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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   106/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Απριλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 13/04-04-2007 

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 Αργύριος, 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 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 εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Επί του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια βενζίνης σούπερ 
& αμόλυβδης για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων – εργαλείων  του 

Δήμου Καλαμάτας, κατά το έτος 2007. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8191/11-4-2007 
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«Θέμα: Κατακύρωση διαγωνισμού για τη προμήθεια βενζίνης super και αμόλυβδης για τις 

ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων – εργαλείων του Δήμου Καλαμάτας για το 
έτος 2007. 

 
Σχετικά: 

1. Το από 4/4/2007 πρακτικό διαγωνισμού 
2. Το από 11/4/2007 πρακτικό εισήγησης. 

 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διαγωνισμού και το πρακτικό εισήγησης για την παραπάνω 
προμήθεια και παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.  

 
               

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. 

Τζαμουράνης Βασίλειος» 
  
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 11/4/2007 Εισήγηση της επιτροπής 
διεξαγωγής για την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ: Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια βενζίνης σούπερ & αμόλυβδης για τις 
ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων – εργαλείων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 
2007 
 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισμού από 04/04/2007 ημέρα Τετάρτη. 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 11 Απριλίου ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος  
2. Σπυρόπουλος Βασίλειος  
3. Παπαδόπουλος Αντώνιος  

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 60/2007 ΑΔΣ 
και τις διατάξεις α) Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. ΕΚΠΟΤΑ β) της με αρ. 27874 ερμηνετυικής 
εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. γ) τον Ν. 3463/2006 Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας 
συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό κατάστημα με θέμα την  ανάδειξη μειοδότη – αναδόχου για 
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την προμήθεια βενζίνης σούπερ & αμόλυβδης  για τις ανάγκες των οχημάτων & 
μηχανημάτων – εργαλείων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2007.  
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Την υπ΄ αριθ. 86/2007 Α.Δ.Ε. για την διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 
προμήθειας βενζίνης σούπερ & αμόλυβδης για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων – 
εργαλείων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2007.  
2. Το από 04/04/2007 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού. 
3. Το γεγονός ότι δόθηκε μόνο μια προσφορά –(Παχή Ελένη Ε.Ε.) με έκπτωση 0,9% επί της 
εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως που ορίζεται από την Δ/νση Εμπορίου Μεσσηνίας 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
4. Την ανάγκη της Υπηρεσίας για την κάλυψη των αναγκών της όσον αφορά στην 
προμήθεια βενζίνης super & αμόλυβδης. 
5. Το γεγονός ότι και στα προηγούμενα τουλάχιστον δύο χρόνια, υπήρχε μόνον μία 
προσφορά. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την ανάθεση της προμήθειας βενζίνης super και αμόλυβδης στην εταιρεία Παχή Ελένη Ε.Ε. 
με ποσοστό έκπτωσης 0,9% επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής πωλήσεως που ορίζεται 
από την Δ/νση Εμπορίου Μεσσηνίας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του 
Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2007, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 
31/12/2007, με δικαίωμα από την υπηρεσία να παρατείνει τον συμβατό χρόνο για τρεις 
μήνες. 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6641, 30.6641, 35.6641, 70.6641 του 
εγκεκριμένου Δημοτικού προϋπολογισμού του 2007. 
 
Επισυνάπτεται το από 04/04/2007 πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
1) Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος 2) Σπυρόπουλος Βασίλειος 3) Παπαδόπουλος Αντώνιος» 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το 
παραπάνω πρακτικό και τις αναφερόμενες σ΄ αυτό διατάξεις, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την ανάθεση της προμήθειας βενζίνης super & αμόλυβδης στην εταιρεία 
«Παχή Ελένη Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 0,9% επί της εκάστοτε μέσης λιανικής 
τιμής πωλήσεως που ορίζεται από την Δ/νση Εμπορίου Μεσσηνίας 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το 
έτος 2007, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 31/12/2007, με 
δικαίωμα από την υπηρεσία να παρατείνει τον συμβατό χρόνο για τρεις μήνες. 
Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6641, 30.6641, 35.6641, 70.6641 
του εγκεκριμένου Δημοτικού προϋπολογισμού του 2007. 
 

 

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

  5. Λαγανάκος Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 17 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


