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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   098/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 12η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 15-04-2010 

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)  Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς 

Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

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 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ (GPS) ΔΥΟ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
8212/16-4-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η 
οποίο έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  
 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 26 
Νοεμβρίου 2009 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
ΣΗΜΕΙΩΝ (GPS)  ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ο οποίος απέβη άγονος γιατί κατατέθηκε μία μόνο 
προσφορά τις οποία τα δικαιολογητικά δεν ήταν σωστά.  
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από το διαγωνισμό, η 
Υπηρεσία προχώρησε σε έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών – δικαιολογητικών 
συμμετοχής (μετά και το δεύτερο άγονο διαγωνισμό) και διαπίστωσε ότι το δορυφορικό 
σύστημα εντοπισμού σημείων μπορεί να διατεθεί από περισσότερους του ενός 
προμηθευτές. 
Λόγω αλλαγών στη Νομοθεσία πρέπει να προστεθούν στην διακήρυξη τα παρακάτω:  
1) Πρόσθεση άρθρου 8 στην Διακήρυξη, για δαπάνη δημοσίευσης 
2) Αλλαγή Φ.Π.Α. από 19% σε 21% 
3) Δημοσίευση και σε μια Αθηναϊκή Εφημερίδα για μεγαλύτερο ανταγωνισμό. 
 
 Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την επαναδημοπράτηση του διαγωνισμού με νέους όρους της 
διακήρυξης 
 
 
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού  
              2) Μελέτη                
                                                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
          
                          ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 
Τεχν. Πολ. Μηχανικός 

  
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 26 Νοεμβρίου 2009 σχετικό πρακτικό της 
επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝ (GPS) ΔΥΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ» 
Προϋπολογισμού   35.700,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 
 

           Στην Καλαμάτα σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009, οι υπογεγραμμένοι : 
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1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος, 
2.   Μαλαβάζος Κωνσταντίνος και 
3.   Ορφανού Παναγιώτα,   

αποτελούντες την επιτροπή για την προμήθεια ειδών ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με 
το άρθρο 46 της Υ.Α. 11389/93 και την υπ’ αρ. 260/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα με θέμα την εισήγηση για την 
προμήθεια ενός συστήματος δορυφορικού εντοπισμού σημείων (GPS) δύο συχνοτήτων για 
τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 
 
     Αφού λάβαμε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 54/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, 

προϋπολογισμού 35.700,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
2) την υπ’ αρ. 337/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί έγκρισης των τεχνικών 

προδιαγραφών και κατάρτισης των όρων, 
3) τη διεξαγωγή του πρώτου διαγωνισμού ο οποίος κηρύχθηκε άγονος αφού κατατέθηκε 

μία μόνο προσφορά. 

4) την υπ’ αρ. 358/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί επανάληψης του 
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους της διακήρυξης 

5) την επανάληψη σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009 και την κατάθεση μέχρι τις 11 π.μ. 
(ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών), μίας προσφοράς από την εταιρία TREE 
COMPANY CORPORATION,  

4) την αποσφράγιση της και τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τον οποίο προέκυψε ότι 
έχει καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 2 της 
διακήρυξης, αλλά η εγγυητική επιστολή εκδόθηκε για ποσό 1.500 € αντί για 1.785 € 
[5% x 35.700 € (συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη)],  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος και  
β) να επαναληφθεί ο διαγωνισμός με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.  
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 

2. Μαλαβάζος Κωνσταντίνος  

3. Ορφανού Παναγιώτα 

 
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, μετά το άγονο του διαγωνισμού, την επαναδημοπράτηση της 
«Προμήθειας συστήματος δορυφορικού εντοπισμού σημείων (GPS) δύο 
συχνοτήτων» με τροποποίηση – συμπλήρωση των όρων της διακήρυξης, ως 
εξής: 

- Πρόσθεση άρθρου 8 στην Διακήρυξη, για δαπάνη δημοσίευσης 
- Αλλαγή Φ.Π.Α. από 19% σε 21% 
- Δημοσίευση και σε μια Αθηναϊκή Εφημερίδα για μεγαλύτερο ανταγωνισμό, 

και κατάρτιση των νέων όρων σε επόμενη συνεδρίαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. 
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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 Αθανάσιος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  5. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 12 Μαΐου 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 


