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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 18η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 199 απόφαση), ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον 
κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 
 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θέµα που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 

(προµήθεια σκυροδέµατος)». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος  αναφέρει ότι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 10409/12-5-2008 έγγραφό της, 
αποστέλλει το Πρακτικό του διαγωνισµού της «Προµήθειας δοµικών υλικών για τις ανάγκες 
του ∆ήµου (προµήθεια σκυροδέµατος)» για το έτος 2008, µαζί µε την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων του και παρακαλεί  την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για τις δικές της  ενέργειες.   
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό του διαγωνισµού, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  1ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Πρόχειρου ∆ηµόσιου Επαναληπτικού Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές χωρίς 
όριο για ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)¨  προϋπολογισµού 
199.848,60€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις 16 του µηνός Απριλίου του έτους 2008 και ηµέρα  Τετάρτη 
και ώρα 11η πρωινή,  
οι υπογεγραµµένοι :  1)  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ             Πρόεδρος ε̟ιτρο̟ής    
                                 2) ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

         3) ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού και έχοντας υπόψη:         

         Την 105/08 Α.∆.Ε. για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «προµήθεια δοµικών υλικών για 
τις ανάγκες του δήµου (προµήθεια Σκυροδέµατος», την µε αριθµό 21/2008 µελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας , συνεδριάσαµε δηµόσια στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου (Αριστοδήµου 22) και καλέσαµε µε τον κήρυκα όσους επιθυµούν να συναγωνισθούν, να 
παραδώσουν τις προσφορές τους. Προσήλθαν κατά σειρά οι κάτωθι: 
 

1. Η εταιρεία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.»  η οποία παρέδωσε στη επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών 
β/ Την υπ’ αρ. Ε.Ε. 111522/16-04-2008 εγγυητική επιστολή 10.000€ της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ  για την συµµετοχή του, 
γ/ Τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
 

2. Η εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»    ο οποίος  παρέδωσε στη 
επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών , 
β/ Την υπ’ αρ. 2077906724/15-04-2008 εγγυητική επιστολή 9.992,43€ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για την συµµετοχή του,         
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γ/ Τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 
 
3. Η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»    ο οποίος  παρέδωσε στη επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών , 
β/ Την υπ’ αρ. 07195/15-04-2008 εγγυητική επιστολή 10.000€ του Ταµείου Παρακαταθηκών 

& ∆ανείων, για την συµµετοχή του,         
γ/ Τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς. 

 
 Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόµενους ενώ η 11:00 ώρα πρωινή  αποδοχής 
προσφορών έληξε σύµφωνα µε τη διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα την 
παράδοση των προσφορών. 
 Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και 
αρχίζει από την επιτροπή η καταγραφή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν κατά 
σειρά επίδοσης. 
 Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την έπ’ αυτών κρίση της Επιτροπής, ο 
Πρόεδρος αυτής ανακοινώνει ότι δεν γίνεται δεκτή στο διαγωνισµό η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ 
ΝΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» λόγω µη προσκόµισης στο διαγωνισµό εγγράφου περί βεβαίωσης 
εκπροσώπησης της εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 7παρ.6 της διακήρυξης. 
 

 Στην συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τις υπόλοιπες προσφορές οι οποίες 
κρίθηκαν αποδεκτές  και καταγράφονται ως ακολούθως, 

1. Προσφορά της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε..»    για την ̟ροµήθεια 
∆οµικών Υλικών (̟ροµήθεια σκυροδέµατος), µε ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: εκατόν είκοσι ένα διακόσια τριάντα, 121.230 € χωρίς Φ.Π.Α.  

           2. Προσφορά της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την 
̟ροµήθεια ∆οµικών Υλικών (̟ροµήθεια σκυροδέµατος), µε ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: εκατόν είκοσι εννέα τετρακόσια σαράντα 129.440,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή ανακηρύσσει προσωρινό προµηθευτή και 
εισηγείται την ανάθεση της «προµήθειας ∆οµικών Υλικών για τις ανάγκες του δήµου (προµήθεια 
σκυροδέµατος)» στην εταιρία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.» µε δαπάνη προµήθειας 
121.230,00€ χωρίς το ΦΠΑ όπου µειοδότησε για τα υλικά :  

 
1.    Σκυρόδεµα C12/15 
2.    Σκυρόδεµα C16/20 
3.    Σκυρόδεµα C12/15 για τα ορεινά     
4.    Σκυρόδεµα C16/20 για τα ορεινά 
5.    Πρέσσα 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                               
1)      ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Πρόεδρος ε̟ιτρο̟ής    

 
2) ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

 
3) ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, 
 
 

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

Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού της «Προµήθειας δοµικών υλικών για 
τις ανάγκες του ∆ήµου (προµήθεια σκυροδέµατος)» στην εταιρεία «ΜΠΕΤΟΝ 
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.» αντί του συνολικού ποσού των εκατόν είκοσι ενός χιλιάδων 
διακοσίων τριάντα ευρώ (121.230,00 €) χωρίς το νόµιµο ΦΠΑ. 
    
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας   

  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 14 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


