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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  22/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  623/2006 

 
 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παράταση σύµβασης τοποθέτησης κάδων 8 m3. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 8-12-2006 σχετική εισήγηση του Τµήµατος 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
                                       
«Θέµα:   Παράταση σύµβασης τοποθέτησης κάδων 8 m3. 
 
Για την τοποθέτηση και αποµάκρυνση προς εκφόρτωση κάδων απορριµµάτων των 8m3 είχε 
γίνει το 2005 σχετικός διαγωνισµός από τον οποίο προέκυψε ανάδοχος ο κ. ∆ηµήτριος Κουζής. 
Η αµοιβή του κ. Κουζή για την τοποθέτηση και αποµάκρυνση κάθε κάδου διαµορφώθηκε, µέσα 
από τον διαγωνισµό, στο ποσό των 40,00 € συν Φ.Π.Α. ενώ η χρονική διάρκεια της αρχικής 
σύµβασης ήταν για ένα έτος, από 2 Αυγούστου 2005 µέχρι 1 Αυγούστου 2006, µε δυνατότητα 
παράτασής της για ένα έτος ακόµα.  
 
Η παραπάνω ρύθµιση επιλέχτηκε ως η πλέον πρόσφορη δεδοµένου ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας 
βρίσκεται σε διαδικασία δηµοπράτησης της προµήθειας ενός φορτηγού µεταφοράς containers 
και 8 κάδων 8 m3. Παράλληλα µέσα από τον προγραµµατισµό του συµπληρωµατικού 
εξοπλισµού καθαριότητας, δροµολογείται η απόκτηση και άλλων 12 κάδων 8 m3 ώστε µε τις 
παραπάνω προµήθειες συνολικά ο ∆ήµος να εκτελεί τις συγκεκριµένες εργασίες µε τις δικές 
του υπηρεσίες. Επειδή όµως η διαδικασίες αυτές δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί, συγκεκριµένα 
ο διαγωνισµός είναι στην φάση της αξιολόγησης των προσφορών, είναι απαραίτητη η 
ενεργοποίηση του όρου της σύµβασης για παράταση του συµβατικού χρόνου ανάθεσης των 
εργασιών στον κ. Κουζή. 
 
Ήδη µε την 359/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής η οποία κρίθηκε απαραίτητο να 
συµπληρωθεί µε την 525/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η παράταση 
του συµβατικού χρόνου της σύµβασης κατά ένα πεντάµηνο, δηλαδή µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 
2006. Επειδή όµως ακόµα δεν έχει πραγµατοποιηθεί η προµήθεια, προτείνεται και νέα 
παράταση του συµβατικού χρόνου της σύµβασης κατά ένα επτάµηνο, εξαντλώντας τις 
δυνατότητες της αρχικής σύµβασης και µε την εκτίµηση ότι µέχρι τότε ο ∆ήµος θα έχει 
αποκτήσει αυτοδυναµία στην εκτέλεση των συγκεκριµένων εργασιών. Προτείνεται δηλαδή η 
παράταση του συµβατικού χρόνου της σύµβασης µέχρι 31 Ιουλίου 2007.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι µέσα από την ανάθεση των συγκεκριµένων εργασιών εξυπηρετείται και η 
συλλογή και αποµάκρυνση των παραπροϊόντων του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 
(Κ∆ΑΥ) που αποτελεί συµβατική υποχρέωση του ∆ήµου Καλαµάτας στη συνεργασία του µε 
την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Α.Ε.  στη διαλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιµων 
υλικών συσκευασίας. ∆ιευκρινίζεται ακόµα ότι η εξάντληση των χρονικών ορίων που µπορεί ο 
∆ήµος να παρατείνει τη σύµβαση δεν αποτελεί ουσιαστική δέσµευση του ∆ήµου γιατί εφόσον 
αυτός αποκτήσει και λειτουργήσει συντοµότερα, από το προτεινόµενο επτάµηνο, τον δικό του 
εξοπλισµό µπορεί να περιοριστεί σε ανάθεση συµπληρωµατικών µόνο εργασιών στον κ. Κουζή 
ο οποίος πληρώνεται βάσει των κάδων που τοποθετεί και αποµακρύνει µόνο κατόπιν έγγραφης 
εντολής του ∆ήµου.           
 

Για το Τµήµα Αποκοµιδής  Απορριµµάτων 
Γιάννης Παπαδόπουλος 

 Η ∆ιευθύντρια Περιβάλλοντος 
Παναγιώτα Κουράκλη» 
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Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. ∆ιασάκος ο οποίος λέει τα εξής: 
 
Συµφωνούµε µε τη δέσµευση να εξοπλιστεί ο ∆ήµος Καλαµάτας ώστε να κάνει ο 
ίδιος εξολοκλήρου τη διαχείριση των απορριµµάτων.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει και νέα παράταση κατά επτά µήνες του συµβατικού χρόνου της σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του ∆ηµητρίου Κουζή που αφορά στο έργο της 
τοποθέτησης και αποµάκρυνσης προς εκφόρτωση κάδων απορριµµάτων των 8 m3 
στο ∆ήµο Καλαµάτας, εξαντλώντας έτσι τις δυνατότητες της υπ΄ αριθµ. 
13814/2005 αρχικής σχετικής σύµβασης δυνάµει και της υπ΄ αριθµ. 525/2006 
προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (υπ΄ αριθµ. 21015/2006 
σχετική σύµβαση)  µε την οποία έχει εγκριθεί πεντάµηνη παράταση του συµβατικού 
έργου της ίδιας αρχικής σύµβασης, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην εισήγηση 
του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
∆ήµου Καλαµάτας, και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή, η οποία και 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. Συνεπώς η λήξη της 
σύµβασης µεταφέρεται από τις 31 ∆εκεµβρίου 2006 στις 31 Ιουλίου 2007.  
 
 
 
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 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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  21. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  22. Σούµπλης Μιχαήλ 
  23. Σπίνος Γεώργιος 
  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  25. Τσώλης Πέτρος 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 


