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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   25/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   238/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Ιουλίου 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 25/28-06-2007 

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 και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1)  Αλευράς Διονύσιος, 2) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο και 

Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου» και κατάρτιση νέων όρων διακήρυξης για την 

επαναδημοπράτηση της προμήθειας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται αρχικά στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14119/2007 
πρακτικό της επιτροπής παραλαβής προσφορών και αξιολόγησης του πρόχειρου 
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, το οποίο έχει ως εξής: 
                                                                          

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Πρόχειρου Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές χωρίς όριο για 
ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΠΩΛΕΙΟΥ¨  
προϋπολογισμού 44.776,43  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 15 του μηνός Ιουνίου  του έτους 2007 και ημέρα  Παρασκευή  

και ώρα 10η πρωινή,  
οι υπογεγραμμένοι :  1)  ΠΡΩΤΟΓΕΡΗ ΑΘΗΝΑ             Πρόεδρος επιτροπής    
                                 2) ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

         3) ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και έχοντας υπόψη: 

          Την 181/07 Α.Δ.Ε. για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «προμήθειας ειδών 
σιδηροπωλείου», την με αριθμό 28/2007 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, συνεδριάσαμε 
δημόσια στο (κτίριο του Δήμου) Παπατσώνη 4 και καλέσαμε με τον κήρυκα όσους επιθυμούν να 
συναγωνισθούν, να παραδώσουν τις προσφορές τους. Προσήλθαν κατά σειρά οι κάτωθι: 

1. Η εταιρεία Αφοι Φ. Καραμήτσου  Ο.Ε.  η οποία παρέδωσε στη επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών 
β/ Την υπ’ αρ. 724562/13-06-2007 εγγυητική επιστολή 2.238,82€ της EFG Eurobank 

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

ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου 
2. Ο Σαρελλας Χρηστος του Κωνσταντίνου  ο οποίος  παρέδωσε στη επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών , 
β/ Την υπ’ αρ. 502/00065/13-06-2007 εγγυητική επιστολή 2.238,82€ της Αspis Bank για την 

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

ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου 
3. Η εταιρεία Κων/νος Δημ. Νίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.  η οποία παρέδωσε στην επιτροπή: 
α/ Το φάκελο δικαιολογητικών, 
β/ Την υπ’ αρ. 500/Δ303085/254030 εγγυητική επιστολή 2.238,80 € της ALPHA BANK για 

τη συμμετοχή του, 



Συνεδρίαση :  25/2007 Δευτέρα  02/07/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   238/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

γ/ Τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς, σφραγισμένο και αναγράφονται εξωτερικώς το 
ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου 
 Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενους ενώ η 10:00 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 αποκλείονται  από το 
διαγωνισμό οι κάτωθι: 

1) Η εταιρεία Αφοι Φ. Καραμήτσου  Ο.Ε.   λόγω ελλιπών δικαιολογητικών 
(συγκεκριμένα δεν υπήρχαν στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν πιστοποιητικά ποιότητας).  

2) Ο Σαρελλας Χρηστος του Κωνσταντίνου   λόγω ελλιπών δικαιολογητικών 
(συγκεκριμένα δεν υπήρχαν στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν πιστοποιητικά ποιότητας).  

3) Η εταιρεία Κων/νος Δημ. Νίκας & ΣΙΑ Ο.Ε.  λόγω ελλιπών δικαιολογητικών 
(συγκεκριμένα δεν υπήρχαν στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν α. υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/86 όπου ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι : ΄΄Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης  και 
αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. Τα προσφερόμενα είδη θα καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές 
περιγραφές του Δήμου και θα είναι εξαιρετικής ποιότητας΄΄, β. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
είναι 2.238,80€ αντί του σωστού 2.238,82€ , γ.  πιστοποιητικά ποιότητας και δ. δήλωση για το 
χρόνο παράδοσης του εξοπλισμού) 

Στην συνέχεια η Επιτροπή καταλήγει  ότι όλες οι προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές και δεν 
αποσφραγίζει τις οικονομικές προσφορές, αλλά επιστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ 5 
του ΕΚΠΟΤΑ(ΥΑ11389/93).   

και εισηγείται την επανάληψη  του πρόχειρου διαγωνισμού  της προμήθειας  για τα είδη του 
σιδηροπωλείου  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 28/2007 μελέτη και τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ 1β του ΕΚΠΟΤΑ.  

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

                                                                  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                                               

1)      ΠΡΩΤΟΓΕΡΗ ΑΘΗΝΑ  Πρόεδρος επιτροπής    

2) ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 

3) ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
 
 
Και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 14811/2-7-2007 
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Κατάρτιση των όρων επαναληπτικής διακήρυξης προμήθειας ειδών 
σιδηροπωλείου. 
 

Προκειμένου να επαναλάβουμε την δημοπράτηση της προμήθειας ειδών 
σιδηροπωλείου, με προϋπολογισμό 37.627,25 € χωρίς Φ.Π.Α. και 44.776,43  
συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α. (19%), εισηγούμαστε την κατάρτιση των νέων όρων της 
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επαναληπτικής διακήρυξης της υπ΄αρ. 28/2007 σχετικής μελέτης της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Υπ. Απ. 
11389/93, (ΕΚΠΟΤΑ) καθώς και του Ν. 3463/2006. 

Η επιτροπή διαγωνισμού έχει ορισθεί με την αριθμ. 60/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, παράγραφος 4 αυτής. 
 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
 
Συνημμένα: 1. Διακήρυξη μελέτης 

2. Πρακτικό Επιτροπής διαγωνισμού» 
 
 
Η Δημαρχιακή 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 
 
 
Ι. Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της προμήθειας ειδών σιδηροπωλείου. 
 
ΙΙ. Καταρτίζει τους νέους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την 

επαναδημοπράτηση της παραπάνω προμήθειας, σύμφωνα με το σχέδιο που 
έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, όπως 
φαίνεται στο συνημμένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος  
της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙΙ. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της ανωτέρω προμήθειας 

εφαρμόζεται η παράγραφος 4 της υπ΄ αριθμ. 60/2007 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου  Καλαμάτας. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 


