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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 και σε συνέχεια της υπ΄ αριθµ. 383/2008 αµέσως προηγούµενης απόφασής της
η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, θα αποφανθεί επί του εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που το
Σώµα οµόφωνα αποφάσισε να ενταχθεί στην ηµερήσια διάταξη προς συζήτηση, µε τίτλο:
Αποµάκρυνση ογκωδών απορριµµάτων από το κτίριο του παλιού νοσοκοµείου
επί του οποίου η µε αριθµ. πρωτ. 21255/12-9-2008 εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής
Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, 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»

Οι προσφορές που κατατέθηκαν για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας ανοίχθηκαν και έχουν
ως εξής
• CLEAR Φιλανδριανού Μαρία: 4.800 €
• ΥΑ∆ΕΣ Ρεντζεπέρης: 5.000 €
Αυτές οι τιµές είναι προ Φ.Π.Α.
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Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 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, έχει
αποχωρήσει από τη συνεδρίαση ο κ. Κοσµόπουλος, 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 «Αποµάκρυνση
ογκωδών απορριµµάτων από το κτίριο του παλιού νοσοκοµείου» σύµφωνα µε
την υπ΄ αριθµ. 29/2008 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 τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων ευρώ (4.800,00 €) 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. 20.7331.02 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
5. Κουρκουτάς Γεώργιος
6. Πολίτης ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 22 Σεπτεµβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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