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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   015/2007 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 02/18-01-

2007 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 Αργύργιος,                  

4) Λαγανάκος Γεώργιος και 5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, 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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Παράταση σύμβασης μειοδοτών καυσίμων έτους 2006 μέχρι και 31-3-2007. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 16/01/2007 (με αριθμ. πρωτ. 
1315/19-1-2007 του Δήμου) εισήγηση του τμήματος προμηθειών και αποθήκης του Δήμου, 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
Θέμα : ΄΄Παράταση σύμβασης μειοδοτών καυσίμων έτους 2006 μέχρι και 31/03/2007΄΄ 
 
Έχοντας υπόψη: 

1) Την ανάγκη για την παράταση σύμβασης μειοδοτών καυσίμων έτους 2006 μέχρι 
και 31/03/2006 καθ΄ ότι δεν κατέστη δυνατή η ανακήρυξη μειοδοτών για το 
έτος 2007 μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια. 

2) Τις αντίστοιχες συμβάσεις με τους μειοδότες (ΚΜΟΙΛ 11046/2006 σύμβαση 
για το πετρέλαιο κίνησης, 10992/2006 για το πετρέλαιο θέρμανσης και ΠΑΧΗ 
ΕΛΕΝΗ Ε.Ε. 5944/2006 σύμβαση για βενζίνη σούπερ & αμόλυβδη. 

3) Το γεγονός οτι δεν έχουν ακόμα καλυφθεί τα αντίστοιχα ποσά των συμβάσεων. 
4) Την παράγραφο 1 του άρθρου 160 του Νέου Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα. 
     «Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα 
από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός 
του έτους που έχει λήξει, μόνο ως προς την πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών», 
όπως είναι τα καύσιμα βάσει του άρθρου 158 παρ. 1δ του Νέου Κώδικα.  
 

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα: 
 
Την παράταση συμβάσεων μειοδοτών έτους 2006 μέχρι το αργότερο στις 31/03/2007 
στους κάτωθι: 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΑΦΘΕΙΣΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΔΕ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

11046 ΚΜΟΙΛ 153/2006 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

10992 ΚΜΟΙΛ 154/2006 

Βενζίνη σούπερ & 
αμόλυβδη 

5944 ΠΑΧΗ ΕΛΕΝΗ 
Ε.Ε. 

85/2006 

 
 
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
 
 
(υπογραφή) 

 
 
(υπογραφή) 

 
 
(υπογραφή) 

 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ΄ αυτήν διατάξεις, 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Υιοθετεί την  16/01/2007 (με αριθμ. πρωτ. Του Δήμου 1315/19-1-2007) 
εισήγηση του τμήματος προμηθειών και αποθήκης του Δήμου Καλαμάτας  η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριμένα εγκρίνει την παράταση συμβάσεων μειοδοτών καυσίμων έτους 
2006 μέχρι και 31-3-2007 καθ΄ ότι δεν κατέστη δυνατή η ανακήρυξη 
μειοδοτών για το έτος 2007 μέσα στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια. 
  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 1 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 
 
 

 


