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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 8η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-02-2008 
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  και  2) Κουδούνης Αργύριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος.  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  08/2008 Δευτέρα  25/02/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   074/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικού εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
μηχανικών Σαρώθρων».  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 3986/19-2-2008 
έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 
Σας διαβιβάζουμε το Πρακτικό εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισμού για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ» και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής 
απόφασης. 
 
Συν/να: Πρακτικό εισήγησης επιτροπής διαγωνισμού. 

 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

α/α 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ  

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 15/2/2008 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 15  Φεβρουαρίου  του έτους 2008, ημέρα   
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οι  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 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 

     4) Τα αποτελέσματα του α’ σταδίου της διαδικασίας όπου μετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής έγινε δεκτή μόνο η προσφορά της εταιρίας  ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ενώ τα  δικαιολογητικά  της  εταιρείας ΛΕΚΟΣΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  δεν  είναι 
σύμφωνα 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 φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής. 

5)  Τον έλεγχο των τεχνικών χαρακτηριστικών των σαρώθρων και των τεσσάρων 
κατηγοριών (5000λίτρων, 300λίτρων, 250λίτρων, 40λίτρων) με αποτέλεσμα να 
προκύψει η βαθμολογία για κάθε κατηγορία: 
Α) ΣΑΡΩΘΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 5000  λίτρων: 52 
Β)  ΣΑΡΩΘΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  300  λίτρων: 52 

      Γ) ΣΑΡΩΘΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   250  λίτρων :52 
Δ) ΣΑΡΩΘΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    40  λίτρων  :52 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή κοινοποίησε στον προσφέροντα την έκθεση της που 
αφορούσε στη β΄ φάση της διαδικασίας και προχώρησε στο άνοιγμα της οικονομικής 
προσφοράς. Οι τιμές που προσφέρθηκαν από τον διαγωνιζόμενο έχουν ως εξής: 
Α) ΣΑΡΩΘΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (1) των 5000  λίτρων*168.000,00€ 
Β)  ΣΑΡΩΘΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (1) των 300  λίτρων * 36.000,00€ 

      Γ) ΣΑΡΩΘΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   (1) των 250  λίτρων *34.350,00€ 
Δ) ΣΑΡΩΘΡΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (4) των    40  λίτρων * 11.600,00€ 
 Η τελική βαθμολογία είναι: 7,75055*10-3 
 
Κατόπιν αυτών η Επιτροπή  

                             ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ στην εταιρεία : 
ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ έναντι του ποσού των 297.440,50 € 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ    –   ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝ. 
 
2. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Τ.Ε. 

 
3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   –   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 
 
Ισχύουν τα ίδια που είπα και στο προηγούμενο θέμα. Θα προσθέσω 
όμως και κάποιους λόγους επιπλέον που μας υποχρεώνουν να πούμε όχι 

στην πρόθεση, στη φιλοσοφία  της Δημοτικής αρχής να προμηθευτεί αυτά τα μηχανικά 
σάρωθρα:  

1) Επειδή θα τα προμηθευτεί μέσω δανείων. Αρκετά έχουν συναφθεί κατά το παρελθόν 
που υποθηκεύουν το Δήμο. 

2) Ο οδοκαθαρισμός πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτες που κάνουν καλλίτερα τη δουλειά 
τους και στοιχίζει και λιγότερα. Ένα από τα επόμενα θέματα είναι η πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού για να μπορούν να κινούνται αυτά τα μηχανήματα. Έτσι 
ανεβαίνει ακόμα περισσότερο το κόστος. Η άποψή μας είναι μικρές και πολλές 
εργολαβίες. 

 
Εμείς ως συνδυασμός διαφωνούμε κάθετα και ριζικά με τον απόλυτο κρατισμό του κ. 
Δημάρχου. 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Μπάκα Ιωάννη, 
κατά πλειοψηφία,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 
Εγκρίνει  την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ» στην 
εταιρεία ¨ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ¨ έναντι του ποσού των 297.440,50€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


