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ΑΠΟΦΑΣΗ   002/2008 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 1η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-12-2007 
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) Αλευράς 
Διονύσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος και 2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
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. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας 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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού 
για την προμήθεια μηχανικών σαρώθρων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 29845/24-12-2007 
έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:  « Εισήγηση της επιτροπής για την προμήθεια μηχανικών σαρώθρων». 
 
             Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανικών σαρώθρων, η οποία εισηγείται την απόρριψη της 
προσφοράς της εταιρίας ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  και την αποδοχή της συμμετοχής της 
εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στο β΄στάδιο του διαγωνισμού.    
        
             
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 29844/2007 πρακτικό της 
επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 13   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  του έτους 2007, ημέρα   Πέμπτη, οι  
υπογεγραμμένοι : 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χημικός Μηχανικός 
2.  Γεωργακίλας Δημήτριος –  Hλεκτρολόγος  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 Δημοτικού 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  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ  », για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 

Αφού έλαβαν υπόψη: 

1) την υπ’ αριθ. 36/2007 μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΣΑΡΩΘΡΩΝ», της Δ/σης Περιβάλλοντος, του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 
:298.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
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2) Την 305/2007 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων  
διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού. 

3) Την  κατάθεση   δύο (2) προσφορών: 
Α)    Από την εταιρία ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ και  
Β)   Από την εταιρία  ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

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  εταιρείας 
ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  δεν  είναι σύμφωνος με τη διακήρυξη.  Συγκεκριμένα στο 
άρθρο 4.4  αναφέρεται ότι: οι προμηθευτές που θα συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, θα πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή 
ή συμβολαιογράφο. 
Η εξουσιοδότηση που προσκομίσθηκε από την ανωτέρω εταιρεία είναι έγχρωμο 
φωτοαντίγραφο και δεν είναι φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 
H προσφορά της  εταιρίας  ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ως προς το  φάκελο των 
δικαιολογητικών  είναι πλήρης και σύμφωνη με τη διακήρυξη. 
 Κατόπιν τούτων  η επιτροπή 

Ομόφωνα 
Εισηγείται  

Α. Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρίας ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, ως 
απαράδεκτης, σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 4 της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
Β. Την αποδοχή της  συμμετοχής της  εταιρείας ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  στο 
β΄ στάδιο του διαγωνισμού (έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών προσφερόμενων υλικών 
συγκριτικά με τις προδιαγραφές που θέτει η μελέτη).                                                                  
  

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ    –   ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝ. 
 
2. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     –  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. 

 
3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   –   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.» 

 
Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. Μπάκας Ιωάν., ο οποίος λέει τα εξής:  
 

 
Όταν οι πάντες εκσυγχρονίζονται δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να 
μένει πίσω. Διαφωνούμε όμως με την όλη τακτική, όπως διαφωνούμε με 

τη σύναψη δανείων για τον συγκεκριμένο σκοπό, γιατί υποθηκεύεται το μέλλον των παιδιών 
μας και της πόλης. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Υπάρχουν δημοτικοί πόροι που διαχέονται σε άλλους κωδικούς, από τους οποίους θα 
μπορούσε να αντιμετωπισθεί η εν λόγω δαπάνη. 
Έχουμε μιαν άλλη αντίληψη για το θέμα  που λέει ¨το μέγιστο αποτέλεσμα δια του 
ελαχίστου κόστους¨ κι αυτό επιτυγχάνεται στην περίπτωση αυτή με πολλές και μικρές 
εργολαβίες. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
μειοψηφούντος του κ. Μπάκα Ιωάννη, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Ι. Εγκρίνει την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας «ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ», ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το αρ. 20 παρ. 4 της Υ.Α. 11389/93 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την προμήθεια μηχανικών σαρώθρων.  

 
ΙΙ.  Αποδέχεται τη συμμετοχή της εταιρείας «ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  στο 

β΄ στάδιο του διαγωνισμού για την παραπάνω προμήθεια (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 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Αλευράς Διονύσιος  

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 



Συνεδρίαση :  01/2008 Πέμπτη  03/01/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   002/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   5

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 17 Ιανουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 

 
                                          
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


