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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   04/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   030/2007 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Φεβρουαρίου 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 04/01-02-

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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Κουδούνης Αργύργιος,  3) Λαγανάκος Γεώργιος  και  4) 

Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα απ’ τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αλευράς 

Διονύσιος και 2) Καμβυσίδης Ιωάννης. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  
 
α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Καμβυσίδη Ιωάννη και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, 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 του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και 
φωτοαντιγραφικών.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2312/30-1-2007 
ενημερωτικό σημείωμα του τμήματος προμηθειών & αποθήκης της Διεύθυνσης Συντονισμού 
– Ανάπτυξης του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 

«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
(Κατακύρωση προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών) 

 
Στη Δημαρχιακή Επιτροπή της 22.1.2007, τέθηκε το θέμα κατακύρωσης του διαγωνισμού 
προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών. Ο διαγωνισμός δεν εγκρίθηκε από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή για τυπικούς λόγους, που όμως δεν επηρεάζουν την εγκυρότητά του. 
 
Η επισήμανση του κ. Κοσμόπουλου είχε να κάνει με τον λόγο αποκλεισμού της εταιρείας 
ΚΟΥΒΕΛΑ – ΣΚΛΗΚΑ (η προσφορά του δεν είχε δοθεί στο έντυπο προσφοράς της 
υπηρεσίας που αποτελούσε και όρο της διακήρυξης, Π.Δ. 28/80 αρ. 19 παρ. 1). 
 
Εκτός αυτού η προσφορά της εταιρείας ΚΟΥΒΕΛΑ – ΣΚΛΗΚΑ δεν ήταν η μικρότερη και 
επίσης υπερέβαινε τον προϋπολογισμό της διακήρυξης. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την κατακύρωση του διαγωνισμού «προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών» 
στον Χιώτη Στέλιο διότι ήταν ο μειοδότης (χαμηλότερη προσφορά και η μοναδική του ορίου 
του προϋπολογισμού). 
 

Ο Εισηγητής 
(υπογραφή) 

Ο Τμηματάρχης 
(υπογραφή) 

Η Δ/ντρια 
(υπογραφή) 

 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 19/01/2007 (με αριθμ. πρωτ. 1362/22-1-
07 του Δήμου) εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού του Δήμου, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλωσίμων Η/Υ & 
Φωτοαντιγραφικών» 
ΣΧΕΤ.:  Πρακτικό διαγωνισμού την από 18/01/2007 ημέρα Πέμπτη.  
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 19 Ιανουαρίου ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Καλέκας Παναγιώτης 
2. Μυλωνάς Θεόδωρος  
3. Μυλωνάς Παναγιώτης 

που αποτελούμε την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 538/2006 
ΑΔΕ και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών της Τ.Α. και 
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ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης  για ανάθεση της προμήθειας άρθρο 6 παρ. 3 του Π.Δ. 
171/85 συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό κατάστημα με θέμα την ανάδειξη μειοδότη – 
αναδόχου για την προμήθεια «Αναλωσίμων Η/Υ & Φωτοαντιγραφικών για τα γραφεία του 
Δήμου για το οικονομικό έτος 2007» 
 
Γίνεται γνωστό ότι μέχρι εκδόσεως του πρακτικού ουδεμία ένσταση έγινε. 
 
Έχοντας Υπόψη: 

1) Την υπαριθ. 538/2006 για την διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Αναλωσίμων Η/Υ & Φωτοαντιγραφικών για τα γραφεία του Δήμου για 
το οικονομικό έτος 2007». 

2) Το από 18/01/2007 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού.  
3) Το υπαριθ. 28/80 Π.Δ. περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 
4) Την από 28/12/2006 περίληψη δημοσίευσης στον τοπικό και Αθηναϊκό τύπο (και στο 

ΦΕΚ) του διαγωνισμού με αρ. πρ. 27028/2006. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλωσίμων Η/Υ & 
Φωτοαντιγραφικών για τα γραφεία του Δήμου για το οικονομικό έτος 2007» στην εταιρεία 
ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στο συνολικό ποσό των 33.156,73 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
 
Επισυνάπτεται το από 18/01/2007 
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
                                                         
                                                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  1) ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
  
ΚΑΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
 
 
 
Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον προϊστάμενο του τμήματος προμηθειών & αποθήκης του 
Δήμου κ. Λαγωνικάκο Σπύρο, ο οποίος ενημερώνει το Σώμα για τη διαδικασία του εν λόγω 
διαγωνισμού. 
 
 
Η Δημαρχιακή επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτήν διατάξεις, καθώς 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 
 

Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού για την προμήθεια «Αναλωσίμων Η/Υ 
& Φωτοαντιγραφικών για τα γραφεία του Δήμου για το οικονομικό έτος 2007» 
στην εταιρεία «ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στο συνολικό ποσό των 33.156,73 
€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) 
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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 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Λαγανάκος Γεώργιος 

  4. Πολίτης Δημήτριος 

  5. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 
 


