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ΑΠΟΦΑΣΗ   255/2008 

 

 

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 11ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

∆ιόρθωση της υπ΄ αριθµ. 131/2008 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής που 
αφορά στην «Προµήθεια δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου (Προµήθεια 

δοµικών υλικών από µάνδρα οικοδοµικών υλικών)». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’  αριθµ. πρωτ. 12574/3-6-2008 
εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
      

 
«ΘΕΜΑ: ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ 131/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΑΝ∆ΡΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»)  

 
           Σας αποστέλλουµε το διορθωµένο Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού της ανωτέρω 
προµήθειας που αφορά «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΑΝ∆ΡΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ») για 
το έτος 2008, διότι κατά την καταγραφή των ειδών που κατακυρώνονται στους µειοδότες 
καταχωρήθηκαν κατά λάθος τα είδη α) άµµο θαλάσσης και β) ψηφίδα ποταµίσια και στους 
δύο µειοδότες αντί του ορθού όπου µοναδικός µειοδότης για τα ανωτέρω είδη είναι η 
εταιρία «∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΣΑΡ. ΛΑΜΠΕΑ». 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
             Τη διόρθωση της υπ΄αρίθµ. 131/2008 απόφασης της ∆.Ε. που αφορά την ανωτέρω 
προµήθεια σχετικά µε την καταχώρηση των ειδών στους µειοδότες σύµφωνα µε το  
διορθωµένο πρακτικό που σας αποστέλλουµε. 

       
    Ο  ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.  

    ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Το διορθωµένο πρακτικό έχει ως εξής: 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
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 ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΜΑΝΤΡΑ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ¨  ̟ροϋ̟ολογισµού 44.050,82€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.. 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις 13 του µηνός Μαρτίου του έτους 2008 και ηµέρα  Πέµπτη   
και ώρα 11η πρωινή,  
οι υπογεγραµµένοι :  1)  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ             Πρόεδρος ε̟ιτρο̟ής    
                                 2) ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  

         3) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
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αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού και έχοντας υπόψη: 
          Την 69/08 Α.∆.Ε. για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «προµήθεια δοµικών υλικών για 
τις ανάγκες του δήµου (προµήθεια υλικών από µάνδρα οικοδοµικών υλικών», την µε αριθµό 
8/2008 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 «∆ & Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.»  η οποία παρέδωσε στη επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών 
β/ Την υπ’ αρ. 63.832/13-03-2008 εγγυητική επιστολή 2.202,54€ της Millennium bank  για 

την συµµετοχή του, 
γ/ Τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, σφραγισµένο και αναγράφονται εξωτερικώς το 

ονοµατεπώνυµο του συναγωνιζόµενου 
 

2. O «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡ. ΛΑΜΠΕΑΣ»    ο οποίος  παρέδωσε στη επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών , 
β/ Την υπ’ αρ. 62649/13-03-2008 εγγυητική επιστολή 2.202,54€ του ταµείου 

Παρακαταθηκών & ∆ανείων, για την συµµετοχή του,         
γ/ Τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς, σφραγισµένο και αναγράφονται εξωτερικώς το 

ονοµατεπώνυµο του συναγωνιζόµενου 
 

 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. 
 Με την λήξη της καταχωρήσεως των υποβληθέντων δικαιολογητικών στο παρόν πρακτικό, 
οι παρευρισκόµενοι στην αίθουσα του διαγωνισµού εξέρχονται και ή συνεδρίαση της Επιτροπής 
γίνεται µυστική. 

 Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την έπ’ αυτών κρίση της Επιτροπής, η 
συνεδρίαση γίνεται δηµοσία και ο Πρόεδρος αυτής ανακοινώνει ότι  γίνονται δεκτοί στο 
διαγωνισµό και οι δύο συµµετέχοντες. 

 Στην συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει δηµόσια τις προσφορές οι οποίες έχουν όλες 
αναγραµµένο  το ποσόν της προσφοράς, 

1. Προσφορά της εταιρείας «∆. & Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.»    για την ̟ροµήθεια ∆οµικών 
Υλικών (α̟ό µάνδρα οικοδοµικών υλικών), µε ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: τριάντα τέσσερις χιλ. οκτακόσια είκοσι δύο, 34.822,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

  
           2. Προσφορά του «∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡ. ΛΑΜΠΕΑ» για την ̟ροµήθεια ∆οµικών 
Υλικών (α̟ό µάνδρα οικοδοµικών υλικών), µε ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: δέκα τρείς χιλ. διακόσια, 13.200,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 
  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 8/2008 µελέτη και την 
Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων όπου αναγράφεται ότι «οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να καλύ̟τουν το 

σύνολο της ̟ροµήθειας ή να δίδονται ξεχωριστά για κάθε ένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω είδη», η επιτροπή 
ανακηρύσσει προσωρινό προµηθευτή και εισηγείται την ανάθεση της προµήθειας για τα 
παρακάτω είδη ∆οµικών Υλικών :  

  
Α. στην εταιρία «∆. & Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.» µε δαπάνη προµήθειας 20.572,00€ χωρίς το 
ΦΠΑ και 24,480,68 € µε το ΦΠΑ όπου µειοδότησε για τα υλικά :  

1.    Μαρµαρόσκονη 
2.    οπτόπλινθοι 
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3.    τσιµεντόλιθοι 
4.    περλίτες 
5.    σβησµένη άσβεστο 
6.    κεραµίδια 
7.    πλάκες τσιµέντου 50Χ50 
8.    πλάκες τσιµένου 40Χ40 
9.    τσιµέντα σε χαρτόσακους 
10.  λευκά τσιµέντα σε χαρτόσακους 
 

Β.  στον «∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΣΑΡ. ΛΑΜΠΕΑ» µε δαπάνη προµήθειας 13.200,00€ χωρίς το 
ΦΠΑ και 15.708€ µε το ΦΠΑ όπου µειοδότησε για τα υλικά :  

1.  άµµο θαλάσσης 
2.  αµµόχωµα 
3.  ψηφίδα ποταµίσια 

      

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

     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                               
1)      ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Πρόεδρος ε̟ιτρο̟ής    

2) ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ  
 

3) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 

 

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 τη διόρθωση της υπ’  αριθµ. 131/2008 προηγούµενης απόφασης της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής σχετικής µε την κατακύρωση του διαγωνισµού για την 
προµήθεια δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου (προµήθεια δοµικών 
υλικών από µάνδρα οικοδοµικών υλικών)» µε την καταχώρηση, στο εισηγητικό 
µέρος αυτής του ορθού πρακτικού και στο αποφασιστικό µέρος του ορθού 
µειοδότη για τον άµµο θαλάσσης και την ψηφίδα. Έτσι το αποφασιστικό µέρος 
αυτής διαµορφώνεται ως εξής: 

 
Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού της «Προµήθειας ∆οµικών Υλικών 
για τις ανάγκες του ∆ήµου (Προµήθεια δοµικών υλικών από µάντρα 
οικοδοµικών υλικών)»: 

 
Ι. στην εταιρία ¨ ∆. & Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε. ¨  για δέκα είδη, µε συνολικό ποσό 
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα οκτώ 
λεπτών (24.480,68 €) συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για τα υλικά: 

1.    Μαρµαρόσκονη 
2.    οπτόπλινθοι 
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3.    τσιµεντόλιθοι 
4.    περλίτες 
5.    σβησµένη άσβεστο 
6.    κεραµίδια 
7.    πλάκες τσιµέντου 50Χ50 
8.  πλάκες τσιµέντου 40Χ40 
9.  τσιµέντα σε χαρτόσακους 
10.  λευκά τσιµέντα σε χαρτόσακους 

 
II. στον  ¨∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΣΑΡ. ΛΑΜΠΕΑ¨  για τρία είδη, µε συνολικό ποσό δέκα 
πέντε χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ (15.708,00 €) συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α., για τα υλικά: 

1.  άµµο θαλάσσης 
2.  αµµόχωµα 
3.  ψηφίδα ποταµίσια. 

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. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 25 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


