
Συνεδρίαση :  12/2006 Τρίτη 04/04/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   152/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 
 
 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   152/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Απριλίου 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 12/31-03-2006 

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 όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                       

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 4) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

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 2 (i) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για της ανάγκες του έτους 2006». 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 29-3-2006 έγγραφο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό της επιτροπής εισήγησης ανάθεσης του διαγωνισμού που 
διεξήχθη την 28/03/2006 για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006», προκειμένου να κατακυρωθεί ο ανωτέρω διαγωνισμός 
στον μειοδότη. 
 
 
Συν/να: Πρακτικό επιτροπής εισήγησης ανάθεσης  
            

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 
 
Και ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο Πρακτικό Εισήγησης για ανάδειξη αναδόχου 
στον εν λόγω διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 
Μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες  προσφορές χωρίς όριο για ανάδειξη αναδόχου  
για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2006»  Προϋπολογισμού   31.593,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
           Στην Καλαμάτα σήμερα στις 28/3/2006 ημέρα  Τρίτη, οι υπογεγραμμένοι : 

1.   Χρονόπουλος Βασίλειος  (Πολ. Μηχανικός),  Πρόεδρος επιτροπής. 
2.   Κάτσος Παναγιώτης ( Εργοδηγός ) και      
3. Γαλακούτης Ιωάννης ( Εργοδηγός  )      

αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 115/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, συνεδριάσαμε δημόσια στο 
Δημοτικό κατάστημα και κ α λ έ σ α μ ε όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να 
παραδώσουν τις προσφορές τους. Προσήλθαν οι εταιρίες 1. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC» και 
έχει έδρα Θεμιστοκλέους 2 Καλαμάτα. 
 

Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενους ενώ η 11:00 π.μ. - ώρα αποδοχής 
προσφορών- έληξε σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα 
την παράδοση των προσφορών. 
           Με τη λήξη της καταχωρήσεως των υποβληθέντων δικαιολογητικών στο παρόν 
πρακτικό, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξήλθαν και η συνεδρίαση της 
Επιτροπής έγινε μυστική. 
 Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την επ’ αυτών κρίση της 
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Επιτροπής, η συνεδρίαση έγινε δημοσία και το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς 
 
Αφού λάβαμε υπόψη : 

α. Την υπ’ αρ. 32/2006 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 
31.593,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
β. Την υπ’ αρ. 115/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού 
 
γ. Το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά των εταιριών 1. «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC» με 
προσφέρουσα τιμή 31.593,76 €  ήταν πλήρης, 
 
δ. Το γεγονός, ότι μετά την επαναδημοπράτηση του έργου, υπήρξε μία και μόνη προσφορά 
η οποία ήταν θετική, 
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την ανάθεση του διαγωνισμού στην εταιρεία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC» με 
προσφέρουσα τιμή 31.593,76 € με Φ.Π.Α. και τις τιμές τιμολογίου εκείνες της οικονομικής 
προσφοράς της μειοδότριας εταιρίας. 
 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής: 
 

      ΤΑ  ΜΕΛΗ  
 

Κάτσος Παναγιώτης 
Εργοδηγός 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 Χρονόπουλος Βασίλης 
Γαλακούτης Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός 

             Εργοδηγός  
 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές περί των δημοπρασιών των Ο.Τ.Α. διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006» στην εταιρεία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC» 
με προσφέρουσα τιμή 31.593,76 € με Φ.Π.Α. και τις τιμές τιμολογίου εκείνες της 
οικονομικής προσφοράς της μειοδότριας εταιρίας. 
 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 17  Απριλίου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 


