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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η  Ιουνίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 22η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 05-06-2008 
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. Κουρκουτάς Γεώργιος, 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.   

 
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.   
 
 

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  8ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί διαγωνισµού για την προµήθεια καινούργιων ελαστικών για τα οχήµατα του 
∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. ∆ήµου 12491/2-6-
2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: «ΕΠΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 
 Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισµού για την προµήθεια καινούργιων ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία εισηγείται, σύµφωνα µε το αρ.3 παρ. 3 εδ. γ 1 της Υ.Α.  11389/93 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), την απευθείας ανάθεση της προµήθειας, έπειτα από έρευνα αγοράς, 
καθόσον ο διαγωνισµός που διενεργήθηκε στις 26 Μαΐου 2008 απέβη άγονος.   
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 

MSc  ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 12489/2008 σχετικό 
Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής: 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 Στην Καλαµάτα σήµερα 26 στις Μαΐου του έτους 2008, ηµέρα ∆ευτέρα, οι υπογεγραµµένοι: 

1.   Γιαννοπούλου Κοκκωνία - Χηµικός  Μηχανικός 
2.   Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος - Τεχνολόγος Μηχανολ. Μηχανικός 
3.   Καλογερόπουλος Αθανάσιος  - Τεχνολόγος Πολιτικός  Μηχανικός 
 

Οι οποίοι αποτελούν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού προµηθειών και αξιολόγησης 
που διενεργούνται σύµφωνα µε την υπ΄ αρίθµ.  11389/93 υπουργική απόφαση : « Περί 
ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και συγκροτήθηκε µε την 55/2008 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, συνεδρίασαν στο ∆ηµαρχιακό κατάστηµα 
µε θέµα τη διεξαγωγή του διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά που αφορά στην : 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας. 
Αφού έλαβαν υπόψη: 
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1) την υπ΄ αριθµ. 43/2008 µελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, προϋπολογισµού :29.393,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

2) Την 182/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων και 
σύνταξη διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισµού. 

3) Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά στο διαγωνισµό που διεξήχθη. 
4) Το γεγονός ότι και κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη ο διαγωνισµός για την 

προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου επαναλήφθηκε τουλάχιστον δύο 
φορές κατ΄ έτος καθότι κανένας προµηθευτής δεν λάµβανε µέρος στο διαγωνισµό. 

5) Την άµεση ανάγκη της υπηρεσίας για ανανέωση των ελαστικών των οχηµάτων του 
∆ήµου. 

 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Α) Την κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου. 
Β) Την απευθείας ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» έπειτα από έρευνα της αγοράς. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ – ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ.     (υπογραφή) 

        3.   ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. – ΤΕΧ. ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ.   (υπογραφή) 
2. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΤΕΧ. ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ. (υπογραφή) 

 
 
 
 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 
 

Υιοθετεί το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 12489/2008 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού & αξιολόγησης προσφορών για την «Προµήθεια καινούργιων 
ελαστικών για τα οχήµατα του ∆ήµου Καλαµάτας» και συγκεκριµένα κηρύσσει 
άγονο τον εν λόγω διαγωνισµό που διενεργήθηκε στις 26 Μαΐου 2008 δεδοµένου 
ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, και εγκρίνει  την απευθείας ανάθεση της 
προµήθειας έπειτα από έρευνα αγοράς. 
 

 

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 
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  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 13 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


