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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   255/2013 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

32η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 46896/5-8-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1)   

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

Νικόλαος και 2) Νιάρχος Αναστάσιος.    

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκoνται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Μαρινάκης Σαράντος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) και 

Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 252 απόφαση) οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ.   Μπασακίδη Νικόλαο  

και Νιάρχο Αναστάσιο αντίστοιχα.  

 

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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Καθορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του ανοιχτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού του έργου «Επισκευή μονώσεων σχολείων». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 46564/2-8-
2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  TΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
  

Στις 09-07-2013, ημέρα διεξαγωγής του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» προκηρύχθηκε 24η απεργία  από την 
ΠΟΕ-ΟΤΑ, με αποτέλεσμα να μην ήταν δυνατό να συγκροτηθεί η επιτροπή 
διαγωνισμού του έργου. 
 
      Έχοντας υπόψη, 
       α) 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.). Η 
ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις.» 
      β)το άρθρο 22 του Ν3669/2008 <<Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής δημοσίων έργων>>:  <<... Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η 
δημοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα ημέρα ή αν κατά την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί 
καμία προσφορά, διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, η οποία ορίζεται με πράξη 
της προϊσταμένης αρχής. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόμενους 
έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία του διαγωνισμού  με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον και 
στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν 
υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία διεξαγωγής, 
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δυο προηγουμένων εδαφίων. Σε 
περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή δεν 
υποβληθεί καμία προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται......>> 
         εισηγούμαστε :  
ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του  διαγωνισμού του έργου, με τους ίδιους 
όρους της διακήρυξης και με νέα  ημερομηνία δημοπράτησης που θα οριστεί για την 
21-08-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ. 

                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                 <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ>>  

                                               Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ      
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

& ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
του έργου «Επισκευή μονώσεων σχολείων» την 21η/8/2013, ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 π.μ., με τους ίδιους όρους της διακήρυξης, καθότι δεν 
διεξήχθη ο διαγωνισμός λόγω της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 9-7-2013, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46564/2-8-2013 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του 
Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μαρινάκης Σαράντος 

  5. Μπεχράκης Σταμάτης  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 22 Αυγούστου 2013 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


