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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   28/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   269/2007 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η 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 28/19-07-2007 

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) 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 αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής :  α)  Ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, από την πλευρά της πλειοψηφίας και β) Οι κ.κ. 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, από την πλευρά της µειοψηφίας.  

 
 
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. 



Συνεδρίαση :  28/2007 ∆ευτέρα  23/07/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   269/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί πρακτικού και γνωµοδότησης ενστάσεως, του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου (προµήθεια 

σκυροδέµατος)». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 16290/19-7-2007 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο έχει ως 
εξής:  

 

«ΘΕΜΑ: Επί πρακτικού και γνωµοδότησης ενστάσεως, του διαγωνισµού της  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)» 

 
Σας διαβιβάζουµε το πρακτικό διενέργειας του   διαγωνισµού  που διεξήχθη στις 

22/06/2007 και τη γνωµοδότηση ενστάσεως επί αυτού,   για τη : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)» και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
Συν/να : Μελέτη προµήθειας 
               ∆ιακήρυξη                 
               Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού 
               Ένσταση 
               Ένορκες  βεβαιώσεις 
               Γνωµοδότηση ένστασης 
               Νέα διακήρυξη 
 

Ο Εισηγητής 
ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 

Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

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

 

 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 25-6-2007 Πρακτικό της Επιτροπής                                                                                                   
διενέργειας του διαγωνισµού καθώς στη γνωµοδότηση ενστάσεως επί αυτού, τα οποία 
αναλυτικά έχουν ως εξής:  

 

Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)» 
Προϋπολογισµού 199.027,50 €  συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

 
           Στην Καλαµάτα σήµερα στις 22/6/2007, ηµέρα ∆ευτέρα, οι υπογεγραµµένοι : 

1.   Ζάννης  Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
2.   Φρούντζας  Ανδρέας  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. και 
3.   Σπυρόπουλος  Σπύρος  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή και αξιολόγηση του  ανωτέρω διαγωνισµού 
σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 60/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδριάσαµε 
δηµόσια στο ∆ηµοτικό κατάστηµα. Στο διαγωνισµό προσήλθαν οι εταιρίες  

1. «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.», µε έδρα στα Τσουκαλείκα Μεσσηνίας  
2. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», µε έδρα στην οδό Αθηνών 12, Ασπρόχωµα    
       Καλαµάτας  
3. «ΜΙΧΑΗΛ  ΝΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», µε έδρα το Μελιγαλά Μεσσηνίας  
 

Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόµενος ενώ η 11:00 - ώρα αποδοχής 
προσφορών- έληξε σύµφωνα µε τη διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα 
την παράδοση των προσφορών. 
 Μετά το άνοιγµα  των δικαιολογητικών συµµετοχής  και την επ’ αυτών κρίση της 
Επιτροπής, η συνεδρίαση έγινε δηµοσία. Αφού λάβαµε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 5/2007 µελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)», όπως αυτή εγκρίθηκε µε 
την υπ΄  154/2007 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 
2) τον έλεγχο των δικαιολογητικών του  διαγωνισµού, όπως αυτά αναφέρονται στις 
διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και στην διακήρυξη της µελέτης,  
προέκυψε ότι :  
α) η  εταιρεία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.», δεν έχει προσκοµίσει τη σωστή ένορκη 
βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύει το ποινικό µητρώο, διότι αυτό δεν είναι λευκό 
και η οποία θα πρέπει να αναφέρεται «στα αδικήµατα που αφορούν οι καταδίκες που είναι 
γραµµένες στο µητρώο», σύµφωνα µε την διακήρυξη της µελέτης, άρθρο 7, παράγραφος 8 

ε .     
β) η   εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ  ΝΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»,  δεν έχει προσκοµίσει ένορκη βεβαίωση, 
η οποία θα πρέπει να συνοδεύει το ποινικό µητρώο, διότι αυτό δεν είναι λευκό. 

Ο  Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει ότι αποκλείεται από το διαγωνισµό οι 
κάτωθι: 
 

1. η  εταιρεία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.» και 
2.   η   εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ  ΝΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 
Για τους παραπάνω λόγους  

         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
την αποδοχή της «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,  που συµµετείχε  στο 
διαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)» 
 
 

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

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

1. Ζάννης  Παναγιώτης  
  

2. Φρούντζας  Ανδρέας  
 
                                              3.   Σπυρόπουλος  Σπύρος»  
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ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Στη Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας σήµερα,  11η  του µηνός Ιουλίου  του 
έτους 2007, ηµέρα  Τετάρτη  οι κάτωθι: 

1.   Ζάννης  Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

2.   Φρούντζας  Ανδρέας  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. και 

3.   Σπυρόπουλος  Σπύρος  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

που    αποτελούµε    την    Επιτροπή    ∆ιαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)» ,     σύµφωνα     µε     την     υ π.     α ρ.  60/2007 Απόφαση του 
∆ηµοτικού, συνήλθαµε  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας  
δ/νση Αριστοδήµου  22 Τ.Κ 24100 Καλαµάτα  προκειµένου να απαντήσουµε στην υπ΄ αρ. 
πρωτ. 15303/06-07-2007 ένσταση της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΠΕΤΟΝ 
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.». 

 Ως  επιτροπή του ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)», συνήλθαµε  στις 22/06/2007, ηµέρα ∆ευτέρα και πραγµατοποιήσαµε 
το παραπάνω διαγωνισµό µέχρι το στάδιο του ανοίγµατος των δικαιολογητικών 
συµµετοχής. Στη συνέχεια προβήκαµε στην σύνταξη του από 28/06/2007 πρακτικού, 
ηµεροµηνία θεώρησης από τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας Κο Θεοφάνη Κλείδωνα, µε αρ. 
πρωτ. 14901/2007. Το πρακτικό κοινοποιήθηκε στους τρεις (3) συµµετέχοντες στις 05-07-
2007 µε fax.  Μέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, από της διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), που διέπουν τον παραπάνω διαγωνισµό, κατατέθηκε από την  Ανώνυµη 
Εταιρία µε την επωνυµία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.», ένσταση κατά του παραπάνω 
πρακτικού. 

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας γνωρίζουµε ότι :  

Με την υπ΄ αρ. 154 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, έγινε η κατάρτιση των όρων 
της ∆ιακήρυξης και η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)». 

 1. Η µε αριθµό  1. παράγραφο της  ένστασης, αναφέρεται σε όρους της διακήρυξης 
της προµήθειας του διαγωνισµού, και ως εκ τούτου θα  έπρεπε να είχε κατατεθεί κατά 
αυτής (διακήρυξης) και σύµφωνα µε το άρθρο 15, παρ. 1.α και να έχει υποβληθεί εγγράφως 
ως εξής :  

«Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια 
του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες 
της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη 
δηµαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο και η σχετική απόφαση εκδίδεται 
το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική 
τους φροντίδα. Σε περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται 
όρος της διακήρυξης, εφαρµόζονται τα οριζόµενα στο άρθρο 10 παρ. 3 του 
παρόντος.»  

Συµπεραίνουµε ότι  η παράγραφος  1 της ένστασης, έχει κατατεθεί σε λάθος στάδιο 
του διαγωνισµού και για αυτό κρίνεται  εκπρόθεσµη.  
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2. Όσον  αφορά  την µε αριθµό  2. παράγραφο της  ένστασης, σας ενηµερώνουµε 

ότι η επιτροπή διενήργησε τον διαγωνισµό και συνέταξε το πρακτικό της, σύµφωνα µε τους 
όρους της διακήρυξης. Αυτό αποδεικνύει ότι η επιτροπή δεν ενήργησε καθόλου 
«παρανόµως και µεροληπτικώς ενεργούσα υπέρ συνυποψήφιου µου», όπως ατυχώς 
αναφέρει η ένσταση της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 
Α.Ε.». 

Όσο αφορά την ένορκη βεβαίωση  η επιτροπή διαγωνισµού έχει εκφέρει 
τεκµηριωµένα την   άποψη της στο πρακτικό της µε αρ. πρωτ. 14901/2007 και 
συγκεκριµένα ότι η  εταιρεία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.», δεν έχει προσκοµίσει τη σωστή 
ένορκη βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να συνοδεύει το ποινικό µητρώο, διότι αυτό δεν είναι 
λευκό και η οποία θα πρέπει να αναφέρεται «στα αδικήµατα που αφορούν οι καταδίκες που 
είναι γραµµένες στο µητρώο», σύµφωνα µε την διακήρυξη της µελέτης, άρθρο 7, 
παράγραφος 8 ε .    

Για τους λόγους αυτούς η παράγραφος 2 της ένστασης κρίνεται αβάσιµη.   
  
 3. Η επιτροπή διαγωνισµού συνέταξε το πρακτικό της µε αρ. πρωτ. 14901/2007, 
στις 25/06/2007 και θεωρήθηκε από τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κο Θεοφάνη Κλείδωνα 
στις 28/06/2007. Η ένορκη βεβαίωση µε αρ. πρωτ. 14774/02-07-2007,  που κατέθεσε η  
Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.», είναι µεταγενέστερη από 
την σύνταξη του πρακτικού.  Σηµειώνεται ότι από την επιτροπή διαγωνισµού καµία 
πρόσκληση δεν στάλθηκε προκειµένου να προσκοµιστεί η παραπάνω ένορκη βεβαίωση.  Τα 
επί ποινή αποκλεισµού δικαιολογητικά συµµετοχής (όπως η εν λόγω ένορκη βεβαίωση, 
άρθρο 7 της διακήρυξης), πρέπει να υποβάλλονται στην επιτροπή κατά την ηµέρα και ώρα 
που ορίζει η διακήρυξη και όπως περιγράφεται στα άρθρα 8 και 12 αυτής. 

 Συµπεραίνουµε ότι η κατάθεση της συγκεκριµένης βεβαίωσης δεν επηρεάζει το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού. Άρα η παράγραφος 3 της ένστασης κρίνεται αβάσιµη.   

Κατόπιν όλων αυτών  εισηγούµεθα την απόρριψη της ένστασης. 
 
Σας υποβάλουµε το Πρακτικό του διαγωνισµού της  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ)», από το 
οποίο προκύπτει ότι µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του  διαγωνισµού όπως αυτά 
αναφέρονται στις διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και στην διακήρυξη της 
µελέτης και λαµβάνοντας υπόψη την ένσταση της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία 
«ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε., η «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», είναι ο µοναδικός 
διαγωνιζόµενος του οποίου τα δικαιολογητικά είναι πλήρη.  

 
Για το λόγο ότι µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της ένστασης, παραµένει 

ένας διαγωνιζόµενος, προτείνουµε την επαναδηµοπράτηση του διαγωνισµού µε νέους 
όρους της διακήρυξης (άρθρο 21, παρ. α. των διατάξεων της 11389/93 Υ.Α. 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)). 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
           O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ       
                  

                       1.  Φρούντζας  Ανδρέας  
                  Ζάννης  Παναγιώτης                                     2.  Σπυρόπουλος  Σπύρος  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Αυτά που γράφονται στα πρακτικά είναι απαράδεκτα. Να επιστήσετε την 
προσοχή σας στους υπηρεσιακούς παράγοντες. 

 
Έχω ζητήσει από την υπηρεσία να τηρεί το νόµο. Εάν πιστεύετε το αντίθετο 
να το επισηµάνετε για να κινηθούν οι νόµιµες διαδικασίες. 

 
Ακολούθως το λόγο λαµβάνει ο δηµοτικός υπάλληλος και Πρόεδρος της επιτροπής κ. 
Ζάννης Παναγιώτης ο οποίος δίνει διευκρινίσεις για τη διαδικασία που τηρήθηκε 
αναφερόµενος στο πρακτικό και στη γνωµοδότηση της επιτροπής. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Απορρίπτει την υπ’ αριθ. πρωτ. 15303/6-7-2007 ένσταση της Ανώνυµης 

Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΠΕΤΟΝ ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ Α.Ε.» για την προµήθεια 
δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου (προµήθεια σκυροδέµατος) για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 
I. Εγκρίνει την επαναδηµοπράτηση του παραπάνω έργου µε κατάρτιση νέων 

όρων της διακήρυξης.  
 
ΙΙΙ. Καταρτίζει νέους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την 

επαναδηµοπράτηση της παραπάνω προµήθειας, σύµφωνα µε το σχέδιο που 
έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως 
φαίνεται στο συνηµµένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος  
της απόφασης αυτής. 

 

IV. Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του ανωτέρω έργου εφαρµόζεται 
η υπ΄ αριθµ. 60/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 

 
 

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 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 27 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


