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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   256/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

32η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 46896/5-8-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1)   

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Μπασακίδης 

Νικόλαος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκoνται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μαρινάκης Σαράντος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) και 

Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.   Μπασακίδη Νικόλαο  

και Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.  

 

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 : 

 Επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών έτους 2013». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη υπ’ αριθμ. πρωτ. 47208/6-8-
2013 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας η οποία έχει ως εξής:  
 
 
       Θέμα:  «Επανάληψη  πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για “προμήθεια 
αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών έτους 2013”» 
 
     Ο Δήμος Καλαμάτας είχε προκηρύξει  πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93, για την 
ανάδειξη μειοδότη, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών του, για την 
«Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών έτους 2013», με 
κριτήριο κατακύρωσης την μικρότερη τιμή,  την 17/07/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:00 πρωινή  στο κτίριο του κεντρικού Δημαρχείου του Δήμου Καλαμάτας 
Αριστομένους 28 (Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης). Λόγω όμως των καταλήψεων ο 
διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε και  παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, όσον 
αφορά στην επανάληψη του. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 
69.246,31€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  
 
                                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                                        «με εντολή» 

                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
                                                                                             ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ  

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

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

Εγκρίνει την επανάληψη του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών έτους 
2013», την 20η/8/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τους ίδιους 
όρους της διακήρυξης που έχουν συνταχθεί με την υπ΄ αριθμ. 226/2013 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθότι δεν διεξήχθη ο 
διαγωνισμός λόγω των κινητοποιήσεων της ΠΟΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπεχράκης Σταμάτης  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Αυγούστου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


