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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   42/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   428/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 5η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 42η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 31-10-2008 
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.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

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

 

 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δηµόσιου 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου» 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 25472/31-10-2008 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
  
ΘΕΜΑ: «Προµήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου» 

 

Σας διαβιβάζοµε το πρακτικό και την εισήγηση της Επιτροπής του ανοικτού, 

δηµοσίου, διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά, για την 

προµήθεια ενός επιβατηγού αυτοκινήτου,  δύο µπάρων οροφής και δύο ηλεκτρονικών κόρνων 

για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας και παρακαλούµε για τις 

δικές σας ενέργειες. 
 

Ο ∆/ντής ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

                                                                                                     Πετρόπουλος Γεώργιος 

                                                                               

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό του διαγωνισµού µε αριθµ. 
πρωτ. 25469/29-10-2008, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

                               Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» 
Προϋπολογισµού 15.237,95 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 
           Στην Καλαµάτα σήµερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2008, οι υπογεγραµµένοι : 

1.   Ξηρόγιαννης Γεώργιος  (Ηλ. Μηχανικός),  
2.   Κουλουµβάκος Παναγιώτης  (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 αυτοκίνητου 
1.350cc έως 1.400cc, δύο µπάρων οροφής και δύο ηλεκτρονικών κόρνων για τις ανάγκες 
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 
     Αφού λάβαµε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 77/2008  µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας, 
2) τη διεξαγωγή του διαγωνισµού σήµερα στις 29-10-2008 σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 
11389/93 Υπουργική Απόφαση «Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών  Ο.Τ.Α.» 
(ΕΚΠΟΤΑ), 
3) την  κατάθεση µίας προσφοράς από τoν «AUTODEAL» ∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης, 
Νέα Είσοδος, Ακοβίτικα - 24100 Καλαµάτας, 
4) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής στο διαγωνισµό της «AUTODEAL» 
∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας (άρθρο 11 της 
διακήρυξης) από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι είχε προσκοµίσει όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που απαιτούνταν από τα άρθρα 4 και 5 της διακήρυξης,  
5) το γεγονός ότι το προσφερόµενο όχηµα (HYUNDAI ACCENT 1.4 Lt GLS) της 
«AUTODEAL» ∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης καλύπτει πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές 
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της µελέτης και τις απαιτήσεις της διακήρυξης για το επιβατηγό αυτοκίνητο από 1.350cc έως 
και 1.400cc, 
6) την αξιολόγηση του  προσφερόµενου οχήµατος 

ΟΜΑ∆Α Α - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Συντελεστής βαρύτητας 70%) 

α/α Χαρακτηριστικό Συντελεστής 
βαρύτητας 

Βαθµός Σταθµισµένη 
βαθµολογία 

1 Ποιότητα κατασκευής 10 50 10 

2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήµατος, 
µπάρας, κόρνας και συµφωνία αυτών 
προς τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης 

40 50 40 

 Σύνολο βαθµολογίας οµάδας Α 50  50 

ΟΜΑ∆Α Β - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (Συντελεστής βαρύτητας 30%) 

α/α Χαρακτηριστικό Συντελεστής 
βαρύτητας 

Βαθµός Σταθµισµένη 
βαθµολογία 

1 Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας 
(τρία  χρόνια ολική κάλυψη και έξι 
χρόνια αντισκωριακή) 

18 55 19,8 

2 Χρόνος παράδοσης (<10 ηµερών) 15 55 16,5 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήµατος, 
µπάρας, κόρνας και συµφωνία αυτών 
προς τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης 

17 50 17 

 Σύνολο βαθµολογίας οµάδας B 50  53,3 

Ο συνολικός βαθµός αξιολόγησης είναι: 0,7x50 + 0,3x53,3 = 50,99 
7) την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς της «AUTODEAL» ∆ηµήτριος Αριστ. 
Αργυράκης για το HYUNDAI ACCENT 1.4 Lt GLS, τις δύο µπάρες οροφής και τις δύο 
ηλεκτρονικές κόρνες µε προσφέρουσα τιµή 14.918,21 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
και του ειδικού τέλους ταξινόµησης για το όχηµα, 
7) το γεγονός ότι η τιµή του προσφερόµενου οχήµατος, των δύο µπάρων οροφής και των 
δύο ηλεκτρονικών κόρνων είναι στα πλαίσια των τιµών που επικρατούν στο ελεύθερο 
εµπόριο 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

την κατακύρωση του διαγωνισµού για το επιβατηγό αυτοκίνητο από 1.350cc έως και 
1.400cc, τις δύο µπάρες οροφής και τις δύο ηλεκτρονικές κόρνες στην «AUTODEAL» 
∆ηµήτριος Αριστ. Αργυράκης, Νέα Είσοδος, Ακοβίτικα - 24100 Καλαµάτας, AΦΜ 
034376693 ∆ΟΥ Καλαµάτας, µε προσφέρουσα τιµή 14.918,21 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. και του ειδικού τέλους ταξινόµησης για το όχηµα. 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος 

 

2. Κουλουµβάκος Παναγιώτης   

 

3. Κάτσος Παναγιώτης   

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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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 της «Προµήθειας ενός επιβατηγού 
αυτοκινήτου» στην «AUTODEAL» ∆ηµήτριος Αργυράκης αντί του συνολικού 
ποσού των δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα οχτώ ευρώ και είκοσι ενός 
λεπτών  (14.918,21 €) συµπεριλαµβανοµένου του νόµιµου ΦΠΑ και του ειδικού 
τέλους ταξινόµησης για το όχηµα. 
    

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 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 12 Nοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 


