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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   283/2006 
 
 

 

  

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-(v) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικών διενέργειας διαγωνισμών για : (v) την φόρτωση  - μεταφορά – 
εναπόθεση στη Μαραθόλακα των αδρανών Μ.Ο.Λ.Α.Κ.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 9-6-2006 σχετική εισήγηση του 
τμήματος διαχείρισης απορριμμάτων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: ¨ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΦΟΡΤΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ 
Μ.Ο.Λ.Α.Κ.¨. 
 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισμού που 
διεξήχθη στις 10/5/2006, ημέρα Τετάρτη, για την «ΦΟΡΤΩΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – 
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ Μ.Ο.Λ.Α.Κ.» 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 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

για την «ΦΟΡΤΩΣΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ 
Μ.Ο.Λ.Α.Κ.» 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 25/05/2006 του μηνός Μαΐου του έτους 2006  και 
ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1.    Κισκήρας Νικόλαος   -  Ηλεκτρ. Μηχανικός  Τ.Ε. 
2.    Γεωργακίλας Δημήτριος Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε.  
3.    Γιαννοπούλου Κοκκωνία   Χημικός Μηχανικός   
 

οι οποίοι αποτελούμε την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών 
που συγκροτήθηκε με την υπ. αρ. 74/2006 Απόφαση της  Δημαρχιακής επιτροπής 
Καλαμάτας, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας με θέμα την 
διεξαγωγή του κανονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά 
χαμηλότερη προσφορά, που αφορά στην «ΦΟΡΤΩΣΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗ 
ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ Μ.Ο.Λ.Α.Κ.». 
Αφού λάβαμε υπόψη : 

1) Τα τεύχη δημοπράτησης για την  «ΦΟΡΤΩΣΗ –ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΣΤΗ 
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ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ ΤΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ Μ.Ο.Λ.Α.Κ.» της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου 
Καλαμάτας προϋπολογισμού 187.044,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2) Την 74/2006 απόφαση της Δ.Ε., περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

3) Την  κατάθεση έξι προσφορών των παρακάτω: 
α)  «ΙΝΤΖΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

         β)  «ΑΦΟΙ ΧΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
         γ)  «ΠΟΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» 
 δ) «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» 
 ε) «Β.Σ.Χ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» 
 στ) «LOBBE TZILALIS» 

 
 Σημειώνουμε ότι ο εν λόγω διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις. Η 
πρώτη φάση του διαγωνισμού αφορούσε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Η δεύτερη φάση του διαγωνισμού αφορούσε στην αποσφράγιση των οικονομικών 
προσφορών.  

Κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας, αφού ανοίχθηκαν οι φάκελοι των 
δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό και εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, αποφασίστηκε ότι η προσφορά του πρώτου διαγωνιζόμενου «ΙΝΤΖΕ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ» δεν είναι αποδεκτή καθώς δεν προσκόμισε πιστοποιητικά όπως αυτά ορίζονται 
στο αρ. 7 παρ. 5,6 και 7 της διακήρυξης  ήτοι: πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής αρχής 
από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και τα 
αντίστοιχα δικαιολογητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας καθώς επίσης και απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
Αντί αυτών προσκόμισε βεβαίωση περί υποβολής αιτήσεως στο Κ.Ε.Π. του Δήμου 
Καλαμάτας μόνο για την έκδοση πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε αναγκαστική διαχείριση, 
περί μη θέσεως σε πτωχευτικό συμβιβασμό και αντιγράφου ποινικού μητρώου.  Οι 
υπόλοιπες προσφορές είναι αποδεκτές . 

Με το από 12-15-2006 έγγραφο της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 
κοινοποιήθηκε το πρακτικό σε όλους τους διαγωνιζόμενους προκειμένου να ενημερωθούν 
για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την υποβολή τυχών ενστάσεων. 
 Μετά την πάροδο μίας μέρας που είχε τεθεί ως προθεσμία για την υποβολή 
ενστάσεων  και αφού δεν κατατέθηκε καμία ένσταση, προχωρήσαμε στην δεύτερη φάση  
της διαδικασίας, που αφορά στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  
 Κατά τον έλεγχο των οικονομικών προσφορών ο οποίος πραγματοποιήθηκε, όπως 
είχε οριστεί την Πέμπτη στις 18/05/2006, προέκυψε ότι: 

1) Η εταιρεία  «ΑΦΟΙ ΧΑΪΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» προσέφερε  τιμή ανά τόνο      7, 28 
€, ήτοι συνολικά 96.096,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
2) Ο διαγωνιζόμενος «ΠΟΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» προσέφερε τιμή ανά τόνο 10,90 
€, ήτοι συνολικά 143.880,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
3) Η εταιρεία  «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε.» προσέφερε  τιμή ανά τόνο 
5,5  €, ήτοι συνολικά 72.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
4) Η εταιρεία  «Β.Σ.Χ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.» προσέφερε  τιμή ανά τόνο      9,00 €, 
ήτοι συνολικά 118.800,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
5) Η εταιρεία  «LOBBE TZILALIS» προσέφερε  τιμή ανά τόνο  11,00 €, ήτοι 
συνολικά 145.200,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

 Κατόπιν τούτων, 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
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Την κατακύρωση του διαγωνισμού στον μειοδότη ήτοι στην εταιρία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. έναντι του ποσού των 5,5 € ανά τόνο ήτοι συνολικά 
72.600,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.). 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

1.    Κισκήρας Νικόλαος   -  Ηλεκτρ. Μηχανικός  Τ.Ε. 
   
2.    Γεωργακίλας Δημήτριος Ηλεκτρ. Μηχανικός Τ.Ε. 
  
3.    Γιαννοπούλου Κοκκωνία   Χημικός Μηχανικός   
 

 
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 για την φόρτωση – μεταφορά – 
εναπόθεση στη ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑ των αδρανών Μ.Ο.Λ.Α.Κ. στην εταιρεία 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ε.Π.Ε. έναντι του ποσού των πέντε ευρώ και πέντε 
λεπτών (5,5 €) ανά τόνο ήτοι συνολικά 72.600,00 € (χωρίς 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 26 Ιουνίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 
 

 
 


