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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 20η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 22-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

 

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 7ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί πρακτικού επιτροπής εισήγησης για την προµήθεια ενός επιβατηγού 
αυτοκινήτου (τύπου τζιπ).  

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 11407/22-5-2008 
έγγραφο της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών ειδών µηχανολογικού εξοπλισµού, το 
οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Προµήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου (τύπου «τζιπ») 
 
Σας διαβιβάζουµε το υπ’ αρ. πρωτ. 11095/19-5-08 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και 
εισήγησης του διαγωνισµού που διεξήχθη τη ∆ευτέρα 19 Μαΐου 2008, για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ «ΤΖΙΠ») και παρακαλούµε για 
τις δικές σας ενέργειες.  
 
Συν/να: Το υπ’ αρ. πρωτ. 11095/19-5-08 πρακτικό εισήγησης  
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

          

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό του διαγωνισµού, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

                                   « Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΤΥΠΟΥ «ΤΖΙΠ»)» 

Προϋπολογισµού   29.702,40 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 
           Στην Καλαµάτα σήµερα ∆ευτέρα 19 Μαΐου 2008, οι υπογεγραµµένοι : 

1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος  (Ηλ. Μηχανικός),  
2.   Κισκήρας Νικόλαος  (Ηλ. Μηχανικός Τ.Ε.) και      
3.   Κάτσος Παναγιώτης  (Εργοδηγός) 

αποτελούντες την επιτροπή για την προµήθεια ειδών µηχανολογικού εξοπλισµού σύµφωνα 
µε την υπ’ αρ. 55/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδριάσαµε δηµόσια στο 
∆ηµοτικό κατάστηµα µε θέµα την εισήγηση για την προµήθεια ενός επιβατηγού 
αυτοκινήτου (τύπου «τζιπ») στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
     Αφού λάβαµε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 38/2008 µελέτη προϋπολογισµού 29.702,40 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α., 
2) τη διεξαγωγή του διαγωνισµού σήµερα στις  19/5/2008 ηµέρα ∆ευτέρα, σύµφωνα µε την 
υπ’ αρ. 11389/93 Υπουργική Απόφαση «Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών  Ο.Τ.Α.» 
(ΕΚΠΟΤΑ), 
3) την κατάθεση µίας προσφοράς από την «AUTODEAL» ∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης, Νέα 
Είσοδος, Ακοβίτικα – 24100 Καλαµάτας,  
4) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό της «AUTODEAL» 
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∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας (άρθρο 11 της 
διακήρυξης) κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνταν από τα άρθρα 4 και 5 της διακήρυξης,  
5) το γεγονός ότι προσφερόµενο όχηµα (JEEP COMPASS 2,0 CRD Sport) της «AUTODEAL» 
∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και 
τις απαιτήσεις της διακήρυξης για το επιβατηγό αυτοκίνητο τύπου «ΤΖΙΠ»,  
6) την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς της «AUTODEAL» ∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης 
για το JEEP COMPASS 2,0 CRD µε προσφέρουσα τιµή 29.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. και του ειδικού τέλους ταξινόµησης.  
7) το γεγονός ότι η τιµή του προσφερόµενου οχήµατος είναι στα πλαίσια των τιµών που 
επικρατούν στο ελεύθερο εµπόριο  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την κατακύρωση του διαγωνισµού για το επιβατηγό αυτοκίνητο τύπου «ΤΖΙΠ», στην 
«AUTODEAL» ∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης για το JEEP COMPASS 2,0 CRD Sport µε 
προσφέρουσα τιµή 29.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και του ειδικού τέλους 
ταξινόµησης.  
 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής: 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 
 

2. Κισκήρας Νικόλαος    
 

3. Κάτσος Παναγιώτης»   
 

Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, καθώς 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 
 
Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού για το επιβατηγό αυτοκίνητο τύπου 
«ΤΖΙΠ», στην «AUTODEAL» ∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης για το JEEP COMPASS 
2,0 CRD Sport µε προσφέρουσα τιµή 29.700,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και του ειδικού τέλους ταξινόµησης, σύµφωνα µε το Πρακτικό της 
Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού, το οποίο αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 2 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


