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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   2/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   22/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 19η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στη 2η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και  της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 - τ. Β), 
μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3977/14-1-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής και από  τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος, 6) Τζαμουράνης Βασίλειος και 7) 
Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αγγελής Αναστάσιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Αγγελή Αναστάσιο.   

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Καλαμάτας και Μ. Μαντίνειας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν 
στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς παραβρίσκονται:

o λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη και 

o η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κα Χρονοπούλου 
Μαρία.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Οικονομάκου Μαρία.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Επανάληψη της διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παράδοση 
Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής τους, με 

τους ίδιους όρους.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 1651/07-01-2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου και στο 
διαβιβαζόμενο μ’ αυτό πρακτικό δημοπρασίας της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, που 
έχουν σταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση και τα οποία έχουν ως 
εξής:

ΘΕΜΑ: «Επανάληψη της διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παράδοση 
Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα συλλογής τους» με 
τους ίδιους όρους.  

Έχοντας υπόψη το από την 28η Δεκεμβρίου 2021 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών 
για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας, σχετικά με την 
παράδοση-εκποίηση Ο.Τ.Κ.Ζ. σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα συλλογής τους», σύμφωνα με το 
οποίο δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος με αποτέλεσμα ο πλειοδοτικός Διαγωνισμός να αποβεί 
άγονος, σας διαβιβάζουμε το ως άνω πρακτικό και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η επανάληψη της πλειοδοτικής διαδικασίας με τους ίδιους 
όρους.

   Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
                                             ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Δρ. ΤΣΙΜΙΚΛΗ Ι.Μ.              ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ                    ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
        ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πρακτικό δημοπρασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Στο κεντρικό Δημαρχείο Καλαμάτας στην οδό Αθηνών 99, σήμερα  την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή διενέργειας Δημοπρασιών για την 
εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας, για να διενεργήσει τη 
δημοπρασία για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από τα 
σημεία του Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ όπως 
ορίζεται στην υπ. αριθ. 116508/13-12-2021 διακήρυξη του Δημάρχου περίληψη της οποίας  
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες:  Θάρρος στις 15/12/2021 και Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών στις 
15-12-2021. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:
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1) Μαρινάκης Σαράντος 
2) Δρούγας Παντελής
3) Καραγιάννης Ανδρέας

Για την εκποίηση  των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από τα σημεία του 
Δήμου με τελικό σκοπό την παράδοση τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ δεν υπήρχαν 
συμμετέχοντες. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                       Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ                                 Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως η εισήγηση, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε κάποια ερώτηση εδώ; Ψηφοφορία;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί δεν είχαμε κανένα ενδιαφέρον…;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ...(δεν ακούγεται).

Δεν ήρθε κανείς. 
Στην Επιτροπή μετέχει ο υποφαινόμενος, ο κ. Καραγιάννης και ο κ. Δρούγας. 

Δεν προσήλθε ουδείς. 
Με τους ίδιους όρους πηγαίνουμε και αν σε περίπτωση απέβη άκαρπος και η πλειοδοτική 
διαδικασία, τότε θα έρθουμε για κατάρτιση νέων όρων.

Κανονικά πρέπει να λέμε δεν προσήλθε κάποιος. Και εγώ, όλοι το κάνουμε 
το λάθος, αλλά δύο καταφάσεις… δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφαση. 

Δεν προσήλθε, δεν προσήλθε ουδείς, δεν προσήλθε κανένας, δηλαδή κάποιος ήρθε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δύο αρνήσεις κάνουνε μια κατάφαση, ναι.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά όλοι το κάνουμε, έτσι το λέμε αλλά…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Έχει επικρατήσει ότι δεν ήρθε κανένας.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, δεν ήρθε κανένας. Άρα ήρθε κάποιος.

Άρα ήρθε κάποιος. 
Ψηφοφορία. Ομόφωνα είμαστε;

ΦΩΝΕΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την υπ’ αριθμ. 174/2021  απόφαση του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας, την υπ’ αριθμ. 687/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
καθώς επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81  και των άρθρων 72 & 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την επανάληψη της διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού 
για την παράδοση Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε εγκεκριμένο 
συλλογικό σύστημα συλλογής τους, λόγω του άγονου του διαγωνισμού, 
δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, με τους ίδιους όρους της  
Διακήρυξης, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 687/2021 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Καλαμάτας, με ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών την 11/02/2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
μ.μ.. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαράντος Μαρινάκης 1. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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