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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   156/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Μαΐου 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 19/17-05-2007 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3)  

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 

2) Λαγανάκος Γεώργιος. 

 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, 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 Διονύσιο. 

 

 

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

συνεδρίασης. 
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.Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

 Επί πρακτικού επιτροπής εισήγησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 11211/18-5-2007 
έγγραφο του Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας κ. Τζαμουράνη το 
οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : Επί πρακτικού επιτροπής εισήγησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ  

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 

Σας υποβάλλουμε το υπ’ αρ. πρωτ. 10712/14-5-07 πρακτικό της επιτροπής 
εισήγησης για την ανωτέρω προμήθεια στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν να 
επανασυνταχθεί η μελέτη με επικαιροποιημένες τιμές και ποσότητες προκειμένου να 
επαναδημοπρατηθεί. Επίσης σας υποβάλλουμε την υπ’ αρ. 55/2007 μελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας προκειμένου να προβείτε στην έγκριση των όρων της διακήρυξης για την 
επαναδημοπράτηση της προμήθειας.   
 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
      
Συν/να :  1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 10712/14-5-07 πρακτικό της επιτροπής εισήγησης 
  2. Διακήρυξη» 
 
 
Συνεχίζοντας ο Προεδρεύων αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής εισήγησης για την 
παραπάνω προμήθεια, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ» 
ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Προϋπολογισμού   29.368,53 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
           Στην Καλαμάτα σήμερα στις 14/5/2007, ημέρα Δευτέρα, οι υπογεγραμμένοι : 

1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος  (Ηλ.  Μηχανικός) 
2.   Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος (Τεχν. Μηχ. Μηχανικός ) και      
3.   Κάτσος Παναγιώτης  (Εργοδηγός ) 

αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 60/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό 
κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας με θέμα την απ’ ευθείας ανάθεση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ» ύστερα από διαπραγμάτευση από την 
ελεύθερη αγορά με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο, σύμφωνα με την 
ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).     

     Αφού λάβαμε υπόψη : 
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1) την υπ’ αρ. 134/2006 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 29.368,53 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

2) το γεγονός ότι και οι δύο διαγωνισμοί που διεξήχθησαν στις 10/11/2006 και 8/12/2006 
απέβησαν άγονοι δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά,  

3) την υπ’ αρ. 580/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 
ανάθεση της προμήθειας με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης με εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στο σχετικό κλάδο, 

4) το γεγονός ότι κατόπιν διαπραγμάτευσης με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 
σχετικό κλάδο, κατατέθηκε μία μόνο προσφορά από τον Δημήτριο Ιωαν. Γιαννούλη, 

5) τον έλεγχο της προσφοράς που προσκομίστηκε από τον οποίο προέκυψε ότι 
περιελάμβανε δύο εναλλακτικές προτάσεις. Από τις προτάσεις αυτές, η μεν πρώτη είχε 
προσφερόμενη τιμή 36.142,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (κατά 23,07 % 
αυξημένη έναντι του προϋπολογισμού μελέτης), η δε δεύτερη είχε προσφερόμενη τιμή 
36.256,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (κατά 23,46 % αυξημένη έναντι του 
προϋπολογισμού μελέτης),  

6) το γεγονός ότι όπως προέκυψε και από την έρευνα αγοράς, οι τιμές των ελαστικών και 
αεροθαλάμων έχουν ανατιμηθεί σημαντικά από την ημερομηνία σύνταξης της υπ’ αρ. 
134/2006 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας (17-10-2006) με συνέπεια να μην 
ανταποκρίνονται πλέον οι τιμές της μελέτης στις τιμές της αγοράς. Ως εκ τούτου δεν 
υφίσταται πλέον δυνατότητα υποβολής προσφοράς με τιμή στο ύψος του 
προϋπολογισμού μελέτης   

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

να επανασυνταχθεί η μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ» με επικαιροποιημένες τιμές και ποσότητες προκειμένου να 
επαναδημοπρατηθεί.  

ΤΑ  ΜΕΛΗ 
1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος 
3. Κάτσος Παναγιώτης 

 
 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς  επίσης 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 
 
Ι. Υιοθετεί το υπ’ αριθ. πρωτ. 10712/14-5-2007 πρακτικό της επιτροπής 

εισήγησης για την προμήθεια καινούργιων ελαστικών και αεροθαλάμων για τα 
οχήματα του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την 
επαναδημοπράτηση της παραπάνω προμήθειας με επικαιροποιημένες τιμές και 
ποσότητες.  

 
ΙΙ. Καταρτίζει νέους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την 

επαναδημοπράτηση της προμήθειας, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει 
συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, όπως φαίνεται 
στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής. 
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ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας 
εφαρμόζεται η υπ΄ αριθμ. 60/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
Καλαμάτας. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσμόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


