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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 08η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 47η/2008
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 04-12-2008
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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.

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

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος
συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.

Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.
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 1ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ».
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ πρωτ. του ∆ήµου
27643/28-11-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ».
Με την υπ΄ αριθµ. 371/2008 απόφαση ∆.Ε. του ∆ήµου Καλαµάτας αναδείχτηκε
µειοδότης ο Γατσάκος Αθανάσιος Ε.∆.Ε. για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ»
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.3263/04, προσκλήθηκε ο ανωτέρω µειοδότης µε το
υπ΄ αριθ. 25332/30-10-08 έγγραφο µας για επανέλεγχο των δικαιολογητικών του εντός
προθεσµίας 15 ηµερών.
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας, ο ανάδοχος δεν προσκόµισε τα
δικαιολογητικά, µε αποτέλεσµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, να
καταπίπτει η εγγυητική συµµετοχής στον διαγωνισµό υπέρ του ∆ήµου Καλαµάτας και να
καλείτε ο δεύτερος κατά σειρά µειοδότης για την κατασκευή του έργου.
Κατόπιν τούτου,
Εισηγούµαστε
1. Να αναδειχτεί ανάδοχος του ανωτέρω έργου ο δεύτερος κατά σειρά µειοδότης,
Πετρόγιαννης Νικόλαος Ε.∆.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 34,09%.
2. Να εκπέσει η υπ΄αριθ. 37969 ΤΣΜΕ∆Ε, εγγυητική επιστολή συµµετοχής του πρώτου
µειοδότη στο διαγωνισµό, Γατσάκου Αθανάσιου Ε.∆.Ε., ποσού 2.293,00€, υπέρ του
∆ήµου Καλαµάτας.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής
∆ιαγωνισµού
Χρονόπουλος Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο ∆/ντης Τ.Υ
∆ήµου Καλαµάτας
Τζαµουράνης Βασίλειος
Πολιτικός Μηχανικός

Συν/να 1. Η υπ΄ αριθ. 371/08 απόφαση ∆.Ε. ∆ήµου Καλαµάτας
2. Το υπ΄ αριθ. 25332/30-10-08 έγγραφο µας για επανέλεγχο των δικαιολογητικών
του εντός προθεσµίας 15 ηµερών.
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
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1. Αναδεικνύει ανάδοχο του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΠΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» το δεύτερο κατά σειρά
µειοδότη, Πετρόγιαννη Νικόλαο Ε.∆.Ε. µε ποσοστό έκπτωσης 34,09 %.
2. Εκπίπτει τη υπ’ αριθ. 37969 ΤΣΣΜΕ∆Ε, εγγυητική επιστολή του πρώτου
µειοδότη στο διαγωνισµό, Γιατσάκου Αθανασίου Ε.∆.Ε., ποσού 2.293,00 €,
υπέρ του ∆ήµου 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. Κοσµόπουλος Βασίλειος
4. Κουδούνης Αργύριος
5. Πολίτης ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 11 ∆εκεµβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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