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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   42/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   322/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9α   Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

42η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 60331/5-10-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

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

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) 

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

 

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

Σωτήριος και 2) Φωτέας Νικόλαος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. 1) Καρβέλης Γεώργιος και 2) Μπεχράκης Σταμάτης, οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα απουσιάζοντα τακτικά μέλη 

κ.κ. Μιχαλόπουλο Σωτήριο  και Φωτέα Νικόλαο 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 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση 
δημοτικού πάρκου σιδηροδρόμων». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 59947/3-10-
2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ» 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σας διαβιβάζουμε, το πρακτικό διενέργειας του   διαγωνισμού  του έργου : 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ», που διεξήχθη στις 
25/09/2012, σύμφωνα με το οποίο, ο διαγωνισμός απέβη άγονος, δεδομένου ότι 
ουδεμία προσφορά υπεβλήθη, ενώ κατατέθηκε με το υπ. αρ. 57846/24.09.12 έγγραφο 
, διαμαρτυρία των ενδιαφερομένων εργολάβων, καταγγέλλοντας την έλλειψη 
εξασφαλισμένης πίστωσης ίση με τον προϋπολογισμό του έργου. Σας ενημερώνουμε, 
ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 105.892,63€ με ΦΠΑ και η αντίστοιχη πίστωση 
για το έτος 2012 είναι 40.000,00€, με χρηματοδότηση από Δημοτικούς Πόρους, 
σύμφωνα με την αρ. 269/2012 αποφ. της Οικ. Επιτρ. για τη διάθεση της πίστωσης και 
την αντίστοιχη 968/2012 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών 
του Δήμου. Η μειωμένη σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου διάθεση πίστωσης 
είναι λόγω της εκτίμησης που υπάρχει ότι το μεγαλύτερο τμήμα του έργου θα 
εκτελεστεί εντός του 2013 οπότε και θα απαιτηθεί με το νέο έτος νέα διάθεση 
πίστωσης.  

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 των ανωτέρω εισηγούμαστε, τον ορισμό νέας ημερομηνίας 
διεξαγωγής του  διαγωνισμού του έργου, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και με 
νέα  ημερομηνία δημοπράτησης την 16-10-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.  

  
  
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
               2) Έγγραφο - διαμαρτυρία  
              
                 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
                           ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισμού το οποίο έχει ως εξής:  
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ΠΠΡΡΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ  ((11οο))  
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

««ΣΣυυννττήήρρηησσηη  δδηημμοοττιικκοούύ  ππάάρρκκοουυ  σσιιδδηηρροοδδρρόόμμωωνν»»  
  

Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών και 
έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: 
«Συντήρηση δημοτικού πάρκου σιδηροδρόμων», προϋπολογισμού : 
105.892,63€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α). 
 
Στην Καλαμάτα, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, οδός Ψαρών 
αριθμός 15, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. οι 
υπογράφοντες: 

Πρόεδρος: Γεώργιος Καραμπάτσος Πολιτικός Μηχανικός 

Τα Μέλη : Ιωάννα Νικολοπούλου  Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Αργυρώ Μπίτσικα ΤΕ Εργοδηγών 

 
που αποτελούμε την ΕΕππ ιι ττρροοππήή   ΔΔιιααγγωωνν ιισσμμ οούύ  διεξαγωγής της ανωτέρω 
δημοπρασίας σύμφωνα με την υπ. αριθ. 18/2012 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας (άρθρο 21 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 21 του 
Ν.3669/08), συνήλθαμε για την διενέργεια της δημοπρασίας σύμφωνα με την οικεία 
Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ 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 ΚΔΕ 

Ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που έχει οριστεί, με το υπ’ αριθ. 
3/08-02-2012 έγγραφο της Σ.Π.Ε.Δ.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. 
270/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη 
της οποίας δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. και στις εφημερίδες : 
 

1. ΦΩΝΗ 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
3. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  
4. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
5. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
6. Τεύχος Δημοπρασιών ΦΕΚ 

 
Κηρύξαμε 
την έναρξη της παραλαβής των προσφορών. Ουδείς φάκελος προσφοράς (φάκελοι 
δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελοι οικονομικών προσφορών) υποβλήθηκε από 
τους ενδιαφερόμενους εργολάβους. Εν συνεχεία επικοινωνήσαμε με την υπηρεσία 
του πρωτοκόλλου (όπου διαπιστώσαμε ότι δεν είχαν αφιχθεί ταχυδρομικώς 
προσφορές). Έτσι η δημοπρασία απέβη άγονη.  
Κατατέθηκε διαμαρτυρία από ομάδα ενδιαφερόμενων εργολάβων που αναφέρει τα 
παρακάτω: «οι κάτωθι υπογεγγραμμένοι Εργολάβοι Δημοσίων Έργων δηλώνουμε 
ότι παρότι έχουμε τα νόμιμα προσόντα και δικαιολογητικά που ορίζει η διακήρυξη 
του παραπάνω έργου ώστε να συμμετάσχουμε στη σημερινή δημοπράτηση του, δεν 
καταθέτουμε προσφορά διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη εξασφαλισμένης πίστωσης 
ίση με τον προϋπολογισμό του έργου. Ως εκ τούτου ζητάμε την επαναδημοπράτηση 
του ανωτέρω έργου μετά την εξασφάλιση ολόκληρου του ποσού της πίστωσης 
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ΥΣ. Πριν την δημοπράτηση νέων έργων με πίστωση ΣΑΤΑ οι δημοτικοί πόροι να 
εξοφλούνται προηγούμενες οφειλές»  
Υστέρα από τα παραπάνω κηρύξαμε την λήξη της παραλαβής των προσφορών, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 22 
του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) 
 
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο 
κάτω. 
 
 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

 
Μας προτείνει η επιτροπή να ξαναγίνει ο διαγωνισμός γιατί δεν προσήλθε 
κανένας.  

 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, ναι να ξαναγίνει, όμως σας θέτουμε μία παράμετρο 
νέα, από τα συνεργεία του Δήμου, άμα υπάρχουν απ’ τις κοινωφελείς 

εργασίες άνθρωποι να πάνε κάτω να τα καθαρίσουν. Να μην πληρώνουμε λεφτά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι για καθάρισμα, είναι για κάποιες εργασίες που πρέπει να γίνουν.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, επανάληψη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφεται.  
 
 
Η Οικονομική 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 
 
Ορίζει, μετά το άγονο του διαγωνισμού, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε 
ουδεμία προσφορά, νέα ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού για το 
έργο «Συντήρηση δημοτικού πάρκου σιδηροδρόμων» την 19-10-2012, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., με τους ίδιους όρους της διακήρυξης 
που έχουν εγκριθεί με την 270/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 59947/3-10-2012 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 

ΗΗ  ΕΕΠΠ ΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ   

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ 
 

1. ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 
2. ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΙΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καρβέλης Γεώργιος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπεχράκης Σταμάτης  

  5. Μπουζιάνης Παύλος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  7. Πολίτης Δημήτριος 

  8. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Οκτωβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                         


