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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   08/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   062/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Μαρτίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28                 

σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό                

08/01-03-2007 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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Λαγανάκος 

Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 

συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 

«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 

Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 

δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικού επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια 
μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και οδοποιίας.  

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4691/28-2-2007 
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Εισήγηση επί του πρακτικού διενέργειας του διαγωνισμού για την ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ¨ 
   

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. πρωτ. 4530/26-2-07 πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη στις  26/2/2007  ημέρα Δευτέρα για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 

Αφού λάβαμε υπόψη : 

α. την υπ’ αρ. 139/2006 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογι-
σμού 186.235,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
β. το γεγονός ότι ο διαγωνισμός για τον εξοπλισμό οδοποιίας (φορτηγά αυτοκίνητα) απέβη 
άγονος δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά 
γ. την κατάθεση μίας προσφοράς από την «ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Θεοτόκης 
Αγγελόπουλος του Γεώργιου για τον εξοπλισμό πρασίνου (θρυμματιστικό μηχάνημα) η 
οποία είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από το άρθρο 4 
της διακήρυξης 
εισηγούμεθα  

1. επειδή η προμήθεια των αυτοκινήτων είναι επείγουσα, λόγω ακινητοποίησης των 
παλαιών αυτοκινήτων, με τα οποία μέχρι πρότινος εξυπηρετείτο ο Δήμος και 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ, «για επείγοντες 
λόγους», να ληφθεί απόφαση επανάληψης του διαγωνισμού, μετά από δέκα (10) 
ημέρες από την δημοσίευσή του, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και τον ίδιο 
προϋπολογισμό της μελέτης (73.185,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για 
τον εξοπλισμό οδοποιίας (φορτηγά αυτοκίνητα) και 

2. τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού (τεχνική αξιολόγηση) για την 
προσφορά της «ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Θεοτόκης Αγγελόπουλος του 
Γεώργιου, για τον εξοπλισμό πρασίνου (θρυμματιστικό μηχάνημα). 

 
 
Συν/να : Το υπ’ αρ. πρωτ. 4530/26-2-07 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού. 
 
Κοιν/ση: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Καλαμάτας 
 
                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού το 
οποίο έχει ως εξής: 
 
 



Συνεδρίαση :  08/2007 Δευτέρα  05/03/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   062/2007 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
για την « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» 

Προϋπολογισμού  186.235,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις  26 / 2 /2007  ημέρα Δευτέρα, οι υπογεγραμμένοι: 

1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος  ( Ηλ.  Μηχανικός ) 
2.   Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος (Τεχν. Μηχ. Μηχανικός ) και      
3.   Κάτσος Παναγιώτης  (Εργοδηγός ) 

αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 60/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό 
κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας με θέμα την διενέργεια του διαγωνισμού για την: 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».       

     Αφού λάβαμε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 139/2006  μελέτη, 
2) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σήμερα στις 26-2-2007  σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
11389/93 Υπουργική Απόφαση «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών  Ο.Τ.Α.» (ΕΚΠΟΤΑ), 
3) την  κατάθεση μίας προσφοράς από την «ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Θεοτόκης 
Αγγελόπουλος του Γεώργιου, Αθηνών 21- 24100 Καλαμάτας για τον εξοπλισμό πρασίνου 
(θρυμματιστικό μηχάνημα). Ο διαγωνισμός για τον εξοπλισμό οδοποιίας (φορτηγά 
αυτοκίνητα) απέβη άγονος δεδομένου δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, 
4) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό της «ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Θεοτόκης Αγγελόπουλος του Γεώργιου κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας 
(άρθρο 11 της διακήρυξης),  
διαπιστώσαμε ότι είχε προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από 
το άρθρο 4 της διακήρυξης. Κατόπιν τούτων  
εισηγούμεθα ομόφωνα την αποδοχή στον διαγωνισμό της «ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Θεοτόκης Αγγελόπουλος του Γεώργιου για τον εξοπλισμό πρασίνου 
(θρυμματιστικό μηχάνημα) 

                                     
ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 
1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
 
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος 
 
3. Κάτσος Παναγιώτης 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της, τα 
προαναφερόμενα, 

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

 

Υιοθετεί το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4530/26-2-2007 πρακτικό της επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου 
και οδοποιϊας» και την από 27-2-2007 σχετική εισήγηση του Διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Τζαμουράνη τα οποία αναλυτικά αναφέρονται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει για το διαγωνισμό 
«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και οδοποιίας» : 

1. την επανάληψη του διαγωνισμού για τον εξοπλισμό οδοποιίας (φορτηγά 
αυτοκίνητα) την 28/3/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με τους 
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ίδιους όρους της διακήρυξης και τον ίδιο προϋπολογισμό της μελέτης 
(73.185,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) που αναφέρονται στην 
υπ΄ αριθμ. 567/2006 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής 
και με Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην υπ΄ αριθμ. 16/2007 επίσης προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής και 

2. τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού για τον εξοπλισμό πρασίνου 
(θρυμματιστικό μηχάνημα) (τεχνική αξιολόγηση) για την προσφορά της 
«ΑΓΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Θεοτόκης Αγγελόπουλος του Γεώργιου. 

 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 


