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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 49/14-12-2007 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη  κ.κ. 1) Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και  Μπάκας 
Ιωάννης, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 
∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 δέχεται να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
του χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της  επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού µειοδοτικού διεθνούς 
διαγωνισµού για την Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών ελαίων για τις 

ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2008. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29660/20-12-2007 
έγγραφο του τµήµατος προµηθειών & αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού – Ανάπτυξης 
του ∆ήµου, το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: «Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής του Ανοικτού Μειοδοτικού  ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του 
∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2008» 
 
Σας διαβιβάζοµε το πρακτικό και την εισήγηση της Επιτροπής του Ανοικτού Μειοδοτικού 
∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2008».  

 
Ο Εισηγητής Ο Τµηµατάρχης 

ΣΥΤΜΑΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (υπογραφή) 
                          

Η ∆/ντρια Ανάπτυξης - Συντονισµού 
Αθανασία Ιντζέ 

 
 

Και ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 19/12/2008 εισήγηση της επιτροπής 
του εν λόγω διαγωνισµού καθώς και το σχετικό πρακτικό του διαγωνισµού, τα οποία έχουν 
ως εξής:  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2008. 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισµού την από 13/12/2007 ηµέρα Πέµπτη. 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα στις 19 ∆εκεµβρίου ηµέρα Πέµπτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
1)  Ασηµάκος Νίκος 
2) Λεβεντόπουλος Αλέκος 
3) Λαγωνικάκος Σπύρος 
 
που αποτελούµε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισµού, σύµφωνα µε την 372/2007 
Α∆Ε και τις διατάξεις του 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ|) περί  προµηθειών της Τ.Α.  και ταυτόχρονα 
την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση της προµήθειας συνεδριάσαµε στο ∆ηµαρχιακό 
κατάστηµα µε θέµα την ανάδειξη µειοδότη - αναδόχου για την προµήθεια υγρών καυσίµων 
& λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2008. 

Γίνεται γνωστό ότι µέχρι εκδόσεως του πρακτικού ουδεµία ένσταση έγινε.  
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Έχοντας Υπόψη: 
1) Την υπαριθ. 372/2007 Α.∆.Ε. για την διακήρυξη ∆ιεθνούς Μειοδοτικού         

            διαγωνισµού για την προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις     
            ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2008. 

2) Το από 13/12/2007 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισµού. 
3) Τις διατάξεις του 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ|) περί  προµηθειών της Τ.Α. 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 
Την κατακύρωση του διαγωνισµού όσον αφορά την προµήθεια λιπαντικών και ελαίων στην 
Μειοδότρια εταιρεία ΙΠΟΜΑΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε 
συνολικό ποσό προσφοράς 14999,45€ µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και την 
επαναδηµοπράτηση όσον αφορά την προµήθεια καυσίµων µε τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης  

Επισυνάπτεται το από 13/12/2007  
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισµού. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ           1)    ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΚΟΣ (υπογραφή) 
                                                               2)    ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (υπογραφή) 
 
 

                                                    ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

(Προµήθειας υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του 
∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2008). 
 
Ανοικτού Μειοδοτικού ∆ιεθνούς διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές  
ανάδειξης αναδόχου της παραπάνω προµήθειας µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή όσον αφορά τα λιπαντικά και τη µεγαλύτερη στη µέση τιµή έκπτωση 
στην τιµή χονδρικής πώλησης για τα καύσιµα. 
Προϋπολογισµός   …362.841,00€… συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα   13 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2007 και ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα  11: 00:πρωινή. 
 
Οι υπογεγραµµένοι:  1)  Ασηµάκος Νίκος 
                                  2) Λεβεντόπουλος Αλέκος 
                                  3) Λαγωνικάκος Σπύρος 
 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισµού και 
έχοντας υπόψη: 
Την  372/2007 απόφαση της  ∆.Ε. περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισµού, συνεδριάσαµε δηµόσια στο ∆ηµοτικό κατάστηµα και καλέσαµε µε τον 
κήρυκα όσους επιθυµούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν προσφορές τους. 
  
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ  
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Προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω: 
 

1) BIEM AUSTRIA OIL A.E. η οποία παρέδωσε στην επιτροπή 
       α)     Τον φάκελο των δικαιολογητικών. 
       β)     Τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και  
       γ)     Τον φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 
 

2) ΙΠΟΜΑΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΉ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ 
       α)     Τον φάκελο των δικαιολογητικών. 
       β)     Τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και  
       γ)     Τον φάκελο µε την οικονοµική προσφορά. 
 
όσον αφορά την προµήθεια λιπαντικών ελαίων. 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την επ αυτών κρίση της 
Επιτροπής ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα στα δικαιολογητικά των 
συµµετεχόντων και αποσφραγίζει τον φάκελο των τεχνικών προσφορών. 
Στη συνέχεια ανοίγει τον φάκελο των οικονοµικών προσφορών αφού διαπιστώθηκε 
ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
µελέτης  υπ΄ αιρθµ. 118/2007 του ∆ήµου Καλαµατας. 
Οι παραπάνω οικονοµικές προσφορές έχουν ως εξής: 

1) BIEM AUSTRIA OIL A.E. µε συνολικό ποσό χωρίς το Φ.Π.Α. 17.853,50€ 
2) ΙΠΟΜΑΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΉ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΕΤΑΙΡΕΊΑ µε 

συνολικό ποσό χωρίς το Φ.Π.Α. 14.999,45€  
 
Την χαµηλότερη τιµή (14.999,45 µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) 
προσέφερε η εταιρεία  ΙΠΟΜΑΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΉ ΕΜΠΟΡΙΚΉ 
ΕΤΑΙΡΕΊΑ  
 
∆εν προσήλθε και δεν κατετέθη προσφορά από κανένα όσον αφορά τα 
καύσιµα. 
 

 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως 
εξής: 
                                                                                             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                                                                             1) (υπογραφή) 

                                                                                             2) (υπογραφή) 

                                                                                             3) (υπογραφή) 

 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, 
 
 

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

Υιοθετεί την από 19 ∆εκεµβρίου 2007 εισήγηση της επιτροπής για την 
κατακύρωση του διαγωνισµού προµήθειας υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
ελαίων για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2008 και συγκεκριµένα 
εγκρίνει: 
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Ι. Tη κατακύρωση του διαγωνισµού όσον αφορά στην προµήθεια λιπαντικών και 
ελαίων στην µειοδότρια εταιρεία «ΙΠΟΜΑΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αντί συνολικού ποσού 14.999,45 € µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΙΙ. Την επαναδηµοπράτηση του διαγωνισµού όσον αφορά στην προµήθεια 
υγρών καυσίµων, µετά το άγονο αυτού, µε τροποποίηση των όρων της 
διακήρυξης. 

 

ΙΙΙ. Καταρτίζει νέους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για την 
επαναδηµοπράτηση της προµήθειας καυσίµων, σύµφωνα µε το σχέδιο που 
έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως φαίνεται στο 
συνηµµένο σχετικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης 
αυτής. 
Για την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού της ανωτέρω προµήθειας υγρών 
καυσίµων εφαρµόζεται η υπ΄ αριθµ. 624/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Καλαµάτας. 

 

 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης  

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 15 Ιανουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


