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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   35/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   383/2008 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η  Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 35η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 11-09-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 378 απόφαση), 3) 
Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής: 
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο, τακτικό µέλος, ο οποίος 
αν και κλήθηκε νόµιµα δεν παραβρίσκεται.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο  κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο, τακτικό µέλος ο οποίος 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση µόνο προκειµένου να καταθέσει τις απόψεις του για το 1ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης αλλά ως προς τη συνεδρίαση, κατά δήλωσή του, 
αναπληρούται από τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.      

 

 
Στη συνεδρίαση παρίστανται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος και ο ∆ικηγόρος του ∆ήµου κ. Αντώνιος Μανιάτης.  
 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:  

 

Θέλω να παρακαλέσω να ενταχθούν δύο θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης, 
να τα κρίνετε αν πρέπει να ενταχθούν. Είναι τα εξής: 

 
1. Αποµάκρυνση  ογκωδών απορριµµάτων από το κτίριο του παλιού 

νοσοκοµείου. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 21255/12-9-2008 εισήγηση  του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου για το θέµα αυτό, έχει ως εξής:  
 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:¨Α̟οµάκρυνση ογκωδών α̟ορριµµάτων α̟ό το  κτίριο του ̟αλιού νοσοκοµείου¨. 
 
     Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Καλαµάτας θα µεταφερθούν σύντοµα στο κτίριο του παλιού νοσοκοµείου 
Καλαµάτας για το οποίο έχουν ήδη δροµολογηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας οι απαραίτητες 
ενέργειες για την παραχώρηση του κυρίως κτιρίου του νοσοκοµείου. Το συγκεκριµένο κτίριο σήµερα, έπειτα 
από την αποµάκρυνση του εξοπλισµού του νοσοκοµείου, βρίσκεται σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Είναι 
γεµάτο απορρίµµατα και ογκώδη αντικείµενα και είναι απαραίτητο να καθαριστεί. 
 
     Για το λόγο αυτό εντάχθηκε ο Κ.Α. 20.7331.02 µε τίτλο ¨Αποµάκρυνση ογκωδών απορριµµάτων από το  
κτίριο του παλιού νοσοκοµείου¨, πίστωση 5.450 € και χρηµατοδότηση ∆.Π. στο τεχνικό πρόγραµµα του 
∆ήµου µε την 453/2008 Α.∆.Σ. Στη συνέχεια συντάχθηκε η µε αριθµό 29/2008 µελέτη της ∆/νσης 
Περιβάλλοντος όπου περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν.  
 

Τέλος η υπηρεσία προέβη σε αναζήτηση προσφορών από τους παρακάτω: 1) CLEAR- Φιλανδριανού 
Στ. Μαρία και  2) ΥΑ∆ΕΣ-Στ. Ρεντζεπέρης και ΣΙΑ Ο.Ε.,   τις οποίες και αποστέλλουµε στη ∆ηµαρχιακή 
Επιτροπή για άνοιγµα και αξιολόγηση. 

 
Πρέπει λοιπόν να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: ¨Καθαρισµός από απορρίµµατα 
κτιρίου παλιού νοσοκοµείου¨ µε βάση τις διατάξεις του Ν.28/80, του Ν. 3463/06 και του Ν.2623/98 µετά 
από αναζήτηση προσφορών.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
 

εισηγούµαστε: 
Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ¨Αποµάκρυνση ογκωδών απορριµµάτων από το  κτίριο του 
παλιού νοσοκοµείου¨ στο µειοδότη που θα προκύψει από το άνοιγµα των προσφορών. 

 
 

  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ  
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

Συν. : Μελέτη 29/2008»  

 
 
2. Καθαρισµός από απορρίµµατα κτιρίου παλιού νοσοκοµείου. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 21256/12-9-2008 εισήγηση  του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων 
της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου για το θέµα αυτό, έχει ως εξής:  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   
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«ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
ΘΕΜΑ:¨Καθαρισµός α̟ό α̟ορρίµµατα κτιρίου ̟αλιού νοσοκοµείου¨. 
 
     Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Καλαµάτας θα µεταφερθούν σύντοµα στο κτίριο του παλιού νοσοκοµείου 
Καλαµάτας για το οποίο έχουν ήδη δροµολογηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας οι απαραίτητες 
ενέργειες για την παραχώρηση του κυρίως κτιρίου του νοσοκοµείου. Το συγκεκριµένο κτίριο σήµερα, έπειτα 
από την αποµάκρυνση του εξοπλισµού του νοσοκοµείου, βρίσκεται σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Είναι 
γεµάτο απορρίµµατα και ογκώδη αντικείµενα και είναι απαραίτητο να καθαριστεί. 
 
     Για το λόγο αυτό εντάχθηκε ο Κ.Α. 20.7331.01 µε τίτλο ¨Καθαρισµός από απορρίµµατα κτιρίου παλιού 
νοσοκοµείου¨, πίστωση 10.000 € και χρηµατοδότηση ∆.Π. στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου µε την 
453/2008 Α.∆.Σ. Στη συνέχεια συντάχθηκε η µε αριθµό 28/2008 µελέτη της ∆/νσης Περιβάλλοντος όπου 
περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν.  
 

Τέλος η υπηρεσία προέβη σε αναζήτηση προσφορών από τους παρακάτω: : 1) CLEAR- 
Φιλανδριανού Στ. Μαρία και  2) ΥΑ∆ΕΣ-Στ. Ρεντζεπέρης και ΣΙΑ Ο.Ε.,  τις οποίες και αποστέλλουµε στη 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή για άνοιγµα και αξιολόγηση. 

 
Πρέπει λοιπόν να γίνει απ΄ ευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: ¨Καθαρισµός από απορρίµµατα 
κτιρίου παλιού νοσοκοµείου¨ µε βάση τις διατάξεις του Ν.28/80, του Ν. 3463/06 και του Ν.2623/98 µετά 
από αναζήτηση προσφορών.  

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
 

εισηγούµαστε: 
Την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ¨Καθαρισµός από απορρίµµατα κτιρίου παλιού 
νοσοκοµείου¨ στο µειοδότη που θα προκύψει από το άνοιγµα των προσφορών. 

 
 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ  

MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 

 

Συν. : Μελέτη 28/2008» 

 
Κύριε Λιοντήρη, νοµίζετε ότι πρέπει να ενταχθούν στην ηµερήσια διάταξη σήµερα;  
 
Ακούστε, ποιο είναι το κατεπείγον.  Θα πω εγώ ποιο είναι το κατεπείγον και κ. Λιοντήρη 
έχετε το λόγο αµέσως.  
Το κατεπείγον είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η µελέτη η οποία έχει δωριθεί όπως ξέρετε ως 
µελέτη στο ∆ήµο Καλαµάτας, µέχρι κάποιο επίπεδο, δεν ξέρω ακριβώς µέχρι ποιου είναι, 
αλλά οι µηχανικοί θέλουν να προχωρήσουν σε αποκάλυψη δοµικών – στατικών στοιχείων 
του κτιρίου ώστε να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται, ακτινογραφίες κ.λ.π., κιόνων. 
Είναι γεµάτο τσουβάλια, µπαούλα, κρεβάτια, δεν µπορούν να µπουν µέσα και γι΄ αυτό 
ζητείται, είναι 5.000 τ.µ., είναι εγκαταλελειµµένα  τα πάντα, το παλιό νοσοκοµείο αφέθηκε 
όπως ήταν κατ΄ ουσίαν και να µπούµε µέσα να το καθαρίσουµε, να το τακτοποιήσουµε για 
να κάνουν οι µηχανικοί τη δουλειά τους. Είναι εδώ και δεν µπορούν να προχωρήσουν, αυτό 
είναι το κατεπείγον. Και θα αναλάβει η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος την επίβλεψη µε ανάθεση 
σε συνεργεία καθαριότητας.  
Υπάρχουν κάποια στοιχεία µέσα τα οποία είναι δύσκολα, κρίσιµα, όπως είναι τα εργαστήρια 
τα ακτινολογικά. Αυτά, έχουµε έρθει σε επαφή µε το ∆ηµόκριτο, δεν θα γίνει καµία ενέργεια 
δεν θα προχωρήσουµε πουθενά αν δεν έχουµε τις εντολές από το ∆ηµόκριτο και δεν 
κινηθούµε σύµφωνα µε τις οδηγίες του.  
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Έχοµε επίσηµα έγγραφα από το Νοσοκοµείο ότι δεν θεωρούν τίποτε άξιο λόγου, εµείς όµως 
εκτιµούµε ότι υπάρχουν κάποια πράγµατα άξια λόγου γι΄ αυτό και θα τα διαφυλάξουµε. 

 
 … (δεν ακούγεται) 
           

Η προµελέτη κατ΄ ουσίαν γίνεται αλλά θα προχωρήσει ίσως µέχρι το 60% της 
µελέτης, είναι δωρεάν από τον καπετάν Βασίλη τον Κωνσταντακόπουλο προς 

το ∆ήµο Καλαµάτας. Το έχουµε πει, σε χρόνο ….  
Πάντως έτσι και αλλιώς για να µπορούν να δουλέψουν οι µηχανικοί πρέπει να µπουν 
συνεργεία καθαρισµού µέσα. Κρίνεται ότι δεν πρέπει να µπουν οι υπηρεσίες οι δικές µας για 
µια σειρά από πολύ σοβαρούς λόγους. Επειδή εκτιµούµε ότι υπάρχουν πράγµατα αξίας παρ΄ 
ότι έχουµε επίσηµα έγγραφα από το Νοσοκοµείο ότι δεν χρειάζονται τίποτα από αυτά, εµείς 
θα τα καταγράψουµε, θα τα διαφυλάξουµε, έχει εκπονηθεί, έτσι είναι κ. Λιοντήρη; ένα 
σχέδιο καταγραφής, διαφύλαξης ώστε στη συνέχεια να κάνουµε µία δεύτερη κουβέντα αν 
χρειάζονται κάτι, γιατί θεωρούµε ότι κάποια στοιχεία είναι χρήσιµα. Φοβούµαι ότι πολλά 
έχουν απολεσθεί αγαπητοί συνάδελφοι στα 8 χρόνια που είναι εγκαταλελειµµένο, διότι το 
βρήκαµε γεµάτο αλλοδαπούς µέσα οι οποίοι κοιµόντουσαν στο συγκεκριµένο χώρο. Μετά 
από 8 χρόνια κάποια πράγµατα έχουν χαθεί. Ότι πάντως εξευρεθεί θα καταγραφεί  για να 
ξέρετε το τι υπάρχει εκεί αλλά για να µπουν οι µηχανικοί και για λόγους που συνδέονται µε 
την υγεία, ιδιαίτερα στα υπόγεια, πρέπει να το καθαρίσοµε δεν γίνεται διαφορετικά.  
Επειδή λοιπόν δεν µπορεί να τους έχοµε κάθε µέρα εδώ, εισάγοµε το θέµα, παρακαλούµε 
να ενταχθεί στην ηµερήσια διάταξη και να προχωρήσει η διαδικασία της ανάθεσης.  
Κύριε Λιοντήρη.  

 
Χωρίσαµε τις εργασίες σύµφωνα µε τη µελέτη σε δύο επεµβάσεις. Υπάρχει 
άχρηστο υλικό, υπάρχουν επικίνδυνα υλικά τζάµια, που στο νοσοκοµείο 

δηµιουργούν δυσκολία πρόσβασης  είτε σ΄ ένα απλό επισκέπτη αλλά και κυρίως στα 
συνεργεία που θέλουν να κάνουν τις στατικές και τις δειγµατοληψίες και υπάρχει ένα άλλο 
κοµµάτι εργασιών, η αποµάκρυνση από µέσα από το χώρο του νοσοκοµείου του κινητού 
υλικού, των ογκωδών, κρεβατιών, φορεαµών,  γραφείων, καρεκλών, που αυτά θα τα 
βγάλουµε από το χώρο του νοσοκοµείου, θα τα καταµετρήσουµε, θα τα φυλάξουµε στις 
αποθήκες που είναι παρακείµενες του νοσοκοµείου και ότι από τα υπόλοιπα υλικά είναι 
ανακυκλώσιµο θα συνεννοηθούµε µε το Κ∆ΑΥ και θα εγκαταστήσει εκεί έναν κάδο των 8 
κυβικών και θα τα πάρει. Ας πούµε  φακέλους, χαρτικά ή υφάσµατα ή σεντόνια που µπορεί 
να είναι ανακυκλώσιµα. Τα υπόλοιπα άχρηστα υλικά και αυτά που εµποδίζουν, γιατί τώρα 
είναι και ένας χώρος γεµάτος µε περιττώµατα  κ.λ.π., θα οδηγηθούν στην  Μαραθόλακα. Η 
εργολαβία αυτή έχει να κάνει και µε τον καθαρισµό, αφού βγουν αυτά και καθαριστούν, θα 
πλυθούν, για να είναι και άµεση η πρόσβαση και ασφαλής η πρόσβαση σ΄ όποιον µπαίνει 
στο χώρο αυτό.  
 
Φωνή: …. (δεν ακούγεται) 

 
 Καταρχάς η προσέγγιση του κόστους είναι πολύ µεγάλη. Το διακριτό σηµείο 
ήταν το κινητό στοιχείο και αυτό που έχει κάποια αξία για να εκποιηθεί στην 

πορεία και το άλλο που είναι η καθαρή εργασία του καθαρισµού. 
 

 
 Ένα σηµαντικό ποσοστό από αυτά τα χρήµατα θα προέλθουν από εκποίηση 
του υλικού.  

Λοιπόν, εισηγούµαστε να ενταχθεί το θέµα ως έκτακτο στην ηµερήσια διάταξη και ο λόγος 
είναι ότι είναι οι µηχανικοί εδώ και πρέπει να προχωρήσουν τη διαδικασία της µελέτης. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Πέστε κάτι άλλο, πέστε ……., όχι ότι είναι οι µηχανικοί εδώ. Θα µείνουν 
οι µηχανικοί 15 - 20 µέρες να περιµένουν να γίνει …… 

 
 Τι να κάνουµε; 

 
 ∆εν είναι έτσι, δεν µπορεί να γίνει έτσι. Θα πάνε στην Αθήνα και θα 
κατέβουν σε 15 ηµέρες.  …… (δεν ακούγεται)      

 
Είναι αυτό ακριβώς. Εκείνο το οποίο λέγω και να καταγραφεί στα πρακτικά, η 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει την υποχρέωση να ασκεί την εποπτεία, 

υπάρχουν κάποια πράγµατα µέσα τα οποία έχουν αξία και τα ξέρετε και αξία σηµαντική, 
εµείς έχοµε επίσηµα έγγραφα από το νοσοκοµείο ότι δεν χρειάζονται τίποτε απ΄ όλα αυτά, 
όλα αυτά θα εκποιηθούν κατά τις προβλεπόµενες διαδικασίες  από το νόµο ή θα 
αξιοποιηθούν από Υπηρεσίες του ∆ήµου Καλαµάτας σε τοµείς δράσεις όπου υπάρχει 
αναγκαιότητα. Ως παράδειγµα λέγω ότι στην κατασκήνωση µη τουριστικού χαρακτήρα των 
αθιγγάνων χρειαζόµαστε 100 κρεβάτια, όχι τα στρώµατα τα οποία έχουν απαξιωθεί αλλά 
κρεβάτια  χρειαζόµαστε, τραπέζια χρειαζόµαστε, καρέκλες χρειαζόµαστε … 
Βεβαίως. ∆εν θα τα αφήσουµε να  κουρσευθούν  όλα αυτά, θα αξιοποιηθούν για το ∆ήµο 
και οτιδήποτε πωληθεί, θα πωληθεί µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νόµο.  
Λοιπόν να ανοίξουµε τις προσφορές.  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Εντάξει, εντάξει. Στο τέλος λοιπόν, εντάχθηκε οµοφώνως στην ηµερήσια 
διάταξη στο τέλος θα ανοίξουµε και τις προσφορές και θα αναδειχθούν και οι 

µειοδότες. Κύριε Λιοντήρη … Να τα δώσω στον κ. Λιοντήρη … ∆ώστε τα. Υπογράψτε τους 
φακέλους µόνο απ΄ έξω. Και κάντε την προεργασία, πάντα έτσι να γίνεται.  
Οι φάκελοι πρέπει να προσυπογραφούν απ΄ έξω ότι είναι κλειστοί και δώστε τους στην 
υπηρεσία να τους ανοίξει.  

 

Στο σηµείο αυτό και αφού προσυπογράφτηκαν οι φάκελοι από όλα τα µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, επειδή πρέπει να ανοιχθούν οι προσφορές που έχουν κατατεθεί για 
τις παραπάνω εργασίες ώστε να αναδειχθούν οι µειοδότες και επειδή αυτό απαιτεί χρόνο, 
προτείνει, και το Σώµα οµόφωνα αποδέχεται, να αρχίσει η συζήτηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, δεδοµένου ότι για το 1ο θέµα αυτής παραβρίσκονται στη συνεδρίαση 
καταστηµατάρχες προκειµένου να καταθέσουν τις απόψεις τους, και στο τέλος να 
επανέλθουν για τις αναθέσεις των εν λόγω εργασιών.     

……................................................................................................................................ 

 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
∆ήµου, κ. Λιοντήρη, να ενηµερώσει το Σώµα επί των προσφορών αναφορικά µε τις 
εργασίες που θα ανατεθούν για το παλιό νοσοκοµείο και που εντάχθηκαν ως εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµατα στην παρούσα συνεδρίαση. 

 
Εν τω µεταξύ από τη συνεδρίαση έχει αποχωρήσει το µέλος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. 
Κοσµόπουλος, συγκεκριµένα µετά τη λήψη απόφασης επί του 4ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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 Η προσφορά για τον καθαρισµό από απορρίµµατα κτιρίου παλαιού 
νοσοκοµείου:  

• 8.273,79 € : CLEAR Φιλανδριανού Μαρία  
• 8.391,99 € : ΥΑ∆ΕΣ Ρεντζεπέρης  

 
Κατακυρώνεται στο CLEAR. 
Το άλλο; 
 
Αποµάκρυνση ογκωδών αντικειµένων.  

• 4.800 € : CLEAR Φιλανδριανού Μαρία  
•  5.000 € : ΥΑ∆ΕΣ Ρεντζεπέρης  

Αυτές οι τιµές είναι προ Φ.Π.Α. 
Κατακυρώνεται, δύο είναι και αυτές οι προσφορές,  Φιλανδριανού Μαρία CLEAR … 

 
Τα παίρνει και τα δύο. 
 
Ναι και την αποµάκρυνση και τον καθαρισµό. 
 

 Τι χρόνο τους έχετε;  
 
Θα µπούνε άµεσα. Με την υπογραφή του συµβολαίου θα µπούνε.  

 
Κάτσε ∆ήµαρχε εδώ θα τρελαθούµε.  
Μπορεί να λέει ο τίτλος ¨Καθορισµός απορριµµάτων¨, η ουσία ποια 

είναι; Σάρωµα και πλύσιµο επιφανειών 9.000,00 €. Για όνοµα του Θεού!   Αυτή είναι η 
εργασία. 

 
Έχεις µπει στο νοσοκοµείο;   

  
Σάρωµα και πλύσιµο 9.000,00 €! ∆εν λέει µεταφορά. 
 

5.000 µέτρα. 
 
∆εν λέει µεταφορά.  
 

Τι εννοεί; 
 
Τίποτα, λέει σάρωµα και πλύσιµο. ∆εν λέει µεταφορά ογκωδών.  
 

Έχεις µπει στο νοσοκοµείο; 
 
Έχω µπει πολλές φορές.  
       

Είναι 5.000 µέτρα  
Αυτά είναι µε ΦΠΑ; 
 
Αυτές οι τιµές είναι προ ΦΠΑ σας είπα και επιβαρύνεται µε 9% επειδή είναι 
απορρίµµατα και τα δύο.  

 
Κατά πλειοψηφία; 

 
Ε βέβαια. Εγώ ΚΑΤΑ. 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Κατά πλειοψηφία.  

 
Για δύο λόγους, ένα ότι γίνεται κατάτµηση και ένα ότι είναι έξω από 
κάθε λογική.      

 
Λοιπόν κατά πλειοψηφία. 

 

Με την παρούσα απόφασή της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή θα αποφανθεί επί του θέµατος  

Καθαρισµός από απορρίµµατα κτιρίου παλιού νοσοκοµείου. 

και µε την αµέσως επόµενη απόφασή της, της παρούσας συνεδρίασης θα αποφανθεί επί του 
θέµατος «Αποµάκρυνση ογκωδών απορριµµάτων από το κτίριο του παλιού νοσοκοµείου.» 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 28/80, του Ν. 
3463/06 και του Ν. 2623/98,  µεταξύ των παρόντων, µειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου 
Παν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισµός από 
απορρίµµατα κτιρίου παλιού νοσοκοµείου» σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 28/2008 
µελέτη που έχει συνταχθεί  από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Καλαµάτας, στο µειοδότη που προέκυψε µετά το άνοιγµα και την αξιολόγηση 
των προσφορών που κατατέθηκαν σχετικά, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής, ήτοι στην  ¨CLEAR¨ - Φιλανδριανού Στ. Μαρία,  
αντί του ποσού των οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδοµήντα τριών ευρώ και 
εβδοµήντα εννέα λεπτών (8.273,79 €) προσαυξανόµενου του ποσού αυτού µε 
τον Φ.Π.Α. 9%, εγκρίνοντας παράλληλα τη διάθεση της απαιτούµενης σύµφωνα 
µε τα παραπάνω πίστωσης για το σκοπό αυτό σε βάρος του Κ.Α. 20.7331.01 του 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008. 
 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 22 Σεπτεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


