
Συνεδρίαση : 22/2006                                 Πέµπτη  14 / 12 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  22/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  612/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 22/08-12-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 
4)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος,  12) Λαφαζάνος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 638 απόφαση), 
13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα 
Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 
22) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 23) Σούµπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος   και   27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 
Κων/νος, 2) Αλοίµονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος  και  8) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης.     
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµµόρφωση ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 455/21/9-11-2006 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994 σχετικά µε το διαγωνισµό για την ανάθεση της «Λειτουργίας 

και συντήρησης Μονάδος Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων Καλαµάτας». 
 
Εισηγούµενος στο θέµα ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Μαλαπάνης αναφέρεται στην από 
14.12.2006 σχετική υπηρεσιακή εισήγηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση στην υπ´ αρ. 455/21/9-11-2006 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
18 του ν. 2218/94 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ´ αρ. 312/2006 απόφασή του, έκανε δεκτές όλες τις 
προσφορές των διαγωνιζοµένων που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, για την ανάθεση 
«Λειτουργίας και Συντήρησης της Μονάδας Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων Καλαµάτας  
(ΜΟΛΑΚ)» που έγινε στις 31/5/2006. 
 
Κατά της απόφασης αυτής υποβλήθηκαν:  
 
α. Από την εταιρία «BILFINGER BERGER» προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 
2218/1994 κατά της συµµετοχής όλων των άλλων συµµετεχουσών εταιρειών, οκτώ (8) στον 
αριθµό, στον ανωτέρω διαγωνισµό.  
 
β. Από τον  κ.  ΤΣΑΚΑΛΗ  ΗΛΙΑ αίτηση ασφαλιστικών µέτρων στο Συµβούλιο Επικρατείας  
κατά της συµµετοχής της Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΕΠΕ – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  ∆. ΚΩΝ/ΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
 
Οι παραπάνω προσφυγές εξετάστηκαν από τα ανωτέρω αρµόδια όργανα και οι αποφάσεις επί 
αυτών έχουν ως εξής: 
α)Το Συµβούλιο Επικρατείας ( Επιτροπή  Αναστολών) µε την υπ´ αρ. 1161/2006 απόφασή του 
απορρίπτει  στο σύνολό της την υποβληθείσα αίτηση  του κ. ΤΣΑΚΑΛΗ  ΗΛΙΑ κατά της 
312/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
 
β)Η Επιτροπή του άρθρου 18 µε την υπ´ αρ. 455/21/9-11-2006 απόφασή  της κάνει δεκτή εν 
µέρει την προσφυγή της εταιρείας BILFINGER - BERGER και συγκεκριµένα κατά το µέρος 
αυτής που αφορά στην συµµετοχή στο διαγωνισµό, της Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.  
- ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ή οποία µετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών, αναδείχτηκε 
προσωρινός µειοδότης µε την υπ´ αρ. 456/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να συµµορφωθεί µε την εν λόγω 
απόφαση  της Επιτροπής του άρθρου 18  Ν. 2218/94,  προσαρµόζοντας ανάλογα την σειρά 
κατάταξης των συµµετεχουσών εταιρειών αφού µετά την ακύρωση της συµµετοχής της µέχρι 
τώρα προσωρινής µειοδότριας εταιρείας «Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.  - 
ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ»  αναδεικνύεται  µειοδότης η δεύτερη κατά σειρά εταιρεία µε βάση τις 
οικονοµικές προσφορές, συγκεκριµένα η Τεχνική Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
 
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ            
    ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ              Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                                                                                                               
       ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ» 
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Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Μαλαπάνης παρατηρεί ότι το σηµείο στην όλη διαδικασία 
το οποίο διαφοροποιεί τα πράγµατα σε σχέση µε την υπ ´ αριθµ. 456/2006 προηγούµενη 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την οποία προσωρινός µειοδότης του 
διαγωνισµού της λειτουργίας και συντήρησης της Μονάδας Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων 
Καλαµάτας (ΜΟΛΑΚ)   αναδείχτηκε η Κ/Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. – 
ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, είναι η 455/21/9-11-2006 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 
2218/94  µε την οποία γίνεται δεκτή εν µέρει η προσφυγή της εταιρείας BILFINGER BERGER 
Baugesellschaft m.b.H. κατά της υπ ´ αριθµ. 312/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας. Με την εξέλιξη αυτή αναδεικνύεται µειοδότης η δεύτερη κατά σειρά εταιρεία, 
δηλαδή η Τεχνική Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. 
 
Απαντώντας στην συνέχεια ο κ. Μαλαπάνης σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για το σκεπτικό πάνω στο οποίο στηρίχτηκε η συγκεκριµένη απόφαση της 
επιτροπής του Ν. 2218/94 αναφέρεται στην παρ. Η, εδαφ. β (σελ. 13) του πρακτικού της 
παραπάνω επιτροπής το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«…………………………………………………………………………………………………………… 
 
β. Περαιτέρω όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ο Κουλουγλιώτης Παναγιώτης 
προσκόµισε τη µε αριθµό 2533/5-11-2004 βεβαίωση του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος – 
Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας η οποία είχε ισχύ µέχρι 31-12-2005 συνεπώς δεν είχε νόµιµο και σε 
ισχύ αποδεικτικό εξόφλησης της συνδροµής προς το ΤΕΕ, συνεπώς ο σχετικός λόγος της 
προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός και να ακυρωθεί, ως προς τη συµµετοχή της εταιρείας αυτής 
(κ/ξ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. – ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ), η προσβαλλόµενη 
απόφαση.  
…………………………………………………………………………………………………………..  » 
 
Ακολουθεί η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
 Η παρούσα σύνθεση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν πρέπει να ασχοληθεί άλλο 
µε την δηµοπρασία λειτουργίας της ΜΟΛΑΚ. Να αναλάβει την αντιµετώπιση του 

θέµατος η νέα ∆ηµοτική Αρχή. ∆εν µπορεί να υπογράφονται συµβάσεις από την απερχόµενη 
∆ηµοτική Αρχή. 

 
 ∆εν µιλήσαµε για υπογραφή σύµβασης. Απόψε λαµβάνεται η απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ανακήρυξης του µειοδότη ενώ τη σύµβαση θα την 

υπογράψει η νέα ∆ηµοτική Αρχή, εφόσον το θελήσει. 
 
 Είµαστε υπέρ της εισήγησης παρότι ο φάκελος συµπληρώθηκε 
καθυστερηµένα. 

 
 Για µας δεν είναι θέµα ποιος θα αναλάβει την λειτουργία της ΜΟΛΑΚ. 
∆ιαπιστώνουµε ότι η ∆ηµοτική Αρχή δεν διδάχθηκε από το προηγούµενο 

ξεπούληµα στον ιδιώτη. Να αποκατασταθεί η χωµατερή που έχει δηµιουργηθεί εκεί. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τις αποφάσεις υπ  αριθµ. 1161/2006 του Συµβουλίου Επικρατείας (επιτροπής αναστολών)  
και 455/21/9-11-2006 της επιτροπής του άρθρου 18 του Ν. 2218/1994, µειοψηφούντων των 
κ.κ. ∆ιασάκου, Ζαφειρόπουλου και Μπάκα Ιωαν. οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ΨΗΦΟ, κατά 
πλειοψηφία,  
 

 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Αναδεικνύει µειοδότη του διαγωνισµού της λειτουργίας και συντήρησης της 
Μονάδας Λιπασµατοποίησης Απορριµµάτων Καλαµάτας (ΜΟΛΑΚ) την Τεχνική 
Εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.      
  
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. Βασιλάκη Γεωργία 
  2. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  3. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  4. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 
  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  8. Κουδούνης Αργύριος 
  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  11. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  12. Μαλαπάνης Χρήστος  
  13. Μασούρας Γρηγόριος 
  14. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  15. Μαυρέα Αικατερίνη 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας Ιωάννης 
  18. Μπαστακός Παναγιώτης 
  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  20. Πασχάλης Γεώργιος 
  21. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  22. Σούµπλης Μιχαήλ 
  23. Σπίνος Γεώργιος 
  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  25. Τσώλης Πέτρος 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 18 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 


