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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαΐου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους  28 η Δημαρχιακή Επιτροπή 

του Δήμου Καλαμάτας σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση, μετά από ομόφωνη απόφαση 

του Σώματος σχετικά,  σε σχέση με τη χθεσινή, Τρίτη 23 Μαϊου 2006, συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε  μετά την με αριθμό 16/19-05-2006 πρόσκληση του κ. 

Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Μέλιος Ιωάννης  και 5) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

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

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στην αρχή της συζήτησης ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στο Σώμα ότι κρίθηκε επιβεβλημένη, 
στο τέλος της χτεσινής συνεδρίασης, η συνέχισή της για σήμερα προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί και το συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:  

Επί δημοπρασίας προμήθειας ενός (1) οχήματος πλυντηρίου κάδων. 

αφού οι οικονομικές προσφορές του διαγωνισμού αυτού ανοίχτηκαν μόλις σήμερα το πρωί 
και συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να αποφανθεί, επί του διαγωνισμού, η Δημαρχιακή Επιτροπή 
στη διάρκεια της χτεσινής της συνεδρίασης. Επίσης το συζητούμενο θέμα χρήζει άμεσης 
αντιμετώπισης, λόγω των πιεστικών αναγκών του Δήμου, με συνέπεια η Δημαρχιακή 
Επιτροπή ομόφωνα να προτιμήσει την αντιμετώπισή του με συνέχιση της συνεδρίασής της 
κατά μια ημέρα παρά με την έκδοση νέας αυτοτελούς πρόσκλησης. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής 
αξιολόγησης η οποία συντάχθηκε σήμερα, αμέσως μετά το άνοιγμα των οικονομικών 
προσφορών προκειμένου να παραδοθεί έγκαιρα στη σημερνή συνεδρίαση του Σώματος, και 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 24 / 5 /2006 ημέρα Τετάρτη, οι υπογεγραμμένοι: 

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

αποτελούντες την επιτροπή για την αξιολόγηση του  ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 37/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό 
κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας με θέμα την εισήγηση για ανάθεση του επαναληπτικού 
διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ». 
Αφού λάβαμε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 124/2005 μελέτη 
2) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 7 / 2 /2006, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11389/93 
Υπουργική Απόφαση «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α» (ΕΚΠΟΤΑ) 
3) την κατάθεση των παρακάτω δύο προσφορών από τις συμμετέχουσες στο διαγωνισμό 
εταιρίες:  
      α)  «ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» και 
      β)  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.–ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
4) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την αποδοχή στον διαγωνισμό των 
εταιριών αυτών καθώς διαπιστώθηκε ότι οι εταιρίες «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» και  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.–ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» είχαν 
προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνταν από την διακήρυξη. 
5) την εμβριθή εξέταση των τεχνικών προσφορών των εταιριών: 
      α)  «ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» και 
      β)  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.–ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» 
και την σύνταξη του πρακτικού αξιολόγησης με τους πίνακες βαθμολόγησης βάσει του 
άρθρου 18 της διακήρυξης, το οποίο και κοινοποιήθηκε μέσω τηλεομοιοτυπίας στις δύο 
εταιρίες, στις 19/5/2006 ημέρα Παρασκευή.  
6) Την υπ’ αρ. πρωτ. 10492/23-5-06 πρόσκληση για δημόσια αποσφράγιση οικονομικών 
προσφορών στις εταιρίες: 

α)  «ΗΦΑΙΣΤΟΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» 
β)  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.–ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»  

7) Την δημόσια αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών (άρθρο 11.11 της 
διακήρυξης) στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας επί της οδού 
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Αριστοδήμου 22, σήμερα Τετάρτη 24 Μαΐου 2006 και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με 
την παραπάνω πρόσκληση 
προβήκαμε στην ανάδειξη της συμφερότερης προσφοράς μέσω του υπολογισμού του 
μεγαλύτερου λόγου αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την τιμή 
προσφοράς.  
 
Ειδικότερα η κατάταξη των εταιριών με βάση το από 19/5/2006 πρακτικό αξιολόγησης 
διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 
 

  
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 (IVECO) 52,092 

2 ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 (RENAULT) 52,862 

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 (RENAULT) 53,392 

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 (DAF) 53,658 
 

Από την δημόσια αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών προέκυψε ότι οι αντίστοιχες 
τιμές προσφοράς είναι: 
 

 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1 ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 (IVECO) 114.835 € 

2 ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 (RENAULT) 116.263 € 

3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 (RENAULT) 116.620 € 

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 (DAF) 114.240 € 

 
Συνεπώς ο τελικός πίνακας κατάταξης με βάση τους λόγους αθροίσματος των σταθμισμένων 
βαθμολογιών προς την τιμή προσφοράς διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 
 

 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΟΣ 
ΑΘΡΟΙΣΜΑΤΟΣ 

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 (DAF) 0,000469695 

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 (RENAULT) 0,000457828 

3 ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 (RENAULT) 0,000454676 

4 ΗΦΑΙΣΤΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΥ Α.Β.Ε. - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 (IVECO) 0,000453625 

 
Ύστερα από τα παραπάνω προκύπτει ότι συμφερότερη προσφορά αναδεικνύεται η  
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 (DAF) της εταιρείας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» με προσφέρουσα τιμή 
114.240 €. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω: 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
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την κατακύρωση του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ 
ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ» στην εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»  για την ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 
(DAF), με συνολική αξία 114.240 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

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

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

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

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτήν διατάξεις, τις  διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 111 του Δ.Κ.Κ.(Π.Δ410/95),καθώς επίσης και τις σχετικές περί των δημοπρασιών 
των ΟΤΑ διατάξεις, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας ενός (1) πλυντηρίου κάδων ζεστού νερού 
μάρκας DAF, στην εταιρεία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»,  αντί του ποσού των εκατόν δέκα τεσσάρων 
χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (114.240,00 €) συμπεριλαμβανομένου  του 
νόμιμου Φ.Π.Α,  μετά το διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα  31  Μαΐου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Ο Γραμματέας 

Γιάννης Παπαδόπουλος 
 
 

 
 
 
 
 

 


