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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   33/2012 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   249/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την  7η  Αυγούστου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

33η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 48199/3-8-2012 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 από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: 1) 

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 3) Πολίτης ∆ηµήτριος, 4) 

Στασινόπουλος Στυλιανός (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 250 απόφαση), 5) Φαββατάς 

∆ηµήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος.  

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλοι κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπουζιάνης Παύλος.  

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.  Καρβέλης Γεώργιος, αναπληρωµατικό µέλος της 

Οικονοµικής Επιτροπής, ο οποίος αναπληρώνει τα παραπάνω απουσιάζοντα τακτικά 

µέλη της πλειοψηφίας.   

  

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης 
θέµα που το Σώµα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο: 
 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δηµόσιου µειοδοτικού 
διαγωνισµού για το έργο «Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαµάτα». 
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος παραβρίσκεται ο µηχανικός του ∆ήµου κ. Παπουτσής 
Κων/νος. 
 
Ακολούθως ο λόγος δίνεται στον κ. Παπουτσή ο οποίος αναφέρεται στην εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 

Ύστερα από την άγονη διενέργεια της δηµοπρασίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ», όπως προκύπτει από το οικείο 
Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, 
 

εισηγούµεθα 
 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3669/2008 και του άρθρου 18 της 
διακήρυξης την επανάληψη του διαγωνισµού, την 21/8/2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00, µε τους ίδιους όρους της διακήρυξης που έγινε ο άγονος διαγωνισµός. 
 
 
Συν/να: 1) Πρακτικό επιτροπής 1ο (άγονου διαγωνισµού). 
 

Ο ∆/ντής 
 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc 

 
 
Το σχετικό πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω διαγωνισµού, έχει ως εξής: 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1°) 
 

∆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: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΦΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ», µε 
προϋπολογισµό 1.977.898,46 €, (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α.).  

Στην Καλαµάτα, και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, οδός 
Ψαρών αριθµός 15 (∆ιοικητήριο), σήµερα την 7 Αυγούστου 2012 ηµέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.µ. οι υπογράφοντες:  

 
Πρόεδρος:   Κανελλοπούλου Αγγελική, Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος 
Τα Μέλη:      Καραµπάτσος Γεώργιος, Μηχανολόγος Μηχανικός 
                     Αγγελόπουλος Ευστάθιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
                      Κοροµηλάς Γεώργιος, Μηχανικός Τ.Ε. 
Εκπρόσωπος ΟΤΑ: Ριζάς Χρήστος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 
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Εκπρόσωπος ΤΕΕ: Αγγελής Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός 
(∆εν προσήλθε ο Εκπρόσωπος εργοληπτικών οργανώσεων) 

 
 

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 την υπ. αρ. 18/2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας (άρθρο 21 του Π.∆. 609/85, του άρθρου 2 του Ν. 
3263/04 και του άρθρου 21 του Ν. 3669/08 Κ∆Ε), συνήλθαµε για την διενέργεια της 
δηµοπρασίας σύµφωνα µε την οικεία ∆ιακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του 
Π.∆. 609/85, όπως τροποπ0ιήθηκαν -συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα, καθώς 
του Ν.3263/04, του Ν.3481/0ό, Ν. 3548/07 και µε το Ν. 3669/08 Κ∆Ε.  
 
 

Αφού λάβαµε υπόψη µας  
τη διακήρυξη της δηµοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 219/2012 
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας µε την οποία ορίσθηκε η 
κατάρτιση των όρων του διαγωνισµού, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
και στις εφηµερίδες:  

1. ΦΩΝΗ  
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
3. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
4. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
5. ΜΕΣ. ΛΟΓΟΣ (ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ) 

 
Κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και µετά την παρέλευση 

του προβλεπόµενου χρόνου δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά. 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού κρίνει ότι ο διαγωνισµός είναι 
άγονος λόγω µη συµµετοχής ενδιαφεροµένων.  

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

 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

Η   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 
               ΤΑ ΜΕΛΗ:                                                ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ: 
 

1. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                        1. ΡΙΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

2. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                    2. ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

3. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Φωτέα, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Υιοθετεί το από 7/8/2012 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας δηµόσιου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο «Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην 
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Καλαµάτα» και δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, ορίζει νέα 
ηµεροµηνία αυτού, την 21η Αυγούστου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, µε 
τους ίδιους όρους της διακήρυξης που έχουν συνταχθεί µε την υπ’ αριθµ. 
219/2012 προηγούµενη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  
 
 
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. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  4. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  5. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  6. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 17 Αυγούστου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                        
 


