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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 23η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 13-06-2008
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) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος, 2)
Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήτριος, 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.

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 ενστάσεως για το διαγωνισµό που αφορά στην «Προµήθεια µέσων ατοµικής
προστασίας για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Καλαµάτας».
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13611/12-6-2008
έγγραφο του Τµήµατος Επεξεργασίας Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του
∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: “Eπί ενστάσεως για το διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».
Σας διαβιβάζουµε την µε αρ. πρωτ. 11540/23-05-2008 ένσταση που υποβλήθηκε από τον
διαγωνιζόµενο: Γιαννακόπουλο Γεώργιο κατά του µε αρ. πρωτ. 11333/2008 πρακτικού της
επιτροπής διαγωνισµού, καθώς και τη σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού για
την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προκειµένου να αποφανθείτε τελικά σύµφωνα µε το αρ. 15 παρ. 1β
της Υ.Α. 11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Συν/να: 1) Η µε αρ. πρωτ. 11540/23-05-2008 ένσταση
2) Η γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ
MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ»
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω
διαγωνισµού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Στην Καλαµάτα σήµερα στις 29 Μαΐου του έτους 2008 ηµέρα Πέµπτη, οι κάτωθι:
1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χηµικός Μηχανικός
2. Παπαδόπουλος Γιάννης– Π.Ε. Περιβάλλοντος
3. Καλογερόπουλος Αθανάσιος –Μηχανικός Τ.Ε.
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 δηµαρχιακό κατάστηµα
µε θέµα την εξέταση της µε αρ. πρωτ. 11540/23-05-2008 ένστασης κατά του πρακτικού
της επιτροπής του διαγωνισµού που αφορά στην: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», για τις ανάγκες
του ∆ήµου Καλαµάτας.
Αφού έλαβαν υπόψη:
1) την υπ’ αρίθµ. 45/2007 µελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος
του ∆ήµου Καλαµάτας, προϋπολογισµού : 68.489,26 €,
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.
2) Την 107/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων και
σύνταξη διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισµού.
1)

Το γεγονός ότι κατατέθηκαν πέντε προσφορές από τις εταιρείες:

Α) ∆εληγιάννης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Ενδυµάτων.
Β) Γεώργιος Π. Γιαννακόπουλος, Είδη Προστασίας Εργαζοµένων.
Γ) Κάτσιος Θεόδωρος, Γενικό Εµπόριο – Αντιπροσωπείες.
∆) Γιαννουλάκης Κωνσταντίνος – Στρατιωτικά , Κυνηγετικά Είδη.
Ε) Σπηλιοπούλου Ιωάννα – Βιοτεχνία Ενδυµάτων.
Προχώρησαν στο α΄ στάδιο της διαδικασίας και άνοιξαν τους φακέλους συµµετοχής στο
διαγωνισµό και εξέτασαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής όπου και παρατηρήθηκαν τα
εξής:
Ως προς την προσφορά του διαγωνιζόµενου Γεωργίου Π. Γιαννακόπουλου δεν

έχουν υποβληθεί: ασφαλιστική ενηµερότητα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) και τα
πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου που βεβαιώνουν ότι η επιχείρησή του δεν
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και εκκαθάριση, τα οποία σύµφωνα µε το
αρ. 4 της διακήρυξης υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού.
Ως προς την προσφορά του διαγωνιζόµενου Κάτσιου Θεόδωρου δεν έχουν
υποβληθεί: ασφαλιστική ενηµερότητα (ΟΑΕΕ), και τα πιστοποιητικά του
πρωτοδικείου όπως αυτά αναφέρονται στο αρ. 4 της διακήρυξης. Τα
παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού (αρ. 4
διακήρυξης).
Ως προς την προσφορά του διαγωνιζόµενου Γιαννουλάκη Κωνσταντίνου, δεν έχουν
υποβληθεί τα ζητούµενα από το αρ. 4.3 της διακήρυξης τα οποία
υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού.
Κατόπιν τούτων η επιτροπή οµόφωνα αποδέχθηκε τη συµµετοχή δύο
εταιρειών στο β’ στάδιο του διαγωνισµού των :

Α) ∆εληγιάννης Κωνσταντίνος, Βιοτεχνία Ενδυµάτων.
Β) Σπηλιοπούλου Ιωάννα – Βιοτεχνία Ενδυµάτων.
Και την απόρριψη των κάτωθι διαγωνιζοµένων για τους λόγους που
προαναφέρθηκαν :

- Γεώργιος Π. Γιαννακόπουλος, Είδη Προστασίας Εργαζοµένων.
- Κάτσιος Θεόδωρος, Γενικό Εµπόριο – Αντιπροσωπείες.
- Γιαννουλάκης Κωνσταντίνος – Στρατιωτικά , Κυνηγετικά Είδη.
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Μετά από την κοινοποίηση του µε αρ. πρωτ. 11333/2008 πρακτικού της επιτροπής
στους διαγωνιζόµενους και εντός του προβλεπόµενου από τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. χρονικού
ορίου, υποβλήθηκε από τον διαγωνιζόµενο κ. Γιαννακόπουλο Γεώργιο ένσταση (αρ.
πρωτ. 11540/23-05-2008) κατά του ανωτέρω πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού
όπου αναφέρονται τα εξής:

« θεωρούµε ότι δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισµού από τον διαγωνισµό διότι αφενός µεν
ασφαλιστική ενηµερότητα ΟΑΕΕ υπεβλήθη ως επίσης πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί
αναγκαστικής διαχείρισης και εκκαθάρισης θεωρήσαµε ότι καλύπτεται από το
πιστοποιητικό µη πτώχευσης αφετέρου σύµφωνα µε διάταξη του υπουργείου
εσωτερικών Ν.3242/2004 και 3448/2006 η υπηρεσία του ∆ήµου δύναται να τα ζητήσει
µόνη της.»
Ως προς την ασφαλιστική ενηµερότητα σύµφωνα µε την µε αρ. 222/1998 γνωµοδότηση
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αυτών
που συµµετέχουν σε διαγωνισµούς του δηµοσίου αφορά όλους τους απασχολούµενους στη
προµηθεύτρια εταιρεία µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας (Ι.Κ.Α.) αλλά και τους εργοδότες
(ΤΕΒΕ, Ταµείο Εµπόρων). Ο διαγωνιζόµενος προσκόµισε ασφαλιστική ενηµερότητα µόνο
από τον ΟΑΕΕ και όχι και από το ΙΚΑ ως όφειλε, σύµφωνα µε τη διακήρυξη αλλά και την
ανωτέρω γνωµάτευση.
Ως προς τα πιστοποιητικά του πρωτοδικείου στην περίπτωση των διαγωνισµών προµηθειών
που διενεργούνται από ΟΤΑ δεν ισχύει η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών, αλλά
τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή σύµφωνα µε την µε αρ. 11389/93
υπουργική απόφαση : «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». Ως εκ
τούτου και σύµφωνα το αρ. 4 της διακήρυξης θα έπρεπε να υποβληθούν όλα τα ζητούµενα
πιστοποιητικά του πρωτοδικείου από τον διαγωνιζόµενο.
Κατόπιν τούτων η επιτροπή εισηγείται
οµόφωνα
Την

απόρριψη

της

ένστασης

του

διαγωνιζόµενου

κ.

Γεωργίου

Π.

Γιαννακόπουλου.
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χηµικός Μηχανικός
2. Παπαδόπουλος Γιάννης– Π.Ε. Περιβάλλοντος
3. Καλογερόπουλος Αθανάσιος– Μηχανικός Τ.Ε.

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα
προαναφερόµενα,
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ΟΜΟΦΩΝΑ

Απορρίπτει την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11540/23-05-2008 ένσταση που υποβλήθηκε,
από τον διαγωνιζόµενο κ. Γιαννακόπουλο Γεώργιο, κατά του πρακτικού της
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια µέσων ατοµικής
προστασίας για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Καλαµάτας, σύµφωνα µε όσα
αναλυτικά καταχωρούνται 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. Κουδούνης Αργύριος
4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
5. Πολίτης ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 27 Ιουνίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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