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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   359/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 09η Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 41η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 05-11-2009 

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) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3)  Κουρκουτάς Γεώργιος και 4) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ.  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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί της ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ» - Επαναδημοπράτηση 

της προμήθειας με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 27/10/2009 (υπ’ αριθ. 
πρωτ.26057/5-11-2009) Γνωμοδότηση επί της ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 1100 Λίτρων», η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: 1) Γνωμοδότηση επί της ένστασης κατά του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ», 
2) Επαναδημοπράτηση της : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.  
Σχετ: Ένσταση της εταιρείας «ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος & Υιοί Α.Ε., με την αρ. πρωτοκόλλου 
24395/19-10-2009. 
 
Στον πρόχειρο διαγωνισμό που διεξήχθη στις 15/10/2009, ημέρα Πέμπτη,  σύμφωνα με 
τις διατάξεις  του ΕΚΠΟΤΑ, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού του άρθρου 46 
(ΕΚΠΟΤΑ)   η οποία συγκροτήθηκε  με την  65/2009 απόφαση  του Δημοτικού 
Συμβουλίου  κατατέθηκαν δύο (2) προσφορές  από τις εταιρείες:  
Α.  ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. 
Β.  ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος & Υιοί Α.Ε.,    
 
Στη καθορισμένη από την διακήρυξη ώρα, η επιτροπή κήρυξε την λήξη  παραλαβής των 
προσφορών και αφού οι δύο προσφορές περιήλθαν σε αυτή,  τις αρίθμησε  και τις 
μονόγραψε. 
Στη συνέχεια  αποσφράγισε, μονόγραφε και αρίθμησε τους φακέλους των 
δικαιολογητικών. 
Κατόπιν η επιτροπή ξεκινώντας  από την εξέταση των δικαιολογητικών  από την πρώτη  
εταιρεία:  ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ.  και  στη συνέχεια της 
ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος & Υιοί Α.Ε. και διαπίστωσε  ότι και οι δύο  εταιρείες  είχαν  
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Στη συνέχεια αποσφράγισε  τους φακέλους  των τεχνικών  προσφορών και των δύο (2) 
εταιρειών  και διαπίστωσε  ότι ήταν σύμφωνες με την  μελέτη. 
Στη συνέχεια με την ίδια  σειρά  ανοίχθηκαν  και οι οικονομικές προσφορές, με 
ανάδειξη  μειοδότη  την εταιρεία   ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ., 
γιατί προσέφερε την  χαμηλότερη  τιμή. 
Το  πρακτικό  της  επιτροπής  διαγωνισμού  κοινοποιήθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας  (φαξ), 
στις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό  εταιρεία  στις 16/10/2009. Τη Δευτέρα 19 
Οκτωβρίου 2009 εντός της προθεσμίας  υποβολής ένστασης  άρθρο 15, Υ.Α. 11389/93 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), κατατέθηκε με αρ. πρωτ:. 24395/19-10-2009, ένσταση  της εταιρείας 
ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος & Υιοί Α.Ε. κατά της ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. 
ΕΠΕ. 
Η επιτροπή διαγωνισμού συνήλθε εκ νέου για την εξέταση  της  ένστασης  της εταιρείας 
ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος & Υιοί Α.Ε. 
 

Γνωμοδότηση επιτροπής: 
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1) Ως προς τα σημεία (1) και (2) της   ένστασης της εταιρείας ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος & 
Υιοί Α.Ε. σχετικά με την μη κατάθεση πιστοποιητικού ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, ούτε 
ένορκης βεβαίωσης εφόσον αυτό δεν χορηγείται, και τη μη κατάθεση πιστοποιητικού 
ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με το αρ. 9 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να ζητήσει, κατά τη διαδικασία επιλογής των 
προμηθευτών, οποιαδήποτε δικαιολογητικό (από αυτά που αναφέρονται στο αρ.7 και το 
αρ. 9 της συγκεκριμένης Υ.Α), εκτός της εγγυητικής επιστολής, ανάμεσα σε αυτά τα 
δικαιολογητικά και εφόσον δεν έχουν ζητηθεί επί ποινή αποκλεισμού από τη σχετική 
διακήρυξη συγκαταλέγονται και η ασφαλιστική ενημερότητα και το πιστοποιητικό περί 
μη πτώχευσης. 
Η ένσταση γίνεται μη αποδεκτή ως προς τα σημεία (1) και (2). 
2) Ως προς το σημείο (3) της ένστασης σχετικά με τη μη κατάθεση πιστοποιητικών 
ποιότητας στο φάκελο των δικαιολογητικών, αλλά στο φάκελο της Τεχνικής Προσφορά, 
η ένσταση γίνεται δεκτή  καθώς ο όρος να συμπεριληφθούν τα πιστοποιητικά ποιότητας 
στο φάκελο των δικαιολογητικών είχε τεθεί στην σχετική διακήρυξη επί ποινή 
αποκλεισμού.   
Κατά συνέπεια η ένσταση γίνεται αποδεκτή ως προς το σημείο (3) 
3) Ως προς το σημείο (4)  
(Α) Η εταιρεία   ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ., έχει καταθέσει 
πιστοποιητικό ISO 9001 -2008 που αναφέρει σαν πεδίο  εφαρμογής  και τα πλαστικά 
καπάκια  των οποίων η κατασκευή γίνεται στην έδρα της ROTOGRAN, κάτω από  τις 
οδηγίες της ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ., όπως αναφέρεται και στη 
σχετική δήλωση της εταιρείας ROTOGRAN. 
(Β) Το πιστοποιητικό σειρά  ISO 9001 της KOLESA  έχει εκδοθεί  25/7/2006 και έχει 
ισχύ για 3+3 χρόνια   δηλαδή  έως  25/7/2012  
Κατά συνέπεια η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή ως προς το σημείο (4). 
4) Ως προς το σημείο (5) της ένστασης η εταιρεία   ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ 
ΜΟΝ. ΕΠΕ έχει  καταθέσει πιστοποιητικό σήμανσης ασφαλείας  C.E. με την διαδικασία 
της αυτοπιστοποίησης όπως προβλέπεται από την  κείμενη  νομοθεσία, οδηγία 206 -42 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 17/5/2006.  
 Κατά συνέπεια η ένσταση ως προς το σημείο (5) δεν γίνεται αποδεκτή. 
5)Η εταιρεία THEODYNAMICS με επιστολή της που είναι κατατεθειμένη  στο φάκελο της 
εταιρείας ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ  μας γνωρίζει ότι έγινε  ο 
έλεγχος και βασίστηκε στα  πρότυπα επιθεώρησης ΕΝ840-2/5/6  που καλύπτει  της 
βασικές απαιτήσεις, η δε πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία 206-
42, επομένως η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή ως προς το σημείο (6).   
6) Ως προς το σημείο (7) της ένστασης, η ογκομέτρηση  γίνεται κατά  την  επιθεώρηση 
και την έκδοση  του πιστοποιητικού  ΕΝ 840-2 που αφορά  διαστάσεις  και σχεδιασμό.  
Συνεπώς πρέπει να τηρεί η εταιρεία καθώς και η εκδούσα αρχή   τεχνικό φάκελο 
σχεδιασμού και ογκομέτρισης. Τέτοια επιστολή έχει κατατεθεί στον φάκελο  της 
εταιρείας  ΚΑΔ. ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ.    
Κατά συνέπεια δεν γίνεται αποδεκτή η ένσταση ως προς το σημείο (7). 
7) Ως προς το σημείο (8) της ένστασης: η μελέτη του Δήμου Καλαμάτας  6/2009 
αναφέρει  την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ» και στις 
τεχνικές προδιαγραφές  δεν αναφέρει  για κάδους 1300 λίτρων και  με ποδομοχλό και 
βαμμένο  που προσφέρει εναλλακτικά η εταιρεία ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος & Υιοί Α.Ε., 
κατά παράβαση του  άρθρου 7 παρ. 6 της διακήρυξης  που αναφέρει: «ότι δεν γίνονται 
δεκτές  αντιπροσφορές  και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες», 
παρόλα αυτά  η επιτροπή έκρινε σκόπιμο  για το συμφέρον του Δήμου Καλαμάτας  και 
την ανάπτυξη ανταγωνισμού  να κάνει δεκτή την προσφορά της   ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος 
& Υιοί Α.Ε..  
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Ως εκ τούτου  ο υπολογισμός  ογκομέτρησης ανά  τιμή δεν έχει καμία σχέση  με την τιμή  
που  προσφέρει  για τους κάδους των 1100 λίτρων η οποία είναι πολύ υψηλότερη από 
της εταιρείας  ΜΕΤΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΡΔΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ, περίπου 30€  ανά κάδο.  
Συνεπώς η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή ως προς το σημείο (8). 
 

   Κατόπιν αυτών η επιτροπή 
 
                                        ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
1) Την μερική αποδοχή της ένστασης της εταιρείας ΣΠΑΪΝΤΕΡ N. Πέτσιος & Υιοί 

Α.Ε. ως προς τα σημεία (1), (2) και (3). 
2) Την επαναδημοπράτηση της συγκεκριμένης προμήθειας με τροποποίηση των 

όρων της διακήρυξης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, προκειμένου να 
απλοποιηθούν οι όροι της διακήρυξης καθώς  πρόκειται για πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνισμό και η απλοποίηση της διαδικασίας προβλέπεται από τη σχετική 
νομοθεσία (αρ.  23 παρ. 5,  Υ.Α.11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 

                                               
ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   –   ΤΕΧ. ΜΗΧ. 
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Ε. 
3. ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΤΕΧ. ΜΗΧ.» 
 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι.  Υιοθετεί την γνωμοδότηση επί της ένστασης κατά του πρακτικού της 

επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων 1100 
Λίτρων» και συγκεκριμένα: 

 
α) Γίνεται μερικώς αποδεκτή η ένσταση της εταιρείας «ΣΠΑΪΝΤΕΡ Ν. 

Πέτσιος & Υιοί Α.Ε.», ως προς τα σημεία (1), (2) και (3) αυτής, όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στην παραπάνω γνωμοδότηση της επιτροπής. 

 
β) Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της παραπάνω προμήθειας με 

τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, προκειμένου να 
απλοποιηθούν οι όροι της διακήρυξης καθώς πρόκειται για πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό και η απλοποίηση της διαδικασίας προβλέπεται 
από την σχετική νομοθεσία [αρ. 23 παρ. 5, Υ.Α. 11389/93 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)].  

 
II. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια 

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Κάδων 
Απορριμμάτων 1100 Λίτρων», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί 
από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Αμαξοστασίου του Δήμου Καλαμάτας, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος  της απόφασης αυτής. 
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ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας 
εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 65/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
Καλαμάτας. 

 
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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13 Νοεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


