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ΑΠΟΦΑΣΗ   031/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 5η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 29-01-2009 
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) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο.  
 
 
 
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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων έτους 2009. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2168/30-1-2009 
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού 
του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: “Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια 

υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων έτους 2009” 
 
Σας διαβιβάζομε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες των 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  
 

Ο εισηγητής – τμηματάρχης 
Σπύρος Λαγωνικάκος 

Η Δ/νρια 
Ανάπτυξης & Συντονισμού 

Αθανασία Ιντζέ» 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του 
εν λόγω διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009». 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 5 Ιανουαρίου του έτους 2009 ημέρα Δευτέρα, οι κάτωθι: 

1. Κισκήρας Νικόλαος –Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

2. Μηχανικός Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χημικός Μηχανικός 

3. Ασημάκος Νικόλαος – Εργοδηγός  

Οι οποίοι αποτελούν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και αξιολόγησης 
που διενεργούνται σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 11389/93 υπουργική απόφαση : «Περί 

ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» που συγκροτήθηκε με την 

554/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, συνεδρίασαν στο δημαρχιακό 

κατάστημα με θέμα τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής 

πώλησης στην πόλη της Καλαμάτας, για τα καύσιμα και β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό 

της για τα ελαιολιπαντικά, ο διαγωνισμός αφορά στην :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009» για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 

Αφού έλαβαν υπόψη: 
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1) την υπ’ αρίθμ. 17/2008 μελέτη για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2009», της Δ/νσης Ανάπτυξης και Συντονισμού του Δήμου Καλαμάτας, 

προϋπολογισμού : 472.949,00€, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

2) Την 426/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων και 

σύνταξη διακήρυξης διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προχώρησαν στη διαδικασία του διαγωνισμού.  Κατατέθηκαν δύο προσφορές που 
αφορούσαν μόνο στην ομάδα των λιπαντικών ελαίων και καμία για τις ομάδες 
των καυσίμων, από τις εταιρίες : 

Α) ΙΠΟΜΑΡ Α.Ε. και β) ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ. 

Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα της προσφοράς και τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών  

διαπιστώθηκε ότι οι εγγυητικές επιστολές και των δύο διαγωνιζομένων δεν έχουν 

εκδοθεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 7.1 στ. α. της διακήρυξης, 

Συγκεκριμένα, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι ίση με το 5% του 

προϋπολογισμού της μελέτης της υπηρεσίας για τα προσφερόμενα είδη, ήτοι : 1579,39 

€, ωστόσο και οι δύο διαγωνιζόμενοι υπέβαλαν εγγυητικές επιστολές χαμηλότερης αξίας. 

Η εταιρεία ΙΠΟΜΑΡ Α.Ε. υπέβαλε την υπ. αριθ. GRZ 032057/18-12-2008 εγγυητική 

επιστολή της  ALPHA BANK κατάστημα Λ. Μεσογείων – ΕΡΤ (0209), ποσού 1.327,30 €.  
Η εταιρεία  ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ υπέβαλε την υπ. αριθ. 2000279/02-01-2009 

εγγυητική επιστολή της  EURO BANK, ποσού 1.328,00 €.  

Κατόπιν τούτων ο διαγωνισμός είναι άγονος, ως προς όλες τις ομάδες των ειδών 

(καύσιμα & λιπαντικά έλαια). 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της: 

-  το γεγονός ότι κατά τα τελευταία  έτη δεν υποβάλλονται προσφορές τόσο στον 

κανονικό διαγωνισμό όσο και στους επαναληπτικούς διαγωνισμούς που διεξάγονται από 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, με στόχο την ανάδειξη μειοδότη για την 

προμήθεια των υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα να καθυστερεί εις βάρος της ορθής 

λειτουργίας της υπηρεσίας η προμήθεια των παραπάνω ειδών,  

- το γεγονός ότι η όποια εξασφαλισθείσα έκπτωση προς όφελος του Δήμου 

εξαλείφεται από το κόστος των δημοσιεύσεων της περίληψης του διαγωνισμού και των 
επαναλήψεών του το οποίο επιβαρύνει το Δήμο, 

 κρίνει σκόπιμο να προβεί στην αναζήτηση προμηθευτή για τα υγρά καύσιμα και για 

τα λιπαντικά έλαια από το ελεύθερο εμπόριο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

έπειτα από  διαπραγμάτευση, όπως αυτή προβλέπεται από τα αρ.3 παρ. 3 στ. β και παρ. 

γ στ. 1 και αρ. 23 παρ. 1 και 2 της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και το αρ. 25 παρ. α 

του Π.Δ. 60/2007, καθόσον συντρέχουν ο προϋποθέσεις που τίθενται  με τις ανωτέρω 

διατάξεις.   

Δηλαδή, ως προς τα λιπαντικά έλαια θα κλιθούν για διαπραγμάτευση οι δύο 

εταιρείες οι οποίες υπέβαλαν προσφορά σύμφωνα με την τυπική διαδικασία που 
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διεξήχθη κατά το διαγωνισμό που διενεργήθηκε και απέβη άγονος στις 05-01-2009, 

όπως προβλέπεται για την περίπτωση αυτή από το αρ. 3 παρ. 3 στ. β της Υ.Α. 

11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) καθώς οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τον κανονικό 

ανοικτό διαγωνισμό που διεξήχθη κρίθηκαν μη αποδεκτές. 

Ενώ για τα υγρά καύσιμα θα κλιθούν εγγράφως  να υποβάλλουν προσφορά οι 

προμηθευτές με τους οποίους συνεργάζεται ο Δήμος, θα ενημερωθεί το σωματείο των 

βενζινοπωλών και θα γίνει  ανακοίνωση σε ημερήσια εφημερίδα προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας και η ενημέρωση όλων των πιθανώς 

ενδιαφερομένων, όπως προβλέπεται για την περίπτωση αυτή από το αρ. 3 παρ. 3 στ. γ1 

της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), καθώς έπειτα από κανονικό ανοικτό διαγωνισμό 

δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  

Κατόπιν τούτων η επιτροπή                                                                                                                         

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
α) την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου, 
β) την προμήθεια των υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για το έτος 
2009 με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όπως αυτή περιγράφεται 
ανωτέρω, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. Τ.Ε. 
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ – ΧΗΜ. ΜΗΧ. 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 

 
Η Δημαρχιακή 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 το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας 
υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας 
για το έτος 2009 και συγκεκριμένα: 
 
Ι. Κηρύσσει άγονο το διαγωνισμό:  
   α) ως προς τα λιπαντικά έλαια καθώς οι προσφορές που υποβλήθηκαν κατά τον 

κανονικό ανοικτό διαγωνισμό που διεξήχθη κρίθηκαν μη αποδεκτές και  
    β) ως προς τα υγρά καύσιμα καθώς έπειτα από κανονικό ανοικτό διαγωνισμό 

δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά.  
 
ΙΙ. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την 

παραπάνω προμήθεια χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.  

 

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 Αθανάσιος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 17 Φεβρουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


