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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   6/2013 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   20/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η  Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 6η/2013 

κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17726/3-4-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 

1) Γκλεγκλές Ιωάννης, 2) Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Ντίντα Παναγιώτα  (προσέλευση 

στην υπ’ αριθμ. 18 απόφαση) και 4) Ριζάς Χρίστος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης, 2)  Μανδηλάρης Ιωάννης, 3)  Μωρακέας Σπυρίδων και 4)  Χριστόπουλος 

Ιωάννης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ.κ. 1) Αθανασόπουλος Κων/νος και 2)  Μιχαλόπουλος Κων/νος, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα απουσιάζοντα τακτικά 

μέλη κ.κ.  Μανδηλάρη Ιωάννη και Μωρακέα Σπυρίδωνα αντίστοιχα.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα της παρούσας συνεδρίασης λέγοντας τα εξής:  

 
Άνοιξε το ¨Πράσινο Ταμείο¨ και η πρόσκληση εκδόθηκε την 1η/4/2013 
και ανέβηκε στο site του Πράσινου Ταμείου στις 2/4/2013 και ως 

ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 22/4/2013. Αν βάλετε 
κάτω τις ημερομηνίες δεν προλαβαίνει, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα συνεδριάσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τότε πρώτον και δεύτερον δεν είναι το μόνο 
προαπαιτούμενο για να μπορέσουμε να εντάξουμε κάποιες μελέτες στο συγκεκριμένο 
Άξονα. Συνεπώς αυτό δικαιολογεί το κατεπείγον. 
Συμφωνείτε ως προς αυτό καταρχήν; 
 
 
Το Σώμα, ομόφωνα, αποφαίνεται θετικά  για το κατεπείγον των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης. 
  
…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) ρυμουλκών και δύο (2) 
ημιρυμουλκούμενων, με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 

60 m3» και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 
του Πράσινου Ταμείου, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 

Αρχικά ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη με αριθμ. πρωτ. 17850/3-4-2013 σχετική 
εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, καθώς 
και σε στοιχεία της τεχνικής έκθεσης της 2/2013 συνημμένης στην παραπάνω 
εισήγηση μελέτης, τα οποία έχουν ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης προμήθειας δύο (2) ρυμουλκών και δύο (2) 
ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 60 m3 και 
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. 
 

 
Παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) 

ρυμουλκών και δύο (2) ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, 
χωρητικότητας 60 m3» καθώς και για την έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
στην πρόσκληση 20/2013 (ΑΠ 886/01-04-2013) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» σε αντίστοιχο άξονα 
και μέτρο. 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
                                                                                    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

        
 

                                                           ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Σκοπός της προμήθειας είναι η μεταφόρτωση και η μεταφορά των απορριμμάτων του 
Δήμου Καλαμάτας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων του (ανακυκλώσιμων και μη). 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Αναλυτικά περιλαμβάνεται η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2)   
ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60m3».  
Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται  στο ποσό των 516.600,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α..  
Τα οχήματα οφείλουν να  είναι καινούργια και αμεταχείριστα. 
Η παραπάνω προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 
Φορέας υλοποίησης της προμήθειας είναι ο Δήμος Καλαμάτας. 
   
Η προμήθεια θα γίνει με  διεθνή διαγωνισμό,  σύμφωνα με τους όρους της 
11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του Ν.3463/2006 και 
συναφών νόμων. 

Η περίληψη της παρούσας μελέτης  θα σταλεί για δημοσίευση στον τύπο, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ. αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισμού 
Προμηθειών Ο.Τ.Α.». 

Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψής της. 
 Η δαπάνη για την δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο 
βαρύνει τον προμηθευτή που εκτελεί την προμήθεια. 
                                                                    
                                                                                    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 27/02/2013 

 
                                                                                       Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
            ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
                
         ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                               
           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ   Τ.Ε.                                      Π.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                                                    
           ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
            ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
 

 

Και ακολούθως ο λόγος δίνεται στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο, 
ο οποίος λέει τα εξής: 

 
Εμείς πήγαμε με την υπηρεσία στην Αθήνα και είδαμε 
σταθμούς μεταφόρτωσης και είδαμε τη διαδικασία εκεί και 

εντυπωσιαστήκαμε από την διαδικασία, διότι εκεί είναι καθαρά όλα, δεν υπάρχει ούτε 
μίγμα, όχι…  
Εν πάση περιπτώσει είδαμε έναν σταθμό μεταφόρτωσης ο οποίος γίνεται με γερανό … 
(κενό) …για να ρίχνονται τα σκουπίδια μέσα, ένα πρες κοντέινερ, το οποίο συμπιέζει τα 
σκουπίδια και μετά τα μεταφέρει τα σύμμεικτα απορρίμματα. Αυτή είναι η διαδικασία. 
Προτείναμε μόνο τις δύο νταλίκες και τα δύο πρες κοντέινερ, διότι αυτή η γέφυρα 
υποτίθεται που ανεβαίνει το απορριμματοφόρο επάνω το οποίο κατασκευαστικά είναι 
πάρα πολύ απλό, το ποσό που ζητήσανε για να το εντάξουν μέσα είναι τεράστιο και 
δεν μας συνέφερε, ήθελε 150.000, ενώ θεωρούμε με 30.000 κατασκευάζεται αυτό. 
Αυτά, δεν ξέρω τι ερωτήσεις έχετε, να σας πω. 

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις υπάρχουν; 
 
(Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας): 
Εγώ είμαι υπέρ, να τα αγοράσουμε αυτά αφού χρειάζονται στο 

Δήμο μας. Όταν η Περιφέρεια, γιατί εκεί έχουμε εναποθέσει τις ελπίδες μας, λύσει το 
θέμα με τους διεθνείς διαγωνισμούς κλπ, γιατί εκεί περιμένουμε και περιμένουμε τον 
διεθνή διαγωνισμό να καρποφορήσει κλπ, αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε πουθενά 
εμείς; 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: Φυσικά. 
 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: Ανεξαρτήτως δηλαδή…  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: Μόνιμα. 

 
Δηλαδή αυτό είναι κάτι που θα μας χρειάζεται και όταν η 
Περιφέρεια λύσει το θέμα.  

 
Δεν έχει καμία σχέση με το περιβάλλον, πέφτουν τα 
απορρίμματα μέσα σε ένα χώρο στον οποίο θα υπάρχει 

υπόβαθρο από κάτω για το… 
 
Εγώ ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Για να μην πάρουμε κάτι και όταν 
λυθεί το θέμα με τον διεθνή διαγωνισμό δεν μας χρειάζεται. Γι’ 

αυτό.  
 
Τα χρειαζόμαστε; Τα χρειαζόμαστε.  
Θα πληρώσει τίποτα ο δημότης Καλαμάτας; Όχι. 

 
Αγαπητοί φίλοι η συνολική πρόταση η οποία προτείνει η Δημοτική 
Αρχή στο ¨Πράσινο Ταμείο¨, είναι περίπου 1.200.000. Όλες οι 

δράσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πάρα πολύ σημαντικές. Ο στόχος λοιπόν για μας 
και το στοίχημα είναι να πετύχουμε και τα τέσσερα έργα. Απ’ ότι με πληροφόρησε η 
συνάδελφος η κα Ντίντα, το συνολικό ποσό του ανοίγματος αυτού στο ¨Πράσινο 
Ταμείο¨ είναι 12.000.000 ευρώ, καταλαβαίνετε…. 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 8.000.000 τώρα και άλλα 7.500.000 μετά. 

 
Άρα λοιπόν στα 8.000.000 είναι πολύ λίγα τα χρήματα για το 
σύνολο της Ελλάδας και απ’ ότι βλέπουμε το μέτρο άνοιξε από 1 

μέχρι 20, ας ελπίσουμε ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα και να είμαστε πανέτοιμοι να 
πάρουμε τα σημαντικά. Καλή επιτυχία να έχουμε ως Δήμος και θεωρώ ότι τα έργα όλα 
αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ.  
 
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της 
τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  
 

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

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 
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Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της υπ’ αριθμό 2/2013 
μελέτης με τίτλο «Προμήθεια δύο (2) ρυμουλκών και δύο (2) 
ημιρυμουλκούμενων με σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 
60m3 m», προϋπολογισμού 516.600,00,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην πρόσκληση 20/2013 (ΑΠ 
886/01-04-2013) του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
«Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» σε αντίστοιχο άξονα και μέτρο, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17850/3-4-2013 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Αθανασόπουλος Κων/νος  

  2. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  3. Καραγιάννης Ανδρέας 

  4. Μιχαλόπουλος Κων/νος    

  5. Ντίντα Παναγιώτα  

  6. Ριζάς Χρήστος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 9 Απριλίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


