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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   310/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 13η  Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00                            

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 38η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-12-2010 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση), 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) 

Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

¨ΤΕΝΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 26072/3-12-2010 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ :  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 
                 
               
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

«ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ » 

Κ.Α. 30.7131.06 
 
 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   400.000,00 € 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 435.600,00 € με Φ.Π.Α 
4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 41/2010 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
 Σας υποβάλουμε : 
 

1. Το από 26/7/2010 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της εν 
λόγω προμήθειας. 

2. Την από 20/8/2010 (αρ. Πρωτ. Δ. Καλαμάτας 18435/20-8-2010) ένσταση 
από την αποκλεισθείσα κατά το  στάδιο  παραλαβής των προσφορών, 
εταιρία ''Γ. Χαρίτος Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική & Τουριστική, Λατομικη, 
Βιομηχανική & Κτηματική  Εταιρία με δ.τ. ΑΘΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.'' 

3. Το από 25/11/2010 πρακτικό επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο δεν υπήρξε μειοδότης και ο 
διαγωνισμός δεν τελεσφόρησε και 

 
`                                       Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

 
1. Την απόρριψη της ενστάσεως της εταιρίας ''Γ. Χαρίτος Ανώνυμη, Τεχνική, 

Εμπορική & Τουριστική, Λατομικη, Βιομηχανική & Κτηματική  Εταιρία με δ.τ. 
ΑΘΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.'' κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού της παρούσας προμήθειας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 
πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. 
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2. Την έγκριση, του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το 
οποίο δεν υπήρξε μειοδότης και ο διαγωνισμός απέβη άγονος.  

3. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων αυτού καθώς 
και των τεχνικών προδιαγραφών του προς προμήθεια και τοποθέτηση 
υλικού, όπως αυτά θα συνταχθούν από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 
θα εγκριθούν από τη δημαρχιακή επιτροπή.  

     
    

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
Παπουτσής Κων/νος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ζάννης Παναγιώτης  
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

Διαμαντόπουλος Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

Συνημμένα 
1. Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
2. Η από  20/8/2010 ένσταση της 

εταιρίας ''Γ. Χαρίτος Ανώνυμη, 
Τεχνική, Εμπορική & Τουριστική, 
Λατομικη, Βιομηχανική & Κτηματική  
Εταιρία με δ.τ. ΑΘΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.'' 

3. Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης 
             
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  
 Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισμού τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

 Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ » 
Προϋπολογισμού   435.600,00 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 26/7/2010, ημέρα  Δευτέρα, οι υπογράφοντες : 
 

1. Παπουτσής Κων/νος 
2. Ζάννης Παναγιώτης και 
3. Διαμαντόπουλος Βασίλειος 

 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 139/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, συνεδριάσαμε 
δημόσια στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, κ α λ έ σ α μ ε  όσους επιθυμούν να 
συναγωνισθούν, να παραδώσουν τις προσφορές τους. Επίσης, αναζητήσαμε τυχόν 
προσφορές που έχουν αποσταλλεί στην υπηρεσία. 
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Αφού παρήλθε η ώρα λήξης επίδοσης προσφορών (11:00 π.μ.) και δεν 
παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα 
την παράδοση των προσφορών 
 

Στο διαγωνισμό κατέθεσαν εμπρόθεσμα προσφορά οι παρακάτω : 
1. AREA Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. 
2. Παντεχνική Μεσσηνίας Δ. Μουτσώκος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
3. Αθάμας Α.Τ.Ε. 

   Κατά τον έλεγχο του παραδεκτού της κατάθεσης των παραπάνω 
προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της σχετικής διακήρυξης, διαπιστώθηκε ότι 
οι παρακάτω προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές: 
  

1. Παντεχνική Μεσσηνίας Δ. Μουτσώκος & ΣΙΑ Ε.Ε. διότι η προσφορά 
υποβλήθηκε σε ντοσιέ με έλασμα και όχι σε καλά σφραγισμένο φάκελο 

2. Αθάμας Α.Τ.Ε. Διότι η προσφορά υποβλήθηκε σε ντοσιέ με λάστιχα ο οποίος 
δεν ήταν καλά σφραγισμένος. 

 
Η προσφορά της εταιρίας AREA Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε. υποβλήθηκε σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 10 της διακήρυξης και γίνεται αποδεκτή.  
 
 Στην συνέχεια ή Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια το φάκελο της μοναδικής 
προσφοράς που έγινε αποδεκτή και καταγράφει τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον 
πίνακα καταχώρησης δικαιολογητικών που συνοδεύει το παρόν πρακτικό. 
 
 Η εξέταση των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει 
σε μεταγενέστερη συνεδρίαση της επιτροπής.  
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται 
ως εξής: 
 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παπουτσής Κων/νος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ζάννης Παναγιώτης  
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

Διαμαντόπουλος Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός 

                                                         
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

   Αυθημερόν το γνήσιο των 
υπογραφών 

Ο Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
     ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝ. 
 
 

 Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗN 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ  ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ » 
Προϋπολογισμού   435.600,00 €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  
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Στην Καλαμάτα σήμερα στις 25/ 11/ 2010, ημέρα  Πέμπτη, οι υπογράφοντες : 
 

1. Παπουτσής Κων/νος 
2. Ζάννης Παναγιώτης και 
3. Διαμαντόπουλος Βασίλειος 

 
αποτελούντες την επιτροπή αξιολόγησης του  ανωτέρω διαγωνισμού  σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 139/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, συνεδριάσαμε  στην 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου να προβούμε στην αξιολόγηση των 
προσφορών και την εξέταση των ενστάσεων που κατατέθηκαν στον εν λόγω 
διαγωνισμό. 
 Κατά του από 29/7/2010 πρακτικού, που αφορούσε το στάδιο κατάθεσης 
των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους, κατετέθη εμπρόθεσμα ένσταση από 
την αποκλεισθείσα κατά το παραπάνω στάδιο  εταιρία ''Γ. Χαρίτος Ανώνυμη, 
Τεχνική, Εμπορική & Τουριστική, Λατομικη, Βιομηχανική & Κτηματική  Εταιρία με 
δ.τ. ΑΘΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.'', αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό. 
Με την ένσταση αυτή η παραπάνω εταιρία ζητά να γίνει αποδεκτή η προσφορά της 
ισχυριζόμενη ότι ο φάκελος που κατέθεσε ήταν σφραγισμένος με συγκολλητική 
ταινία (σελοτέιπ) και πως η διαπίστωση της επιτροπής διαγωνισμού ότι δεν 
υπεβλήθη καλά σφραγισμένος κρίνεται υπερβολική. 
 Η επιτροπή αφού εξέτασε την παραπάνω ένσταση και 
λαμβάνοντας υπ' όψη: 

o Το άρθρο 10 της διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με το οποίο : Με 
ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι  προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε 
φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 9.6 της παρούσας. Προσφορές που 
υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές..... και το άρθρο 12 παρ. 1  του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. : Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές 
υποβάλλονται, μέσα σε φάκελλο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο 
οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο 
φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία και ειδικώτερα ως εξής:....... 

o Το γεγονός ότι ο φάκελος που περιείχε την προσφορά ήταν από πεπιεσμένο 
χαρτί με πτερύγια και λάστιχα και  ναι μεν ήταν δεμένος κατά τη μικρή του 
διάσταση με συγκολλητική ταινία (σελοτέιπ), μπορούσε όμως  να ανοιχθεί 
από το πάνω και κάτω μέρος χωρίς να  προκληθεί ζημιά ή να είναι εμφανή τα 
σημάδια παραβίασης. 

 
 Κατά συνέπεια ο φάκελος δεν θεωρείται σφραγισμένος και γι 
αυτό το λόγο, η επιτροπή εισηγείται την απόρριψη της παραπάνω ενστάσεως και 
τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 
 
 Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και της προσφοράς  της εναπομείνουσας εταιρίας ''AREA Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε.΄΄  και 
διαπιστώσαμε τα παρακάτω: 
 

o Όσον αφορά τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό : 
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α) Δεν υπάρχει επικυρωμένη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του ISO της 
εταιρίας που κατασκευάζει το προσφερόμενο υλικό επικάλυψης. Σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης ...Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την 
διενέργεια του διαγωνισμού  και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην 
Ελληνική, πλην των ξενόγλωσσων εγγράφων για τα οποία θα κατατίθεται 
υποχρεωτικά επικυρωμένη μετάφραση........  
β) Στο διαγωνισμό υποβλήθηκε ασφαλιστική ενημερότητα μόνον από το ΙΚΑ. Δεν 
υποβλήθηκε ενημερότητα από άλλο φορέα ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
απασχολείται προσωπικό με υποχρέωση ασφάλισης σε άλλο φορέα. Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα να μην διαπιστώνεται με σαφήνεια ότι η εταιρία είναι ενήμερη ως προς 
τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης, όπως τούτο προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ 7.3.α.4  της 
οικείας διακήρυξης 
 
o Όσον αφορά τη συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης  : 
α) Για την κάλυψη της απαίτησης που τίθεται στις τεχνικές προδιαγραφές του 
υλικού περί δυνατότητας της προσφερόμενης μεμβράνης να μειώνει την 
θερμοκρασία μέσα στο αθλητικό κέντρο κατά 10 Co (min), σε σχέση με ένα απλό 
αντίστοιχο είδος πανιού, η συμμετέχουσα  εταιρία υπέβαλλε φυλλάδια της 
κατασκευάστριας εταιρίας, σύμφωνα με τα οποία οι μεμβράνες με επικάλυψη 
διοξείδιο του τιτανίου, όπως η προσφερόμενη,  μειώνουν την άνοδο της μέγιστης 
θερμοκρασίας στο εσωτερικό κατά 12οC σε σχέση με μεμβράνη δίχως την 
παραπάνω επικάλυψη με την υποσημείωση όμως ότι η παραπάνω απόδοση του 
προϊόντος δεν είναι εγγυημένη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην διαπιστώνεται με 
σαφήνεια η εξασφάλιση της παραπάνω απαίτησης. 
β) Από τα υποβληθέντα έγγραφα και τεχνικά φυλλάδια δεν προκύπτει η εξασφάλιση 
της απαίτησης που τίθεται από τις τεχνικές προδιαγραφές του υλικού περί 
επάλειψης της μεμβράνης με αντιβακτηριδιακό PVC και στις δύο πλευρές. Αντ' 
αυτού, στην εξωτερική πλευρά μόνον, το προσφερόμενο υλικό επικαλύπτεται με 
μεμβράνη από  φωτοκαταλυτικό διοξείδιο του τιτανίου το οποίο έχει 
αντιβακτηριδιακές ιδιότητες. 
γ) Δεν προκύπτεί από πουθενά ότι η προσφερόμενη μεμβράνη έχει την ιδιότητα να 
διατηρεί το αρχικό της χρώμα τουλάχιστον για επτά (7) χρόνια, όπως προβλέπεται 
στην τεχνική περιγραφή και το τιμολόγιο της μελέτης. 
δ) Η εταιρία No Limits με την οποία έχει δηλώσει ο προμηθευτής ότι θα έχει 
αποκλειστική συνεργασία για την τοποθέτηση του προς προμήθεια υλικού 
επικάλυψης έχει συστατική επιστολή από την εταιρία Taiyo Ευρώπης Ε.Π.Ε., 
σύμφωνα με την οποία η εταιρία No Limits παρείχε προσωπικό για την εκτέλεση 
εργασιών τοποθέτησης μεμβρανών. Ακόμη, έχει προσκομίσει τμολογία παροχής 
υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών σε ύψος και για την τοποθέτηση μεμβρανών. 
Από τα παραπάνω προσκομιζόμενα έγγραφα δεν διαπιστώνεται με σαφήνεια η 
εξασφάλιση της  απαίτησης που τίθεται στην παρ. 6.3. του άρθρου 7 της 
διακήρυξης.  
 
Μετά από τα παραπάνω, κρίνουμε ότι η προσφορά της εταιρίας με διακριτικό τίτλο 
''AREA Αναπτυξιακή Ε.Π.Ε.΄΄ δεν μπορεί να γίνει δεκτή διότι έχει ελλείψεις ως προς 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής και δεν καλύπτει απολύτως  τους όρους και τις 
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τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και εισηγούμαστε την απόρριψη της 
προσφοράς της.  Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς της παραπάνω εταιρίας 
δεν αποσφραγίζεται. 
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται 
ως εξής: 
 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παπουτσής Κων/νος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Ζάννης Παναγιώτης  
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

Διαμαντόπουλος Βασίλειος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

Αυθημερόν το γνήσιο των 
υπογραφών 

Ο Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝ. 
 
 
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 

 
Υιοθετεί τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού  
διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ¨ΤΕΝΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει τα εξής:  
 
Ι. Την απόρριψη της υπ’ αριθμ. πρωτ. 18435/20-8-2010 ενστάσεως της εταιρίας 

''Γ. Χαρίτος Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική & Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική 
& Κτηματική  Εταιρεία με δ.τ. ΑΘΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.'' κατά του πρακτικού της 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας.  

 
ΙΙ. Την επανάληψη του διαγωνισμού δεδομένου ότι αυτός απέβη άγονος, με 

τροποποίηση των όρων αυτού καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών του 
προς προμήθεια και τοποθέτηση υλικού, όπως αυτά θα συνταχθούν από την 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και θα εγκριθούν από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή.  

  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  
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  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


