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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   39/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   301/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

39η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 55922/13-9-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)   Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

Ιωάννης και 2) Μπασακίδης Νικόλαος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και Μαρινάκης Σαράντος οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Καμβυσίδη Ιωάννη και  

Μπασακίδη Νικόλαο αντίστοιχα.  

 

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

συνεδρίασης. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια πλειοδοτικού 
διαγωνισμού για την «Εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης  

απόβλητων μαγειρικών ελαίων». 

Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 56173/16-9-2013 εισήγηση του Τμήματος Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, με το αναφερόμενο σε 
αυτή συνημμένο, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής 
 

 
ΘΕΜΑ:  «Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη διενέργεια 

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την :Εφαρμογή προγράμματος 
εναλλακτικής διαχείρισης  απόβλητων μαγειρικών ελαίων» 

 

Σε συνέχεια της με αριθμ. 317/2013 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου καταθέτουμε συνημμένα το σχέδιο των όρων της διακήρυξης 

για την εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

μαγειρικών ελαίων και  

Εισηγούμεθα 

 την έγκριση των όρων της διακήρυξης, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
Η εισήγηση του Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται σχετικά, 
έχουν ως εξής: 

 
Το έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τώρα έρχεται η εισήγηση 
για το διαγωνισμό.  

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Γνωρίζετε, το έχουμε αναλύσει, έχουμε πει ότι θα 
τοποθετηθούν από εταιρείες οι οποίες είναι αδειοδοτημένες… 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κατά το παρελθόν δεν έχει γίνει κε Πρόεδρε …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, νομίζω δεν είχε γίνει διαγωνισμός, πρώτη φορά γίνεται. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Συμφωνούμε. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Νιάρχο; 
 
Έχουμε διατυπώσει τις προτάσεις μας για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
και για την εναλλακτική διαχείριση και για την ανακύκλωση και για όλα 

αυτά τα ζητήματα… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι πιο συγκεκριμένο. 

 
Είναι πιο συγκεκριμένο, θα ψηφίσουμε ¨κατά¨ γιατί χρειάζεται μία 
συνολική αντιμετώπιση ...(δεν ακούγεται) 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Νιάρχο, 
κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής 
διαχείρισης απόβλητων μαγειρικών ελαίων», σύμφωνα με το σχέδιο που έχει 
συνταχθεί από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του 
Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
                                                     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 
«Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές, για την τοποθέτηση 
δεξαμενών  συλλογής απόβλητων μαγειρικών ελαίων στις σχολικές μονάδες 
του δήμου  Καλαμάτας ». 
 
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας  
έχοντας υπόψη :  
1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α’ 77/30-03-81), 
2) Τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), 
3) Την υπ’ αριθμ: 317/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  
4) Το αριθμ. πρωτ. 2456/15-04-2013, έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας 

και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου με το οποίο εγκρίνεται η υλοποίηση του εν 
λόγω προγράμματος 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με αντικείμενο την διάθεση και 
τοποθέτηση ειδικών δεξαμενών συλλογής απόβλητων μαγειρικών ελαίων (μέσα σε 
πλαστικά μπουκάλια οποιουδήποτε μεγέθους) σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Καλαμάτας που επιθυμούν να συμμετέχουν, καθώς και την αποκομιδή και διάθεσή 
τους. 
 
Άρθρο 1: Εργασία 
Ο διαγωνισμός αφορά την  τοποθέτηση ειδικών δεξαμενών στον προαύλιο χώρο των 
σχολικών μονάδων του Δήμου  υποδοχής απόβλητων μαγειρικών ελαίων καθώς και 
έντυπο ενημερωτικό υλικό για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 



Συνεδρίαση :  39/2013 Τρίτη  17 / 9 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   301/2013 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   4

μαγειρικών ελαίων, την αναγκαιότητα και οφέλη του εν λόγω ρεύματος ανακύκλωσης.    
Επίσης θα περιλαμβάνει την περισυλλογή των ελαίων και την προώθησή τους προς 
αξιοποίηση σε ειδικές μονάδες επεξεργασίας. Οι εταιρείες που καλούνται να 
συμμετάσχουν θα πρέπει να διαθέτουν άδεια συλλογής σε ισχύ για τη μεταφορά  και 
διάθεση αποβλήτων μαγειρικών ελαίων. 
 
Άρθρο 2 :Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού 
Ο διαγωνισμός θα είναι κλειστός πλειοδοτικός με προσφορές  προς την επιτροπή 
διαγωνισμού  και θα περιλαμβάνουν την ανταποδοτική αξία ανά kgr απόβλητων  
ελαίων που θα συλλέγονται.  
 
Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού 
Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού, που έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 86/2013 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής  την 29η  Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα: 10:00 π.μ.  Μετά την 
κατακύρωση του πλειοδότη από την Οικονομική Επιτροπή θα του κοινοποιηθεί η 
σχετική απόφαση και θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση εντός 10 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της πρόσκλησης.   
Ως ελάχιστο αριθμός συμμετεχόντων σχολείων προκειμένου να υποχρεώνεται ο 
πλειοδότης να υπογράψει τη σύμβαση ορίζονται τα 30 σχολεία τουλάχιστον.   
 
Άρθρο 4 : Ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται: 0,15 €/kgr απόβλητου μαγειρικού 
ελαίου και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.  
 
Άρθρο 5 : Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας 
Ο χώρος παροχής της εργασίας θα είναι οι σχολικές μονάδες της Καλαμάτας που 
επιθυμούν να συμμετέχουν. Ο πλειοδότης οφείλει να τοποθετήσει και να στερεώσει τις 
ειδικές δεξαμενές συλλογής απόβλητων  με όλους τους όρους ασφαλείας σε ειδικό 
χώρο του προαύλιου του σχολείου που θα του υποδειχθεί από τη Διεύθυνση του 
σχολείου. 
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για τρία (3) χρόνια.    
 
Άρθρο 6: Τρόπος περισυλλογής-πιστοποίησης ποσοτήτων  
Ο πλειοδότης θα συλλέγει τα απόβλητα μαγειρικά έλαια κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα από τις ειδικές δεξαμενές. Κατά τη συλλογή οφείλει να ζυγίζει παρουσία 
ορισμένου από τη σχολική επιτροπή υπαλλήλου και να παρέχει αντίγραφο βεβαίωσης 
για την ποσότητα αυτών. Οφείλει να διαθέτει ειδικό όχημα και ειδική συσκευή ζύγισης 
που να πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Άρθρο 7:Τόπος και χρόνος είσπραξης ποσοστού 
Τα έσοδα από τα ποσοστό συλλογής  θα καταβάλλονται στην κάθε σχολική Επιτροπή 
ανά εξάμηνο βάσει των αντίστοιχων βεβαιώσεων παραλαβής.  
  
Άρθρο 8 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, τμήμα Ανακύκλωσης, από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας.  
 
Τηλέφωνο : 27213 60858 & 27213 60852  FAX: 27210 99225 
καθώς και από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Καλαμάτας : www.kalamata.gr   
 
Άρθρο 9 : Περιγραφή δεξαμενών  
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Οι δεξαμενές συλλογής των απόβλητων μαγειρικών ελαίων θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από ασφαλές για τη δημόσια υγεία και ανθεκτικό υλικό.  
 
Σε περίπτωση υπαιτιότητας του πλειοδότη εξαιτίας της μη τήρησης των απαιτούμενων 
προδιαγραφών ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν καταστεί δυνατή  η κατακύρωση του 
διαγωνισμού το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με εταιρεία που θα πληροί 
τις προδιαγραφές της παρούσας.  
 
Άρθρο 10 
Οι ειδικές δεξαμενές θα φέρουν αυτοκόλλητη σήμανση σχετική με τη χρήση τους.  
 
Άρθρο 11:Συντήρηση  δεξαμενών  
Ο πλειοδότης υποχρεούται  αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη συντήρηση – παροχή 
ανταλλακτικών και service των δεξαμενών με εξειδικευμένο συνεργείο, είτε κατόπιν 
τακτικών ελέγχων συντηρήσεως ,είτε κατόπιν ενημέρωσης από τη Σχολική Επιτροπή.  
Δεσμεύεται για την επιδιόρθωση κάθε βλάβης εντός 24 ωρών από τη διαπίστωση της 
και την αναφορά της προς τον πλειοδότη.  
 
Άρθρο 12: Δικαιολογητικά συμμετοχής  
 
α) Έγγραφη  αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό  
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που θα περιέχει το προσφερόμενο ποσό σε Ευρώ 
ανά kgr  απόβλητου ελαίου που παραλαμβάνεται από τον ανάδοχο. Η προσφορά 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. 
γ)  Άδεια συλλογής και μεταφοράς απόβλητων μαγειρικών ελαίων σε ισχύ και άδεια 
κυκλοφορίας οχήματος με δυνατότητα ζύγισης της δεξαμενής μεταφοράς των ελαίων. 
δ)   Σύμβαση συνεργασίας με εταιρεία επεξεργασίας των απόβλητων μαγειρικών 
ελαίων.  
ε)    Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 
στ)  Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος 
ζ)     Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου  
η)  Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό αξίας 300 ευρώ. Η εγγύηση αυτή 
επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού, εκτός του αναδόχου στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός.  
 
Άρθρο 13 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 
προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 
 
Άρθρο 14: Δημοσίευση - Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού  
 
Η προκήρυξη θα αναρτηθεί 1) με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων και 2) στον 
τοπικό Τύπο είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού 
καθώς και στο site του Δήμου. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καρβέλης Γεώργιος   

  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


