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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   44/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   348/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η   Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

44η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 63349/19-10-2012 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Μπουζιάνης Παύλος.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο κ.  Μπεχράκης Σταμάτης, αναπληρωματικό μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής.  

 

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 : 

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο «Επισκευές 
μονώσεων σχολείων». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 63320/19-10-
2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
Σας διαβιβάζουμε, το πρακτικό του διαγωνισμού του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», που ήταν να διεξαχθεί στις 09/10/2012, σύμφωνα με το 
οποίο, ο διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω της αποχής, τόσο των μηχανικών 
του δημόσιου τομέα, που συγκροτούν επιτροπές διαγωνισμού, όσο και των 
μηχανικών-μελών εργοληπτικών  οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα, που συμμετέχουν 
στους διαγωνισμούς και στηρίζουν τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ για το διάστημα από 8 
έως και 18/10/12. Η μοναδική προσφορά, που κατατέθηκε ταχυδρομικώς από την 
εταιρία NAQUATEC δεν ανοίχθηκε για τους παραπάνω λόγους και επιστράφηκε.   
 
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 email ή 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 30-10-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.  

  
  
Συν/να : 1) Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού.  
                 
              
                 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 

««ΕΕππιισσκκεευυήή  μμοοννώώσσεεωωνν  σσχχοολλεείίωωνν»»  

 

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: 
«Επισκευή μονώσεων σχολείων», προϋπολογισμού : 70.622,17€ 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α). 
 

Στην Καλαμάτα, στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, οδός Ψαρών 
αριθμός 15, σήμερα 09 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. ο 
Δημόσιος Μειοδοτικός Διαγωνισμός δεν πραγματοποιήθηκε 
διότι δεν υπήρχε απαρτία. 
 

 Παρούσες οι υπογράφοντες: 

Ιωάννα Νικολοπούλου  Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 

Αργυρώ Μπίτσικα ΤΕ Εργοδηγών 

 
 Το αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής διαγωνισμού 

Παναγιώτης Ζάννης Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

βρισκόταν σε άδεια. 

 
 Οι παρακάτω μηχανικοί και μέλη της επιτροπής διαγωνισμού:  

Γεώργιος Καραμπάτσος  Πολιτικός Μηχανικός 

Αναστάσιος Αγγελής  Πολιτικός Μηχανικός 

Σωτήριος Μαντούβαλος Πολιτικός Μηχανικός 

απείχαν από την επιτροπή διαγωνισμού σύμφωνα με την ανακοίνωση του 
ΤΕΕ, όπως φαίνεται παρακάτω: 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Τρίπολη  
Τ.Κ. : 221 00  
Τηλ. : 2710226703, 241940 – 41,  
Fax : 2710222127  
Ε- Μail : tee_trip@tee.gr  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Το ΤΕΕ προχωρεί σε δυναμικές και πολύμορφες κινητοποιήσεις όλων των 

Διπλωματούχων Μηχανικών 
Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε :  
Η αναστολή όλων των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του ΤΕΕ και των Υπηρεσιών της Τράπεζας 
Πληροφοριών από τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2012 έως και 18 Οκτωβρίου 2012, και 
επανεξέταση του χρόνου αναστολής.  
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Η αποχή όλων των εκπροσώπων και των Μελών του ΤΕΕ (Διπλ. Μηχανικοί Δημοσίου, 
Εργολήπτες, Μελετητές, Μισθωτοί, Ελ. Επαγγελματίες) από όλες τις Επιτροπές, Συμβούλια, 
Εκπροσωπήσεις της Χώρας από τη Δευτέρα 08 Οκτωβρίου 2012 έως και 18 Οκτωβρίου 2012 
και επανεξέταση του χρόνου αποχής.  
Δείτε τις σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ στο συνημμένο αρχείο.  
 

 
Τρίπολη 8 – 10 - 2012 

Η Πρόεδρος ΤΕΕ Πελ/σου 
Χαρίκλεια Δ. Τσιώλη 

 
Επιπλέον οι εργοληπτικές οργανώσεις σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο τους 
δηλώνουν ότι : 
 
Οι εργοληπτικές οργανώσεις κατ΄ αλφαβητική σειρά:  
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕΔΜΕΔΕ) 
Ασκληπιού 23-10680 Αθήνα – Τηλ. :210-3614978 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΗΛ/ΓΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 
(ΠΕΔΜΗΕΔΕ) 
Αχαρνών 35-10439 Αθήνα – Τηλ. :210-8232210 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ) 
Θεμιστοκλέους 6-10678 Αθήνα – Τηλ. :210-3814735 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (ΣΑΤΕ) 
Φειδίου 14-16 -10678 Αθήνα – Τηλ. :210-3301814 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 
Πινδάρου 4 -10671 Αθήνα – Τηλ. :210-3617321 
 
Αριθ. Πρωτ. 2656/810/1109/25344/3063 ΑΘΗΝΑ,  8 Οκτωβρίου 2012 
 
Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ. 
Αποχή από όλες τις δημοπρασίες από 8 έως 18 Οκτωβρίου 2012. 
 
Συνάδελφοι, 
Όπως γνωρίζετε το ΤΕΕ έχει κηρύξει, για το διάστημα από 8 έως 18 Οκτωβρίου 2012, 
αναστολή όλων των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του ΤΕΕ και των Υπηρεσιών της Τράπεζας 
Πληροφοριών, αποχή όλων των εκπροσώπων και των Μελών του ΤΕΕ από όλες τις Επιτροπές, 
Συμβούλια, Εκπροσωπήσεις της Χώρας. 
Τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ υποστηρίζουν  και συμμετέχουν η ΕΜΔΥΔΑΣ και όλες οι  
οργανώσεις των Μηχανικών. 
Δηλώνουμε ότι στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ και καλούμε τα μέλη μας να απέχουν 
από όλες τις δημοπρασίες έργων για το παραπάνω χρονικό διάστημα (8-18 Οκτωβρίου 
2012). 
 
Επιπλέον είχε αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορά της εταιρείας NaQuaTec 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όμως 
δεν ανοίχτηκε για τους παραπάνω λόγους και επιστράφηκε στην εταιρεία NaQuaTec. 
 
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο 
κάτω. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

1. ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 

2. ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΙΤΣΙΚΑ 
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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 την μη πραγματοποίηση του διαγωνισμού για το έργο 
«Επισκευές μονώσεων σχολείων» λόγω της αποχής τόσο των μηχανικών του 
δημόσιου τομέα, που συγκροτούν επιτροπές διαγωνισμού, όσο και των 
μηχανικών  - μελών εργοληπτικών οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα, που 
συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, νέα ημερομηνία διεξαγωγής αυτού την 30-
10-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τους ίδιους όρους της 
διακήρυξης που έχουν εγκριθεί με την 279/2012 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 63320/19-
10-2012 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 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Νοεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


