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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   336/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 38η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 15-10-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 

5)  Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

 
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 «1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ 
ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ & 2. 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ». 

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκεται και η υπάλληλος του 
Δήμου Καλαμάτας στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Αμαξοστασίου, Γιαννοπούλου 
Κοκκωνία, που είναι και μέλος της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού και 
αξιολόγησης προσφορών, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά στο Σώμα. 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η με αριθμ. πρωτ. 23728/12-10-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Αμαξοστασίου του Δήμου, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 

¨ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: «1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ &  2.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ». 

                          Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής  διενέργειας & αξιολόγησης  

του διαγωνισμού για  την: «1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ &  2.  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ» και παρακαλούμε για τη λήψη 

σχετικής απόφασης. 

                                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
                                                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ¨  

Το διαβιβαζόμενο, με το παραπάνω έγγραφο, πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν 
λόγω διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, που επίσης ήταν στο φάκελο του θέματος, 
έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

¨ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ: 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ 
ΟΧΗΜΑ ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ &  2.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 7   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  του έτους 2009, ημέρα Τετάρτη, οι κάτωθι 
υπογεγραμμένοι : 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χημικός Μηχανικός 
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος   – Μηχανολόγος Τ.Ε.  
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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 65/2009 
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 : 1. 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ 
ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ» & 2.  ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ», για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Αφού έλαβαν υπόψη: 
Α. την υπ’ αριθ. 2/2009 μελέτη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΜΙΑΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑΣ 
ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ 
ΤΥΜΠΑΝΟΥ»  και την υπ’ αριθ. 1/2009 μελέτη για την  « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ 
ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΟΧΗΜΑ» 
της Δ/σης καθαριότητας & αμαξοστασίου, του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού : 
80.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
Β. Την 280/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, για έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών και κατάρτισης όρων  διακήρυξης για τη  διενέργειας του διαγωνισμού. 
Γ. Την  κατάθεση   μιας  (1) προσφοράς   από την εταιρία: « ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» 
Δ. 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 
Δήμος 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 
προμήθεια και τοποθέτηση  των συγκεκριμένων υπερκατασκευών. 

 
Προχώρησε στο α΄ στάδιο  της διαδικασίας, άνοιξε τους φακέλους συμμετοχής στο 
διαγωνισμό και εξέτασαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο φάκελος των δικαιολογητικών της διαγωνιζόμενης 
εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. είναι πλήρης 
και σύμφωνα με τη διακήρυξη. 

Κατόπιν τούτων  η επιτροπή 

ομόφωνα 

αποδέχεται τη  συμμετοχή της  εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  Α. 
ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. στο β΄ στάδιο του διαγωνισμού (έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών 
προσφερόμενων υλικών συγκριτικά με τις προδιαγραφές που θέτει η μελέτη & 
προσφερόμενη τιμή).                                                                  
  

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ –  ΧΗΜΙΚΟΣ  ΜΗΧ. 
2. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  -    ΤΕΧ.  ΜΗΧ. 

                  3. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-   ΤΕΧ. ΜΗΧ.¨ 
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Είχαν εκφραστεί κάποιοι προβληματισμοί από τη Δημαρχιακή Επιτροπή στην 
προηγούμενη συνεδρίαση κα Γιαννοπούλου όσον αφορά στην επιλογή 

αναδόχου, γι΄ αυτό σταματήσαμε και το θέμα, να ρθείτε σήμερα να μας εξηγήσετε τι έχει 
γίνει ακριβώς.  

 
Δεχτήκαμε τη μία προσφορά γιατί τελικά ο κατασκευαστής ο οποίος 
μπορεί να φτιάξει αυτήν την υπερκατασκευή είναι ένας. Το όχημα 

δηλαδή το συγκεκριμένο με αυτή την μικρή υπερκατασκευή την πάνω …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάτε για το τύμπανο ή μιλάτε για …. 

 
Μιλώ για τύμπανο αυτή τη στιγμή. Είχε προηγηθεί κανονικός 
διαγωνισμός, είναι πάνω από 45.000 ο προϋπολογισμός, κατά συνέπεια 

νομιμοποιούμεθα να προχωρήσουμε στην ανάθεση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε γίνει διαγωνισμός και δεν προσήλθε κανείς;  
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Προσήλθε ένας μόνο, ο συγκεκριμένος.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κόστος είναι και για το τύμπανο και για το γερανό, έτσι;  
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι είναι μαζί και για τα δύο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο γερανός όχι των ηλεκτρολόγων, το παπαγαλάκι που πάει για τους υπόγειους;  
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι αυτό.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: (Δεν ακούγεται) 
 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι βεβαίως.  

 
Εγώ δεν είπα, νομικά νομιμοποιούμεθα, εγώ άλλο ρωτάω. Ότι 
επειδή δεν τηρούνται οι όροι του ανταγωνισμού, αυτό είπα εγώ.  

 
Αφού δεν προσέρχεται άλλος τι να κάνουμε; Να μείνουμε χωρίς τύμπανο και 
χωρίς γερανό; Τι να κάνουμε;  

Λοιπόν εισηγούμαι να γίνει αποδεχτή η εισήγηση της υπηρεσίας. Έγινε διαγωνισμός, ένας 
πήγε νομιμοποιούμεθα να πάμε με τον έναν αφού δεν πήγαν οι άλλοι. Άμα ήτανε θα 
πηγαίνανε.    
Λοιπόν το εγκρίνουμε;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ΛΕΥΚΟ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς ΛΕΥΚΟ, εσείς ΝΑΙ. 

 
Λοιπόν με ένα ΛΕΥΚΟ του κ. Ηλιόπουλου, κατά πλειοψηφία η Επιτροπή με 6 
έναντι μιας ψηφίζει.  

 
Περνάμε στο δεύτερο στάδιο και θα ξανάρθει δηλαδή να 
κατακυρώσουμε …. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  μειοψηφούντος του κ. Ηλιόπουλου Παν. ο οποίος δηλώνει 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Υιοθετεί το με αριθμ. πρωτ. 23723/2009 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την 1. «Προμήθεια μιας (1) 
καινούργιας υπερκατασκευής σε υπάρχον όχημα με σύστημα περιστρεφόμενου 
τυμπάνου» και 2. «Αντικατάσταση γερανού σε υπάρχον όχημα», το οποίο 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και συγκεκριμένα 
εγκρίνει την αποδοχή της συμμετοχής της εταιρείας ¨ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.¨ στο β΄ στάδιο του εν λόγω διαγωνισμού 
(έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών προσφερόμενων υλικών συγκριτικά με τις 
προδιαγραφές που θέτει η μελέτη & προσφερόμενη τιμή).    
 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


