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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   194/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 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 22/07-06-2007 
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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 193 απόφαση, λόγω 
ασθένειας) και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος από την πλευρά της 
μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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………………………………………………………………………………………………… 

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος λόγω ασθενείας και η συζήτηση των υπολοίπων 
θεμάτων συνεχίσθηκε και ολοκληρώθηκε υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου κ. 
Κοσμόπουλου.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ….... . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Υποβολή του πρακτικού και της εισήγησης της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών μορφοσίδηρου». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρει ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με το 
υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12828/7-6-2007 έγγραφό της διαβιβάζει στη Δημαρχιακή Επιτροπή το 
από 4/6/2007 σχετικό πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού 
για την προμήθεια ειδών μορφοσίδηρου, καθώς και την εισήγηση της επιτροπής, τα οποία 
αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 

 
 

«ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
 
Σας υποβάλλουμε τα πρακτικά διενέργειας και την εισήγηση του διαγωνισμού που διεξήχθη 
στις 4/6/2007 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ», 
 
Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 
 
 
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
            2) Εισήγηση Επιτροπής 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ » 

 
Προϋπολογισμού   38.369,17  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 
 
           Στην Καλαμάτα  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 04  του μήνα  Ιουνίου  του 
έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την 60/2007 απόφαση του Δημοτικού  
Συμβουλίου, προκειμένου να διενεργήσει το διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  
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ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ» 
 
 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 
1. Ζάννης  Παναγιώτης, Πρόεδρος 
2. Φρούντζας  Ανδρέας, μέλος 
3. Σπυρόπουλος Σπύρος, μέλος. 
 

Αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού, 
συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό Κατάστημα και καλέσαμε με τον κήρυκα όσους 
επιθυμούν να συναγωνισθούν να παραδώσουν τις προσφορές τους. 

 
Δεν προσήλθε κανείς για να δώσει προσφορά για την παραπάνω προμήθεια. 

  
 
Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ 
          Ζάννης  Παναγιώτης              1.Φρούντζας Ανδρέας        
                2. Σπυρόπουλος Σπύρος 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
ΘΕΜΑ : Αποτέλεσμα πρόχειρου διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ» 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 04-06-2007 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω υπογράφοντες : 

1. Ζάννης Παναγιώτης  
      2.   Φρούντζας Ανδρέας        
      3.   Σπυρόπουλος Σπύρος 
Που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού (απόφαση 60/2007 απόφαση 
του Δημοτικού  Συμβουλίου) και ταυτόχρονα της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση του 
διαγωνισμού συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό κατάστημα με θέμα την ανάδειξη μειοδότη – 
αναδόχου για την παραπάνω προμήθεια για το οικονομικό έτος 2007. 
 
Έχοντας  Υπόψη :  

1. Την υπ΄ αριθμ. 12/2007 μελέτη της παραπάνω προμήθειας 
2. Το από 04/06/2007 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού 
3. Τις ισχύουσες διατάξεις α) Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. «περί ΕΚΠΟΤΑ», β)   Η με 

αριθ. πρωτ. 27874/93 ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. , γ) Το Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας», δ) Οι Ν. 2000/91 & 2286/95, ε) Κ.Υ.Α. 53361/11-10-2006 Φ.Ε.Κ. 
1503 

4. Την από 24/05/2007 περίληψη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο του διαγωνισμού με 
αρ. πρωτ. 11549/2007 

5. Την 143/2007 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής 
6. Το γεγονός ότι δεν κατετέθη καμία προσφορά  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την κήρυξη του παραπάνω διαγωνισμού ως άγονου και την επανάληψη του με τους ίδιους 
όρους 
 
Επισυνάπτεται το από 04/06/2007 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
         Επιτροπή 



Συνεδρίαση :  22/2007 Δευτέρα  11/06/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   194/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   4

1. Ζάννης  Παναγιώτης 
2. 1.Φρούντζας Ανδρέας  
3. Σπυρόπουλος Σπύρος 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) 
 
 

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

Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών 
μορφοσίδηρου» την 29η Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., με 
τους ίδιους όρους της διακήρυξης και με τα ίδια μέλη της επιτροπής που 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 143/2007 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής.  
 

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. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Ιουνίου  2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 


