
Συνεδρίαση :  12/2008 Δευτέρα 24/03/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   134/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 

 
 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   134/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαρτίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 12η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 20-03-2008 
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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Πολίτης Δημήτριος.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη Δημήτριο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
 
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 11ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Κατακύρωση του ανοικτού κανονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφορών του Δήμου Καλαμάτας έτους 2008. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
6190/20-3-08 υπηρεσιακό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης – Συντονισμού του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
Θέμα: «Κατακύρωση του ανοικτού κανονικού δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφορών,  του Δήμου Καλαμάτας  έτους 2008» 
 
Σας διαβιβάζομε τα πρακτικά και την εισήγηση της Επιτροπής του διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφορών, για την ανάδειξη μειοδότη των υπηρεσιών του Δήμου  
Καλαμάτας  έτους 2008. 
 

Ο Εισηγητής 
(υπογραφή) 

Η Δ/ντρια 
Ανάπτυξης – Συντονισμού 

Αθανσία Ιντζέ» 
 
 
Τα πρακτικά τα οποία διαβιβάζονται στη Δημαρχική Επιτροπή με το παραπάνω έγγραφο 
έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 
 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη των Υπηρεσιών 
Ταχυμεταφορών (courier) για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008. 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισμού την από 18/02/2008 ημέρα Δευτέρα και από 18/03/2008 
ημέρα Τρίτη. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 20 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω υπογράφοντες:  
1. Πολίτης Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)    
2. Μυλωνάς Παναγιώτης (Δημοτικός Υπάλληλος) 
3. Κουτσούλη Δήμητρα (Δημοτικός Υπάλληλος) 
 
που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 29/2008 ΑΔΕ 
και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση της υπηρεσίας συνεδριάσαμε στο 
Δημαρχιακό κατάστημα με θέμα την ανάδειξη μειοδότη -  αναδόχου των Υπηρεσιών 
Ταχυμεταφορών (courier) για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008. 
 
Έχοντας Υπόψη: 
  

1) Την υπαριθ. 29/2008 Α.Δ.Ε.  για την διακήρυξη του διαγωνισμού των Υπηρεσιών  
Ταχυμεταφορών (courier) για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008. 
2) Το από 18/02/2008 και 18/03/2008 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω 

διαγωνισμού. 
 
         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Την κατακύρωση του διαγωνισμού όσον αφορά την ανάδειξη μειοδότη – αναδόχου των 
Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών (courier)  του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008, στην 
εταιρεία Γκούζος Μιχαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε.  με συνολικό ποσό προσφοράς 9.301,00€. 
 
Επισυνάπτεται το από 18/02/2008 και 18/03/2008 
Πρακτικά  διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και  
η ένσταση – προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – ΕΛ.ΤΑ 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                              1) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                             2) ΚΟΥΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
                                                 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα 18  του μηνός Μαρτίου του έτους 2008, ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 
π.μ. και σε συνέχεια του από 18/02/2008 πρακτικού για τον Ανοικτό κανονικό δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για ανάδειξη μειοδότη των υπηρεσιών 
Ταχυμεταφορών (courier), για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008. 
 
Οι υπογεγραμμένοι: 1) Πολίτης Δημήτριος (Δημοτικός Σύμβουλος)    
                            2) Μυλωνάς Παναγιώτης (Δημοτικός Υπάλληλος) 
                             3) Κουτσούλη Δήμητρα (Δημοτικός Υπάλληλος) 
 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και έχοντας 
υπόψη την ένσταση – προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – 
ΕΛ.ΤΑ., επισημαίνουμε σύμφωνα και με την γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καλαμάτας ότι: Βάσει του άρθρου 20 παρ. 1 του Π.Δ. 28/80 «ενστάσεις κατά της 
δημοπρασίας κατατίθενται κατά της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενώπιον της Επιτροπής 
που διενεργεί τον διαγωνισμό μέχρι και την επομένη από την διεξαγωγή της δημοπρασίας 
εργασίμου ημέρας ή την επομένη της ανακοινώσεως του αποτελέσματος στις περιπτώσεις 
εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών του άρθρου 19 παρ. 2 του παρόντος…». 
Η Ανώνυμη Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – ΕΛ.ΤΑ. κατέθεσε την ένστασή της στις 
13/02/2008 με αριθμ. πρωτοκόλλου 3487, δηλαδή πέντε ημέρες προ της διεξαγωγής του 
διαγωνισμού, ο οποίος είχε οριστεί να διεξαχθεί στις 18/02/2008. 
Συνεπώς, η ένσταση – προσφυγή της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – 
ΕΛ.ΤΑ θεωρείται απαράδεκτη καθώς δεν υφίσταται λόγος ένστασης κατά των όρων 
διακήρυξης, δηλαδή κατά το στάδιο προ της διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Επίσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, δικαίωμα ένστασης έχει όποιος ενδιαφερόμενος 
συμμετέχει στον διαγωνισμό και κατατίθεται κατά του πρακτικού διεξαγωγής αυτού και 
μέχρι την επομένη της διεξαγωγής της δημοπρασίας εργασίμου ημέρας. Η Ανώνυμη 
Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – ΕΛ.ΤΑ. δεν συμμετείχε στον διαγωνισμό ο οποίος 
διεξήχθη στις 18/02/2008 και ώρα 11 π.μ. και επομένως δεν έχει δικαίωμα ένστασης. 
Κατόπιν των παραπάνω η Επιτροπή απορρίπτει ως απαράδεκτη την ένσταση – 
προσφυγή της  Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ – ΕΛ.ΤΑ και συνεχίζει με το 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των τριών (3) συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 
 

1. Μπουρελιά Βασ. – Φράγκος Κ. Ο.Ε.  με συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 10.354,78€ 
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2. Γκούζος Μιχαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε.  με συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
9.301,00€ 

3. ACS Διεθνείς Μεταφορές & Διευκολύνσεις Α.Ε.Ε. με συνολικό ποσό 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9.798,46€ 

 
Την χαμηλότερη τιμή (9.301,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) προσέφερε 
η εταιρεία Γκούζος Μιχαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής: 
 

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
            1) (υπογραφή)     
                                                                   2) (υπογραφή)     
                                                                  3)  (υπογραφή)      
 
 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος λέει το εξής: Καλό είναι την 
επόμενη χρονιά να λάβουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις των ΕΛ.ΤΑ. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
Ταχυμεταφορών (courier) του Δήμου Καλαμάτας έτους 2008, στην  εταιρεία 
«Γκούζος Μιχαήλ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με συνολική τιμή εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενός 
ευρώ (9.301,00 €) 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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 
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  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 23 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


