
Συνεδρίαση :  33/2010 Δευτέρα 18/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   267/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 

 
 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   33/2010 
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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 33η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 14-10-2010 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 272 απόφαση), 3)  

Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκονται  αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 273 απόφαση).  

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Τήρηση διαδικασίας του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 μετά την έκπτωση του 
αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (έργο έτους 2009)». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 22748/18-10-2010 
σχετικό έγγραφο του Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Τήρηση διαδικασίας του άρθρου 61 του Ν3669/2008, μετά την έκπτωση 

του αναδόχου του  έργου “ Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση δημοτικών οδών 
Καλαμάτας  (Εργο έτους 2009)” 

 
 Σύμφωνα με την 391/2009 απόφαση Δ.Ε.  κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του 
έργου του θέματος στον κ.Χαρίτο Ι. Γεώργιο Ε.Δ.Ε. με ποσοστό έκπτωσης 46,139%. 
Προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης με το υπ' αριθμ 7743/8-4-2010 
έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης , δεν προσήλθε εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας και έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με 
την νομοθεσία κηρύχθηκε έκπτωτος με την υπ' αριθμ 13070/14-6-2010 απόφαση 
του Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών. 
 Κατατέθηκε η υπ' αριθμ 13957/25-6-2010 ένσταση του κ. Χαρίτου Ι. Γεωργίου  
κατά της απόφασης έκπτωσης η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ 302/2010 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Έπειτα έγινε προσφυγή προς το Γενικό 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου η οποία και απορρίφθηκε με την 9220/16-8-
10 απόφαση της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Μεσσηνίας και στη συνέχεια 
προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 152. Η εν λόγω επιτροπή αποφάσισε 
(απόφαση αριθμ. 97/29/4-10-10)  ομόφωνα την απόρριψη της προσφυγής του κ. 
Χαρίτου  Γεωργίου του Ιωάννου και επικύρωσε την αρ. 9220/16-8-2010 απόφαση 
της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/νσης Ν. Μεσσηνίας. 
 Βάσει της παρ.13 του άρθρου 61 του Ν3669/2008 “ Αν, μετά την 
οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση 
του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον 
οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το 
έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση 
εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης  σύμβασης, η 
προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά 
τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η 
προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση 
της είτε  στην ανοικτή διαδικασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις 
οικείες διατάξεις. 
 Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση 
που η προϊσταμένη αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν 
είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά 
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και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της 
σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου 
του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις “ 
 Στην παρούσα φάση, η  Δημαρχιακή Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει 
καταρχήν εάν επιθυμεί την υλοποίηση του έργου και εάν κρίνει ικανοποιητική την 
προσφορά του επόμενου κατά σειρά μειοδότη, να του προτείνει να αναλάβει αυτός 
την ολοκλήρωση του έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Επισημαίνεται ότι το ποσοστό 
έκπτωσης του κ. Χαρίτου Γεωργίου  είναι 46,139% και του επόμενου κατά σειρά 
μειοδότη του  κ.Ηλιόπουλου Ιωάννη είναι 45,112 %. 
 Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ΄ αριθμ 391/2009 Δ.Ε. , την απόφαση 
της επιτροπής του άρθρου 152 (απόφαση αριθμ. 97/29/4-10-10) και τις οικονομικές 
προσφορές των τριών πρώτων  συμμετεχόντων στο διαγωνισμό του έργου  
προκειμένου να  τηρηθεί  η παραπάνω διαδικασία . 
 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

   & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  
 
Έχουμε δηλαδή απόρριψη των προσφυγών του κ. Χαρίτου και από την Περιφέρεια και από 
την Επιτροπή του άρθρου 152. 
Ελάτε κε Τζαμουράνη. 

 
Έχει κλείσει η διαδικασία, μπορεί τώρα η Δημαρχιακή Επιτροπή να 
αποφασίσει δύο πράγματα: 1) Αν θέλει να συνεχίσει το έργο και 2) Να 

διερευνήσει εάν είναι συμφέρουσα ή όχι η ανάθεση στον επόμενο μειοδότη. Ο επόμενος 
μειοδότης είναι νομίζω ο Ηλιόπουλος με ποσοστό έκπτωσης 45,112, δηλαδή έχουμε μία 
απόκλιση μίας μονάδας επί τοις εκατό που δεν είναι σημαντική για τέτοια έργα. 
Η μελέτη αυτή αφορά ασφαλτοστρώσεις και κατασκευές έργων οδοστρωσίας, κράσπεδα 
κλπ σε διάφορους δρόμους. 

 
Εισηγούμαι προς την Επιτροπή την αποδοχή της εισήγησης της υπηρεσίας και 
να κλιθεί ο δεύτερος μειοδότης όπως προβλέπεται από το νόμο εγγράφως κλπ 

και αν δεν αποδεχτεί, ο τρίτος και στη συνέχεια η διαδικασία από κει και πέρα. Τώρα μιλάμε 
για τον δεύτερο. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Εγώ προτιμώ τη δεύτερη πρόταση, να ξεκινήσουμε από την αρχή 
επαναδιαπραγμάτευση. 

 
Δεν μπορούμε να πάμε εκεί. 

 
Μπορούμε άνετα. Ο κ. Ηλιόπουλος δεν έκανε και τα καλλίτερα βήματα 
σαν εργολάβος. Να καλέσουμε τον οποιοδήποτε, επαναδημοπράτηση 

του έργου. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ε τότε να κάνουμε διαγωνισμό από την αρχή. 

 
Χίλιες φορές. Κάποια στιγμή και οι εργολάβοι να καταλάβουν ότι δεν 
μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα και να λένε… 

 
Εν πάση περιπτώσει μπορεί να φτάσουμε κι εκεί. Η πρόταση της Δημοτικής 
Αρχής είναι να καλέσουμε τον δεύτερο. 

 
Δεν μπορείς να κάνεις διαπραγμάτευση τώρα, εκτός και αν πας σε νέο 
διαγωνισμό. 
 
Βεβαίως αυτό είναι, διαγωνισμό. Αυτό είπα, διαγωνισμό. 
 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της το παραπάνω υπηρεσιακό και τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις, 
μειοψηφούντος του κ. Νταγιόπουλου, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι.  Την υλοποίηση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (έργο έτους 2009)»,  μετά την έκπτωση του μειοδότη του 
διαγωνισμού του έργου, Χαρίτου Ι. Γεωργίου Ε.Δ.Ε., με ποσοστό έκπτωσης 
46,139%,  σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22748/18-
10-2010  έγγραφο  του Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας.  

 
ΙΙ.  Κρίνει ικανοποιητική την προσφορά του επόμενου κατά σειρά μειοδότη του 

εν λόγω διαγωνισμού του ανωτέρω έργου,  κ. Ηλιόπουλου Ιωάννη Ε.Δ.Ε., με 
ποσοστό έκπτωσης 45,112 %, και του προτείνει, τηρώντας τη διαδικασία του 
άρθρου 61 του Ν. 3669/2008, να αναλάβει την ολοκλήρωση του 
συγκεκριμένου έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της 
προσφοράς του.  

 

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  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20  Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


