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ΑΠΟΦΑΣΗ   178/2006 
 
 

 

  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Απριλίου 2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 13/19-04-2006 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Μέλιος Ιωάννης  και 5) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακόπουλος Διονύσιος.   

 

 

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 6-(i) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επανάληψη διαγωνισμού για την προμήθεια : ¨Ενός καινούργιου μηχανικού 
σαρώθρου¨.    

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 18-04-2006 σχετική υπηρεσιακή 
εισήγηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Επανάληψη διαγωνισμού για την προμήθεια ενός καινούργιου μηχανικού 
σαρώθρου. 
 
Αφού λάβαμε υπόψη: 

1) την υπ. αριθμ. 128/2005 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας 
προϋπολογισμού 129.710,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

2) το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προμήθεια είναι επείγουσα τόσο να αντιμετωπισθούν 
οι υπάρχουσες ανάγκες όσο και να απορροφηθεί έγκαιρα η αντίστοιχη 
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, 

3) το γεγονός ότι ο επείγων αυτός διαγωνισμός που ήταν προγραμματισμένος να γίνει 
στις 10-04-2006, ημέρα Δευτέρα, αναβλήθηκε λόγω της απεργίας των δημοτικών 
υπαλλήλων, 

εισηγούμεθα την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους διακήρυξης και τον ίδιο 
προϋπολογισμό της μελέτης αλλά με περιορισμό της προθεσμίας διεξαγωγής του σύμφωνα 
με τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ, από 20 σε 10 
ημέρες. 
 
Για τη συντονιστική ομάδα καθαριότητας                     Ο Δ/ντής 
          Γιάννης Παπαδόπουλος                             Βασίλης Τζαμουράνης.» 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος στέκεται ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα για την κατεπείγουσα 
ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας του μηχανικού σαρώθρου προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι πιεστικές ανάγκες της πόλης, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και 
για να δρομολογηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων του 
προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Ακολούθως παρατηρεί ότι η σύντμηση της προθεσμίας του 
διαγωνισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, ενώ διευκολύνει την 
εξυπηρέτηση των παραπάνω αναγκαιοτήτων, δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα 
στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων αφού έχει ήδη 
προηγηθεί και το εικοσαήμερο της αρχικής διαδικασίας η οποία δεν ολοκληρώθηκε λόγω της 
απεργίας των δημοτικών υπαλλήλων. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη ενημερωθεί. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος σημειώνει ότι, όπως διαπιστώθηκε από την εξέλιξη και άλλων 
δημοπρασιών, είναι απαραίτητο να γίνει μια διευκρίνιση σχετικά με το εδάφιο 4 της 
παραγράφου 3α του άρθρου 4 της διακήρυξης το οποίο έχει αναλυτικά ως εξής: 
«Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι (οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης…». Ο όρος «κοινωνική ασφάλιση» 
αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση. Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται 
σκόπιμο να γίνει με σαφήνεια προκειμένου να προληφθούν πιθανές παρερμηνείες από τους 
συμμετέχοντες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν  
σε περαιτέρω καθυστερήσεις με υποβολή ενστάσεων κλπ. 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τόσο την 
εισήγηση του κ. Προέδρου όσο και την εισήγηση της υπηρεσίας καθώς και τις σχετικές 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, 
                    
                              Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού της προμήθειας ενός καινούργιου 
μηχανικού σαρώθρου, προϋπολογισμού 129.710,00 € συμπεριλαμβανομένου και 
του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 128/2005 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας 
του Δήμου Καλαμάτας, την 9η Μαΐου 2006, ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 
παραλαβής προσφορών την 10:30 π.μ. και ώρα λήξης την 11:00 π.μ., με τους 
ίδιους λοιπούς όρους της αρχικής διακήρυξης και με τη διευκρίνιση ότι η 
διατύπωση η οποία περιέχεται στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3α του 
άρθρου της 4 «Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι (οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό) 
ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης…», αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση. 
  

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Μέλιος Ιωάννης 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαμάτα  2 Μαΐου 2006 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 


