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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   108/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Απριλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 14/11-04-2007 
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) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης 
Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
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 : 

Επί του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή έργων υποδομής  και οδοποιίας σε 

νεοδιανοιγόμενους δρόμους τους Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας  Υποέργο 2: Έργο 
διευθέτησης ρέματος Φαραί (Πολιτέικο) και κατασκευή δρόμου R8)».  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8185/11-4-2007 
έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TΟΥ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  

 
 

Σας υποβάλουμε τα πρακτικά  διενέργειας του διαγωνισμού  που διεξήχθη στις 29 
Μαρτίου  2007  για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ 
ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ 
R8», γνωστοποιώντας σας ότι εντός της προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής, στον πίνακα  ανακοινώσεων  της υπηρεσίας 
περί της εκδόσεως του πρακτικού, σύμφωνα με το Ν. 3263/04 και το άρθρο 4 παρ. 4.1 της 
διακήρυξης,   δεν υπεβλήθη  καμία ένσταση. 
 Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό  δεν κατατέθηκε καμία προσφορά. 
  

Κατόπιν τούτου και επειδή  
α) ο παραπάνω διαγωνισμός είναι επαναληπτικός, (ο προηγούμενος έγινε στης 13 

Μαρτίου  2007, πάλι χωρίς να υποβληθεί προσφορά),  
β) ότι στο Π.Δ. 334/2000 άρθρο 8 παρ. 3α, αναφέρεται ότι «μπορούν να συνάπτονται 

συμβάσεις χωρίς προκήρυξη όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή κατάλληλη 
προσφορά σε διενεργηθέντα διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό, εφόσον οι αρχικοί όροι της 
σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς», 

γ) ότι το αρμόδιο όργανο για την σύναψη των συμβάσεων με την παραπάνω 
διαδικασία, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87, 
δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε απ΄ ευθείας ανάθεση και σύναψη 
σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3α, προσφεύγοντας στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 334/2000. 
 
Επειδή  

α) ο παραπάνω διαγωνισμός είναι επαναληπτικός, (ο προηγούμενος έγινε στης 13 
Μαρτίου  2007, πάλι χωρίς να υποβληθεί προσφορά),  

β) ότι στο Π.Δ. 334/2000 άρθρο 8 παρ. 3α, αναφέρεται ότι «μπορούν να συνάπτονται 
συμβάσεις χωρίς προκήρυξη όταν δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά ή κατάλληλη 
προσφορά σε διενεργηθέντα διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό, εφόσον οι αρχικοί όροι της 
σύμβασης δεν τροποποιούνται ουσιωδώς», 

γ) ότι το αρμόδιο όργανο για την σύναψη των συμβάσεων με την παραπάνω 
διαδικασία, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Π.Δ. 171/87,  

το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να προχωρήσει σε απ΄ ευθείας ανάθεση και σύναψη 
σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3α, προσφεύγοντας στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 334/2000. 
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Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού  
                
 
                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
 
                            ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                             ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 

 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό του Διαγωνισμού το οποίο 
έχει ως εξής: 

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 
 

Διενέργειας ανοιχτού      διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το Ν. 1418/84 ,τα εκτελεστικά 
διατάγματα  και το Ν . 3263 /2004      και με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη  
προσφορά   για ανάδειξη επιλογής αναδόχου  κατασκευής του έργου   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ 
(ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ) ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ R8», προϋπολογισμού : 695.114,09 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
 
Στην Καλαμάτα , σήμερα την 29 του μηνός Μαρτίου και έτους 2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
09:30 π.μ. οι υπογεγραμμένοι: 

1.  Χρονόπουλος  Βασίλης  - Πολιτικός  μηχανικός, Πρόεδρος της επιτροπής 

2.    Ζάννης  Παναγιώτης  –      Πολιτικός  Μηχανικός  Τ. Ε.  
3.  Γιαννόπουλος  Γεώργιος -  Ηλεκτρολόγος  Μηχανικος Τ. Ε. 
αποτελούντες την Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας που συγκροτήθηκε με την  
4/2007 απόφαση της  Δημαρχιακής επιτροπής και χωρίς  την παρουσία  του  εκπροσώπου    
του Συλλόγου Εργοληπτών  Ν. Μεσσηνίας,  συνήλθαμε στο ισόγειο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας  και προβήκαμε στη διεξαγωγή της εν λόγω 
δημοπρασίας σύμφωνα  με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν.1418/84 , όπως 
τροποποιημένος ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3263/2004 και το άρθρο 17 
του Π.Δ. 609/85 με τις τροποποιήσεις που έγιναν με το Π.Δ. 218/99 όπως τελικά ισχύουν 
σήμερα με τις επελθούσες τροποποιήσεις των ανωτέρω Νόμων και τους όρους της 
διακήρυξης., 
 Αφού παρήλθε η ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), ο κήρυκας 
κάλεσε τρεις φορές να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή προσφορών, και αφού 
δεν προσήλθε κανείς, ο πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. 
Ο διαγωνισμός απέβη άγονος δεδομένου ότι ουδεμία προσφορά υπεβλήθη. 

             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

        ( σύμφωνα με την         4 / 2007 Δ.E.) 

1. Χρονόπουλος  Βασίλης   
2. Ζάννης  Παναγιώτης   
3. Γιαννόπουλος  Γεώργιος  
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Είχαμε προειδοποιήσει τι θα συνέβαινε. Εάν είχαν γίνει οι βελτιώσεις 
στη διακήρυξη που είχαμε ζητήσει την προηγούμενη φορά, το θέμα θα 

είχε λυθεί. Γιατί δεν εξαντλείτε τα περιθώρια του άρθρου 18 της διακήρυξης, που λέει ότι 
μπορεί να συνεχισθεί η διαδικασία με πιο σύντομες διαδικασίες;  
(Ακολούθως ο κ. Κοσμόπουλος διαβάζει το άρθρο 18 και συνεχίζει:) 
Γιατί αυτοί που θα ειδοποιηθούν τώρα να καταθέσουν προσφορά δεν καλούνται να 
συμμετάσχουν στις διαδικασίες του άρθρου 18; Μου προκαλεί εντύπωση. 
 

 
Το πολιτικό ζήτημα είναι εάν θα κάνουμε αναθέσεις ή όχι, όταν έχουμε άγονο 
διαγωνισμό. Η νομοθεσία μας δίνει το δικαίωμα να πάμε με ανάθεση και 

είμαστε υπέρ σ΄ αυτό. Υπάρχει όμως ηθική δέσμευση ένας που συμμετείχε να του το 
δώσουμε. 
 
Σχετικά με την πρόταση του κ. Κοσμόπουλου υπάρχει πρόβλημα με το τιμολόγιο από το 
οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Όπου μπορούμε να βελτιώσουμε τη μελέτη θα το 
κάνουμε. 
 

 
Γιατί η διαπραγμάτευση δεν έγινε από τον αντιδήμαρχο της τεχνικής 
υπηρεσίας πριν το διαγωνισμό ώστε να συμμετάσχουν και να δώσουν 

προσφορά; 
 

 
Κατά τη διαπραγμάτευση όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ αντιδημάρχου και 
υπηρεσίας εγώ θα είμαι με την υπηρεσία. 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Κηρύσσει άγονο τον επαναληπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου 
«Κατασκευή έργων υποδομής  και οδοποιίας σε νεοδιανοιγόμενους δρόμους τους 
Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας - Υποέργο 2: Έργο διευθέτησης ρέματος Φαραί 
(Πολιτέικο) και κατασκευή δρόμου R8)» που διεξήχθη στις 29-3-2007, 
δεδομένου ότι ουδεμία προσφορά υπεβλήθη. 

 

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 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 


