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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 21η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 29-05-2008 
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  και 3) Κουδούνης Αργύριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
2) Λαγανάκος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος και   

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

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 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής εισήγησης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟΥ». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 12074/29-5-2008 
έγγραφο του Τµήµατος Έργων Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΘΕΜΑ: ΕΠΙ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ 
ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟΥ¨ 

 
Στην Καλαµάτα  σήµερα 19/05/2008, ηµέρα ∆ευτέρα οι παρακάτω υπογράφοντες 
1. Χρονόπουλος Βασίλης 
2. Φρούντζας Ανδρέας  
3. Σπυρόπουλος Σπύρος  

 
που αποτελούµε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού ( Αποφ. ∆.Σ 55/2008) 

και ταυτόχρονα επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής , συνεδριάσαµε στο ∆ηµαρχιακό 
κατάστηµα µε θέµα την ανάδειξη µειοδότη για την παραπάνω προµήθεια για το οικονοµικό 
έτος 2008, µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, στην οποία προσφύγαµε µε την υπ’ αριθµ 
167/08 απόφαση ∆.Ε., µετά από δυο άγονους διαγωνισµούς. 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ. αριθµ. 13/2008 µελέτη 
2. Τις ισχύουσες διατάξεις α) Υ.Α.11389/93 του ΥΠ.Εσωτ. «περί 

ΕΚΠΟΤΑ»β) την µε αριθµ 27874/93 ερµηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. γ) 
Τον ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα δ) τον Ν.2000/91 & Ν.2286/95  

3. Το από 13-3-2008 πρακτικό διενέργειας του  1ου διαγωνισµού 
4. Το από 07-4-2008 πρακτικό διενέργειας του  2ου διαγωνισµού 
5. Το από 19-5-2008 πρακτικό της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης. 

 
σας διαβιβάζουµε το πρακτικό και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 Επισηµαίνεται ότι ο µειοδότης κάθε είδους πριν την υπογραφή της σύµβασης θα 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης  των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ ( άρθρο 26, 
παρ 2α και 2β), καθώς και βεβαίωση εγγραφής στο επιµελητήριο στο οποίο ανήκουν, 
φορολογική ενηµερότητα και ασφαλιστική ενηµερότητα  Ι.Κ.Α.  

 
 
Χρονόπουλος Βασίλης                         Ο  ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  
                                                                                       ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Φρούντζας Ανδρέας  

              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  
Σπυρόπουλος  Σπύρος                                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό του διαγωνισµού, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
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                                 «Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΜΟΡΦΟΣΙ∆ΗΡΟΥ» 
ΜΕ  ΤΗΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΕΝΑΝ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  
  Προϋπολογισµού µελέτης   26.133,86  € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
           Στην Καλαµάτα σήµερα στις 19 /05/2008, ηµέρα ∆ευτέρα, οι υπογεγραµµένοι : 

1.   Χρονόπουλος Βασίλης 
2.   Φρούντζας Ανδρέας  και 
3.   Σπυρόπουλος Σπύρος   
 

           αποτελούντες την επιτροπή για την «Προµήθεια ειδών µορφοσιδήρου» µέσω 
διαδικασίας διαπραγµάτευσης, σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 167/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, συνεδριάσαµε δηµόσια στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας , Αριστοδήµου 22  
µε θέµα την γνωµοδότηση επί της διενεργηθείσας διαδικασίας, σύµφωνα µε την ΥΑ 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Συγκεκριµένα, ενηµερώθηκαν  οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές 
τους, όπου τελικά κατατέθηκε µια και µοναδική προσφορά από την εταιρεία : «ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Ο.Ε.» 

       Μετά  τον έλεγχο της προσφοράς,   που προσκοµίστηκε, προέκυψε ότι  η 
προσφορά της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Ο.Ε.» είναι παραδεκτή.  

Αναλυτικά ανά  προσφορά  και  ανά είδος,  ο έλεγχος  της  οικονοµικής προσφοράς, 
φαίνεται στο έντυπο του προϋπολογισµού και του τιµολογίου προσφοράς  που έχει 
κατατεθεί. 

 
Από την µοναδική οικονοµική προσφορά προκύπτει ότι µειοδότης είναι :         

  η εταιρεία  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Ο.Ε.». 
 
Αφού λάβαµε υπόψη τα παραπάνω, 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 

 
           Την ανάθεση των ειδών, όπως αυτά αναφέρονται στην µία και µοναδική προσφορά 
που κατατέθηκε, στην εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Ο.Ε.»  στην τιµή των 26.046,66€ 
µε ΦΠΑ.    

 

      ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Χρονόπουλος Βασίλης 

2. Φρούντζας Ανδρέας 

3. Σπυρόπουλος  Σπύρος»  

 

Η ∆ηµαρχιακή 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, µετά το άγονο δύο διαγωνισµών και µετά από διαπραγµάτευση, την 
ανάθεση της προµήθειας ειδών µορφοσιδήρου στη µία και µοναδική προσφορά 
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που κατατέθηκε και συγκεκριµένα στην εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ Ο.Ε.» 
αντί του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα έξι ευρώ και εξήντα έξι λεπτών 
(26.046,66 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  σύµφωνα µε το Πρακτικό της 
Επιτροπής εισήγησης για την παραπάνω προµήθεια, το οποίο αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
 

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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 12 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


