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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   155/2006 
 
 

 

  

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-(iv) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για «Προμήθεια 
αναλωσίμων Η/Υ του Δήμου Καλαμάτας». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. του Δήμου 6781/31-
3-2006 Πρακτικό της Επιτροπής Εισήγησης για ανάθεση του εν λόγω διαγωνισμού το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: «Επαναληπτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ» 
ΣΧΕΤ.: α) Το υπ’ αριθ. 6490/ 21-3-06 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
   β)  Η υπ’ αριθ. 6268/ 24-3-06 ένσταση της εταιρίας Ν. Κούβελα – Ι. Σκλήκα         
& ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 29/03/06 ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Λίβας Ανδρέας 
2. Λαγωνικάκος Σπύρος 
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’ αριθ. 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 τον 
επαναληπτικό διαγωνισμό ανάδειξης μειοδότη – αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων 
Η/Υ για το οικονομικό έτος 2006. 
 
Έχοντας Υπόψη: 

1) Την υπ’ αριθ. 75/2006 για την διακήρυξη του επαναληπτικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων Η/Υ του Δήμου. 

2) Το από 21/03/06 με αρ. πρωτ. 6490/ 06 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω 
διαγωνισμού. 

3) Το υπ’ αριθ. 28/80 Π.Δ. περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 

 
1) Η ένσταση δεν γίνεται δεκτή, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 άρθρο 

20, έπρεπε να υποβληθεί την επόμενη εργάσιμη του διαγωνισμού, δηλαδή την 
22/03/06. 

2) Παρόλα αυτά επί της ενστάσεως έχουμε να παρατηρήσουμε τα παρακάτω: 
 

Α) Τα προς προμήθεια αναλώσιμα θα είναι τα original, όπως θα δεσμεύεται με 
υπεύθυνη δήλωση του μειοδότη, καθώς και με σχετικό συμβατικό όρο όπου θα 
αναφέρεται ρητά η γνησιότητα (επί ποινή κατάπτωσης της σχετικής εγγυητικής 
καλής εκτέλεσης της προμήθειας). 
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Β) Όσον αφορά στο στοιχείο 2 της ένστασης, κατόπιν έρευνας και συνεργασίας με 
τον υπεύθυνο του τμήματος μηχανοργάνωσης, είναι μόνο ενός τύπου. Επίσης οι 
εκτυπωτές τύπου HP 4V LASER JET και HP SP χρησιμοποιούνται από την Υπηρεσία 
μας ανελλιπώς. 

 
3) Την ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων Η/Υ στην εταιρία COPYNET ΧΙΩΤΗΣ Ο.Ε. 

ο οποίος σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 6490/ 06 πρακτικό προσέφερε την χαμηλότερη 
τιμή. 

 
Επισυνάπτεται η υπ’ αριθ. 6268/ 24-03-06 ένσταση της εταιρίας Ν. Κούβελας – Ι. Σκλήκα & 
ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    1) ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 
      2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το 
παραπάνω πρακτικό και τις αναφερόμενες σ΄ αυτό διατάξεις, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί το υπ΄ αριθμ. 6781/31-3-2006 πρακτικό εισήγησης της επιτροπής 
διεξαγωγής του διαγωνισμού «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ» και συγκεκριμένα:  

α) απορρίπτει την υπ΄ αριθμ. 6268/24-3-06 ένσταση της εταιρίας «Ν. Κούβελας 
– Ι. Σκλήκας & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά «της αξιολόγησης προσφορών για την ανάδειξη 
μειοδότη – προμηθευτή αναλωσίμων Η/Υ που έγινε στις 21/03/06», επειδή 
ήταν εκπρόθεσμη, και  

β) εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «COPYNET ΧΙΩΤΗΣ 
Ο.Ε.» με προσφέρουσα τιμή 21.041,46 € 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 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 
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  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 5 Μαϊου 2006 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


