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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   08/2013 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ   62/2013 

  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η  Μαρτίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 

8η/2013 κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, 

µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11336/1-3-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που 

επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά µέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)  Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καµβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 6) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 8) Φαββατάς ∆ηµήτριος. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 



Συνεδρίαση :  08/2013 Παρασκευή 1 / 3 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   62/2013 

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής   2 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Συνέχιση της διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη προµηθευτή για την 
¨Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του  ∆ήµου Καλαµάτας για το 

2013¨. 

Τα από 8-2-2013 και 1-3-2013 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών για την «προµήθεια υγρών καυσίµων & λιπαντικών ελαίων 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2013» έχουν αναλυτικά ως εξής:  

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013». 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις 08  Φεβρουαρίου του έτους 2013 ηµέρα Παρασκευή, οι 
κάτωθι: 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χηµικός Μηχανικός 

2. Νικολοπούλου Ιωάννα – Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Παχής Λεωνίδας -   Γεωπόνος Τ.Ε. 

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 104/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας, συνεδρίασαν στο δηµαρχιακό κατάστηµα µε θέµα την απευθείας ανάθεση 
έπειτα από διαπραγµάτευση της:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2013».  

Αφού έλαβαν υπόψη: 

1) την υπ’ αρίθµ. 06/2012 µελέτη για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013», της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, 
προϋπολογισµού : 331.494,75 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2) Την 313/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών και κατάρτισης όρων για τη δηµοπράτηση της προµήθειας. 

3) Την µε αρ. 11/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
υιοθέτησε το πρακτικό της επιτροπής περί προσφυγής στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης µε τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την 
προµήθεια των υγρών καυσίµων. 



Συνεδρίαση :  08/2013 Παρασκευή 1 / 3 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   62/2013 

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής   3 

4) Τη µε αριθµό απόφαση 27/2013 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων µε την οποία παρέχεται η σύµφωνη γνώµη της για την προσφυγή 
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από διαπραγµάτευση της 
προµήθειας των υγρών καυσίµων. 

5) Τη µε αρ. πρωτ. 5852/2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα Θάρρος. 

Παραβρέθηκαν στο κεντρικό ∆ηµαρχείο στα γραφεία του τµήµατος Προµηθειών που 
είχε ορισθεί ως τόπος διενέργειας της διαπραγµάτευσης.  Ως χρονική προθεσµία για 
την συµµετοχή είχε ορισθεί η 10η π.µ.  Στις 11:15 π.µ. προσήλθε η νόµιµη 
εκπρόσωπος της εταιρείας Γεώργιος Παν. ∆εληγιάννης & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία κατέθεσε 
φάκελο προσφοράς.   

Η επιτροπή, ελλείψει άλλων προσφορών, αποφάσισε να εξετάσει την προσφορά της 
ανωτέρω εταιρείας. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι αυτά είχαν 
υποβληθεί σύµφωνα µε τα όσα ορίζονταν στη διακήρυξη.  Η οικονοµική προσφορά της 
εταιρείας αναφερόταν µόνο στην οµάδα του πετρελαίου κίνησης και είχε ως εξής: 0% 
έκπτωση επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης όπως αυτή δίδεται από τη ∆/νση 
Εµπορίου για την πόλη της Καλαµάτας.   

Όπως προέκυψε από τη συζήτηση η ανωτέρω εταιρεία έχει ως έδρα το ∆ήµο Τρίπολης 
και δεν διαθέτει εγκαταστάσεις στο ∆ήµο Καλαµάτας, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
υποβάλλει προσφορά για όλες τις οµάδες καυσίµων.   

Έπειτα από τα ανωτέρω η επιτροπή ζήτησε από την εκπρόσωπο της εταιρείας να 
διερευνήσει την πιθανότητα συνεργασίας µε κάποιο πρατηριούχο στην περιοχή του 
∆ήµου Καλαµάτας µε σκοπό να µπορέσει να προµηθεύσει και τις υπόλοιπες κατηγορίες 
καυσίµων, διότι έπειτα από προφορικές συνεννοήσεις µε τους πρατηριούχους της 
Καλαµάτας προέκυψε ότι δεν υπήρχε ενδιαφέρον σχετικά µε την υποβολή προσφοράς 
µόνο για τις κατηγορίες των υγρών καυσίµων : 1. αµόλυβδη βενζίνη και 2. πετρέλαιο 
θέρµανσης.   

Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία µε πρατηριούχους της περιοχής του ∆ήµου 
Καλαµάτας η περσινή προµηθεύτρια κ. Παχή δήλωσε ότι θα µπορούσε να συνεχίσει να 
προµηθεύει το ∆ήµο µε καύσιµα µε την προϋπόθεση που θα της ανατεθούν όλες  οι 
κατηγορίες καυσίµων.  

Η επιτροπή έπειτα από αυτά και εν όψει του κινδύνου να µην υπάρξει ανάδοχος για 
όλες τις κατηγορίες καυσίµων 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Τη συνέχιση της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης µε στόχο την εξασφάλιση 
προµηθευτή για όλες τις κατηγορίες καυσίµων. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χηµικός Μηχανικός 

2. Νικολοπούλου Ιωάννα – Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Παχής Λεωνίδας – Γεωπόνος Τ.Ε. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013». 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα στη 1 Μαρτίου του έτους 2013 ηµέρα Παρασκευή, οι κάτωθι: 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χηµικός Μηχανικός 

2. Νικολοπούλου Ιωάννα – Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Παχής Λεωνίδας -   Γεωπόνος Τ.Ε. 

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 104/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας, συνεδρίασαν στο δηµαρχιακό κατάστηµα µε θέµα την απευθείας ανάθεση 
έπειτα από διαπραγµάτευση της:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2013».  

Αφού έλαβαν υπόψη: 

1) την υπ’ αρίθµ. 06/2012 µελέτη για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
& ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013», της ∆/νσης Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, 
προϋπολογισµού : 331.494,75 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

2) Την 313/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, περί έγκρισης τεχνικών 
προδιαγραφών και κατάρτισης όρων για τη δηµοπράτηση της προµήθειας. 

3) Την µε αρ. 11/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
υιοθέτησε το πρακτικό της επιτροπής περί προσφυγής στη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης µε τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων για την 
προµήθεια των υγρών καυσίµων. 

4) Τη µε αριθµό απόφαση 27/2013  της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων µε την οποία παρέχεται η σύµφωνη γνώµη της για την προσφυγή 
στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έπειτα από διαπραγµάτευση της 
προµήθειας των υγρών καυσίµων. 

5) Το γεγονός ότι η προηγούµενη διαπραγµάτευση δεν είχε αποτέλεσµα και 
αποφασίστηκε εκ νέου διαπραγµάτευση. 

Παραβρέθηκαν στο κεντρικό ∆ηµαρχείο στα γραφεία του τµήµατος Προµηθειών που 
είχε ορισθεί ως τόπος διενέργειας της διαπραγµάτευσης.  Ως χρονική προθεσµία για την 
συµµετοχή είχε ορισθεί η 10η π.µ. 

Στη  διαπραγµάτευση συµµετείχαν οι εταιρείες Γεώργιος Παν. ∆εληγιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. 
και Ελένη Παχή & ΣΙΑ Ε.Ε., όπου η εταιρεία Γεώργιος Παν. ∆εληγιάννης & ΣΙΑ Ε.Ε. 
δήλωσε ότι ισχύει η προηγούµενη προσφορά της, ενώ η εταιρεία Ελένη Παχή & ΣΙΑ 
Ε.Ε. υπέβαλε φάκελο προσφοράς.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι 
δεν υπήρχε εγγυητική επιστολή, αλλά µια δήλωση µε την οποία η εταιρεία δήλωνε ότι 
θα προσκόµιζε την εγγυητική επιστολή συµµετοχής την προσεχή Τρίτη 5 Μαρτίου.  Η 
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οικονοµική προσφορά της εταιρείας Ελένη Παχή & ΣΙΑ Ε.Ε. ήταν 0% έκπτωση επί της 
µέσης τιµής λιανικής πώλησης των καυσίµων όπως ισχύει για την πόλη της Καλαµάτας, 
για όλες τις κατηγορίες καυσίµων.   

Κατόπιν τούτων η επιτροπή διαπίστωσε την αδυναµία ανάθεσης σε µία εκ των δύο 
εταιρειών της προµήθειας των υγρών καυσίµων διότι: 

Εάν ανατεθεί µόνο το πετρέλαιο κίνησης στην εταιρεία  Γεώργιος Παν. ∆εληγιάννης & 
ΣΙΑ Ε.Ε. τότε δεν θα υπάρχει ανάδοχος για τις άλλες δύο κατηγορίες καυσίµων, ενώ η 
προσφορά της εταιρείας Ελένη Παχή & ΣΙΑ Ε.Ε. δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον 
δεν προσκοµίσθηκε η εγγυητική επιστολή που προβλέπεται από τη διακήρυξη.   

Έπειτα από αυτά η επιτροπή,  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τη συνέχιση της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε στόχο την εξασφάλιση 
προµηθευτή για όλες τις κατηγορίες καυσίµων, µέσα στο προσεχές 
δεκαήµερο. 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Γιαννοπούλου Κοκκωνία – Χηµικός Μηχανικός 

2. Νικολοπούλου Ιωάννα – Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

3. Παχής Λεωνίδας – Γεωπόνος Τ.Ε. 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, µειοψηφούντων των κ.κ. Μπρεδήµα, Νιάρχου και Φαββατά οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Ζ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει, µετά το άγονο των διαπραγµατεύσεων για την ανάδειξη 
προµηθευτή για την ¨Προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του  
∆ήµου Καλαµάτας για το 2013¨, τη συνέχιση της διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης για την ανάδειξη προµηθευτή µέσα στο προσεχές 
δεκαήµερο. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος   
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  5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

  6. Μπρεδήµας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 8 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 

 
 


