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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   199/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Απριλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 13/19-04-2006 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

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

Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Μέλιος Ιωάννης  και 5) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακόπουλος Διονύσιος.   

 

 

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 14-(ii) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

 Επί των πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για την προμήθεια:             
(ii)  45 καλαθιών απορριμμάτων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 26-04-2006 υπηρεσιακή 
εισήγηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ: ¨Επί του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 45 ΚΑΛΑΘΙΩΝ   
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ » 
           
Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια 45 καλαθιών απορριμμάτων» η οποία εισηγείται την επανάληψη του 
διαγωνισμού.  Η  εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας κρίνεται κατεπείγουσα ενόψει της 
θερινής περιόδου και έπειτα από την επιπλέον καθυστέρηση που προκύπτει από την 
επανάληψη του διαγωνισμού, συνεπώς εισηγούμεθα την επανάληψη του διαγωνισμού σε 
χρονικό διάστημα δέκα ημερών από την τελευταία για τον Ο.Τ.Α. υποχρεωτική δημοσίευση 
της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο, όπως προβλέπεται από το αρ. 10.1.α 
του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  Επίσης κρίνεται σκόπιμο να γίνει η διευκρίνιση ότι στο αρ 4 παρ. 4.3 τα 
πιστοποιητικά κοινωνικής ασφάλισης που οφείλουν να προσκομίσουν οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό αφορούν τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση των 
εργαζομένων. 
 
Για το Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
      Γιάννης Παπαδόπουλος                                     Τζαμουράνης Βασίλειος» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη διαβιβαζόμενη έκθεση της επιτροπής 
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
«ΕΚΘΕΣΗ  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την : ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 45 ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ¨ 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 3 Απριλίου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι : 

1. Κουλουμβάκος Παναγιώτης – Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
2. Κισκήρας Νικόλαος – Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
3. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος – Τεχνολόγος Μηχανολ. Μηχανικός 

Οι οποίοι αποτελούν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και αξιολόγησης 
που διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 11389/93 υπουργική απόφαση : « Περί 
ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και συγκροτήθηκε με την 37/2006 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, συνεδρίασαν στο δημαρχιακό κατάστημα 
με θέμα τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά που αφορά στην : « 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 45 ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου 
Καλαμάτας. 
Αφού έλαβαν υπόψη: 
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1) την υπ’ αρίθμ. 40/2006 μελέτη για την :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 45 ΚΑΛΑΘΙΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού : 15.261,75 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

2) Την 64/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων και 
σύνταξη διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού. 

3) Την κατάθεση δύο προσφορών των παρακάτω εταιρειών: 
Α) «SPIDER – Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»  
Β) «ATHLETICO – Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΕΒΕ»  
 
Προχώρησαν στο α΄στάδιο της διαδικασίας και άνοιξαν τους φακέλους συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και εξέτασαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, διαπιστώθηκε ότι από την 
εταιρεία «ATHLETICO – Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΕΒΕ» απουσίαζαν οι βεβαιώσεις επικουρικής 
ασφάλισης, που αποτελούν δικαιολογητικά τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
διακήρυξης υποβάλλονται στο φάκελο προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού. 
Κατόπιν τούτου η επιτροπή ομόφωνα 
 
                                          ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  
Την επανάληψη του ως άνω διαγωνισμού με στόχο την επίτευξη καλύτερου 
ανταγωνισμού.   
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΤΕΧ. ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. 
2. ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΕΧ. ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. 
3. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. – ΤΕΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ.» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος στέκεται ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα για την κατεπείγουσα 
ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των 45 καλαθιών απορριμμάτων προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι πιεστικές ανάγκες της πόλης, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και 
για να δρομολογηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες απορρόφησης των προβλεπόμενων 
χρηματοδοτήσεων.  Ακολούθως παρατηρεί ότι η σύντμηση της προθεσμίας του 
διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ενώ διευκολύνει την 
εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκαιοτήτων, δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα 
στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων αφού έχει ήδη 
προηγηθεί και το εικοσαήμερο της αρχικής διαδικασίας. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη 
ενημερωθεί ενώ οι δύο εταιρείες που συμμετείχαν στον αρχικό διαγωνισμό θα ενημερωθούν 
και από την υπηρεσία του Δήμου για τις λεπτομέρειες του επαναληπτικού διαγωνισμού. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ότι, όπως διαπιστώθηκε από την εξέλιξη και άλλων 
δημοπρασιών αλλά και της συγκεκριμένης, είναι απαραίτητο να γίνει μια διευκρίνιση σχετικά 
με το εδάφιο 4 της παραγράφου 3α του άρθρου 4 της διακήρυξης το οποίο έχει αναλυτικά 
ως εξής: «Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι (οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης…». Ο όρος «κοινωνική ασφάλιση» 
αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση. Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται 
σκόπιμο να γίνει με σαφήνεια προκειμένου να προληφθούν πιθανές παρερμηνείες από τους 
συμμετέχοντες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω καθυστερήσεις με υποβολή 
ενστάσεων κλπ.  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τόσο την 
εισήγηση του κ. Προέδρου όσο και την εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και τις σχετικές 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού της προμήθειας 45 καλαθιών 
απορριμμάτων, προϋπολογισμού 15.261,75 € συμπεριλαμβανομένου και του 
ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 40/2006 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου Καλαμάτας, την 16η Μαΐου 2006, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών την 10.30 και ώρα λήξης την 11.00, με τους ίδιους λοιπούς όρους 
της αρχικής διακήρυξης και με τη διευκρίνιση ότι η διατύπωση η οποία περιέχεται 
στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3α του άρθρου της 4 «Πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι (οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης…», αφορά τόσο στην κύρια όσο 
και στην επικουρική ασφάλιση. 
  
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 
Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  2 Μαϊου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Ο Γραμματέας 

Γιάννης Παπαδόπουλος 
 
 


