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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   45/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   355/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

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

45η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ 

αριθµ. πρωτ. 65214/29-10-2012 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) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 4) 

Μπρεδήµας Θεόδωρος, 5) Πολίτης ∆ηµήτριος, 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος. 

 

∆εν 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.   

 

 

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 7ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για το έργο «Επεµβάσεις – βελτιώσεις στα κοιµητήρια του 

Καλλικρατικού ∆ήµου Καλαµάτας». 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 64849/26-10-
2012 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων 

του ∆ήµου Καλαµάτας, καθώς και στο πρακτικό της καθώς και στο πρακτικό της  
επιτροπής  διαγωνισµού  του  έργου «Επεµβάσεις-βελτιώσεις στα κοιµητήρια 
του Καλλικρατικού ∆ήµου Καλαµάτας», τα οποία έχουν ως εξής:  

 
 

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

Σας διαβιβάζουµε, το πρακτικό διενέργειας του  διαγωνισµού  του έργου : 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», σύµφωνα µε το οποίο ο διαγωνισµός που προβλεπόταν για τις 
19/10/2012, δεν διεξήχθη λόγω εκκένωσης του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Μεσσηνίας από την Αστυνοµία, προκειµένου να γίνει έλεγχος για τοποθέτηση βόµβας, 
µε αποτέλεσµα να µην ήταν δυνατό να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισµού. Σας 
υπενθυµίζουµε, ότι ο ανωτέρω διαγωνισµός είχε οριστεί αρχικά για τις 25/09/12, λόγω 
όµως του ότι απέβη άγονος διότι ουδεµία προσφορά υπεβλήθη, ορίστηκε στη συνέχεια 
νέα ηµεροµηνία για τις 19/10/12 µε την υπ.αρ. 323/12 αποφ. της Οικονοµικής 
Επιτροπής.  
 
  Εχοντας 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 Ν.3669/08 άρθρο 28 περίπτωση (β) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4053/12 
άρθρο 35 παρ. 1 και στη συνέχεια µε το Ν. 4071/12 άρθρο 19 παρ. 13, όπου η απ. 
ευθείας ανάθεση αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπεται µόνο : “Όταν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 57 παρ.1, 124 και 125” 

γ) το Ν.3669/08 άρθρο 125 : “Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν τις 
δηµόσιες συµβάσεις έργων προσφεύγοντας σε διαδικασία µε διαπραγµάτευση, χωρίς 
να προηγείται δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις : (α) εάν 
ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή καµία 
από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει κανείς 
υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης 
...”  
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δ) την ερµηνευτική Εγκύκλιο Ε.16/2007 του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία παρέχονται 
οδηγίες για την ορθή εφαρµογή της διάταξης του Ν.3481/06 µε τον οποίο 
αντικαθίσταται  η παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.3263/2004 ο οποίος πλέον αναφέρει οτι : 
“...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 µέρα...Εφόσον και στη νέα  αυτή ηµεροµηνία δεν καταστεί δυνατή η 
διεξαγωγή του διαγωνισµού, ή δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί να ορισθεί και νέα 
ηµεροµηνία διεξαγωγής...”. Η σχετική ερµηνεία του νόµου από την Εγκύκλιο Ε.16/07 
που ακολουθεί, αναφέρει : “Από τη διατύπωση της διάταξης προκύπτει ότι εφόσον στο 
διαγωνισµό δεν υποβληθεί καµία προσφορά, ορίζεται (υποχρεωτικά) νέα ηµέρα 
υποβολής προσφορών µε πράξη της Προϊσταµένης Αρχής και µε τους όρους που 
προβλέπονται. Αν και στη νέα αυτή ηµεροµηνία δεν υποβληθούν προσφορές, µπορεί 
να οριστεί και τρίτη ηµεροµηνία. Η διατύπωση του νόµου σαφώς διαφοροποιείται και 
ερµηνεύεται ως δυνητική πλέον επιλογή ο ορισµός και τρίτης ηµέρας υποβολής των 
προσφορών κατά τον ίδιο τρόπο....Πάντως όµως απο τις προαναφερθείσες διατάξεις 
προκύπτει οτι µετά και το δεύτερο διαγωνισµό (εφόσον και σ΄αυτόν δεν υποβληθεί 
καµία προσφορά απο τους ενδιαφερόµενους) επιτρέπεται η προσφυγή στη διαδικασία 
µε απ΄ευθείας ανάθεση ή διαπραγµάτευση...)” 
 

          εισηγούµαστε :  

 

            α) ορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής του  διαγωνισµού του έργου, µε τους 

ίδιους όρους της διακήρυξης και µε νέα  ηµεροµηνία δηµοπράτησης που θα οριστεί για 

την 13-11-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00πµ. 

 

 
Συν/να : 1) Πρακτικό επιτροπής διαγωνισµού 
         
              
                 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
                           ΑΓΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
                                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο) 

 

∆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: 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» µε αριθµό µελέτης 45/2012 και µε προϋπολογισµό 150.000,00 €. 
(συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 23%). 

Στη Καλαµάτα,   και στη Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, οδός  Ψαρών  
αριθµός 15 σήµερα την  19 Οκτωβρίου 2012 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. οι 
υπογράφοντες : 

            Πρόεδρος : Κυβέλου Βασιλική  

               Τα Μέλη: Παπουτσής Κων/νος 

          Κοµπότη Νίκη 
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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.  116/2012 απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής   
Επιτροπής  του   ∆ήµου   Καλαµάτας (άρθρο 21 του Π.∆. 609/85 και του άρθρου 2 του 
Ν. 3263/04), προσήλθαµε 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,  Ν. 
3548/07 και µε το Ν. 3669/08 Κ∆Ε. 

Πριν από την έναρξη της δηµοπρασίας και περί ώρα 9:30 εδόθη εντολή από την 
αστυνοµία να εκκενωθεί ολόκληρο το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας 
ώστε να ελεγχθεί για τοποθέτηση βόµβας. Η διαδικασία ελέγχου ολοκληρώθηκε µετά 
την ώρα που προβλεπόταν η λήξη κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισµού. 

Συνεπώς δεν συγκροτήθηκε η επιτροπή για τη διεξαγωγή ∆ηµόσιου Μειοδοτικού 
∆ιαγωνισµού του ανωτέρω έργου. 

Με βάση τα ανωτέρω και τα άρθρα 22 του Ν.3669/08 και 18 της ∆ιακήρυξης του προς 
δηµοπράτηση έργου, σύµφωνα µε τα οποία «όταν δεν κατατεθεί καµία προσφορά, ο 
διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η 
Προϊσταµένη Αρχή», η επιτροπή υποβάλλει το παρόν πρακτικό για τα περαιτέρω. 

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

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΒΕΛΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 

2. ΝΙΚΗ ΚΟΜΠΟΤΗ 

 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 65595/31-10-2012 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Ένσταση «ΛΕΩΝΙ∆Α ΣΙΩΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

ΕΡΓΟ:  «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ  
ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ:  

1) Η µε αριθµό 63949/23-10-12 αποστολή Πρακτικού σχετικά µε τη 
δηµοπρασία την 19-10-2012 του παραπάνω έργου 

2) Η από 12-10-2012 ένσταση «ΛΕΩΝΙ∆Α ΣΙΩΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
3) Το ∆Υ/18-10-2012 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του δήµου 

Καλαµάτας   
 
Μετά το παραπάνω (1) σχετικό µε το οποίο σας αποστείλαµε το πρακτικό της 
δηµοπρασίας του έργου του θέµατος, από το οποίο φαίνεται ότι ο διαγωνισµός δεν 
κατέστι δυνατό να πραγµατοποιηθεί και µετά την παραπάνω (2) σχετική ένσταση 
«ΛΕΩΝΙ∆Α ΣΙΩΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε την οποία ζητείται η µαταίωση του εν λόγω 
διαγωνισµού τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, σας διαβιβάζουµε την παραπάνω ένσταση 
θεωρώντας ότι δεν έχει υπόσταση αφού ο διαγωνισµός όπως ανεφέρθη δεν 
πραγµατοποιήθηκε.  
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Επίσης σας διαβιβάζουµε το ∆Υ/18-10-2012 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του 
δήµου Καλαµάτας από το οποίο προκύπτει ότι σχετικά µε τις αναφερόµενες οφειλές 
του ∆ήµου Καλαµάτας προς την ενιστάµενη εργοληπτική επιχείρηση, έχει γίνει 
προσφυγή στο δικαστήριο και αναµένεται η εκδίκασή της. 

Κατόπιν τούτων θεωρούµε ότι η ένσταση της εταιρείας κατά του εν λόγω διαγωνισµού 
είναι απορριπτέα. 
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ:   
1. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
2. Επιτροπή διαγωνισµού (Κυβέλου) 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΒΕΛΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ M.Sc. 

 
 

Ο ∆ιευθυντής Τ.Υ. 
∆ήµου Καλαµάτας 

Β. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
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 
 

Υιοθετεί  

I. το υπ’ αριθµ. 1 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Επεµβάσεις – 
βελτιώσεις στα κοιµητήρια του Καλλικρατικού ∆ήµου Καλαµάτας»,  

II. την υπ’ αριθµ. πρωτ. 64849/26-10-2012 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων του ∆ήµου 
Καλαµάτας, 

III.  το  υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 65595/31-10-2012 έγγραφό της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτά,  ορίζει νέα ηµεροµηνία 
διεξαγωγής τού διαγωνισµού του έργου «Επεµβάσεις – βελτιώσεις στα 

κοιµητήρια του Καλλικρατικού ∆ήµου Καλαµάτας» την 13/11/2012, ηµέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. 
 
 

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. Καρβέλης Γεώργιος 
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  7. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 8 Νοεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


