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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   25/2011 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   192/2011 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α   Αυγούστου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

25η/2011 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 42586/29-7-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα 

µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος 

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

κ.κ.: 1)  Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) 

Μπρεδήµας Θεόδωρος, 5) Πολίτης ∆ηµήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) 

Φαββατάς ∆ηµήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος.  

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταµάτης.   

 

 

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 2ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

 Επανάληψη του διαγωνισµού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – 
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 42174/28-7-
2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ 

∆ΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ» 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σας διαβιβάζουµε, το πρακτικό διενέργειας του   διαγωνισµού  του έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ», που διεξήχθη στις 

12/07/2011, σύµφωνα µε το οποίο, ο διαγωνισµός απέβη άγονος, δεδοµένου ότι ουδεµία 

προσφορά υπεβλήθη. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης : «…Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η 

δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµία 

προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη 

Αρχή (η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη) και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε 

FAX πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του 

διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10.00π.µ.)…». 

 

          Κατόπιν τούτου εισηγούµαστε, την επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους 

της διακήρυξης και µε νέα  ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 10-08-2011, ηµέρα Τετάρτη και 

ώρα 10:00πµ.  

  

  
Συν/να : Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού 

              

Ο Εισηγητής 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισµού το οποίο έχει ως εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ» 
  

 ∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  µε σφραγισµένες 
προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε 
οµάδα τιµών και έλεγχο οµαλότητας για την ανάδειξη µειοδότη για την εκτέλεση του 
έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ», 
προϋπολογισµού : 159.707,69€   (συµπεριλαµβανοµένου και του  Φ.Π.Α). 

Στη Καλαµάτα,  στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας , οδός Ψαρών 15, 
σήµερα την  12 Ιουλίου 2011 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.µ οι υπογράφοντες : 
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Πρόεδρος : Χρονόπουλος Βασίλειος, Πολιτικός  Μηχανικός 
Τα Μέλη   : Φρούντζας Ανδρέας, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
                   Μαντούβαλος Σωτήρης, Πολιτικός Μηχανικός 
που αποτελούµε την Ε π ι τ ρ ο π ή   ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  διεξαγωγής   της  ανωτέρω   

δηµοπρασίας   σύµφωνα   µε  τις   υπ.  αρ. 104/2011  αποφάσεις  της  Οικονοµικής   
Επιτροπής  του   ∆ήµου   Καλαµάτας ( άρθρο 21, παρ. 1 & 2 του Ν.3669/2008 και του 
άρθρου 72, παρ. 1 του Ν. 3852/2010), συνήλθαµε  για την διενέργεια της 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε την οικεία ∆ιακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του 
Π.∆ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν – συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα, καθώς 
του Ν.3263/04, του Ν.3481/06, Ν3548/07 και µε το Ν.3669/08 Κ∆Ε. 

Ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που έχει οριστεί, µε το  υπ’ αρ. 
18/16-6-2011 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.∆.Ε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν.3263/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε βάση την παρ. 8 του άρθρου 42 του 
Ν.3316/05, δεν παρέστη στο διαγωνισµό.   

Αφού λάβαµε υπόψη µας,  

την  διακήρυξη τη δηµοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 
144/2011 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας. περίληψη της 
οποίας δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. και στις εφηµερίδες : 

1. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
2. ΕΞΠΡΕΣ 
3. ΦΩΝΗ 
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
5. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών.  
        Μετά την επέλευση της ώρας 10.00π.µ. , ο πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της 

παραλαβής, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.∆ 609/85 και του 
αρθρου 22  του Ν. 3669/08 (Κ∆Ε). Ουδεµία προσφορά υπεβλήθη ενώπιον της 
επιτροπής, ούτε αφίχθησαν ταχυδροµικώς προσφορές µετά από επικοινωνία του 
προέδρου µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου. Να σηµειώσουµε ότι κατατέθηκε το υπ. 
αρ. 38141/12-7-2011 υπόµνηµα – διαµαρτυρία από τους ενδιαφερόµενους εργολήπτες 
για τους λόγους της αποχής τους.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 18 της διακήρυξης : «…Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν 
διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν 
κατατεθεί καµία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε 
πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή (η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη) 
και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε FAX πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν τη 
νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα 
(10.00π.µ.)…», εισηγούµαστε την επανάληψη του διαγωνισµού. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο 
κάτω. 
 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
              O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ       

                      Χρονόπουλος Βασίλειος                               1.   Φρούντζας Ανδρέας  
                                                                             2.   Μαντούβαλος Σωτήρης 

 
 
Η Οικονοµική 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 
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Εγκρίνει, µετά το άγονο του διαγωνισµού, την επανάληψη του διαγωνισµού 
για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ», µε 
τους ίδιους όρους της διακήρυξης και µε νέα ηµεροµηνία δηµοπράτησης την 
10-08-2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ., σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 
πρωτ. 42174/28-7-2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας και το πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισµού, 
τα οποία αναλυτικά  καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

∆ηµήτριος Μπούχαλης   1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός  

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 8 Αυγούστου 2011 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


