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ΑΠΟΦΑΣΗ   114/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Απριλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 15/19-04-2007 
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 και 4) Πολίτης 
Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα 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 ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
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 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για 
το έτος 2007. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της αρμόδιας 
Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το έτος 2007, τα οποία 
αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
«(αριθμ. πρωτ. Δήμου 9119/2007) 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
Στην Καλαμάτα σήμερα 13 Απριλίου 2007 ημέρα Παρασκευή ώρα 11:00 πρωινή οι 
υπογεγραμμένοι:  
1. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος    
2. Σπυρόπουλος Βασίλειος και 
3. Παπαδόπουλος Αντώνιος  
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα 
με την 60/07 Α.Δ.Σ. και έχοντας υπόψη την 74/07 απόφαση της  Δ.Ε. περί 
κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις διατάξεις της Υ.Α. 
11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα και 
καλέσαμε σύμφωνα με τον νόμο όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να 
παραδώσουν τις προσφορές τους.  
     Προσήλθε μόνον ένας ενδιαφερόμενος μέχρι την ώρα  λήξης των προσφορών  
(11:00 πρωινή). Σύμφωνα με την διακήρυξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε 
λήξασα την παράδοση των προσφορών. 
     Προσφορά κατέθεσε η εταιρία KMOIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ. 
1. Τον  φάκελο δικαιολογητικών  σφραγισμένο που αναγράφεται εξωτερικά το 

ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
2. Τον φάκελο της  οικονομικής προσφοράς σφραγισμένο που αναγράφεται 

εξωτερικά το ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
     Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν 
στον φάκελο τα πιστοποιητικά  ότι η εταιρία δεν τελεί υπό εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης. Αντί αυτών υπήρχε 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία εξουσιοδοτεί την επιτροπή του 
διαγωνισμού να αναζητήσει αυτεπάγγελτα, βάση της Κ.Υ.Α.   Φ.Ε.Κ. 1042/10/2-8-
06 τα παραπάνω πιστοποιητικά. 
     Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως 
εξής: 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1)                                               2)                                             3) 
Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος     Σπυρόπουλος Βασίλειος     Παπαδόπουλος Αντώνιος 
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(αριθμ. πρωτ. Δήμου 9120/2007) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα 18 Απριλίου 2007 ημέρα Τετάρτη ώρα 10:00 πρωινή οι 
υπογεγραμμένοι:  
4. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος    
5. Σπυρόπουλος Βασίλειος και 
6. Παπαδόπουλος Αντώνιος  
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα 
με την 60/07 Α.Δ.Σ. και έχοντας υπόψη την 74/07 απόφαση της  Δ.Ε. περί 
κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις διατάξεις της Υ.Α. 
11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα 
προκειμένου να συνεχίσουμε τον παραπάνω διαγωνισμό. 
     Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών, που αναφέρονται  στο από 13/4/07 
προηγούμενο πρακτικό μας, η επιτροπή έκανε δεκτή τη συμμετοχή της εταιρίας ΚΜ 
OIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ δεδομένου ότι τουλάχιστον τα 
τέσσερα προηγούμενα έτη 2003-2004-2005-2006 δεν συμμετείχαν στους αντίστοιχους 
διαγωνισμούς άλλοι ενδιαφερόμενοι. 
     Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής 
προσφοράς η οποία ήταν η τιμή χονδρικής πώλησης της εταιρίας στα πρατήρια την 
ημέρα παράδοσης. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
1)                                               2)                                            3) 
Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος   Σπυρόπουλος Βασίλειος     Παπαδόπουλος Αντώνιος 
 
 
(αριθμ. πρωτ. Δήμου 9121/2007) 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα 19 Απριλίου 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 οι 
υπογεγραμμένοι:  
7. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος    
8. Σπυρόπουλος Βασίλειος και 
9. Παπαδόπουλος Αντώνιος  
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού σύμφωνα 
με την 60/07 Α.Δ.Σ. και έχοντας υπόψη την 74/07 απόφαση της  Δ.Ε. περί 
κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις διατάξεις της Υ.Α. 
11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα 
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προκειμένου να εισηγηθούμε προς την Δημαρχιακή Επιτροπή για την παραπάνω 
προμήθεια. 
     Η επιτροπή σημείωσε το παρακάτω σημείο της οικονομικής προσφοράς της KM 
OIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ: 
Στο άρθρο 3 της διακήρυξης ζητείται ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή χονδρικής 
πώλησης που καθορίζεται από τη δ/νση εμπορίου. Η εταιρία δίνει μηδενική 
έκπτωση στη τιμή χονδρικής πώλησης προς τα πρατήρια την ημέρα παράδοσης. 
Δεδομένου ότι: 
1. Δεν υπήρξε άλλος ενδιαφερόμενος τα τέσσερα τελευταία έτη. 
2. Η εταιρία έδωσε και κατά το προηγούμενο έτος μηδενικό ποσοστό έκπτωσης 

στην τιμή χονδρικής πώλησης προς τα πρατήρια, την ημέρα χορήγησης του 
είδους. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
     Την ανάθεση την προμήθειας του πετρελαίου κίνησης για το έτος 2007 σύμφωνα 
με την παραπάνω προσφορά στην KM OIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ. 
  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1)                                               2)                                             3) 
Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος    Σπυρόπουλος Βασίλειος     Παπαδόπουλος Αντώνιος» 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου, ο λόγος δίνεται στο υπάλληλο του 
Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου, Παπαδόπουλο Αντώνιο, που 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του εν λόγω θέματος,  ο οποίος 
επισημαίνει το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είναι η μοναδική που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης  τα τελευταία χρόνια. 
 
 
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 προμήθεια πετρελαίου 
κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2007, στην KMOIL  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, που ήταν και η μοναδική συμμετέχουσα 
στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε, σύμφωνα με την προσφορά της ήτοι με 
προσφέρουσα τιμή, την τιμή χονδρικής πώλησης της εταιρείας προς τα πρατήρια 
την ημέρα χορηγήσεως του είδους (χωρίς  έκπτωση).  
 
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 
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  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 

 


