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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  137/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαρτίου 2010, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-03-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 142 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση προµήθειας υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το 
2010, µετά από διαπραγµάτευση. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Πολίτης ∆ηµήτριος αναφέρεται στο υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 5609/16-3-2010 έγγραφο της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισµού, το οποίο έχει 
ως εξής:  
 
«Θέµα: “Απευθείας ανάθεση προµήθειας υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου 

Καλαµάτας για το 2010, µετά από διαπραγµάτευση”.  
 
Σας διαβιβάζοµε συνηµµένα το από 12-03-2010 Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού για την 
προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το 2010, και 
παρακαλούµε  για τις δικές σας ενέργειες σύµφωνα µε το αρ. 23 παρ. 2 της 23 παρ. 2 της ΥΑ 
11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).  
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ 
2. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πολίτης αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού & 
αξιολόγησης προσφορών για την παραπάνω προµήθεια, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:   
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010». 
 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις 12 Μαρτίου του έτους 2010 ηµέρα Παρασκευή, οι κάτωθι: 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία– Χηµικός Μηχανικός 

2. Γεωργακίλας ∆ηµήτριος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

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 355/2009 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, συνεδρίασαν στο δηµαρχιακό κατάστηµα µε θέµα τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας των διαπραγµατεύσεων για την ανάθεση της «Προµήθειας υγρών 
καυσίµων για τις ανάγκες το ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2010» µε κριτήριο 
ανάθεσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  στη µέση τιµή λιανικής πώλησης στην πόλη της 
Καλαµάτας.  

Αφού έλαβαν υπόψη: 
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1) την υπ’ αρίθµ. 20/2009 µελέτη για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2010», της ∆/νσης Ανάπτυξης και Συντονισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, 
προϋπολογισµού : 433.791,70€, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 

2) Την 367/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης όρων και 
σύνταξη διακήρυξης επαναδηµοπράτησης του διαγωνισµού. 

3) Το άγονο του κανονικού διαγωνισµού που διενεργήθηκε στις 28 ∆εκεµβρίου 2009, ως 
προς τις οµάδες των καυσίµων. 

4) Την µε αριθµό 18/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής περί απευθείας 
ανάθεσης της προµήθειας των υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας 
για το 2010 µε τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων.  

5) Την ανάγκη της υπηρεσίας για άµεση προµήθεια καυσίµων για την κίνηση των 
οχηµάτων του ∆ήµου. 

6) Το γεγονός ότι κατά τα τελευταία έτη δεν υποβάλλονται προσφορές τόσο στον 
κανονικό όσο στους επαναληπτικούς διαγωνισµούς που διεξάγονται από την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, µε στόχο την ανάδειξη µειοδότη για την προµήθεια 
υγρών καυσίµων. 

Προχώρησαν στη διαδικασία της αναζήτησης προµηθευτή από το ελεύθερο εµπόριο µε τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από διαπραγµάτευση, όπως προβλέπεται από το 
αρ. 3, παρ.3 στοιχείο β και παρ. γ στοιχείο 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.∆. 60/2007, καθόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις που τίθενται µε τις παραπάνω διατάξεις. 

Από τον έλεγχο της προσφοράς διαπιστώθηκε ότι η προσφορά µε βάση το Πρακτικό της 
επιτροπής µε αρ. πρωτ. 1633/2010 η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή έλαβε την 18/2010 απόφαση περί 
κήρυξης του διαγωνισµού ως άγονου και έγκρισης της προµήθειας των υγρών καυσίµων µε τη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης. της εταιρείας έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη. 

Στη συνέχεια το Τµήµα Προµηθειών δηµοσίευσε σε δύο ηµερήσιες τοπικές  εφηµερίδες, το 
«Θάρρος» και την «Φωνή» και µία εβδοµαδιαίας κυκλοφορίας «Ελευθερία της ∆ευτέρας», τη 
µε αρ. πρωτ. 4920/2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υγρών 
καυσίµων και ταυτόχρονα αναρτήθηκε στο  site του ∆ήµου, στο χώρο που αναρτώνται οι 
περιλήψεις διακηρύξεων διαγωνισµών να εξασφαλισθεί η ευρεία δηµοσιοποίηση της 
διαδικασίας.  

Στις 12/03/2010, που είχε ορισθεί ως ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης από τη σχετική 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προσήλθε στο ∆ηµοτικό κατάστηµα ο εκπρόσωπος της 
εταιρείας : Παχή Ελένη Ε.Ε. προκειµένου να υποβάλλει την προσφορά της. 

Εφόσον µέχρι τις 11.00 π.µ. δεν παρουσιάσθηκε άλλος ενδιαφερόµενος η Επιτροπή 
προχώρησε στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την προµήθεια υγρών καυσίµων. 
Ανοίχτηκε ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς της µοναδικής εταιρείας που µετέχει στη 
διαδικασία, η προσφορά έχει ως εξής: 

- Παχή Ελένη Ε.Ε. : 0,3 % επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης όπως 
καθορίζεται από τη ∆/νση Εµπορίου για όλες τις οµάδες καυσίµων (Diesel κίνησης, 
Αµόλυβδη βενζίνη απλή, βενζίνη super, Diesel θέρµανσης).   

 

Έπειτα από τα ανωτέρω η επιτροπή  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
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Την ανάθεση της προµήθειας των ειδών των οµάδων 1 έως 4 (Diesel κίνησης, 

Αµόλυβδη βενζίνη απλή, βενζίνη super, Diesel θέρµανσης) όπως αυτά περιγράφονται 

στη µελέτη µε αρ.20/2009 της ∆/νσης Οικονοµικών στην εταιρεία Παχή Ελένη 

Ε.Ε., Κολοκοτρώνη 2, Καλαµάτα, ΑΦΜ 093543113, ∆ΟΥ Καλαµάτας, µε ποσοστό 

έκπτωσης 0,3% επί της µέσης λιανικής τιµής για όλες τις οµάδες καυσίµων µε τους όρους 

που προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη και µελέτη. 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ – ΧΗΜ. ΜΗΧ. 

2. ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΗΛΕΚ. ΜΗΧ. Τ.Ε. 

3.  ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ– ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, την υπ’  αριθµ. 18/2010 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής,  

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

 
Υιοθετεί το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού & αξιολόγησης 
προσφορών, το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  
για την προµήθεια υγρών καυσίµων (Diesel κίνησης, Αµόλυβδη βενζίνη απλή, 
Βενζίνη super, Diesel θέρµανσης), για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 
2010 και συγκεκριµένα εγκρίνει, ύστερα από την προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης µετά από άγονο διαγωνισµό, την ανάθεση της παραπάνω 
προµήθειας  στην εταιρεία «Παχή Ελένη Ε.Ε.», µε ποσοστό έκπτωσης 0,3% επί της 
µέσης λιανικής τιµής πώλησης όπως αυτή καθορίζεται από τη ∆/νση Εµπορίου για 
όλες τις οµάδες καυσίµων µε τους όρους που προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη 
και µελέτη.  
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 
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 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 12 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


