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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   100/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 23η Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 11η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 19-03-2009 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Κουρκουτάς Γεώργιος . 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  

 

 

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 : 

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 111/2008 απόφαση 
Δημαρχιακής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 6352/2008 σύμβαση. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6276/20-3-2009 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – 
Συντονισμού του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης, σύμφωνα με την υπ’  αρ. 111/08 Α.Δ.Ε. & την υπ΄ 
αριθμ. 6352/08 Σύμβαση». 
 
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 111/08 απόφαση Δ.Ε. έχει γίνει κατακύρωση του διαγωνισμού 
πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, στην εταιρεία 
ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η αντίστοιχη σύμβαση (6352/18.3.2008) η οποία είχε συναφθεί 
στις 18.03.08 μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της ανωτέρω εταιρείας έχει διάρκεια ενός 
έτους, με δικαίωμα της υπηρεσίας να παρατείνει το συμβατικό χρόνο για τρεις (3) μήνες. 
 
Η διαδικασία για την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια καυσίμων έτους 2009, (η οποία 
είχε αρχίσει από τον Οκτώβρη του 2008), δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα λόγω της ένστασης 
της εταιρείας K M OIL στον δεύτερο διαγωνισμό (ο πρώτος απέβη άγονος), καθώς δεν έχει 
σταλεί στην υπηρεσία μας η έγκριση της απόφασης από τον περιφερειακό Διευθυντή. 
 
Μετά τα ανωτέρω: 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την ενεργοποίηση της υπ’  αρ. 6352/18.03.08 σύμβασης του Δήμου Καλαμάτας με την 
εταιρεία ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ως προς το εδάφιο «το παρόν συμφωνητικό θα ισχύει για 
ένα (1) έτος με δικαίωμα της υπηρεσίας να παρατείνει τον συμβατικό χρόνο για τρεις 
μήνες», δηλαδή την συνέχιση της ανωτέρω σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου 
κίνησης μέχρι το αργότερο 18/06/09. Σημειωτέον ότι μέχρι τώρα δεν έχει  καλυφθεί το 
ποσό των 280.816,20 € της σύμβασης. 
 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                     Η Δ/ΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
                    κ.α.α 
     ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ                                  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ»   
 
 
 
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 
 

Εγκρίνει τη συνέχιση με την εταιρεία «ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» της σύμβασης 
για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 111/2008 
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απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής και την υπ’ αριθ. 6352/2008 σύμβαση, το 
αργότερο μέχρι 18/6/2009. 
 

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  

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


