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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  15/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  313/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Ιουλίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 15/21-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 310 απόφαση), 5) Βασιλάκη 
Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κυριακόπουλος Γεώργιος (προσέλευση 
στην υπ΄ αριθµ. 310 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 18) Μέλιος Ιωάννης, 19) Μπάκας ∆ηµήτριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) Οικονοµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην 313 απόφαση), 23) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 24) Πασχάλης Γεώργιος, 25) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 26) Σπίνος 
Γεώργιος και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 2) Λαφαζάνος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 6) Σούµπλης Μιχαήλ, 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
το οποίο προτάσσεται της σειράς του, µε τίτλο : 

Μίσθωση ενός απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου. 
 
Εισηγούµενος στο θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 27/05/2006 σχετική υπηρεσιακή 
εισήγηση η οποία  αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«Στη διετία 2005-6 έχει σχεδιασθεί και πραγµατοποιείται ριζική ανανέωση του εξοπλισµού της 
καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας. (Απορριµµατοφόρα, σάρωθρα, πλυντήριο κάδων ζεστού 
νερού, φορτηγά, φορτηγό µε γερανό και αρπάγη , φορτηγό µεταφοράς containers κτλ.). 
 
Ειδικότερα όσον αφορά στην ανανέωση του στόλου  των απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων, ο 
∆ήµος έχει παραλάβει έξι (6) νέα οχήµατα, τρία (3) καινούργια (τα 2 της ανακύκλωσης ) και 
τρία (3) µεταχειρισµένα ενώ στον ήδη εγκεκριµένο προγραµµατισµό του προβλέπεται η 
προµήθεια και άλλων τριών (3) ακόµα καινούργιων, δυο (2) των 16 m3   µέσω του 
προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ και έως (1) των 8m3  µέσω του προγράµµατος της ΡΑΧΗΣ. 

 
Η διαδικασία προµήθειας των τριών υπολοίπων αυτοκινήτων βρίσκεται στα εξής σηµεία: 
- Για την προµήθεια των δύο καινούργιων απορριµµατοφόρων, 16 m3 , έχει ήδη γίνει η 
κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», για αυτοκίνητα τύπου 
MERCEDES. Έχει υπογραφεί η σχετική σύµβαση που προβλέπει παράδοση των οχηµάτων 
µέχρι 21 Αυγούστου 2006 σύµφωνα µε τους όρους της σχετικής διακήρυξης αλλά και την 
προσφορά της αναδόχου εταιρείας. Όµως η τροποποίηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών 
αντίστοιχης κατηγορίας οχηµάτων που επιβάλλονται από φέτος το καλοκαίρι από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, οδηγούν σε περαιτέρω καθυστέρηση παράδοσης των δύο οχηµάτων, κάτι 
για το οποίο ήδη τηλεφωνικά µας έχει ενηµερώσει η ανάδοχος εταιρεία αλλά το έχει και η ίδια 
η υπηρεσία µας διαπιστώσει στην επικοινωνία της και µε άλλες εταιρείες και αρµόδιες δηµόσιες 
υπηρεσίες. 
- Για την προµήθεια του ενός καινούργιου µικρού απορριµµατοφόρου έχει ζητηθεί 
τροποποίηση των προβλέψεων του χρηµατοδοτικού προγράµµατος της ΡΑΧΗΣ µε την 
αποδοχή της νέας τροποποιηµένης µελέτης η οποία προβλέπει συµβατικό κιβώτιο ταχυτήτων 
ώστε να µπορούν οι προσφορές των εταιρειών να κινηθούν µέσα στα προβλεπόµενα όρια του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Η ανάγκη για αυτή την αλλαγή, η οποία απαιτεί 
επαναδηµοπράτηση µε δεδοµένη την όποια χρονική καθυστέρηση, προέκυψε µετά το άγονο 
του σχετικού αρχικού διαγωνισµού. 
 
 
Για να υπάρχει µια πλήρης εικόνα του συνολικού προγραµµατισµού προµήθειας 
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων από το ∆ήµο Καλαµάτας, υπενθυµίζεται ότι, πέραν των εννέα 
προαναφερθέντων οχηµάτων, υπάρχει η σκέψη απόκτησης δύο (2) ακόµα καινούργιων µικρών 
απορριµµατοφόρων µε δηµοτικούς πόρους, πιθανόν µε σύστηµα leasing, προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν οι ανάγκες των στενών δρόµων της πόλης αφού τα δύο υπάρχοντα µικρά 
απορριµµατοφόρα έχουν ουσιαστικά πλήρως απαξιωθεί και η διατήρησή τους σε κυκλοφορία 
είναι πλέον επισφαλής. Ανοιχτό παράλληλα είναι το ενδεχόµενο παραχώρησης και ενός (1) 
µικρού απορριµµατοφόρου από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης µετά τα 
επανειληµµένα σχετικά αιτήµατα του ∆ήµου µας ώστε να γίνει δυνατή η συλλογή των 
ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας και από τους στενούς δρόµους της πόλης όπου µέχρι 
σήµερα, για τον προαναφερθέντα λόγο, δεν έχουµε τοποθετήσει ΜΠΛΕ κάδους. 
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Όµως κανένα από αυτά τα απορριµµατοφόρα δεν πρόκειται να αποκτηθεί, όπως αναλύθηκε, 
πριν το προσεχές Φθινόπωρο, µε αποτέλεσµα να υπάρξει πίεση στην υπηρεσία καθαριότητας η 
οποία υπολόγιζε να έχει φέτος στο δυναµικό της τουλάχιστον τα δύο από τα συνολικά τρία 
υπόλοιπα απορριµµατοφόρα αυτοκίνητα του υπάρχοντος προγραµµατισµού. Έτσι, 
προκειµένου να αποφευχθούν δυσάρεστες παρενέργειες στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού 
προτείνεται η µίσθωση ενός τουλάχιστον απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου.  
  
Η µίσθωση µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 259 του ∆ΚΚ (Π∆ 410/95), 
απευθείας από τον ∆ήµαρχο, µε απόφασή του και για χρονικό διάστηµα τριών (3) το πολύ 
µηνών. Η µίσθωση αυτής της µορφής δεν είναι συνήθης και για το λόγο αυτό δεν 
επιτυγχάνεται εύκολα. Συνήθως οι εµπλεκόµενες εταιρείες συνεργάζονται στον τοµέα αυτό µε 
τους ΟΤΑ, διαθέτοντας απορριµµατοφόρο µαζί τουλάχιστον µε τον οδηγό του αν όχι µε 
ολόκληρο το πλήρωµά του. Έτσι στην έρευνα αγοράς που κάναµε βρήκαµε ανταπόκριση 
µόνον από δύο εταιρείες οι οποίες µάλιστα έχουν συµµετάσχει σχεδόν στο σύνολο των 
διαγωνισµών του ∆ήµου µας για την προµήθεια καινούργιων απορριµµατοφόρων. Πρόκειται 
για την εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΑΤΕΒΕ» η οποία προσέφερε τιµή 3.000,00 € ανά µήνα 
συν ΦΠΑ 9% και την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» η οποία προσέφερε τιµή 120 € ανά ηµέρα 
και ένα (1) µήνα δωρεάν οπότε αντιστοιχίζοντας σε µηνιαίο µίσθωµα, η προσφορά της 
ανέρχεται στο ποσό των 2.745,00 € συν ΦΠΑ 9%.  
 
Μετά τα παραπάνω από την υπηρεσία προτείνεται η µίσθωση, µε απόφαση ∆ηµάρχου, ενός (1) 
απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου από την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.», για το χρονικό 
διάστηµα από 1ης Αυγούστου έως 31ης Οκτωβρίου 2006 αντί του ποσού των 120 € συν ΦΠΑ 
9% ανά ηµέρα µίσθωσης. Η εισήγηση αυτή γίνεται µε την προϋπόθεση ότι η εταιρεία «Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» θα παραχωρήσει δωρεάν στο ∆ήµο Καλαµάτας το µισθούµενο 
απορριµµατοφόρο από 1ης έως 31ης Ιουλίου 2006 ενώ θα αναλάβει, έναντι ιδιαίτερης βέβαια 
αµοιβής, την ολοκλήρωση της αποκατάστασης του απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου του 
∆ήµου Χιλιοχωρίων λόγω του ότι η εταιρεία ΚΑΟΥΣΗ είναι η κατασκευάστρια εταιρεία της 
υπερκατασκευής του συγκεκριµένου απορριµµατοφόρου. 
Η εισήγηση αυτή  έχει το χαρακτήρα ενηµέρωσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αφού η 
αρµοδιότητα της µίσθωσης για χρονικό διάστηµα τριών µηνών, ανήκει στον κ. ∆ήµαρχο. 
∆ιευκρινίζεται ότι παρά το γεγονός πως η αρχική έρευνα αγοράς έγινε για απορριµµατοφόρο 
16m3  καταλήξαµε στο µισθούµενο που είναι  εντελώς καινούργιο,12m3, ειδικής όµως 
κατασκευής µε µεγάλη συµπίεση που εξασφαλίζουν όγκο ισοδύναµο των  16m3 µε µεγαλύτερη 
παράλληλα ευκινησία  στους στενούς δρόµους της πόλης.  
 
 
    Για την υπηρεσία καθαριότητας                                 Ο ∆/ντής 
         Γιάννης Παπαδόπουλος                                Βασίλης Τζαµουράνης» 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική  συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις µέσα σε αυτή αναφερόµενες διατάξεις, µειοψηφούντος 
του κ. ∆ιασάκου, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Συµφωνεί µε τη σχετική απόφαση του κ. ∆ηµάρχου για απευθείας τρίµηνη σύµβαση 
µίσθωσης ενός απορριµµατοφόρου οχήµατος από την εταιρεία «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» 
σύµφωνα µε όσο αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μαυρέα Αικατερίνη 
  17. Μέλιος Ιωάννης 
  18. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  19. Μπάκας Ιωάννης  
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Οικονοµόπουλος Βασίλειος 
  22. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  23. Πασχάλης Γεώργιος 
  24. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  25. Σπίνος Γεώργιος 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 25 Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


