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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2012 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   157/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η  Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ., 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 24η/2012 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

30988/25-5-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) 

Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος.  

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επί του 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη «Μεταφορά και 
διάθεση απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας». 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκονται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας κ. Παπαδόπουλος. 
 
Στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος βρίσκονται το υπ’  αριθμ. 
πρωτ. 31043/25-5-2012 έγγραφο του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και το συνημμένο σ’ αυτό 
1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για τη «Μεταφορά και διάθεση των 
απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας», τα οποία έχουν ως εξής:  

 

Θέμα :  «Αποστολή 1ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τη: 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

 
Σας αποστέλλουμε συνημμένα το 1ο Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για 

τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. 
 
    Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  
                                                                    & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 
       ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
            ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
     (αρ. απόφασης ορισμού επιτροπής  59/2012 Οικ.Επ.) 
 
 

1Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Σήμερα Πέμπτη 19 Απριλίου συνήλθε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στα Γραφεία της Δ/νσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, με ώρα λήξης την 12.00 μ.   
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν τα μέλη της επιτροπής: 

1. Κουδούνης Αργύριος 

2. Γιαννοπούλου Κοκκωνία 

3. Κοφτερού Ελένη 
 
Στον διαγωνισμό δεν κατατέθηκε προσφορά από καμία εταιρεία και ως εκ τούτου η 
επιτροπή εισηγείται την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου. 
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Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται ως εξής:  
 
           Ο πρόεδρος  
 
   Κουδούνης Αργύριος                                          
 
              Τα μέλη 
   Γιαννοπούλου Κοκκωνία 

   Κοφτερού Ελένη  
  
 

 
Για το παρόν θέμα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση : 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Παπαδόπουλε πάμε για επανάληψη; 

 
Κάνουμε μια προσπάθεια, πήρα την εταιρεία την 
ANTIPOLLUTION που ήτανε στην προηγούμενη διαδικασία και 

απέσυρε στο τέλος την προσφορά της, να προσπαθήσουμε να διευκρινίσουμε γιατί δεν 
συμμετείχαν και εάν είναι κάποιο από τα απαιτούμενα της διακήρυξης που θα ήθελαν 
να μας προτείνουν να το εξετάσουμε. Εκτιμούμε ότι βασικά το ποσό είναι τέτοιο που 
είναι χαμηλό αλλά δεν έχουν και δυνατότητες απ’ ότι φαίνεται σ’ αυτό που είχαμε 
ζητήσει μέσα, κάθε παρτίδα να μας φέρνουν και χαρτί, εκεί κολλήσανε. Δεν μου έχουν 
απαντήσει ακόμα παρότι έχω προσπαθήσει αυτές τις ημέρες. Το πιο σωστό είναι να 
κάνουμε επανάληψη για να είμαστε εμείς κατοχυρωμένοι, κάνουμε αυτή τη διαδικασία.  

 
Εάν κε Παπαδόπουλε κάνετε επανάληψη και ο διαγωνισμός αποβεί πάλι 
άγονος, η επόμενη κίνησή σας πια θα είναι; 

 
Αυτή τη στιγμή παράλληλα με το διαγωνισμό κάνουμε και τις 
απευθείας αναθέσεις για να μπορούμε να εκτονώνουμε το 

πρόβλημα. Ως υπηρεσία έχουμε πει και νομίζω είναι γενικώς αποδεκτό ότι αυτό που 
γίνεται αυτή τη στιγμή δεν είναι το καλλίτερο δυνατό στην πόλη, είναι θα έλεγα το 
χειρότερο. Προσπαθούμε τουλάχιστον παράλληλα και με την προσπάθεια για να 
βρούμε εναλλακτικό χώρο στην πεδιάδα για να φύγουμε για να μπορέσουμε να 
κάνουμε σύμφωνα με την ενημέρωση που σας έχει γίνει, μία πιλοτική καταρχήν 
ανάθεση σε μια από τις εταιρείες είτε του ΗΛΕΚΤΟΡΑ είτε σε συνεργασία με το ΤΕΙ 
Κρήτης γι’ αυτή τη μεταβατική περίοδο. Δεν είναι το καλλίτερο δυνατό αλλά 
προσπαθούμε να έχουμε κάνει κι αυτές τις διαδικασίες για να είμαστε νομιμοποιημένοι 
για τις άλλες κινήσεις που κάνουμε στο μεσοδιάστημα. 

 
Να κάνω μια ερώτηση ακόμα θέλω. Δεδομένου του ότι αυτή τη στιγμή 
έχετε… 

 
Να πω κάτι; Επειδή τα θέματα τα υπόλοιπα επειδή τώρα ανοίγουμε την 
κουβέντα, είναι συναφή και το επόμενο θέμα, είναι η μεταφόρτωση και η 

μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας. 
Απλώς κάνετε τις ερωτήσεις και για το επόμενο θέμα για να μην απασχολούμε 
συνέχεια τον κ. Παπαδόπουλο. 

 
Όχι, είναι άσχετο το ένα με το άλλο. 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ     -05-2012 
ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
Ο Γ.Γ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣ 
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Δεδομένου του ότι τώρα αυτή τη στιγμή με τις απευθείας αναθέσεις στην ουσία δεν 
ζητάτε χαρτί για κάθε φορτίο, στο διαγωνισμό το ζητάτε, τι θα διαφοροποιηθεί και 
πιστεύετε ότι κάνοντας έναν δεύτερο διαγωνισμό θα βρείτε πιθανόν κάποια λύση; Το 
πιθανότερο είναι να σας πούνε ότι ¨εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε χαρτί¨. Και τώρα 
δεν παίρνετε χαρτί, και τώρα παράνομη είναι η μεταφορά πάλι. Το εάν κάνουμε εμείς 
εδώ πέρα μια ανοχή σιωπηλή γιατί η πόλη αντιμετωπίζει πρόβλημα, είναι έτερον 
εκάτερον. Όμως αν το δούμε αυστηρά με το νομικό πλαίσιο, παράνομο είναι. Ο 
διαγωνισμός επομένως πάλι θα αποβεί άγονος. Θεωρώ ο διαγωνισμός δεν έχει κανένα 
νόημα να γίνει, τι νόημα έχει; 

 
Προτείνετε δηλαδή να μη βάλουμε αυτόν τον όρο μέσα στη 
διακήρυξη; 

 
ΦΩΤΕΑΣ: Βάλτε τον αλλά …(δεν ακούγεται). 

 
Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλλίτερο δυνατό και κάθε 
φορά προσπαθούμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που 

έχουμε να λειτουργήσουμε για να εκτονώσουμε το πρόβλημα. 
 
Εγώ λέω άλλα κε Παπαδόπουλε και θα απευθυνθώ τώρα στον Πρόεδρο της 
Επιτροπής. Δεδομένου του ότι το πιθανότερο είναι να πάμε σε έναν άγονο 

διαγωνισμό, να αφαιρεθεί αυτού του είδους το χαρτί που ζητάτε για να δούμε μήπως 
πετύχουμε τουλάχιστον κάποια φτηνότερη τιμή συμμετέχοντας και η ANTIPOLLUTION 
γιατί εμένα το μυαλό μου πάει αλλού πια, δεν πάει στο επίπεδο του ότι εμείς θέλουμε 
να κάνουμε διαγωνισμό αλλά θέλουμε να έχουμε άγονους διαγωνισμούς για να έχουμε 
απευθείας αναθέσεις. 

 
Επειδή ξεκίνησε και η Τρίπολη να κάνει τώρα μεταφορά απ’ ότι γνωρίζω, 
θα το γνωρίζετε και εσείς. Μπορείτε να ενημερώσετε το Σώμα τι γίνεται 

με την Τρίπολη; Αν γνωρίζετε. 
 
Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες για την Τρίπολη. Αλλά εμάς μας είχε 
απασχολήσει αυτό το θέμα και το έχουμε βάλει μέσα στη 

διακήρυξη επειδή ήτανε και αίτημα των μελών εδώ της Οικονομικής Επιτροπής, 
προσπαθώντας να βελτιώσουμε και την όλη διαδικασία. Αυτό ακολουθήσαμε. 

 
Πάντως ενημερωτικά να σας πω ότι η Τρίπολη πληρώνει τουλάχιστον 40 
– 50 % ακριβότερα απ’ ότι πληρώνουμε εμείς τη μεταφορά. Έτσι; Να τα 

λέμε αυτά γιατί άφησε κάποιος υπόνοιες, ο κ. Φωτέας. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Δεν έβαλα κάποιες υπόνοιες, απλά προβληματισμό έβαλα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, προβληματισμό… 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Άλλο υπόνοιες άλλο προβληματισμός. 

 
Εγώ σας απαντάω ότι ίσως έχουμε τη φτηνότερη μεταφορά σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. 

Να πάμε στην ψηφοφορία. Η πλειοψηφία υπέρ. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ενόψει των όσων είπαμε ¨λευκό¨ και σ’ αυτό το θέμα προκειμένου… 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κε Φωτέα; 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Λευκό. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα, 
Φαββατά και Φωτέα, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Υιοθετεί το από 19 Απριλίου 2012 1ο Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσίας «Μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων του 
Δήμου Καλαμάτας» και κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό, δεδομένου ότι δεν 
κατατέθηκε καμία προσφορά. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος  

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

  8. Φωτέας Νικόλαος  

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 11 Ιουνίου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                           


