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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   065/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 7η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 14-02-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο 
και Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 
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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την προμήθεια 
εκτυπώσεων διαφόρων εντύπων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2008. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 12/2/2008 (με αριθμ. πρωτ.  
3453/12-2-2008 του Δήμου) εισήγηση του τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: «Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του κανονισμού διαγωνισμού για την 
προμήθεια εκτυπώσεων διαφόρων εντύπων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2008» 
 
Σας διαβιβάζομε το πρακτικό και την εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού «Εκτυπώσεις 
– Εκδόσεις» προμήθεια εκτυπώσεων διαφόρων εντύπων του Δήμου Καλαμάτας έτους 2008. 
 
 

Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
  
 
                                                                                        

Η Δ/ντρια Ανάπτυξης - Συντονισμού 
Αθανασία Ιντζέ 

 
 
Και ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 12/2/2008 εισήγηση της επιτροπής του 
εν λόγω διαγωνισμού καθώς και το σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού, τα οποία έχουν ως 
εξής:  

         ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ:  «Κατακύρωση διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας σε εκτυπώσεις διαφόρων εντύπων κ.λ.π. του οικονομικού έτους 2008» 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισμού την από 11/02/2008 ημέρα Δευτέρα. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 12/02/2008 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
 1) Κουτσούλη Δήμητρα 
 
 2) Ζούζουλας Ιωάννης 
 
 3) Λαγωνικάκος Σπύρος 

 
που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού και ταυτόχρονα την 
επιτροπή εισήγησης για ανάθεση του διαγωνισμού  συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό 
κατάστημα με θέμα την ανάδειξη μειοδότη για την παραπάνω προμήθεια  για το 
οικονομικό έτος 2008. 

 
Έχοντας Υπόψη: 
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1) Τις ισχύουσες διατάξεις α)  Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. «περί ΕΚΠΟΤΑ» 
β)Ερμηνευτική εγκύκλιος του ΥΠ. ΕΣ  27874/93. γ) Το Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός & 
Κοινοτικός Κώδικας» δ) Οι Ν. 2000/91 & 2286/95. 

2) Την από 15/01/2008 περίληψη δημοσίευσης στον τοπικό, Αθηναϊκό τύπο και Φ.Ε.Κ. 
του διαγωνισμού με αρ. πρ. 866/2008. 

3) Την υπαριθ. 06/2008 μελέτη και διακήρυξη του Δημόσιου ανοικτού κανονικού  
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια των εκτυπώσεων του Δήμου. 

4) Το από 11/02/2008 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού. 
 

                        ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών  του 
Δήμου Καλαμάτας για την προμήθεια των εκτυπώσεων (εκτυπώσεις – εκδόσεις) για το 
οικονομικό έτος 2008, στην εταιρεία ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με 
συνολικό ποσό 20.095,17 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Επισυνάπτεται το από 11/02/2008  
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                                       2)   ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

1) ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
                                                                                          3)   ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
 

                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  για ανάδειξη 
μειοδότη της παραπάνω προμήθειας. 
Προϋπολογισμός   …45.101,60€… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα   11 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2008, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα  11: 00:πρωινή. 
Οι υπογεγραμμένοι:       1) Κουτσούλη Δήμητρα 
 
                                  2) Ζούζουλας Ιωάννης 
 
                                  3) Λαγωνικάκος Σπύρος 
 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και έχοντας 
υπόψη: 
Την  12/2008 απόφαση της  Δ.Ε. περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού, 
συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα και καλέσαμε σύμφωνα με τον νόμο όσους 
επιθυμούν να συμμετάσχουν, να παραδώσουν τις προσφορές τους. 
 
Προσήλθαν κατά σειρά οι κάτωθι:  
 
α) ΚΥΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. η οποία παρέδωσε στην επιτροπή: 
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1.Τον φάκελο των δικαιολογητικών. 
2. Τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
3. Τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
σφραγισμένους και αναγράφοντας εξωτερικώς το ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
β) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. η οποία παρέδωσε στην επιτροπή: 
1.Τον φάκελο των δικαιολογητικών. 
2. Τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
3. Τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
σφραγισμένους και αναγράφοντας εξωτερικώς το ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
γ) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΕΛΕΝΗ η οποία παρέδωσε στην επιτροπή: 
1.Τον φάκελο των δικαιολογητικών. 
2. Τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
3. Τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 
σφραγισμένους και αναγράφοντας εξωτερικώς το ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
Αφού δεν παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόμενος μέχρι την ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών, σύμφωνα με την διακήρυξη η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα την 
παράδοση των προσφορών. 
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την επ΄ αυτών κρίση της επιτροπής η Πρόεδρος 
αυτής ανακοινώνει τα παρακάτω: 
   
ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 
 
α) ΚΥΡΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,  δεν προσκόμισε το δικαιολογητικό για 
εκκαθάριση και περί αναγκαστικής διαχείρισης. 
 β) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΕΛΕΝΗ,  δεν  προσκόμισε το δικαιολογητικό για ασφαλιστική 
ενημερότητα και το δικαιολογητικό της φορολογικής ενημερότητας ήταν φωτοαντίγραφο. 

  
Στην συνέχεια η επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια την οικονομική προσφορά του παρακάτω 
που έχει ως εξής: 
 
 Προσφορά της εταιρείας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με συνολικό 
ποσό 20.095,17 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 

                                                                            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

                                                                                             1) (υπογραφή) 
                                                                                            2) (υπογραφή) 
                                                                                          3) (υπογραφή) 

 
 
Η Δημαρχιακή 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 την κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για την προμήθεια των εκτυπώσεων 
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(εκτυπώσεις – εκδόσεις) για το οικονομικό έτος 2008, στην εταιρεία 
¨ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨ με συνολικό ποσό είκοσι χιλιάδες 
ενενήντα πέντε ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (20.095,17 €) συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


