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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   070/2006 
 
  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 07/16-02-2006 

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 (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 64 απόφαση), 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.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Πουλόπουλος Δημήτριος, ο οποίος 

συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος. 

 

 

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 5(ii) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικών επιτροπών εισήγησης ανάθεσης διαγωνισμών:  

(ii) για την προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. 3680/15-2-2006 εισήγηση της 
Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

¨ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ:  «Επανάληψη διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ» 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισμού την από 10/02/2006 ημέρα Παρασκευή. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 14 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Λίβας Ανδρέας 
2. Γαρατζιώτης Παναγιώτης 
3. Μυλωνάς Παναγιώτης 

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 περί 
εκτελέσεων έργων και προμηθειών της Τ.Α. (Απόφαση υπ. αριθμ. 11/2006 της 
Δημαρχιακής Επιτροπής και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση των 
διαγωνισμών άρθρο 6 παρ. 3 του Π.Δ. 171/85) συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό 
κατάστημα με θέμα την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για την προμήθεια των 
αναλωσίμων Η/Υ για το οικονομικό έτος 2006. 

Γίνεται γνωστό ότι μέχρι εκδόσεως του πρακτικού ουδεμία ένσταση έγινε.  
 
Έχοντας Υπόψη: 
 
1) Την υπαριθ. 11/2006 για την διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού 

προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ του Δήμου. 
2) Το από 10/02/2006 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού. 
3) Το υπαριθ. 28/80 Π.Δ. περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 
4) Την από 20/01/2006 περίληψη δημοσίευσης στον τοπικό και Αθηναϊκό τύπο (και στο 

ΦΕΚ) του διαγωνισμού με αρ. πρ. 1262/2006. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την επανάληψη του διαγωνισμού των αναλωσίμων Η/Υ για το έτος 2006 του Δήμου 
Καλαμάτας, με τροποποίηση των όρων τις διακήρυξης, επειδή οι προσφορές του 
διαγωνισμού είχαν αρνητική έκπτωση επί του προϋπολογισμού της δαπάνης.  
 
Επισυνάπτεται το από 10/02/2006  
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
        ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ     1 )  ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                         2)  ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ¨ 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
προαναφερόμενη εισήγηση της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού για την προμήθεια 
αναλωσίμων Η/Υ και τις αναφερόμενες σ΄ αυτή διατάξεις,  

 

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

 

Εγκρίνει την επαναδημοπράτηση της προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ έτους 2006 με 
τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού που διεξήχθη σχετικά 
στις 10-2-2006,  σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 3680/15-2-2006 εισήγηση της 
Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτού, η οποία και καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής, και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή.  

 

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 

  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  6. Πουλόπουλος Δημήτριος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 28 Φεβρουαρίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Ο Γραμματέας 

Ι. Παπαδόπουλος 
 
 
 


