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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   120/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Απριλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 16/26-04-2007 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αλευράς 

Διονύσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 5) 

Λαγανάκος Γεώργιος και 6) Πολίτης Δημήτριος.  

 

 

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

συνεδρίασης. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Ακολούθως και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το 
λόγο λαμβάνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος, αφού διαμαρτύρεται, κάνοντας σχετική δήλωση, 
για την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου κατά την συζήτηση του θέματος της απευθείας 
ανάθεσης του έργου «Βελτιώσεις & ασφαλτοστρώσεις διαφόρων Δημοτικών δρόμων» στην 
υπ’ αριθ. 15/25-4-2007 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποχωρεί από την 
συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής). 

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού για διαχείριση στόλου οχημάτων».  

 
Ακολούθως o κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9332/26-4-2007 εισήγηση 
του τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, η 
οποία έχει ως εξής:  
 

 
ΘΕΜΑ:  «Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης  για την ‘Προμήθεια και 

εγκατάσταση εξοπλισμού για διαχείριση στόλου οχημάτων’ ». 

              Σας υποβάλλουμε συνημμένα το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού που 
διεξήχθη στις 22-12-2006 και αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 
διαχείριση στόλου οχημάτων».  Ο εν λόγω διαγωνισμός κατέστη άγονος κατά συνέπεια 
σας διαβιβάζουμε τη μελέτη που αφορά στην συγκεκριμένη προμήθεια μαζί με σχέδιο της 
διακήρυξης και παρακαλούμε να προβείτε : 

1) στην κήρυξη του διαγωνισμού, που διεξήχθη στις 22-12-2006, ως άγονου, 
2) στην κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της διακήρυξης προκειμένου να 

διενεργηθεί νέος διαγωνισμός για την συγκεκριμένη προμήθεια.  
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
   

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ 
ΠΕ7 Χημικός Μηχανικός 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΠΕ7 Περιβάλλοντος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ 
Τοπογράφος Μηχανικός 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
του Διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής: 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 
 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ 
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ΟΧΗΜΑΤΩΝ» 
Προϋπολογισμού   48.575,80 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
 
           Στην Καλαμάτα σήμερα στις 22/12/2006, ημέρα  Παρασκευή, οι υπογεγραμμένοι : 

1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος  ( Ηλ.  Μηχανικός ) 
2.   Κουλουμβάκος Παναγιώτης ( Τεχν. Ηλ. Μηχανικός ) και 
3.   Κόκκιζας Αναστάσιος  

αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του  ανωτέρω διαγωνισμού 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 37/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσαμε 
δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα. Στο διαγωνισμό προσήλθαν οι εταιρίες «NTAFYL 
HELLAS A.B.E.E.» με έδρα στην οδό Σοφιανού 7, ΤΚ 11741, Αθήνα και «DATEC 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ A.B.E.Ε.» με έδρα στην οδό Δωριέων 28, ΤΚ 11852, Αθήνα. 

Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενος ενώ η 11:00 π.μ. - ώρα αποδοχής 
προσφορών- έληξε σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα 
την παράδοση των προσφορών. 
 Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την επ’ αυτών κρίση της 
Επιτροπής, η συνεδρίαση έγινε δημοσία. Αφού λάβαμε υπόψη : 
 1) την υπ’ αρ. 144/2006 μελέτη του Βασιλειάδη Μιχαήλ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» η οποία 
εγκρίθηκε και παραλήφθηκε με την υπ’ αρ. 455/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
προϋπολογισμού 48.575,80 €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
2) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 30/10/2006, ημέρα Δευτέρα ύστερα από την υπ’ αρ. 
426/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ο οποίος απέβη άγονος 
3) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σήμερα στις  22/12/2006, ημέρα Παρασκευή ύστερα από 
την υπ’ αρ. 507/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και την υποβολή προσφορών 
από τις εταιρίες «NTAFYL HELLAS A.B.E.E.» και «DATEC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ A.B.E.Ε.» 
4) τον έλεγχο των προσφορών τους στο διαγωνισμό από τον οποίο προέκυψε ότι: 

α) η εταιρία «NTAFYL HELLAS A.B.E.E.» δεν προσκόμισε στα δικαιολογητικά 
συμμετοχής, πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το 
οποίο να προκύπτει αν είναι ενήμερη ως προς τις υποχρεώσεις της που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(άρθρο 6, παράγραφος 7 της διακήρυξης) 
β) η εταιρία «DATEC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ A.B.E.Ε.» δεν ανέγραφε στον σφραγισμένο 
κυρίως φάκελο την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 5 
της διακήρυξης η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού 
αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ». 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής: 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 

2. Κουλουμβάκος Παναγιώτης  

3. Κόκκιζας Αναστάσιος 
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Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου, ο λόγος δίνεται στη Διευθύντρια 
Περιβάλλοντος του Δήμου, κα Κουράκλη Παναγιώτα, που παραβρίσκεται στη συνεδρίαση 
κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος,  η οποία ενημερώνει το Σώμα ως εξής: 

 
Για τυπικούς λόγους κηρύχθηκε άγονος ο διαγωνισμός αφού οι 2 δύο 
ενδιαφερόμενοι προσκόμισαν ελλιπή δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η 

προμήθεια έπρεπε να εγγραφεί στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών και γι΄ αυτό και 
καθυστέρησε να έρθει ως θέμα. (Ακολούθως η κ. Κουράκλη αναφέρεται αναλυτικά στο νέο 
σχέδιο διακήρυξης και στα είδη που αναφέρονται στη σχετική μελέτη).  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06), καθώς επίσης και 
τους όρους της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ),  
 

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

 
 
Ι. Κηρύσσει το διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 

διαχείριση στόλου οχημάτων, που διεξήχθη στις 22/12/2006, ως άγονου και 
εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της προμήθειας. 

 
 
ΙΙ. Καταρτίζει νέους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την 

επαναδημοπράτηση της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με το σχέδιο που 
έχει συνταχθεί από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος  της απόφασης αυτής. 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 
καθώς και η επιτροπή παραλαβής σχετικά θα είναι οι ορισμένες με την υπ΄ 
αριθμ. 60/2007 (παράγραφος 5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας. 

 
 

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. Αλευράς Διονύσιος 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4  Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


