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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 15η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 10-04-2008 
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, 2) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος,   
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο 
και Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων για την «Προμήθεια ειδών μορφοσίδηρου». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων της  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8132/11-4-
2008 έγγραφό του, αποστέλλει το πρακτικό του επαναληπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια ειδών μορφοσίδηρου και παρακαλεί τη Δημαρχιακή Επιτροπή για τις δικές της 
ενέργειες.  
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν 
λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Πρόχειρου Δημόσιου Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
χωρίς όριο για ανάδειξη ανάδοχου ή αναδόχων για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ¨ προϋπολογισμού 26.133,86 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 7 του μηνός Απριλίου του έτους 2008 και ημέρα  Δευτέρα   και 
ώρα 11η πρωινή,  
οι υπογεγραμμένοι :  1)  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ             Πρόεδρος επιτροπής    

         2) ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
        3) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 

αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και έχοντας 
υπόψη: 

την 71/08 Α.Δ.Ε. για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών «προμήθεια ειδών 
μορφοσιδήρου», την με αριθμό 13/2008 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καλαμάτας , και την 132/08 Α.Δ..Ε. περί επανάληψης του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους 
της διακήρυξης, συνεδριάσαμε δημόσια στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
(Αριστοδήμου 22) και καλέσαμε με τον κήρυκα όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να 
παραδώσουν τις προσφορές τους.  

Αφού δεν παρουσιάστηκε κανένας  ενδιαφερόμενος να καταθέσει προσφορά και ενώ η 
11:00 ώρα πρωινή  αποδοχής προσφορών έληξε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα 
την συνεδρίαση. 

Με δεδομένο ότι ο διαγωνισμός της  7ης Απριλίου 2008, ήταν ο δεύτερος διαγωνισμός στον 
οποίο δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, προτείνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 3 και 23 του 
ΕΚΠΟΤΑ, το Ν2286/95 και το ΠΔ394/96,  την προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης ή της απευθείας ανάθεσης.  

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής : 
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     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1)      ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  Πρόεδρος επιτροπής    
2) ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
3) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ» 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την  
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια 
ειδών μορφοσίδηρου, δεδομένου ότι στον πρώτο διαγωνισμό ο μοναδικός 
συμμετέχων κατέθεσε ελλιπή δικαιολογητικά και δεν έγινε δεκτός, ενώ στον 
επαναληπτικό δεν υπήρξε καμία προσφορά. 

 

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 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 

 
 
 


