
Συνεδρίαση :  20/2006 Τρίτη 20/06/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   291/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 

 
  

 
 
 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2006 
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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 20/16-06-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ.                        

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,               

4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης  και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

 

 

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 1-(vi) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί πρακτικών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για : (vi) την προμήθεια 
λιπαντικών για τη συντήρηση των δημοτικών οχημάτων (επαναληπτικός). 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 20/06/2006 εισήγηση της 
επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού «Προμήθεια λιπαντικών για την συντήρηση των 
δημοτικών οχημάτων», η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Ανάθεση της προμήθειας των λιπαντικών για την συντήρηση των Δημοτικών 
οχημάτων.  
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισμού την από 19/06/2006 ημέρα Δευτέρα. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 20/06/2006 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 

1. Μέλιος Ιωάννης 
2. Λεβεντόπουλος Αλέξανδρος 
3. Γεωργακίλας Δημήτριος 

που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 231/2006 
ΑΔΕ και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών της Τ.Α. και 
ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση της εργασίας άρθρο 6 παρ. 3 του Π.Δ. 
171/85 συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό κατάστημα με θέμα την ανάδειξη μειοδότη – 
αναδόχου για την προμήθεια λιπαντικών για το οικονομικό έτος 2006. 
 
Έχοντας Υπόψη: 

1) Την υπ΄ αριθ. 231/2006 για τη διακήρυξη ανοικτού δημόσιου κανονικού 
διαγωνισμού, προμήθειας λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου. 

2) Την από 25/05/2006 περίληψη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο του διαγωνισμού με 
αριθ. πρ. 10706/2006 

3) Το από 05/06/2006 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού. 
4) Την υπ.  Αριθμ. 268/2006 ΑΔΕ για την διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου 

κανονικού διαγωνισμού. 
5) Την από 09/06/2006 περίληψη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο του διαγωνισμού με 

αρ. πρ. 11846/2006. 
6) Το από 19/06/2006 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω επαναληπτικού 

διαγωνισμού. 
7) Την υπ΄ αρ. 85/2006 μελέτη για την παραπάνω προμήθεια με ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 12.173,70 € με ΦΠΑ 
8) Η συνολική οικονομική προσφορά της ετιαρείας bp Renetec ΕΠΕ Λάμπρου Ιωάννης 

η οποία είναι 21.910,28 € με ΦΠΑ 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας bp Renetec ΕΠΕ Λάμπρου Ιωάννης γιατί έχει 
αρνητική έκπτωση επί του προϋπολογισμού της δαπάνης. 
Την απευθείας ανάθεση της παραπάνω προμήθειας ύστερα από διαπραγμάτευση της Δ.Ε. 
από την ελεύθερη αγορά και λήψη σχετικής απόφασης από το Δ.Σ. σύμφωνα με το εδάφιο 
δ & ε της παραγράφου 3 του άρθρου 266 του ΠΔ 410/95. 
 
Επισυνάπτεται το από 19/06/2006 
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΜΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
 
 
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 

 
Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπαντικών για την συντήρηση των 
δημοτικών οχημάτων, μετά από δύο άγονους διαγωνισμούς, ύστερα από 
διαπραγμάτευση από την ελεύθερη αγορά και λήψη σχετικής απόφασης από το 
Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 266 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 
410/95). 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μέλιος Ιωάννης 

  6. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαμάτα  28 Ιουνίου 2006 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


