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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   35/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   286/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 35η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 11-11-2010 

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)  Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκεται  αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  

 

 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 24167/5-11-2010 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 2010 με βάση την Υ.Α. 11389/93 
(ΕΚΠΟΤΑ). 

 
 

Σας αποστέλλουμε το πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για το έτος 2010 η οποίο διεξάχθηκε 
με βάση την υπ’ αριθμ. πρωτ. 57/2010 μελέτη προς ενημέρωση σας. 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ.» 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν 
λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ» με βάση τον (ΕΚΠΟΤΑ). 
 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ στις 27/10/2010 και ώρα 11.00 πμ στο 
κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας – Αριστοδήμου 22, συνήλθε η Επιτροπή Διεξαγωγής 
Διαγωνισμών (ΕΚΠΟΤΑ), για περιπτώσεις που αφορούν σε είδη ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 305/2010 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου αποτελούμενη από τους: 
1. Μπουμποπούλου Αγγελική 
2. Κουλουμβάκο Παναγιώτη 
3. Κισκήρα Νικόλαο 
προκειμένου να διενεργήσει τον κανονικό διαγωνισμό που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για το έτος 2010 (την μελέτη υπ’ αριθμ. 57/2010)». Η εν λόγω 
μελέτη έχει τιμή προϋπολογισμού 95.811,37 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 

Ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού παρουσιαστήκαν οι παρακάτω αναφερόμενοι 
προμηθευτές: 

1. ΑΣΤRΟΝ ELECTRIC Α.Ε. – Ανώνυμη εμπορική εταιρία 
 

Η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στο άνοιγμα της προσφοράς της ανωτέρω εταιρίας, 
μετά την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, αφού ενημερώθηκε από το 
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πρωτόκολλο του Δήμου Καλαμάτας ότι δεν έχει κατατεθεί ταχυδρομικώς καμία άλλη 
προσφορά. 

 
Κατόπιν τούτου, η επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρία είχε προσκομίσει την απαραίτητη εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό όπως επίσης όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα 
απαραίτητα από την διακήρυξη. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και την 
μονογραφή τους, η επιτροπή διαπίστωσε ότι είχαν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά από την διακήρυξη.  
 

Η εγγυητική επιστολή που κατατέθηκε από την ΑΣΤRΟΝ ELECTRIC Α.Ε., όπως 
ακριβώς απαιτούσε και η διακήρυξη είναι η παρακάτω: 
1. υπ’ αριθμ. 382487 / 22 – 10 – 2010 της Τράπεζας Πειραιώς στο ποσό των 4.800,00 €  
 

Κατόπιν των παραπάνω, ανοίχθηκε η οικονομική προσφορά της εταιρίας ΑΣΤRΟΝ 
ELECTRIC Α.Ε. και διαπιστώθηκε ότι ήταν στο ποσό των 72.060,64 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 
Η προσφορά της εταιρίας ΑΣΤRΟΝ ELECTRIC Α.Ε. – Ανώνυμη εμπορική εταιρία 

είναι αποδεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού, γιατί έχει τιμή μικρότερη του 
προϋπολογισμού της μελέτης. 
 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω η επιτροπή διαγωνισμού, 
 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την κατακύρωση του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» στην εταιρία ΑΣΤRΟΝ ELECTRIC – Ανώνυμη εμπορική 
εταιρία (Κεντρικό Κατάστημα Θεμιστοκλέους 2, 24100, Καλαμάτα, τηλ. 2721094750, φαχ. 
27210-95340), της οποίας η προσφορά ήταν 72.060,64 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Μπουμποπούλου Αγγελική 
2. Κουλουμβάκος Παναγιώτης 
3. Κισκήρας Νικόλαος 

 
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 το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» το οποίο αναλυτικά 
καταχωρείται  στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC» με 
προσφερόμενη τιμή 72.060,64 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Νοεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                  
 


