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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   139/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 07η Ιουνίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 17η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 03-06-2010 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος και 5) Κουδούνης Αργύριος.    

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Κουρκουτάς Γεώργιος. 

 

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 εκτός ημερησίας διάταξης 
θέμα που το Σώμα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο:  

Επί των πρακτικών (Νο1 και Νο2) της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 
 
Το κατεπείγον του θέματος το αιτιολογώ ως εξής. 
Προχθές την Παρασκευή συνεδρίασε, ύστερα από ικανό χρονικό διάστημα, 

από το Σεπτέμβρη του 2009, η Περιφερειακή Επιτροπή για το ΘΗΣΕΑ. Οι προθεσμίες οι 
οποίες δίνονται είναι ασφυκτικές, τα έργα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι τις 31 
Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι πάρα που νωρίτερα και πάντως μέχρι τις 10 Ιουλίου που θα 
ξανασυνεδριάσει η Περιφερειακή Επιτροπή πρέπει να έχουν γίνει οι δημοπρατήσεις. Δεν 
ξέρω αν στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από 
Οριζόντιες Δράσεις του ΘΗΣΕΑ ή αυτά είναι κάτι άλλο. Ενδεχομένως να είναι κάτι άλλο, 
αλλά για κάθε ενδεχόμενο, εφόσον και οι μελέτες έχουν γίνει και ο πρώτος διαγωνισμός 
κατέστη άγονος για συγκεκριμένους λόγους, να προχωρήσομε τη σχετική διαδικασία. 
Να πω επιπρόσθετα το εξής. Ότι εμείς, όσον αφορά στις απορροφήσεις του ΘΗΣΕΑ, είμαστε 
στο ποσοστό 86,5 %. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Χρημάτων που έχουν έρθει ή ……. 

 
Χρημάτων που έχουν έρθει. Είναι πολύ υψηλή η απορρόφηση και θα είμαστε 
στο 100 % εάν είχε τελειώσει και το Ασπρόχωμα και τα έργα τα οποία είναι 

σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από το ΘΗΣΕΑ. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί κάποιοι Δήμοι 
έχουν ποσοστό 30 – 40 % και είναι βέβαιο ότι εάν δεν έχουν δημοπρατήσει έργα μέχρι τις 
30 Ιουνίου θα γίνει πολύ μεγάλος αγώνας, μιλάμε για χρήματα τα οποία πρέπει να πέσουν  
στο Νομό, διότι διαβλέπω ενδεχόμενα να πάνε σε άλλους Νομούς ή να τα πάρει κα ιη 
κεντρική κυβέρνηση και να μην τα διαθέσει. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τα 
οποία θα χάσει ο Νομός. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι, και είμαστε έτοιμοι σχετικά, να 
προτείνομε έργα  για ένταξη στο ΘΗΣΕΑ πάνω από το 100 % που δικαιούμαστε. 
Λοιπόν, αυτή είναι η αιτιολόγηση για την ένταξη του θέματος εκτός ημερήσια διάταξης. 
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπάλληλο να μας ενημερώσει. 

 
(Υπάλληλος Τεχνικών Υπηρεσιών) Είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό ο οποίος 
απέβη άγονος και καταλήξαμε σε ένα νέο πανί μετά από έρευνα που 

κάναμε και πρέπει να εγκριθούν οι νέοι όροι. 
   
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 7/06/2010 εισήγηση του Τμήματος 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Νο1 ΚΑΙ Νο2 ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», (ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ). 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝ.:  
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1) Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά διενέργειας του  διαγωνισμού  που διεξήχθη στις 
08/10/2009, για την: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
«ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) και εισηγούμαστε την ματαίωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παράγραφος β της 11389/93 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), για τους λόγους που αναλυτικά 
αναφέρονται στα παραπάνω πρακτικά. 

        2) Αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις που μας είχαν τεθεί υπόψη κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου διαγωνισμού και σχετικά α) με την ανάγκη μείωσης της θερμοπερατότας του 
υλικού επικάλυψης (με σκοπό την μείωση της θερμοκρασίας εσωτερικά της κατασκευής), β) 
της δυνατότητας αυτοκαθαρισμού του υλικού και γ) λόγω των επιφυλάξεων για την στατική 
επάρκεια του μεταλλικού φορέα για την περίπτωση ανάρτησης 2 πανιών (όπως είχε 
προβλεφθεί στον προηγούμενο διαγωνισμό), συντάχθηκε νέα μελέτη με καινούργιες 
τεχνικές προδιαγραφές. Πρέπει λοιπόν να γίνει έγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών 
και κατάρτιση νέων όρων της διακήρυξης. 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα   
Α) την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντα διαγωνισμού και  
Β) την έγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων της 

διακήρυξης,  για τη διενέργεια νέου διεθνή ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού της 
παραπάνω προμήθειας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη  τιμή, σύμφωνα με τους 
όρους της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το 
Π.Δ. 118/2007 και των συναφών Νόμων, του Π.Δ. 60/2007 – ΦΕΚ 64/16-03-2007, Τεύχος 
Α., 

       Γ) την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας που να 
αποτελείται από τους παρακάτω : 
α) Παπουτσή Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον Σπυρόπουλο Γεώργιο 
β) Ζάννη Παναγιώτη με αναπληρωτή του την Παναγιωτοπούλου Κωνσταντίνα 
γ) Μάραντο  Φώτιο με αναπληρωτή του τον Διαμαντόπουλο Βασίλειο 
καθώς και την παραλαβή των εν λόγω προμηθειών με πρόεδρο τον  κ. Παπουτσή 
Κωνσταντίνο  

  
       Συν/να :  
        Πρακτικό Νο1 
        Πρακτικό Νο2 
        Μελέτη  

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 

Τεχν. Πολ. Μηχανικός 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής διενέργειας 
του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

                                      Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  Νο 1 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗN  
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», Προϋπολογισμού   400.000,00 €  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 08/10/2009, ημέρα  Πέμπτη, οι υπογεγραμμένοι : 
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1.   Ζάννης  Παναγιώτης 
2.   Κουλουμβάκος Παναγιώτης και 
3.   Μυλωνάς Παναγιώτης  
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 55/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσαμε δημόσια στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό προσήλθαν η εταιρεία «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.» και κατέθεσε 
προσφορά. 

Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενος ενώ η 11:00 π.μ. - ώρα αποδοχής 
προσφορών- έληξε σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα 
την παράδοση των προσφορών. 
 Μετά το άνοιγμα  των δικαιολογητικών συμμετοχής  και την επ’ αυτών κρίση της 
Επιτροπής, η συνεδρίαση έγινε δημοσία. Αφού λάβαμε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 62/2009 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτή εγκρίθηκε 
με την υπ΄  269/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, 
2)  τον έλεγχο των δικαιολογητικών του  διαγωνισμού, όπως αυτά αναφέρονται στις 
διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 118/2007 
και των συναφών Νόμων, του Π.Δ. 60/2007 – ΦΕΚ 64/16-03-2007, Τεύχος Α και στην 
διακήρυξη της μελέτης,  
προέκυψε ότι :  

Α) η εταιρεία «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.», δεν έχει προσκομίσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 
1.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής ασφάλισης όπως τούτο προβλέπεται και 
ως προς τις φορολογικές  υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασής  τους στην  αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά  των  
παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας 
που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

2. Πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών των προτεινόμενων μεμβρανών επικάλυψης της 
γεωδαιτικής κατασκευής της τέντας που θα συνοδεύεται από επικυρωμένη μετάφραση.  

3. Πίνακα όμοιων εκτελεσθέντων έργων. Στο πίνακα θα αναφέρονται και οι παραλήπτες 
(δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) καθώς επίσης θα επισυναφθούν θεωρημένα αντίγραφα 
τιμολογίων μετά των βεβαιώσεων παραλαβής όπου να αποδεικνύουν τα παραπάνω. Αν 
το έργο είναι στο εξωτερικό τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση. 

4. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του οίκου κατασκευής των μεμβρανών κατά 
ISO 9001. 

5. Γραπτή εγγύηση τουλάχιστον 10 ετών όσον αναφορά τον χρόνο ζωής των μεμβρανών 
για ατέλειες στην παραγωγή τους. 

6. Γραπτή εγγύηση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
3 ετών, για την υποχρεωτική αποκατάσταση εμφανών ή αφανών ελαττωμάτων. 

7. Τεύχος οδηγιών τεχνικής συντήρησης της μεμβράνης, στην Ελληνική Γλώσσα. 
8. Ο εν λόγω μελετητής θα προμηθεύσει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό με υπεύθυνη 

δήλωση τα μελετημένα έργα (τουλάχιστον ένα). 
9. Στατική μελέτη του ανωτέρου συνεργαζόμενου μελετητή συνοδευόμενη με υπεύθυνη 

δήλωση στατικής επάρκειας της  υπάρχουσας κατασκευής σε σχέση με : 
α) την ανάρτηση των δύο προτεινομένων μεμβρανών (με τα συγκεκριμένα βάρη) 
β) την μέθοδο ανάρτησης και σύνδεσης των μεμβρανών 
γ) την ανάρτηση των λοιπών εγκαταστάσεων. 

τα οποία απαιτούνται από τη διακήρυξη. 
10. Δείγμα των προσφερόμενων μεμβρανών 
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 Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου έργου, τη 
μεγάλη δημοσίευση (διεθνή διαγωνισμό) και το γεγονός ότι κάποια από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί αλλά δεν είναι στην ελληνική γλώσσα, αποφάσισε να 
ζητήσει από το συμμετέχοντα να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που λείπουν.  
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής: 

 
  

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ζάννης  Παναγιώτης 
2. Κουλουμβάκος Παναγιώτης 
3. Μυλωνάς Παναγιώτης 

                            

                        Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  Νο 2 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗN  
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», Προϋπολογισμού 
400.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 17/03/2010, ημέρα  Τετάρτη, οι υπογεγραμμένοι : 
1.   Ζάννης  Παναγιώτης 
2.   Κουλουμβάκος Παναγιώτης και 
3.   Μυλωνάς Παναγιώτης  
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 55/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
συνεδριάσαμε δημόσια στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για την συνέχιση του 
παραπάνω διαγωνισμού. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από το διαγωνισμό έως σήμερα, η συμμετέχουσα 
εταιρεία έστειλε κάποια από τα δικαιολογητικά που είχαν ζητηθεί, αλλά όχι όλα όσα 
απαιτούνται από την διακήρυξη.   

Συγκεκριμένα δεν έχει προσκομίσει τα παρακάτω : 
1. Θεωρημένα αντίγραφα τιμολογίων μετά των βεβαιώσεων παραλαβής των 

όμοιων εκτελεσθέντων έργων.  
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης του οίκου κατασκευής των μεμβρανών 

κατά ISO 9001. 
3. Στατική μελέτη του ανωτέρου συνεργαζόμενου μελετητή συνοδευόμενη με 

υπεύθυνη δήλωση στατικής επάρκειας της  υπάρχουσας κατασκευής σε σχέση 
με : 
α) την ανάρτηση των δύο προτεινομένων μεμβρανών (με τα συγκεκριμένα 

βάρη) 
β) την μέθοδο ανάρτησης και σύνδεσης των μεμβρανών 
γ) την ανάρτηση των λοιπών εγκαταστάσεων 

 4.  Δείγμα των προσφερόμενων μεμβρανών 
 
Η επιτροπή αποφάσισε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή η συμμετέχουσα εταιρεία. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει ότι αποκλείεται από το 
διαγωνισμό η εταιρεία «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.» για τους παραπάνω 
λόγους  
                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
την απόρριψη της εταιρείας «ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Ο.Ε.»,  που συμμετείχε  
στο διαγωνισμό για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ» 

 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής: 

 
  

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ζάννης  Παναγιώτης 
2. Κουλουμβάκος Παναγιώτης 
3. Μυλωνάς Παναγιώτης 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, 
 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Υιοθετεί τα Νο1 και Νο2 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΤΕΝΤΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ», καθώς και τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα: 
 
Εγκρίνει: 

I)  Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντα διαγωνισμού, 

II) Την έγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων της 
διακήρυξης, για τη διενέργεια νέου διεθνή ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού της παραπάνω προμήθειας, με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τους όρους της 11389/93 Υπουργικής 
Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 118/2007 και 
των συναφών Νόμων, του Π.Δ. 60/2007 – ΦΕΚ 64/16-03-2007, Τεύχος Α., 

III) Την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και 
παραλαβής  της προμήθειας, αποτελούμενη από τους παρακάτω: 
α) Παπουτσή Κωνσταντίνο με αναπληρωτή του τον Σπυρόπουλο Γεώργιο, 
β) Ζάννη Παναγιώτη με αναπληρωτή του την Παναγιωτοπούλου 

Κωνσταντίνα, 
γ) Μάραντο  Φώτιο με αναπληρωτή του τον Διαμαντόπουλο Βασίλειο,   

    με Πρόεδρο αυτής τον κ. Παπουτσή Κων/νο. 
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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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Ιουνίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


