτές τις λύσεις, είχε 
βάλει ο ανάδοχος, πήρε ο ανάδοχος κάποιον χημικό μηχανικό, κάποιον τέλος πάντων να μην 
προσδιορίσω κιόλας και να γίνονται όλα αυτά που γίνονται, γινόσανται, γίνονται και θα 
γίνονται απ’ ότι φαίνεται στη Μαραθόλακκα.  
Έτσι κι αλλιώς άμα προκύψει κάτι καινούργιο, μια καινούργια μορφή διαχείρισης, σε έναν 
κεντρικό σχεδιασμό και τα λοιπά, οπωσδήποτε τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι για χρήση 
μελλοντικά, είναι για χρήση αυτών που κάνουμε, αυτά που επεξεργαζόμαστε, δεν είναι για 
χρήση μελλοντικά και αν αυτά που επεξεργαζόμαστε γίνονται σωστά.  
Αυτός είναι ο λόγος. Άρα απαραίτητος. 

 
Ευχαριστούμε. 
Κύριε Παπαδόπουλε και ψηφίζουμε μετά. 

 
Ναι. Να πω ότι το σκεπτικό το δικό μας και το θεωρούμε σωστό είναι 
αυτό που λέει ο κύριος Αλούπης. Δηλαδή αν θέλουμε πράγματι να 

κάνουμε σοβαρή και σωστή δουλειά, πρέπει να συνεργαστούμε με έναν αξιόπιστο 
συνεργάτη,  ο οποίος να μπορεί να την κάνει.  
Οι λύσεις αυτές που μέχρι τώρα έχουν ….. και η σημερινή είναι μία πρόχειρη εμβληματική 
λύση μέχρι να μπορέσουμε να τρέξουμε την άλλη διαδικασία.  
Όσον αφορά τα αποτελέσματα, όσον αφορά τη δικιά μας δυνατότητα κύριε Αντωνόπουλε, 
έχουμε και εγγράφως και προφορικά πει ότι είναι τέτοια η πληθώρα της δουλειάς που έχουμε 
και αυτά που είπε ο κύριος Μπεχράκης είναι σωστά και εμείς, δεν προλαβαίνουμε, δεν 
προλαβαίνουμε, πιστέψτε με, δεν προλαβαίνουμε. Δηλαδή ιδέες απλούστερες δεν μπορούν 
να γίνουν επειδή δεν προλαβαίνουμε.  
Αυτήν τη στιγμή κρατάμε τη Μαραθόλακκα, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο γίνεται, με 
όποιες δυνάμεις έχουμε την κατάσταση σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και πιστεύουμε μέσα 
από το ΕΣΠΑ και με κάποια βοήθεια που θα πάρουμε από εξωτερικούς συνεργάτες να 
μπορέσουμε να διευρύνουμε την διαδικασία.  
Είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο που έχουμε, όσον αφορά βέβαια τα αποτελέσματα, τα 
αποτελέσματα δεν είναι ……, αν στήσουμε μία τέτοια καλή δουλειά ανεξαρτήτως «ΤΕΡΝΑ», 
αυτό έχει προκριθεί αν εφαρμοστεί το μοντέλο το 1Β που είχαμε πει, που είναι κεντρικά η 
διαχείριση, αλλά με αποκεντρωμένες κομποστοποιήσεις. Αν θέλουμε να το τρέξουμε αυτό και 
να το υποστηρίξουμε, υποτίθεται πρέπει να προετοιμαστούμε και να έχουμε την ανάλογη 
υποστήριξη, έτσι;  
Για αυτό πιστεύω ότι πρέπει ….., άλλωστε το ποσό είναι τόσο, διαγωνισμός όμως είναι. Αν 
υπάρξει αξιόλογος, αξιόπιστος και πιστοποιημένος συνεργάτης που θα μας δώσει μία μικρή 
προσφορά,  θα πάμε στη μικρή προσφορά, αρκεί να είναι αξιόπιστος. 

 
Να κάνω μια μικρή παρέμβαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  



Συνεδρίαση :  25/2017 Τρίτη  16 / 05 / 2017 ΑΠΟΦΑΣΗ   218/2017 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   10

Και στην κεντρική διοίκηση να πάμε με την «ΤΕΡΝΑ», πάλι εκεί μπαίνει ότι οι Δήμοι που θα 
έχουν κάνει διαλογή στην πηγή, θα αφαιρούνται και θα προχωράνε τα αφαιρούμενα τα 
απορρίμματα που έχουν κάνει διαλογή στην πηγή.  

 
Έτσι πιστεύω ότι θα γίνει.  
 

Εντάξει. 
 Άρα λοιπόν γιατί δεν προχωράτε, δεν προχωράτε εσείς,  η Δημοτική Αρχή 

απευθύνομαι, από τώρα να βάλετε τέσσερις κάδους, πέντε κάδους σε ορισμένους κεντρικούς 
δρόμους  της πόλης. Αφού έτσι και αλλιώς και με την «ΤΕΡΝΑ» να πάμε πάλι κάδους θα 
βάλουμε να διαχωρίσουμε. Γιατί δεν το κάνετε από τώρα αυτό το πράγμα;  

 
Ναι να το απαντήσω αυτό. Γιατί το έχω πει και άλλη φορά, σωστό είναι 
και εμείς λέμε απολύτως σωστό, αλλά αυτή την στιγμή έχουμε βάλει 

καταρχήν το πρόγραμμα μέσα στο «ΕΣΠΑ» ένα από τα προγράμματα είναι προδιαλεγμένο, 
οργανικό. Αυτό απαιτεί να πάρουμε και απορριμματοφόρο, να έχουμε την δυνατότητα να 
βγάζουμε ξεχωριστά δρομολόγια και να πάρουμε και τους κάδους, έτσι; Πέρα από τη 
χωροθέτηση ……. 

 
Και προσωπικό θέλει. 

 
Ναι, ναι, προφανώς χρειάζεται μια παραπάνω δουλειά.   
Είπαμε και είναι σωστό αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε όπως λέμε από 

μεγάλες μονάδες, όπως είναι τα ξενοδοχεία τα μεγάλα της παραλίας, οι στρατιωτικές 
μονάδες, τα καταστήματα της Ναυαρίνου  και να σας θυμίσω αυτό. Το '11 πριν καούν τα 
μηχανήματα του Ρέντζου τότε, το είχαμε ξεκινήσει. Βέβαια για να έχουμε αποτέλεσμα πρέπει 
να οργανωθούμε πάρα πολύ.  
Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολες οι προϋποθέσεις που έχουμε από άποψη έμψυχου 
και άψυχου δυναμικού. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα, συμφωνούμε σε αυτά, αλλά δεν είναι 
εύκολο να γίνουν. Προσπαθούμε να προμηθευτούμε και να έχουμε και μία υποστήριξη, δεν 
γίνεται, δεν γίνεται.  
 
ΦΩΝΗ: Τους κάδους ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Και να το πάρουν αυτοί, πρέπει να βγάλουμε πρόγραμμα να τα 
μαζέψουμε. Κύριε Μπεχράκη πρέπει να έχουμε προσωπικό, να κάνει 

ειδικότερο δρομολόγιο να το μαζέψει και να πάμε στη διαδικασία αυτή.  
 
ΦΩΝΗ: ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ναι, ναι δεν γίνεται. 
 

Λοιπόν πάμε σε ψηφοφορία.  
Εγώ απλά ήθελα να πω ότι αφενός ο διαγωνισμός, αποτελεί εγγύηση για την 

αξιοπιστία αυτού που θα αναδειχτεί και δεύτερον ας με διαψεύσει ο κύριος Παπαδόπουλος, η 
Υπηρεσία Καθαριότητας είναι από τις Υπηρεσίες, οι οποίες αποδεκατίστηκαν με τις 
μετακινήσεις του προσωπικού  από το '11 και μετά, με τις συνταξιοδοτήσεις και δυστυχώς τα 
προβλήματα εξακολουθούν και υπάρχουν και δεν μπορούν να επιλυθούν τα προβλήματα της 
καθαριότητας του προσωπικού με συμβασιούχους κατά καιρούς που προσλαμβάνουμε.  
Κύριε Φαββατά ψηφίζετε;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κατά.  

 
Ο κύριος Μπεχράκης κατά,  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ο κύριος Νιάρχος κατά,  
η πλειοψηφία υπέρ,  
κατά πλειοψηφία.  
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη, Φαββατά και Νιάρχου 
οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ,  

κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 

Ι. Εγκρίνει τη διενέργεια της παροχής υπηρεσίας «Επιστημονική παρακολούθηση 
λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας» 
με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό. 

 
IΙ. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού 

όπως αυτές περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 1/2017 μελέτη της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 74.400,00 € με Φ.Π.Α.  και καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 
IΙΙ.  Καταρτίζει τους όρους  και  συντάσσει τη διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, 

σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.  

 
IV. Το κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη 
τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.  

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

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Γυφτέας Ηλίας 

  2. Δημόπουλος Δημήτριος 

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπεχράκης Σταμάτης  

  5. Μπουζιάνης Παύλος  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος  
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  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Ιουνίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


