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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  37/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  754/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 37/07-12-2007 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 745 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 743 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην 
υπ΄ αρθµ. 736 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 745 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώµατος και Καρβελίου επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, και 5) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και 3) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
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 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες 
αποκατάστασης φθορών και συντήρηση Μονάδας Λιπασµατοποίησης 

Απορριµµάτων ∆ήµου Καλαµάτας». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται 
στην από 6/12/2007 (µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 28482/06-12-07) εισήγηση  της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  
 
 Σας υποβάλλουµε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  και επιπροσθέτως 

1. την ένσταση του αναδόχου υπ’ αριθµ. πρωτ. 27414/23-11-2007 
2. την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής επί της 

υποβληθείσας ένστασης και εισηγούµεθα για την έγκρισή του.  
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Τζαµουράνης Βασίλειος 
    Πολιτ. Μηχαν. 
  

 
Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής και η εισήγηση της επιτροπής 
παραλαβής επί της ένστασης, έχουν ως εξής:  

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

                              του έργου 
 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΛΙΠΑΣΜΟΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
  
 Στην Καλαµάτα σήµερα την 5/11/2007 ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 τα παρακάτω 
µέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου: 

1. Σπίνος Γεώργιος, Αντιδήµαρχος - Πρόεδρος της Επιτροπής,  
2. Χρονόπουλος Βασίλειος, Πολιτικός  Μηχ/κός  ∆ήµου  Καλαµάτας, 
3. Μπουµποπούλου Αγγελική, Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός  ∆ήµου  Καλαµάτας, 
4. Κουλουµβάκος Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ∆ήµου  Καλαµάτας, 

τα οποία οριστήκαµε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 6278/15-05-2007 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιεύθυνσης Νοµού Μεσσηνίας, προβήκαµε 
στην παραλαβή του έργου, έχοντας υπόψη τα ακόλουθα:  
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1. την  ύπ’ αριθ. Πρωτ. 12577/16-7-2004 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας   και αναδόχου  του έργου. 
2. την  µε ύπ’ αριθ. Πρωτ. 23739/10-11-2006 βεβαίωση περαίωσης του έργου, που 
αναφέρει ότι το έργο ολοκληρώθηκε την 15-09-2007.    
3. την τελική επιµέτρηση των εργασιών που υποβλήθηκε στην υπηρεσία µε το υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 9036/4-5-2006 έγγραφο. 
4. την ύπ’ αριθµ. 107/2003 µελέτη όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ του 
∆ήµου. 
5. το άρθρο 11 του Ν.1418/84 που αφορά σε παραλαβή  
6. το άρθρο 53 του Π.∆ 609/89 που αφορά σε προσωρινή παραλαβή 
7. το άρθρο 55 του Π.∆ 609/89 που αφορά σε οριστική παραλαβή 
8. την γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του έργου που περιλαµβάνεται στην 
µελέτη (ηµεροµηνία οριστικής παραλαβής του έργου 4-11-2007) 
 
  Η επιτροπή παραλαβής µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 15714/6-7-2007 έγγραφο της, κάλεσε 
τον ανάδοχο Στρούµπο Αναστάσιο Ε.∆.Ε., να παραστεί επί τόπου του έργου την Παρασκευή 
στις 13-7-2007 και ώρα 9:00 προκειµένου να διενεργηθεί η προσωρινή παραλαβή του έργου 
(ποιοτική και ποσοτική). Την ηµεροµηνία αυτή η επιτροπή µετέβη, στο χώρο της ΜΟΛΑΚ 
παρουσία της επίβλεψης και του αναδόχου.  

Η επιτροπή αφού εξέτασε τον φάκελο του έργου, πραγµατοποίησε έλεγχο των 
εγκαταστάσεων του εργοστασίου, χωρίς όµως να θέσει το εργοστάσιο να σε πλήρη (εν κενό) 
λειτουργία, για το λόγω ότι διατυπώθηκαν από τον Πρόεδρο όπως και τα µέλη της επιτροπής, 
ένας αριθµός  παρατηρήσεων (ελαττώµατα – εκκρεµότητες) οι οποίες έπρεπε να 
τακτοποιηθούν από τον ανάδοχο. Συµφωνώντας σε αυτό από κοινού η επιτροπή και ο 
ανάδοχος, αποσύρθηκαν από το χώρο του εργοστασίου. 

Η επιτροπή επανήλθε µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 23748/16-10-2007 έγγραφο της, το 
οποίο απέστειλε προς τον ανάδοχο, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί µια δεύτερη συνάντηση, 
την Πέµπτη στις 18-10-2007, στο χώρο του εργοστασίου, ούτως ώστε να διαπιστωθεί (ή όχι) 
η αποκατάσταση των ελαττωµάτων – εκκρεµοτήτων που είχαν διαπιστωθεί. Σηµειώνεται ότι 
κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε είχαν γίνει από µέλη της επιτροπής, αλλά και από 
την επίβλεψη του έργου, συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις προς τον ανάδοχο, προκειµένου να 
προβεί στην τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του, όπως αυτές είχαν συµφωνηθεί. 

Η επιτροπή παραλαβής µετέβη την προαναφερθείσα ηµεροµηνία επί τόπου του έργου 
παρουσία της επίβλεψης και του αναδόχου, όπου διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος δεν είχε 
προβεί ουσιαστικά σε καµία ενέργεια προς αποκατάσταση των εκκρεµοτήτων που είχε 
επισηµάνει η επιτροπή στην προηγούµενη της επίσκεψη (την 13-7-2007). 

Ακολούθως, η επιτροπή ζήτησε να τεθεί το εργοστάσιο σε πλήρη - εν κενό λειτουργία, 
σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Στην συνέχεια προέβη στον έλεγχο 
των εγκαταστάσεων µε βάση την τελική επιµέτρηση και τον φάκελο του έργου. Κατά τον 
έλεγχο αυτό, η επιτροπή διαπίστωσε τα εξής: 
 

1. δεν έγινε η τοποθέτηση – εγκατάσταση των δυο τοπικών χειριστηρίων (joy stick) της 
τράπεζας χειριστηρίου γερανογέφυρας και φορτίου αρπάγης, όπως ακριβώς 
αναφέρεται στο άρθρο ΝΤ23 
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2. η µια από τις τρις αυτόµατες πόρτες στο χώρο υποδοχής των απορριµµάτων δεν 
λειτουργεί. Χρειάζεται επισκευή στον οδηγό – µηχανισµό ανοίγµατος 

 
3. δεν ολοκληρώθηκε η επισκευή του ηλεκτροκινητήρα,  ισχύος 5,5KW, των κοχλιών 

χοάνης λυµατολάσπης, σύµφωνα µε το άρθρο ΝΤ7, διότι ο ηλεκτροκινητήρας µετά από 
την αποσύνδεση του και την επισκευή του σε εργαστήριο δεν επανατοποθετήθηκε στην 
αρχική θέση, από τον ανάδοχο ως όφειλε, σύµφωνα µε την συµβατική του υποχρέωση, 
αλλά παρέµεινε για µεγάλο χρονικό διάστηµα στον πυθµένα του φρεατίου, µέσα σε νερό 
(βροχής), παρά τις σχετικές εντολές τις υπηρεσίας για την επανασύνδεση του ή την 
αποµάκρυνση του από τον πυθµένα του φρεατίου.  
Όταν στην συνέχεια ο ανάδοχος προέβη τελικά στην επανατοποθέτηση του 
ηλεκτροκινητήρα, διαπιστώθηκε ότι ένα ειδικό εξάρτηµα του (κόµπλερ) το οποίο είχε 
αφαιρεθεί κατά την αποσυναρµολόγηση δεν ευρέθη, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η 
ολοκλήρωση της επανασύνδεσης.  
Ακολούθως για να βρεθεί εκ νέου το ανάλογο εξάρτηµα, προκειµένου να τοποθετηθεί 
και να λειτουργήσει ο ηλεκτροκινητήρας, αφού δεν υπήρχε ετοιµοπαράδοτο στην 
αγορά, η υπηρεσία έκανε δεκτή την πρόταση του αναδόχου, να κατασκευαστεί σε 
µηχανουργείο αντίγραφο του, µε πρότυπο µοντέλο το αντίστοιχο του εταίρου 
ηλεκτροκινητήρα που ήταν τοποθετηµένος παράλληλα στο σύστηµα ανάµειξης της 
χοάνης λυµατολάσπης. 
Έκτοτε παραµένουν πλέον και οι δυο ηλεκτροκινητήρες εκτός λειτουργίας και τα υλικά 
συναρµολόγησης τους βρίσκονται χύδην στην αποθήκη του εργοστασίου. 

 
Με βάση τα προαναφερθέντα, και εφόσον ο ανάδοχος δεν έχει προβεί έως τώρα παρά τις 
έγγραφες εντολές της υπηρεσίας στην τακτοποίηση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
προτείνει την κατάπτωση ποσού 7.860,00 € από την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1. εργασία τοποθέτησης τοπικών χειριστηρίων 
 

15 % της τιµής του άρθρου ΝΤ 23  
 
(1.400,00 χ 15% = 210,00 €)    ήτοι 210,00 € 

2. επισκευή της αυτόµατης πόρτας του χώρου υποδοχής απορριµµάτων 
 

15 % της τιµής του άρθρου ΑΤ 22 
 
(1000,00 χ 15% = 150,00 €)    ήτοι 150,00 € 

 
 
3. αποκατάσταση λειτουργίας των δυο αποσυναρµολογηµένων ηλεκτροκινητήρων των 

κοχλιών της χοάνης λυµατολάσπης µε ενδεχόµενη αντικατάσταση του ενός λόγω µη 
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επισκευάσιµης βλάβης και επισκευής του δεύτερου λόγω της παραµονής / έκθεσης τους 
αντίστοιχα σε νερό για µεγάλο χρονικό διάστηµα 

 
εκτιµώµενη δαπάνη  
προµήθειας / επισκευής και εργασίας πλήρους εγκατάστασης 
των δύο ηλεκτροκινητήρων     7.500 € 

 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ 210 € + 150 € + 7.500 € = 7.860,00 € 

 
 
1. Ποσοτική παραλαβή 

 

Η επιτροπή ελέγχοντας κατά το δυνατόν τις τελικές επιµετρήσεις του έργου παραλαµβάνει    
κατά είδος και ποσότητα όπως αυτές περιλαµβάνονται στην συνηµµένη τελική επιµέτρηση, 
όλες τις εργασίες που αναγράφονται σε αυτήν εκτός αυτών που αναφέρονται παραπάνω. 
 
2. Ποιοτική  παραλαβή  

 
Η επιτροπή κρίνει ότι οι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης 
κατά τον τρόπο που ικανοποιεί τις ανάγκες του εργοδότη, εκτός αυτών που αναφέρονται 
παραπάνω. 
 

3. Προθεσµίες . 
 
Το έργο ολοκληρώθηκε µετά από παράταση σύµφωνα µε την 433/2005 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου της συµβατικής προθεσµίας δηλ.  την  15-09-2005.  
 

4.Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες  

 

1 ος ΑΠΕ & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   
Ύπ’ αριθµ. 323/2005  απόφαση ∆. Σ. ποσού 176.048,77 € µε ΦΠΑ 
 
2 ος ΑΠΕ & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.   
Ύπ’ αριθµ. 433/2005 απόφαση ∆. Σ. ποσού 176.048,77 € µε ΦΠΑ    
 
5.Απολογισµός ∆απάνης. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ   :          205.829,76  €  µε Φ.Π.Α. 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟΥ                           :         189.363,87  €  µε  Φ.Π.Α.  

         υπογραφείσα την 15/7/2004 
  

Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή παραλαβής  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ : 
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α) Να θεωρηθεί ότι έγινε η προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου, µε την περικοπή του 
ποσού 7.860,00 σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα για τα ελαττώµατα και τις ελλείψεις  που 
διαπιστώθηκαν από την εκτέλεση του έργου. Το εν λόγω ποσό θα παρακρατηθεί από την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου (υπ’ αριθµ. 28195/14-07-2004 του 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

 
β) Να γίνει εκκαθάριση της εργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Π.∆ 609/85. 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε ( 5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ                                                                                       
Τα µέλη της επιτροπής 

1. Γεώργιος Φ. Σπίνος   

   Αντιδήµαρχος 

2. Χρονόπουλος Βασίλειος                                     ΟΙ    ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ        

3.Μπουµποπούλου Αγγελική                                    Γεωργακίλας ∆ηµήτριος 

4.Κουλουµβάκος Παναγιώτης                                     Μάλαµας Γεώργιος 
 
 
 

Εισήγηση της Επιτροπής, επί της ενστάσεως του αναδόχου (Στρούµπου 

Αναστάσιου Ε∆Ε) υπ’ αριθµ. πρωτ. 27414/23-11-2007 κατά του Προτοκόλλου 

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής ανάδοχου για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΛΙΠΑΣΜΟΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
 Η επιτροπή, εξετάζοντας την υπ’ αριθµ. πρωτ. 27414/23-11-2007 ένσταση (η οποία 
κατατέθηκε εµπρόθεσµα, εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση στον ανάδοχο της πράξης της 
∆ιευθύνουσας υπηρεσίας – άρθρο 12 του Ν1418/84), όπως και τον σχετικό φάκελο του 
έργου, έχουµε να αναφέρουµε τα εξής: 

1. Η εργασία επισκευής – επανατοποθέτησης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία των 
δυο ηλεκτροκινητήρων των κοχλιών χοάνης λυµατολάσπης, ήταν συµβατική 
υποχρέωση του αναδόχου σύµφωνα µε τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΝΜΕ άρθρο 7. η εν 
λόγω εργασία δεν εκτελέστηκε, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις που έγιναν προς 
τον ανάδοχο, υπ’ αριθµ. 3865/16-2-2006, υπ’ αριθµ. 7767/652/2-5-2006 και υπ’ 
αριθµ. 16027/28-7-2006 έγγραφα της υπηρεσίας. 
Ως εκ τούτου η µη εκπλήρωση της συµβατικής αυτής υποχρέωσης του αναδόχου, έχει 
ως συνέπεια η γραµµή ανάµειξης λυµατολάσπης µε το οργανικό κλάσµα των 
απορριµµάτων να εξακολουθεί να είναι εκτός λειτουργίας µετά και την ολοκλήρωση 
της επισκευής της ΜΟΛΑΚ. 
Κατόπιν τούτου η υπηρεσία του ∆ήµου, προκειµένου να αποκαταστήσει το πρόβληµα 
της εν λόγω γραµµής και να την θέσει σε λειτουργία, εκτιµά µε βάση και την έρευνα 
αγοράς που έγινε, ότι η δαπάνη εγκατάστασης θα ανέλθει στο ποσό των 7.500 € 
(υλικά τοποθέτηση εργασία), για αυτό και προέβει στην ανάλογη περικοπή. 
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2. Η αναφορά που γίνεται στην ένσταση, ότι το έργο παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία, 

χωρίς κανένα πρόβληµα και όλα δηµιουργήθησαν από τον εργολάβο που ανέλαβε την 
εργασία για το άδειασµα και τον καθαρισµό του Βιοαντιδραστήρα δεν έχει βάση, αφού 
από τα προαναφερθέντα σχετικά έγγραφα προκύπτει ότι τα εν λόγω προβλήµατα που 
αφορούσαν στις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου υφίσταντο εκ των προτέρων, 
επισηµάνθηκαν και εκτελέστηκαν υπ’ όψη του αναδόχου (κ. Στρούµπου), έγκαιρα και 
πολύ πριν εγκατασταθεί ο νέος εργολάβος του οποίου οι εργασίες άρχισαν στις 10-06-
2006. 
Από την άλλη διαπιστώσαµε επί τόπου του έργου ότι η φύση των εργασιών της εν 
λόγω εργολαβίας, η οποία ήταν η φόρτωση και η µεταφορά κοµποστ από την δεξαµενή 
του Βιοαντιδραστήρα, ουδεµία σχέση είχε και λόγω θέσης µε την γραµµή ανάµειξης 
λυµατολάσπης, και ως εκ τούτου κανένα πρόβληµα δεν θα µπορούσε να έχει 
δηµιουργηθεί εξ αιτίας αυτής. Συγκεκριµένα οι δυο γραµµές λειτουργίας, είναι 
ανεξάρτητες και δεν προϋποθέτει η µια την εκ των προτέρων λειτουργία της άλλης. 
 

3. Στην αναφορά του αναδόχου ότι δεν έχει πληρωθεί για την εκτέλεση απολογιστικών 
εργασιών, τις οποίες έχει αποδεχτεί η υπηρεσία, έχουµε να παρατηρήσουµε ότι όπως 
προκύπτει από τον φάκελο του έργου η υπηρεσία ποτέ µε έγγραφο της δεν ανέθεσε 
υπερσυµβατικές – εξωσυµβατικές εργασίες στον ανάδοχο και αφετέρου ο ανάδοχος 
ποτέ έως τώρα µε δικό του αίτηµα δεν ζήτησε την καταβολή οποιουδήποτε ποσού για 
την εκτέλεση τέτοιου είδους εργασιών (σηµεία 4, 5, 6, 7, 8 της ένστασης). 
Αντίθετα στα όσα αναφέρει αναλυτικά, όπως προκύπτει από το φάκελο του έργου, 
διαπιστώσαµε τα εξής: 

I. Ουδεµία εµπλοκή είχε το προσωπικό του αναδόχου στην κατάσβεση της φωτιάς 
που προκλήθηκε στο χώρο υποδοχής (σύµφωνα µε το ηµερολόγιο του έργου). Ο 
δε καθαρισµός από τον ασβέστη, σύµφωνα πάντα µε το ηµερολόγιο του έργου, 
έγινε από έναν εργάτη, για επτά µόνο ηµέρες (σηµείο 1 της ένστασης). 

II. Η εργασία καθαρισµού καναλιών – φρεατίων των υπογείων δικτύων του 
περιβάλλοντα χώρου, ήταν συµβατική υποχρέωση σύµφωνα µε το άρθρο ΑΤ23 
της µελέτης (σηµεία 2 και 3 της ένστασης). 

III. Οι εργασίες επισκευής του αντλιοστασίου στραγγιδίων ήταν συµβατική 
υποχρέωση, σύµφωνα µε το άρθρο ΝΤ4 του ΑΠΕ, ανεξαρτήτως του χρονικού 
διαστήµατος που θα διαρκούσε η εργασία (σηµείο 9 της ένστασης). 

IV. Οι εργασίες επισκευής των κόµπλερ, µεταξύ άλλων ήταν στην συµβατική 
υποχρέωση του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο ΝΤ8 του ΑΠΕ (σηµείο 10 της 
ένστασης). 

V. Η εργασία πλήρους αντικατάστασης του joy-stic ήταν στην συµβατική 
υποχρέωση του αναδόχου, σύµφωνα µε το άρθρο ΝΤ3 του ΑΠΕ (σηµείο 11 της 
ένστασης), ως εκ τούτου δεν υφίσταται θέµα επισκευής του παλιού, δεδοµένου 
ότι η εργασία που περιγράφεται στο άρθρο ΝΤ3, πιστοποιήθηκε πλήρως 
(προµήθεια και τοποθέτηση νέου). 
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Κατόπιν των παραπάνω η επιτροπή εισηγείται να µην γίνει αποδεκτή η ένσταση του 
αναδόχου, και να εγκριθεί το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, ως έχει 
συνταχθεί, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένου της περικοπής των 7.500 €. 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

                                                                                        

Τα µέλη της επιτροπής 

 

1. Γεώργιος Φ. Σπίνος 

   Αντιδήµαρχος 

2. Χρονόπουλος Βασίλειος                                                           

3.  Μπουµποπούλου Αγγελική 

4.  Κουλουµβάκος Παναγιώτης 

 
 
Συν/να: 

1. υπ’ αριθµ. πρωτ. 27414/23-11-2007 ένσταση του αναδόχου 
2. υπ’ αριθµ. 26401/13-11-2007 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής 
3. υπ’ αριθµ. πρωτ. 3865/16-2-2006 έγγραφο  
4. υπ’ αριθµ. πρωτ. 7767/652/2-5-2006 έγγραφο 
5. υπ’ αριθµ. πρωτ. 16027/28-7-2006 έγγραφο 
6. άρθρα ΑΤ23, ΝΤ4, ΝΤ8,ΝΤ3 

 
 
 

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  

 
 
Ι. ∆εν κάνει αποδεκτή την υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 27414/23-11-2007 ένσταση του 

κ. Αναστασίου Στρούµπου του Παναγιώτη, αναδόχου του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΜΟΛΑΚ)» κατά του από 5/11/2007 
πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του παραπάνω 

έργου, µε την περικοπή του ποσού των επτά χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ 
(7.860,00 €). Το εν λόγω ποσό θα παρακρατηθεί από την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης του έργου (υπ’ αριθµ. 28195/14-07-2004 του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

 

ΙΙΙ. Την εκκαθάριση της εργολαβίας σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Π.∆ 609/85. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

10. Κουδούνης Αργύριος 

11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

12. Λαγανάκος Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

15. Μπασακίδης Νικόλαος 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 

18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Σπίνος Γεώργιος 

21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 24 ∆εκεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


