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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   17/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   144/2010 
 

 

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. 

 

 
 

 

 



Συνεδρίαση :  17/2010 Δευτέρα 07/06/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   144/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών, λόγω κλεισίματος 
της μειοδότριας εταιρείας – Ανάθεση ανακατασκευής ποσότητας αναλωσίμων 

Η/Υ και φωτοαντιγραφικών. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 12128/7-6-2010 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέμα: «Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών λόγω               

κλεισίματος της μειοδότριας εταιρείας BIT & BYTE-Ανάθεση ανακατασκευής               
ποσότητας αναλωσίμων Η/Υ-φωτοαντιγραφικών». 

 
Ο Δήμος Καλαμάτας με την 407/2009 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής και τις 

2159/05-01-09, 2117/05-01-09 συμβάσεις αντίστοιχα με την εταιρεία  BIT & BYTE και 
Χιώτης Στέλιος & Σια Ο.Ε. (ποσών 15.796,82€ και 15.085,63€), είχε αναθέσει στους 
παραπάνω την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών για το έτος 2010, μετά 
τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού. 

 
 Μετά-σχεδόν-το πρώτο δίμηνο του 2010, άρχισαν να φαίνονται τα προβλήματα με 
την εταιρεία BIT & BYTE, που καθυστερούσε ή δεν ανταποκρινόταν στις δοθείσες εκ 
μέρους του τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης παραγγελίες. 
 
 Τα προβλήματα συνεχίστηκαν, με αποτέλεσμα η εταιρεία να κλείσει, χωρίς όμως να 
ενημερώσει την υπηρεσία μας. 
 
 Αναγκαστικά ακολουθήσαμε κάθε δυνατή και νόμιμη οδό προκειμένου να 
διαπιστώσουμε την αλήθεια (πολλές τηλεφωνικές οχλήσεις, αποστολή παραγγελίας με 
courier), με αποκορύφωμα την επίδοση μέσω δικαστικής επιμελήτριας (η απάντηση προς 
την Υπηρεσία μας επισυνάπτεται), για να μάθουμε οριστικά πλέον ότι δεν υφίσταται η 
εταιρεία BIT & BYTE. 
 
Μετά τα ανωτέρω:                           

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α 
 

1) την ανάθεση της προμήθειας των αντίστοιχων αναλωσίμων Η/Υ και 
φωτοαντιγραφικών στην εταιρεία Χιώτης Στέλιος & ΣΙΑ Ο.Ε., αντί του συνολικού 
ποσού των 16.104,75€. (Σημειωτέον ότι από τα 63 συνολικά είδη, η παραπάνω 
εταιρεία αύξησε τις τιμές  σ’ ένα ποσοστό περίπου 10% λόγω αύξησης από την 
εταιρεία που προμηθεύεται αναλώσιμα). 

Επίσης ήταν φθηνότερη κατά 3.519,03€, από την εταιρεία ΚΟΥΒΕΛΑΣ-ΣΚΛΗΚΑΣ, 
στην έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Προμηθειών και 
Αποθήκης.  

Επισυνάπτονται η προσφορά των Κούβελα-Σκλήκα καθώς και η αρχική προσφορά 
της εταιρείας Χιώτης Στέλιος & ΣΙΑ Ο.Ε. με την αντίστοιχη που φαίνονται τα 11  είδη 
με την αυξημένη τιμή. 
 

2) την ανάθεση ανακατασκευής μιας ποσότητας αναλωσίμων Η/Υ-φωτοαντιγραφικών 
που ανέρχεται σε (25) τεμάχια, συνολικού ποσού 1.000,00€. 



Συνεδρίαση :  17/2010 Δευτέρα 07/06/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   144/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

Η ενέργεια αυτή κρίθηκε αναγκαία μετά από συνεννόηση με το τμήμα 
μηχανοργάνωσης για τη διαπίστωση της αξιοπιστίας ανακατασκευασμένων 
αναλωσίμων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή για τα αναλώσιμα του 
έτους 2011. Είναι προφανές βέβαια το οικονομικό όφελος του Δήμου Καλαμάτας 
από μια τέτοια λύση. 

 
                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                «με εντολή» 
  Ο Τμηματάρχης      Η Διευθύντρια Οικονομικών 
Σπύρος Λαγωνικάκος                               Ηλιοπούλου Γεωργία» 

 
 
 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Τμήματος 

Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής: 

 
α) την ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ και φωτοαντιγραφικών, 

λόγω κλεισίματος της μειοδότριας εταιρείας «Bit & Byte A.Ε.», στην 
εταιρεία «ΧΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αντί του συνολικού ποσού των 
δέκα έξι χιλιάδων εκατόν τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 
(16.104,75 €). 

 
β) την ανακατασκευή μιας ποσότητας αναλωσίμων Η/Υ και 

φωτοαντιγραφικών 25 τεμαχίων, συνολικού ποσού 1.000,00 €, με τη 
διαδικασία της ανάθεσης. 

 

ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο - Πρόεδρο της Δημαρχιακής Επιτροπής για τις 
παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 

 
 

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 
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  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Ιουνίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


