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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   280/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 19/09-06-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                        

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,               

4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

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 2-(ii) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικών διενέργειας διαγωνισμών για : (ii) Εξοπλισμό προγράμματος 
διαχείρισης απορριμμάτων (προμήθεια απορριμματοφόρου, κάδοι) – υποέργο 2: 

προμήθεια 160 κάδων απορριμμάτων. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 8-6-2006 σχετική εισήγηση του 
τμήματος διαχείρισης απορριμμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: ¨ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ». 
 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισμού που 
διεξήχθη στις 17/4/2006, ημέρα Δευτέρα, για το έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΚΑΔΟΙ) – 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (160) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
προκειμένου να προβείτε στην κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού. 
 
Συν/να: Πρακτικό εισήγησης επιτροπής διαγωνισμού. 
 

Για τη συντονιστική ομάδα καθαριότητας Ο Δ/ντής 
Γιάννης Παπαδόπουλος Βασίλης Τζαμουράνης» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του εν λόγω διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Για το έργο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΚΑΔΟΙ) – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (160) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 07 του μήνα Ιουνίου, του έτους 2006, ημέρα Τετάρτη, οι 
κάτωθι υπογεγραμμένοι : 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χημικός Μηχανικός 
2. Κισκήρας Νικόλαος – Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
3. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος – Τεχνολόγος Μηχανολ. Μηχανικός 

Οι οποίοι αποτελούν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και αξιολόγησης 
που διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 11389/93 υπουργική απόφαση : « Περί 
ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και συγκροτήθηκε με την 37/2006 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, συνεδρίασαν στο δημαρχιακό κατάστημα 
με θέμα τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά που αφορά στο : 
«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΚΑΔΟΙ) – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ 
(160) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 
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Αφού έλαβαν υπόψη: 
1) την υπ’ αρίθμ. 58/2006 μελέτη για το :«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, 
ΚΑΔΟΙ) – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (160) ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού : 47.600 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

2) Την  111/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων και 
σύνταξη διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού. 

3) Την κατάθεση τριών προσφορών των παρακάτω εταιρειών: 
Α) «SPIDER – Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.»  
Β) «ΒΙΟ.ΜΕΤ. Α.Ε.»  
Γ) «ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕΒΕ» 
 

Κατά την ά φάση της διαδικασίας η επιτροπή αφού άνοιξε τους φακέλους συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχής αποφάσισε να κάνει αποδεκτή τη 
συμμετοχή και των τριών εταιρειών στο διαγωνισμό.  
Η Επιτροπή αφού κοινοποίησε το πρακτικό της στις παραπάνω εταιρείες σημειώνει ότι μετά 
την πάροδο μίας ημέρας, σύμφωνα με τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και 
έτσι προχώρησε στη β΄φάση της διαδικασίας του διαγωνισμού. 
Κατά τη β’ φάση της διαδικασίας η Επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να ελέγξει την 
συμφωνία των Τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υλικών συγκριτικά με τις 
προδιαγραφές που θέτει η μελέτη, για το σκοπό αυτό συνέταξε συγκριτικούς πίνακες 
αξιολόγησης και προχώρησε στον έλεγχο και των δειγμάτων που προσκόμισαν οι εταιρείες 
προκειμένου να αξιολογηθούν.  
Η συνολική βαθμολογία που έλαβε κάθε εταιρεία είναι : 
 «ΒΙΟ.ΜΕΤ. Α.Ε.»         : 53           
«SPIDER – Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» : 60,75 
«ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕΒΕ»       : 29,6 
Στη συνέχεια η Επιτροπή κοινοποίησε στους προσφέροντες την έκθεσή της που αφορούσε 
τη Β’ φάση της διαδικασίας, η οποία κοινοποιήθηκε με fax και στους τρεις προκειμένου να 
ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις εντός της προθεσμίας που ορίζεται από 
τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (μία μέρα από τη ημερομηνία της κοινοποίησης). 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών αφού δεν υποβλήθηκε 
καμία ένσταση από τις συμμετέχουσες εταιρείες στο διαγωνισμό, στο χρονικό διάστημα που 
προαναφέρθηκε, προχώρησε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών την Τετάρτη 07-
06-2006, μετά από ενημέρωση και των τριών εταιρειών, ώστε να παρευρεθούν στη 
διαδικασία. 
Έπειτα από το άνοιγμα και των οικονομικών προσφορών οι τιμές που προσέφεραν οι 
εταιρείες είναι οι εξής: 
«ΒΙΟ.ΜΕΤ. Α.Ε.»         :                      242,00 € 
«SPIDER – Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» : 250,00 € 
«ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕΒΕ»       :                      280,00 €     

Η τελική βαθμολογία για την κάθε εταιρεία είναι η εξής:  
 

«ΒΙΟ.ΜΕΤ. Α.Ε.»         :                      0,219       
«SPIDER – Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» : 0,243 
«ΒΙΟΚΑΔΟ ΑΕΒΕ»       :                      0,105 

 
Κατόπιν αυτών  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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Την ανάθεση στην εταιρεία : «SPIDER – Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» έναντι του ποσού 
των 250,00 € ανά τεμάχιο ήτοι συνολικά : 47.600,00 € συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α.  
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ – ΧΗΜ. ΜΗΧ. 
 

2. ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΤΕΧ. ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. 
 

3. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ. – ΤΕΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ. 
 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της, τα 
προαναφερόμενα, 

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

 
Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ, ΚΑΔΟΙ) – 
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ (160) ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
στην εταιρεία «SPIDER – Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» έναντι του ποσού των 250,00 
€ ανά τεμάχιο και συνολικά αντί του ποσού των 47.600,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 
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  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαμάτα 15 Ιουνίου 2006 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

______________ 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2006 και ώρα 14:00, ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, εκτελώντας 
παραγγελία του Δημάρχου Καλαμάτας και μπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες μάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον πίνακα 
εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας Περίληψη της υπ΄ αριθμ. 19/13-06-2006 
συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   280/2006 με θέμα :  Επί πρακτικών 
διενέργειας διαγωνισμών για : (ii) Εξοπλισμό προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων (προμήθεια 
απορριμματοφόρου, κάδοι) – υποέργο 2: προμήθεια 160 κάδων απορριμμάτων.   
  
Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες                           
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 

 
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 

______________ 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2006 και ώρα 14:00, ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, εκτελώντας 
παραγγελία του Δημάρχου Καλαμάτας και μπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες μάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον πίνακα 
εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας Περίληψη της υπ΄ αριθμ. 19/13-06-2006 
συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   280/2006 με θέμα :  Επί πρακτικών 
διενέργειας διαγωνισμών για : (ii) Εξοπλισμό προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων (προμήθεια 
απορριμματοφόρου, κάδοι) – υποέργο 2: προμήθεια 160 κάδων απορριμμάτων.  
  
Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες 
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 
 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
______________ 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2006 και ώρα 14:00, ο υπογεγραμμένος, υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, εκτελώντας 
παραγγελία του Δημάρχου Καλαμάτας και μπροστά στους κατωτέρω υπογράφοντες μάρτυρες, ετοιχοκόλλησα στον πίνακα 
εκθέσεων και τοιχοκολλήσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος Καλαμάτας Περίληψη της υπ΄ αριθμ. 19/13-06-2006 
συνεδρίασης της Δημαρχιακής Επιτροπής που περιέχει την ΑΠΟΦΑΣΗ   280/2006 με θέμα :  Επί πρακτικών 
διενέργειας διαγωνισμών για : (ii) Εξοπλισμό προγράμματος διαχείρισης απορριμμάτων (προμήθεια 
απορριμματοφόρου, κάδοι) – υποέργο 2: προμήθεια 160 κάδων απορριμμάτων. 
   
Έτσι συντάχθηκε το αποδεικτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί :  
 

Οι μάρτυρες 
 

………………………………….. 
 

…………………………………… 

 Ο υπάλληλος του Δήμου 
 
 

…………………………………. 
 

 


