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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  527/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 26/29-08-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11)  Κλείδωνας 
Θεοφάνης,  12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος και 23) Σπίνος 
Γεώργιος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής οκτώ (8) ανοικτών κάδων 8 m3. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 
αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 17524/2-8-2007 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής οκτώ (8) ανοικτών κάδων 8 
m3. 
 
          Σας διαβιβάζουµε το από 27-07-2007 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των οκτώ 

ανοικτών κάδων χωρητικότητας 8m3 της  προµηθεύτριας εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε. και 

παρακαλούµε όπως, σύµφωνα µε το αρ. 28 παρ. 8 του «Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Υ.Α. 11389/93, προβείτε στην σχετική έγκριση αυτού.  

 

                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ, Χηµικός Μηχανικός 
 
2. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ηλεκ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
3. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ, Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Αθανασόπουλος αναφέρεται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής για την 
παραπάνω προµήθεια, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:   

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΟΚΤΩ (8)  ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 8 m3»  
 
Η επιτροπή παραλαβής της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8)  ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 8 m3» 

του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 37/2006 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και την οποία αποτελούν οι παρακάτω υπάλληλοι: 

1.   Γιαννoπούλου Κοκκωνία   ( Χηµικός  Μηχανικός ) 
2.   Γεωργακίλας  ∆ηµήτριος  (Τεχ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)  
3.   Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος (Τεχ. Μηχ/γος Μηχανικός ) 
 

συγκεντρώθηκε σήµερα Παρασκευή, 27/07/2007, προκειµένου να παραλάβει  τους οκτώ 
(8) ανοικτούς κάδους 8 m3, στο χώρο που υπέδειξε ο ∆ήµος Καλαµάτας (συνεργεία ∆ήµου 
Καλαµάτας), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 5274/2007 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της αναδόχου εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παρακάτω: 
1. τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 
2. τις διατάξεις της 11389/93 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 
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3. τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων και ιδιαίτερα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 και της παρ. 12 του 
άρθρου 2, 

4. την 27319/02 κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης & Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) µε την οποία ορίστηκαν τα ποσά 
του άρθρου 2 του Ν. 2286/95, 

5. την υπ’ αρίθµ. 89/2006 µελέτη για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ & ΟΚΤΩ (8) ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 
8 m3», 

6. την προσφορά της εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε., 
7. το από 12/01/2006 πρακτικό εισήγησης για ανάθεση της επιτροπής διενέργειας του 

διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, 
     8.  την υπ΄ αριθµ. 22/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  µε την οποία  

κατακυρώνεται η  προµήθεια « ΟΚΤΩ (8)  ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑ∆ΩΝ 8 m3» στην      
εταιρεία  «ΚΟΝΕΚΟ E.Π.E. », 

9. την µε αρ. πρωτ. 5274/2007 σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της  
     εταιρείας ΚΟΝΕΚΟ Ε.Π.Ε., 
10. την 1η παράδοση των κάδων, στο ∆ήµο Καλαµάτας στις    04-04-2007,  
11. την οριστική απόρριψη των κάδων, µε το µε αρ. πρωτ. 9329/26-04-2007 Πρωτόκολλο 

οριστικής απόρριψης και αντικατάστασης, λόγω ασυµβατότητας των τεχνικών 
χαρακτηριστικών, µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται και έχουν 
εγκριθεί στην 89/2006 µελέτη της υπηρεσίας. 

12. την µε αρ. 373/2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο οριστικής απόρριψης και αντικατάστασής τους, εντός χρονικού ορίου 12 
ηµερών,   

13. την έγκαιρη αντικατάσταση των κάδων 8 κ.µ. µε άλλους στις 24/05/2007, 
 
µετέβη στον χώρο παράδοσης (συνεργεία ∆ήµου Καλαµάτας), προκειµένου να ελέγξει τους 
υπό παράδοση  κάδους. 
 

Η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των παραδοτέων 
κάδων, προκειµένου να διαπιστώσει την συµβατότητα τους µε τα αναφερόµενα στην τεχνική 
προσφορά της εταιρίας και τη τεχνική µελέτη της υπηρεσίας. 

Μετά τη διενέργεια ελέγχου για την παραλαβή διαπιστώθηκε ότι οι υπό παράδοση  
κάδοι :  
α) είναι σύµφωνοι µε την προσφορά της αναδόχου εταιρίας και την υπ’ αριθµ. 5274/2007 
υπογραφείσα σύµβαση, 
β) λειτουργούν καλώς, 
γ) είναι καινούριοι και αµεταχείριστοι. 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής. 

  
Η επιτροπή παραλαβής: 
 

                           1.  Γιαννοπούλου Κοκκωνία   
 

2.  Γεωργακίλας  ∆ηµήτριος       
 
                                          3.  Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος     
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Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 
 
Εµείς σαν συνδυασµός διαφωνούµε µε τη διαδικασία αυτή να εκτελεί ο  
∆ήµος αυτές τις εργασίες, γιατί στο ∆ήµο θα κοστίσει πολλαπλάσια η 

προµήθεια κάδων, η πρόσληψη προσωπικού, η απασχόληση προσωπικού, η απασχόληση 
ειδικών οχηµάτων για να µεταφέρουν τους κάδους κλπ, από το να δραστηριοποιηθεί ο 
ιδιωτικός τοµέας στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Θεωρούµε ότι θα κοστίσει πολλαπλάσια στο ∆ήµο 
η εκτέλεση του συγκεκριµένου έργου µε αυτεπιστασία απ΄ ότι µε εργολαβία και παρακαλώ 
πολύ να µας φέρετε στοιχεία όπου θα φαίνεται ο αριθµός του προσωπικού που θα 
απασχολείται, οι αµοιβές του, τα οχήµατα, πόσο στοιχίζουν σε µηνιαία βάση η απασχόληση 
των οχηµάτων, τα οποία εάν δεν κάνω λάθος τα προµηθεύτηκε ή θα τα προµηθευτεί ο ∆ήµος 
κλπ και πόσο στοιχίζει η µίσθωση ή η ανάθεση του συγκεκριµένου έργου σε ένα σωρό ιδιώτες 
που έχει η Καλαµάτα.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 8  του «Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), µεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντος του κ. 
Μπάκα Ιωαν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     
 
Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προµήθειας οκτώ (8) ανοικτών 
κάδων 8 m3 από το ∆ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 12 Σεπτεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 


