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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   26/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   246/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Ιουλίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 26/05-07-2007 

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, 4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) 

Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος κ. Αλευράς ∆ιονύσιος. 

 

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 ∆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 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ – ΣΚΥΡΑ)». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 4-7-2007 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Υποβολή πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού  διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας (Προµήθεια 
Θραυστών υλικών Λατοµείου – Σκύρα) .  

 
Σας υποβάλλουµε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού της προµήθειας του 

θέµατος , προϋπολογισµού  µελέτης 190.400,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α ο 
οποίος απέβη  άγονος  διότι δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά . 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ 1, το άρθρο 3 παρ 3.γ.1, το άρθρο 21 της 
ΥΑ11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) , το άρθρο 2 παρ.13 του Ν2286/95 και το άρθρο 21 παρ δ του 
Π∆394/96, προβλέπεται η διαδικασία της διαπραγµάτευσης ή της απευθείας ανάθεσης.  

Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται ότι ο φορέας µπορεί να προσφεύγει στην διαδικασία 
της διαπραγµάτευσης ή της απευθείας ανάθεση εφόσον κατά τη διενέργεια της ανοικτής 
διαδικασίας δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται 
απαράδεκτες.  

Για τους λόγους αυτούς προτείνουµε την  προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης ή της απευθείας ανάθεσης µε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών 
οργάνου δηλ. της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού( άρθρο 23 παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ). 

 
            Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.  
            ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
         ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής του παραπάνω 
διαγωνισµού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 ∆ηµόσιου Ανοικτού   ∆ιαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο 
κατακύρωσης την χαµηλότερη  τιµή  για ανάδειξη ανάδοχου για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ-ΣΚΥΡΑ) ¨  προϋπολογισµού  190.400,00  € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις 2 του µηνός Ιουλίου   του έτους 2007 και ηµέρα  
∆ευτέρα     και ώρα 11η πρωινή,  
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οι υπογεγραµµένοι :  1)  ΠΡΩΤΟΓΕΡΗ ΑΘΗΝΑ            Πρόεδρος επιτροπής    

                              2) ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

      3) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ  

αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού και έχοντας 
υπόψη: 

          Την υπ’ αριθµ. 153/07  απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   για την έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και την κατάρτιση των όρων της επαναληπτικής διακήρυξης , την µε αριθµό 
6/2007 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , συνεδριάσαµε δηµόσια στο κτίριο του 
∆ηµαρχείου  του ∆ήµου Καλαµάτας  Αριστοµένους   28 και καλέσαµε µε τον κήρυκα όσους 
επιθυµούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν τις προσφορές τους.  

 Αφού δεν παρουσιάστηκε κανένας  ενδιαφερόµενος να καταθέσει προσφορά και ενώ 
η 11:00 ώρα πρωινή  αποδοχής προσφορών, έληξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε 
λήξασα την συνεδρίαση . 

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

     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                                                                                               
1)      ΠΡΩΤΟΓΕΡΗ ΑΘΗΝΑ  Πρόεδρος επιτροπής    

2)    ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
 

3)     ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΠΥΡΟΣ 
 
           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3/07/2007 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 
 
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 την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση 
της προµήθειας δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας 
(προµήθεια θραυστών υλικών λατοµείου – σκύρα), λόγω του άγονου του 
διαγωνισµού, δεδοµένου ότι ουδεµία προσφορά υπεβλήθη και παραπέµπει το 
θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

                                                                        

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 
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  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 31 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


