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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   064/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 7η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 14-02-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο 
και Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για την προμήθεια τριών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων, δύο των 

10μ3 και ενός των 16μ3 με σύστημα συμπίεσης τύπου (περιστρεφόμενου 
τυμπάνου)». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3071/7-2-2008 
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισμού που 
διεξήχθη στις 7/12/2007, ημέρα Παρασκευή, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ <<ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ>>, 
προκειμένου να προβείτε στην κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού. 
 
Συν/να: Πρακτικό εισήγησης επιτροπής διαγωνισμού. 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

α/α 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ Μ. ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 7/12/2007 πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

“ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΥΟ ΤΩΝ 

10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
<<ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ>>. 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 4  Φεβρουαρίου  του έτους 2008, ημέρα Δευτέρα, οι ι 
υπογεγραμμένοι : 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χημικός Μηχανικός 

2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος   – Μηχανολόγος Τ.Ε.  

3. Καλογερόπουλος Αθανάσιος -  Μηχανικός Τ.Ε.  
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 60/2007 
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 : 
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« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 
ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ <<ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ>>. », για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Αφού έλαβαν υπόψη: 

1) την υπ’ αριθ. 32/2007 μελέτη για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 
16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ <<ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ>>, της Δ/σης Περιβάλλοντος, του Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού : 345.100,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

2) Την 306/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων  
διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού. 

3) Την  κατάθεση   μιας  (1) προσφοράς   από την εταιρία : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

4) Το αποτέλεσμα του πρώτου σταδίου της διαδικασίας όπου μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε.   

5) Τον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των απορριμματοφόρων και των δύο    
κατηγοριών (10μ3 & 16μ3), καθώς και την επίδειξη στα συνεργεία του Δήμου 
Καλαμάτας με αποτέλεσμα να προκύψει η βαθμολογία για κάθε κατηγορία:  

            Α) απορριμματοφόρα (2) των 10μ3: 53,7 

            Β) απορριμματοφόρο   των     16μ3: 53,7 
 

Στη συνέχεια η Επιτροπή κοινοποίησε στον προσφέροντα την έκθεσή της που αφορούσε 
στη Β΄ φάση της διαδικασίας και προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Οι 
τιμές που  προσφέρθηκαν από τον διαγωνιζόμενο έχουν ως εξής: 

 Α) απορριμματοφόρα (2) των 10μ3: 2* 90.000,00€=180.000,00€ 

 Β) απορριμματοφόρο (1)  των     16μ3: 110.000,00€ 

Η τελική βαθμολογία είναι: 

Απορριμματοφόρα (2) των 10μ3+ Απορριμματοφόρο   των      

16μ3=7,86*10-4 

          Κατόπιν αυτών η Επιτροπή 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την ανάθεση  της  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ <<ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ>> στην εταιρεία   «Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» έναντι του ποσού των 345.100,00€ συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ –  ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧ. 
 
2. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ  –    ΜΗΧ/ΓΟΣ Τ.Ε. 
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3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   –   ΜΗΧ/ΓΟΣ Τ.Ε.» 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Δεν έχουμε το παραμικρό στοιχείο για να καταθέσουμε γύρω από τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε, ουδεμία ένσταση υπάρχει επ΄ αυτού. Δεν 

διαφωνούμε με την ανάγκη της προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων γιατί τα 
χρειάζεται ασφαλώς η υπηρεσία όπως χρειάζεται και άλλα πολλά πράγματα για να 
εκσυγχρονισθεί προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες 
της Καλαμάτας. Πλην όμως έχουμε διαφωνήσει για τη σύναψη δανείων προκειμένου να 
προμηθευτεί ο Δήμος αυτά τα απορριμματοφόρα. Θέλω να πιστεύουμε και είχαμε καταθέσει 
την πρόταση ότι τα δάνεια υποθηκεύουν την προοπτική της πόλης και το μέλλον του 
Δήμου.  
 
Είχαμε προτείνει οι προμήθειες στα απορριμματοφόρα και πολλά άλλα να καλύπτονται από 
ιδίους πόρους. Βεβαίως εάν και εφόσον αντιληφθεί η Δημοτική αρχή ότι πρέπει να 
σταματήσει να διαθέτει του δημοτικούς πόρους δεξιά και αριστερά για επιχορηγήσεις 
συλλόγων που οι περισσότερες επιχορηγήσεις καλύπτουν, θα το έλεγα με ευθύτητα, 
ρουσφετολογικά αιτήματα. 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Μπάκα Ιωάννη, 
κατά πλειοψηφία,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει  την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ ¨ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ¨» στην εταιρεία ¨Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.¨ 
έναντι του ποσού των 345.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

                                                  


