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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Μαρτίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 10η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 07-03-2008 
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) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος, 2) 
Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 

οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά Διονύσιο 
και Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 
 
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 8ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του ανοικτού μειοδοτικού διεθνούς 
διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου 

Καλαμάτας το έτος 2008. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5455/7-3-2008 
έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού 
του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ:  «Πρακτικό της Επιτροπής διεξαγωγής  του Ανοικτού Μειοδοτικού Διεθνούς 
Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για 
το έτος 2008» 
 
Σας διαβιβάζομε το πρακτικό και την εισήγηση της Επιτροπής του Ανοικτού Μειοδοτικού 
Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου 
Καλαμάτας για το έτος 2008». 
 

Ο Εισηγητής 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΥΛΩΝΑΣ 

Ο Τμηματάρχης 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η Δ/ντρια Ανάπτυξης – Συντονισμού                                                                             
Αθανασία Ιντζέ 

 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό του διαγωνισμού καθώς και 
στην εισήγηση της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία έχουν ως εξής: 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
(Προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το 
έτος 2008). 
 
Ανοικτού Μειοδοτικού Διεθνούς διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  
ανάδειξης αναδόχου της παραπάνω προμήθειας με κριτήριο κατακύρωσης το 
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, που δίδεται από 
την Δ/νση Εμπορίου κατά την ημέρα παράδοσης των καυσίμων στην πόλη της 
Καλαμάτας. 
Προϋπολογισμός   …357.005,95€… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα   03 του μηνός Μαρτίου του έτους 2007 και ημέρα Δευτέρα 
και ώρα  11: 00:πρωινή. 
 
Οι υπογεγραμμένοι:  1)  Μπάκας Παναγιώτης 
 
                                  2)  Κισκήρας Νικόλαος 
 
                                  3) Λαγωνικάκος Σπύρος 
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αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και 
έχοντας υπόψη: 
Την  464/2007 απόφαση της  Δ.Ε. περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισμού, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα και καλέσαμε με τον 
κήρυκα όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν προσφορές τους. 
  
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ  
 
Προσήλθε και κατέθεσε προσφορά η παρακάτω εταιρεία: 
 

1) ΠΑΧΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.. η οποία παρέδωσε στην επιτροπή 
       α)     Τον φάκελο των δικαιολογητικών. 
       β)     Τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και  
       γ)     Τον φάκελο με την οικονομική προσφορά. 
 
 
όσον αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων. 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την επ αυτών κρίση της 
Επιτροπής ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα δικαιολογητικά του 
συμμετέχοντα και αποσφραγίζει τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς. 
Στη συνέχεια ανοίγει τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς αφού διαπιστώθηκε ότι 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά ανταποκρίνονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης  
υπ΄ αιρθμ. 46/2007 του Δήμου Καλαμάτας. 
Η παραπάνω οικονομική προσφορά έχει ως εξής: 
 
1) ΠΑΧΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε..  με μηδενικό ποσοστό έκπτωσης στην μέση τιμή 
λιανικής πώλησης, που δίδεται από την Δ/νση Εμπορίου κατά την ημέρα παράδοσης 
των καυσίμων στην πόλη της Καλαμάτας. 
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως 
εξής: 
 
                                                                                           Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                                                             (ακολουθούν υπογραφές)» 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008. 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισμού την από 03/3/2008. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 04/03/2008 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
1)  Μπάκας Παναγιώτης 
 
2)  Κισκήρας Νικόλαος 
 
3) Λαγωνικάκος Σπύρος 
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που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 
464/07 ΑΔΕ και τις διατάξεις του 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ|) περί  προμηθειών της Τ.Α.  
και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση της προμήθειας συνεδριάσαμε 
στο Δημαρχιακό κατάστημα με θέμα την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008. 

Γίνεται γνωστό ότι μέχρι εκδόσεως του πρακτικού ουδεμία ένσταση έγινε.  
 
 
Έχοντας Υπόψη: 
 
 
1) Την υπαριθ. 464/2007 Α.Δ.Ε. για την διακήρυξη Διεθνούς Μειοδοτικού         

            διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου     
            Καλαμάτας για το έτος 2008. 

 

2) Το από 03/03/2008 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 στην προμήθεια υγρών καυσίμων 
στην εταιρεία   ΠΑΧΗ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε..  με μηδενικό ποσοστό έκπτωσης στην 
μέση τιμή λιανικής πώλησης, που δίδεται από την Δ/νση Εμπορίου κατά την ημέρα 
παράδοσης των καυσίμων στην πόλη της Καλαμάτας. Η ανωτέρω εταιρεία ήταν και 
η μοναδική η οποία συμμετείχε στον διαγωνισμό, ο οποίος παρά την αλλαγή σε όρο 
της διακήρυξης ( στον πρώτο διαγωνισμό είχε ζητηθεί για το πετρέλαιο κίνησης 
έκπτωση στη μέση χονδρική τιμή, ενώ στον δεύτερο έκπτωση στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης την ημέρα παράδοσης ) θεωρείται στην ουσία επαναληπτικός. Επί πλέον η 
εμπειρία έχει δείξει, ότι τα τελευταία 4 – 5 χρόνια δεν υπήρχε καμιά συμμετοχή, με 
αποτέλεσμα η Υπηρεσία μας να είναι υποχρεωμένη να προβαίνει στη λύση της 
απευθείας ανάθεσης, με όλα τα αρνητικά που συνεπάγεται μια τέτοια ενέργεια ( π.χ. 
όροι στην υπογραφή της σύμβασης από την ανάδοχο εταιρεία κ.λ.π.). 
 
Επισυνάπτεται το από 03/03/2008  
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                                                                    1)    ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ        
                                                                          2)    ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ» 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, 
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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 υγρών καυσίμων 
για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2008 στην εταιρεία «ΠΑΧΗ 
ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με μηδενικό ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης, που δίδεται από τη Διεύθυνση Εμπορίου κατά την ημέρα παράδοσης 
των καυσίμων στην πόλη της Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση της 
επιτροπής για την κατακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 
                                               
 
 
 
 
 

 

 


