
Συνεδρίαση :  48/2007 ∆ευτέρα  17/12/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   456/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   1

 

 

  

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   48/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   456/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η ∆εκεµβρίου 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 48/13-12-2007 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

- ο Αντιπρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσµόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων 

αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης 

Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

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

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ.  Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 

Κουτσογιαννόπουλος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 



Συνεδρίαση :  48/2007 ∆ευτέρα  17/12/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   456/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και αξιολόγησης 
προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ 
ΤΥΠΟΥ ¨ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ¨». 

Εισηγούµενος το θέµα ο Προεδρεύων αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 29046/13-12-2007 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Επί του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΏΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
¨ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ¨». 
 
Σας διαβιβάζουµε το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης του διαγωνισµού 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΏΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ 
ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ¨ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ¨» 
και παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ» 

 
Συνεχίζοντας ο Προεδρεύων αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 29054/2007 πρακτικό της 
επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

“ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΥΟ ΤΩΝ 

10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
<<ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ>>. 

 
 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις 7   ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2007, ηµέρα   Παρασκευή, οι 

κάτωθι υπογεγραµµένοι : 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χηµικός Μηχανικός 

2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος   – Μηχανολόγος Τ.Ε.  

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 60/2007 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, συνεδρίασαν στο δηµαρχιακό κατάστηµα 

µε θέµα τη διεξαγωγή του διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την τεχνοοικονοµικά συµφερότερη προσφορά που αφορά την : « 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ 
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ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ <<ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 

ΤΥΜΠΑΝΟΥ>>. », για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Αφού έλαβαν υπόψη: 

 

1) την υπ’ αριθ. 32/2007 µελέτη για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 

16Μ3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ <<ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 

ΤΥΜΠΑΝΟΥ>>.», της ∆/σης Περιβάλλοντος, του ∆ήµου Καλαµάτας, 

προϋπολογισµού : 345.100,00 €, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

2) Την 306/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων  

διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισµού. 

3) Την  κατάθεση   µιας  (1) προσφοράς   από την εταιρία : ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

4) Το γεγονός ότι η συµµετοχή µίας µόνο εταιρείας στο διαγωνισµό δεν  

      συνιστά λόγο  επανάληψης, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις .   

Επίσης η επιτροπή έλαβε υπόψη της τα εξής:  

- οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υπερκατασκευών είναι λίγες, ο 

∆ήµος στο παρελθόν έχει συνεργαστεί άριστα µε την εταιρεία που προσήλθε στο 

διαγωνισµό, 

- η υπηρεσία έχει άµεση ανάγκη για την υλοποίηση της συγκεκριµένης προµήθειας, 

ενώ  η επανάληψη του διαγωνισµού δεν θα είχε κάποιο προφανές όφελος για την 

υπηρεσία, αντιθέτως µάλιστα θα προκαλούσε µεγάλη χρονική καθυστέρηση στην 

απόκτηση των συγκεκριµένων οχηµάτων. 

- Το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση προέρχεται από ∆ΑΝΕΙΟ που έχει συνάψει ο 

∆ήµος για το σκοπό αυτό και πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Προχώρησαν στο α΄ στάδιο  της διαδικασίας, άνοιξαν τους φακέλους συµµετοχής στο 

διαγωνισµό και εξέτασαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής. 

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών της διαγωνιζόµενης 

εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. είναι πλήρης 

και σύµφωνα µε τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτων  η επιτροπή 

οµόφωνα 

αποδέχεται τη  συµµετοχή της  εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. 

ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. στο β΄ στάδιο του διαγωνισµού (έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών 

προσφερόµενων υλικών συγκριτικά µε τις προδιαγραφές που θέτει η µελέτη).                                                     

  

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ –  ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧ. 
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2. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΣ  –   ΤΕΧ.  ΜΗΧ. 

 

3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   –   ΤΕΧ. ΜΗΧ.” 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Αποδέχεται τη συµµετοχή της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» στο β΄ στάδιο του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ∆ΥΟ ΤΩΝ 10Μ3 ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΤΩΝ 16Μ3 ΜΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ¨ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ¨» (έλεγχος 
τεχνικών χαρακτηριστικών προσφερόµενων υλικών συγκριτικά µε τις 
προδιαγραφές που θέτει η µελέτη). 

 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσµόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28  ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


