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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   126/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 11η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 13654/4.3.2022 (ΦΕΚ 1011/4.3.2022 - τ. Β), μετά την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 24061/11-3-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  από  τα τακτικά  μέλη  του  Σώματος   οι  κ.κ. 
1) Αγγελής Αναστάσιος, 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Λιάππας Λεωνίδας,                         
4) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος, 6) Τζαμουράνης Βασίλειος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 120 απόφαση) και 7) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής          
κ. Κανάκης Βασίλειος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Άριος, Θουρίας και Καλαμάτας, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λαδά επειδή 
στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, 
και απ’ αυτούς, 
• παραβρίσκονται, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άριος             

κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος και λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα 
Μπάμπαλη Αικατερίνη, 

• δεν παραβρίσκονται, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θουρίας    
κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λαδά          
κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγγελή Μαρία και 
Καραγιάννης Ανδρέας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. 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 :

Επί του 5ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)». 

  
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24367/14-3-2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών και το υποβαλλόμενο με αυτό 5ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισμού, τα οποία είχαν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΟΥ 5oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)».

Σας υποβάλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθησαν 10-03-2022 
για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)» προϋπολογισμού: 
79.992,40 (με Φ.Π.Α) και αφορά την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., με ποσό προσφοράς 75.992,78 με Φ.Π.Α.

O Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Εθελοντισμού

Σκοπετέας Αναστάσιος

Συν/να: 5ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. V

    Στην Καλαμάτα, σήμερα 10-03-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πμ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 714/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022) (Αριθμ. Διακήρυξης 
646/2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 145604 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ 21PROC009804077

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος
2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος
3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

1.Με το υπ’ αριθ. ΙV πρακτικό της, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας 
ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 90/2022απόφασητης 
Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής.
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2.Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 
τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 
2.2.9.2. της εν λόγω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως 
άνω παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης και 
εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη την Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως παραγράφου 2.4.2.5της 
διακήρυξης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή.

3.Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 
ανάδοχο την 28/02/2022. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 09/03/2022 το 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.

4. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας». Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας με αρ.πρωτ: 
4100/04-03-2022

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρωτ: 73176200/24-01-2022 με 
διάρκεια έως 23-03-2022.

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 2841203/27-10-2022 με 
διάρκεια έως 26-04-2022

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 2823059/25-10-2022 με 
διάρκεια έως 22-04-2022

5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 2823236/25-10-2022 με 
διάρκεια έως 22-04-2022

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 2847996/27-10-2022 με 
διάρκεια έως 26-04-2022

7. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 05-03-2022 περί μη αθέτησης υποχρεώσεων όσο αφορά 
την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

8. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο Καλαμάτας (περί μη 
πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.) γεν. αρ. πιστοπ. 573/2022 04/03/2022

9. Γενικό Πιστοποιητικό από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.:1779999.2604181/09-03-2022
10. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται 

στοtaxisnet για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα με ημερομηνία 05-03-2022

11. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 05-03-2022 για λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τη 
παρ.2.2.3.4.

12. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 05-03-2022 περί μη επιβολής κύρωσης οριζόντιου 
αποκλεισμού.

13. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.: 
1771969/2591351/02-03-2022
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14. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 για αποδοχή όρων διακήρυξης και ύπαρξη 
εξοπλισμού και προσωπικού 

15. Πτυχίο Δασολογίας
16. Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος από ΓΕΩΤΕΕ Ε 5003/15-02-2022
17. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με αρ. πρωτ. 128/02-03-2022

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ 
αριθ. 23324/10-03-2022 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο 
παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την 
έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας με αρ.πρωτ: 
4100/04-03-2022

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρωτ: 73176200/24-01-2022 με 
διάρκεια έως 23-03-2022.

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 2841203/27-10-2022 με 
διάρκεια έως 26-04-2022

4. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 2823059/25-10-2022 με 
διάρκεια έως 22-04-2022

5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 2823236/25-10-2022 με 
διάρκεια έως 22-04-2022

6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 2847996/27-10-2022 με 
διάρκεια έως 26-04-2022

7. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 05-03-2022 περί μη αθέτησης υποχρεώσεων όσο αφορά 
την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

8. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο Καλαμάτας (περί μη 
πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.) γεν. αρ. πιστοπ. 573/2022 04/03/2022

9. Γενικό Πιστοποιητικό από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.:1779999.2604181/09-03-2022
10. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα με ημερομηνία 05-03-2022

11. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 06-03-2022 για λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τη 
παρ.2.2.3.4.

12. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 05-03-2022 περί μη επιβολής κύρωσης οριζόντιου 
αποκλεισμού.

13. Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.: 
1771969/2591351/02-03-2022

14. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 για αποδοχή όρων διακήρυξης και ύπαρξη 
εξοπλισμού και προσωπικού 

15. Πτυχίο Δασολογίας
16. Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος από ΓΕΩΤΕΕ Ε 5003/15-02-2022
17. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με αρ. πρωτ. 128/02-03-2022

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε 
έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 646/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
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3. την υπ’ αριθ. 90/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 
4. την υπ’ αριθ. 19531/28-02-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών
5. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Να κατακυρωθεί η υπηρεσία στην εταιρεία ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσό προσφοράς 
75.992,78 με Φ.Π.Α.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος

2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος

3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

Στην παρούσα απόφαση ενσωματώνονται:
• η υπ’ αριθμ. 29/2022 (ΑΔΑ: ΨΠ3ΜΩΕΕ-9Ν4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με 

την οποία υιοθετήθηκαν τα 2ο και 3ο πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού και αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», και 

• η υπ’ αριθμ. 90/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ8ΡΩΕΕ-ΑΙΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία υιοθετήθηκε το 4ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 
απορρίφθηκε η προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του, 
και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο αμέσως επόμενος συμμετέχοντας στο 
διαγωνισμό «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 

και οι οποίες αποφάσεις έχουν ως εξής:

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   4/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   29/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 26η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στη 4η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και  της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 2158/14.1.2022 (ΦΕΚ 67/14.1.2022 - τ. Β), μετά την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 6777/21-1-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα 
με το νόμο. 
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Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής και από  τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Αγγελής Αναστάσιος 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος, 6) Τζαμουράνης Βασίλειος και 7) 
Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 29 απόφαση και αποχώρηση στην υπ΄αριθμ. 
34 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος ο 
οποίος αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος κ. Κανάκη Βασίλειο.   

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Καλαμάτας και Μ. Μαντίνειας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν 
στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες και απ’ αυτούς:

o Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης. 

o Παραβρίσκεται η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Μαντίνειας 
κα Χρονοπούλου Μαρία.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 29 απόφαση) και 
Οικονομάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 29 απόφαση) καθώς και ο Αντιδήμαρχος  
κ. Καραγιάννης Ανδρέας. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ζητείται η εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του 
θέματος με τίτλο: «Επί των 2ου & 3ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία ¨Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)¨» λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης. 

Η σχετική διαδικασία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για το 2ο θέμα, κ. Σκοπετέα, το προ ημερησίας. Για το κατεπείγον.

Λοιπόν, αφορά τη συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου, η τρέχουσα 
σύμβαση λήγει άμεσα και από ό,τι θυμάστε στην προηγούμενη Οικονομική 

Επιτροπή είχαμε φέρει το θέμα, πάλι δεν είχε φέρει εγγυητική ο κ. Τσούπρος, αποτελεί 
βασική εργολαβία, όπως ξέρετε,  το οργανωμένο  πράσινο, και  χρειαζόμαστε άμεσα 
σύμβαση. 
Στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή είχαμε 3 διαγωνισμούς χωρίς εγγυητικές, φέραμε 
μόνο αυτήν, γιατί είναι σημαντική.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι;

ΚΑΝΑΚΗΣ: Από εμάς είναι Ναι.

Η ανάδειξη προσωρινού μειοδότη. 
Κύριε Τζαμουράνη;

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι θα πω και εγώ, είναι θέμα καθαρά εφαρμογής του… 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 
που το Σώμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με 
τα τακτικά θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο:

Επί των 2ου & 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την υπηρεσία «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)».

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7603/25-01-2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών και τα υποβαλλόμενα με αυτό 2ο & 3ο πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας του εν 
λόγω διαγωνισμού, τα οποία είχαν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου & 3oυ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤHN ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)».

Σας υποβάλουμε τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθησαν στις 24-01-
2022και 25-01-2022 για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)» 
προϋπολογισμού:79.992,40 (με Φ.Π.Α) και αφορούν την κατακύρωση του προσωρινού μειοδότη με 
προσφορά 75.192,86 € (με Φ.Π.Α).

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη στο τεχνικό πρόγραμμα 2022 με ΚΑ 35.6262.09 και 
υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. απόφασης 194/2022.

O Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Εθελοντισμού

Σκοπετέας Αναστάσιος

Συν/να: 2ο&3οΠρακτικό διενέργειας διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΙI

Στην Καλαμάτα, σήμερα την 24/01/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:50 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στo Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 714/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Συντήρηση 
οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022) (Αριθμ. Διακήρυξης 646/2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 
145604 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009804077

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος
2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος
3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

1. Την 10/01/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική 
προσφορά» των διαγωνιζομένων και στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων 
συμμετοχής. Με το από 1ο πρακτικό της, η επιτροπή πρότεινε την απόρριψη της προσφοράς του 
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Τσούπρου Δαυίδ Χαρίλαου, ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την 
προσφορά του

Το ανωτέρω πρακτικό επικυρώθηκε με την 15/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: Ω2Π6ΩΕΕ-Α7Σ), η οποία 
κοινοποιήθηκε την 24/01/2022 σε όλους του προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

2. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
συστήματος

Ημερομηνία

υποβολής 
προσφοράς

Ώρα

υποβολής 
προσφοράς

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 258845 31/12/2022 07:27:23

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 256646 31/12/2022 09:13:44

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 253337 30/12/2022 13:57:30

4 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 259122 28/12/2022 23:29:07

3. Με την 15/2022 ΑΟΕ απορρίφθηκε η προσφορά με α/α 4 του Τσούπρου Δαυίδ Νικολάου. 
Οπότε οι παραπάνω πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
συστήματος

Ημερομηνία

υποβολής 
προσφοράς

Ώρα

υποβολής 
προσφοράς

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 258845 31/12/2022 07:27:23

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 256646 31/12/2022 09:13:44

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 253337 30/12/2022 13:57:30

4. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 311/03-01-2022

Συνεπώς, ο αντίστοιχος ενσφράγιστος φάκελος, υποβλήθηκε εμπροθέσμως και νομοτύπως από τον 
συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Όλοι οι συμμετέχοντες αφενός προσκόμισαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής 
έκδοσης και αφετέρου τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες 
κατηγορίες β,γ και δ οπότε δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με το 
άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης).

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι 
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ)

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 2.4.3.2 
της διακήρυξης

Πτυχία Γεωπόνου και Τεχνολόγου 
Γεωπονίας

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΜΕΔΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ)

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 2.4.3.2 
της διακήρυξης

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΜΕΔΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ)

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 2.4.3.2 
της διακήρυξης

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΜΕΔΕ

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι όλοι οι συμμετέχοντες προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων από 
τη διακήρυξη δικαιολογητικών συμμετοχής.

6. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα:

Οι Λάμπος Ιωάννης και Σία ΕΕ και Παναγιώτης Γ. Χριστοδουλάκης και Σία ΕΕ παρόλο που στην 
προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση ανέφεραν την ύπαρξη του απαιτούμενου πτυχίου δεν το είχαν 
προσκομίσει. Σύμφωνα με του άρθρου 102 και του άρθρο 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016, η επιτροπή 
διαγωνισμού ζήτησε από τους προαναφερόμενους συμμετέχοντες την υποβολή του απαραίτητου 
πτυχίου σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών (Έγγραφα με αρ. πρωτ. 7252/24-01-2022 προς 
Λάμπος Ιωάννης και Σία ΕΕ και 7249/24-01-2022 προς Παναγιώτης Γ. Χριστοδουλάκης και Σία ΕΕ). Σε 
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κάθε έναν συμμετέχοντα κοινοποιήθηκαν οι προαναφερόμενες επιστολές μέσω της ενέργειας 
επικοινωνία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 

Η συνεδρίαση διακόπηκε και συνεχίστηκε την 25/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες. Η εταιρεία Λάμπος Ιωάννης και Σία ΕΕ 
προσκόμισε το πτυχίο την 24/01/2022 ενώ η εταιρεία Παναγιώτης Γ. Χριστοδουλάκης και Σία ΕΕ 
προσκόμισε το πτυχίο την 25/01/2022. Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και από τους δυο συμμετέχοντες. Συνεπώς, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και 
νομοτύπως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

Οι προσφορές των συμμετεχόντων είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και γίνονται 
αποδεκτές.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 646/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις υπ’ αριθ. 106751/17-11-2021 και 2184/10-01-2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
5. τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή 
προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1277/2021 και 194/2022
6. τη βεβαίωση του ΠΟΥ (ΑΔΑ ΩΗΛ8ΩΕΕ-ΤΘΒ) που προβλέπεται στην παρ. 8 άρθρο 67 ν. 4270/2014 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, (αφορά μόνο πολυετείς 
δαπάνες για τις οποίες προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το 
επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη και δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος στο οποίο εκκινεί η διαδικασία ανάθεσης)
7. το από 10/01/2022 1ο πρακτικό 
8  την με αριθμό 15/2022 ΑΟΕ περί αποκλεισμού του συμμετέχοντα Τσούπρου Δαυιδ Χαρίλαου

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες 
με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:

Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος

1 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 258845

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 256646

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 253337

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος

2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος

3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΙIΙ

Στην Καλαμάτα σήμερα την 25/01/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
στο Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων. η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 714/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Συντήρηση 
οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022) (Αριθμ. Διακήρυξης 646/2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 
145604 αριθμόσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό ΜητρώοΔημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009804077

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος
2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος
3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

1. Την 10/01/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική 
προσφορά» των διαγωνιζομένων και στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων 
συμμετοχής. Με το από 1ο πρακτικό της, η επιτροπή πρότεινε την απόρριψη της προσφοράς του 
Τσούπρου Δαυίδ Χαρίλαου, ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την 
προσφορά του.

Το ανωτέρω πρακτικό επικυρώθηκε με την 15/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: Ω2Π6ΩΕΕ-Α7Σ), η οποία 
κοινοποιήθηκε την 24/01/2022 σε όλους του προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

2., Την 24/01/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τααποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών στο 2οπρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

3. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά.

3. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορέςπαρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα,κατά σειρά 
μειοδοσίας, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσό οικονομικής 
προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)

1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 60.639,40

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 61.284,50

3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ 63.864,90

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης. 
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Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
ΕΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό 75.192,86 (με ΦΠΑ).

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 646/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις υπ’ αριθ. 106751/17-11-2021 και 2184/10-01-2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
5. τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή 
προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1277/2021 και 194/2022
6. Τη βεβαίωση του ΠΟΥ (ΑΔΑ ΩΗΛ8ΩΕΕ-ΤΘΒ) που προβλέπεται στην παρ. 8 άρθρο 67 ν. 4270/2014 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, (αφορά μόνο πολυετείς 
δαπάνες για τις οποίες προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το 
επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη και δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος στο οποίο εκκινεί η διαδικασία ανάθεσης)
7. το από 10/01/2022 1ο πρακτικό 
8  την με αριθμό 15/2022 ΑΟΕ περί αποκλεισμού του συμμετέχοντα Τσούπρου Δαυιδ Χαρίλαου
9. το από 24/01/20222οπρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών 

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ως προσωρινού αναδόχου της 
υπηρεσίας Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, 
σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη 
χαμηλότερη τιμή. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος

2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος

3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Μόνο ήθελα να ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο.
Πέρυσι η αντίστοιχη εργολαβία τι έκπτωση είχε σε σχέση με τις τιμές της 

μελέτης;

Για την περσινή εργολαβία δεν το θυμάμαι αλλά μπορώ να το βρω και να σας 
απαντήσω.

Γιατί βλέπω μια χαμηλή σχετικά έκπτωση σ’ αυτήν και απλά για λόγους έτσι 
παρακολούθησης της αγοράς το ρωτώ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Τώρα λέτε για το 3ο πρακτικό;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Προφανώς.

Ναι, ωραία. Στο ποσό είναι χωρίς ΦΠΑ στην 1η σελίδα και στη 2η -στην από 
πίσω- είναι με το ΦΠΑ.

Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι ο διαγωνισμός… ο διαγωνισμός ήταν 69 
χιλιάδες, αν δεν κάνω λάθος, 79 χιλιάδες, ο προϋπολογισμός δηλαδή του 

διαγωνισμού και η προσφορά είναι 75.192. Και από ό,τι έχω υπολογίσει η έκπτωση είναι της 
τάξεως του 6%. 
Γι’ αυτό ρώτησα.

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Τον περσινό εσείς ρωτήσατε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πόσο ήταν πέρυσι.

ΦΑΒΑΣ: 4… αν θυμάμαι καλά, 4 πρέπει να είναι.

Και το δεύτερο που θέλω να…, για λόγους, για λόγους περισσότερο επειδή 
γράφονται τα πρακτικά και θα πάνε, υπάρχει ένα λάθος στο εισηγητικό ότι 

ο διαγωνισμός, μάλλον η υποβολή -λέει- της προσφοράς έγινε 30/12ου του ’22. Είναι λάθος, 
μάλλον 30/12ου του ’21 πρέπει να είναι, έτσι; Ελέγξτε το και διορθώστε το.

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Ωραία. Για το περσινό να ρωτήσουμε την Υπηρεσία.

Αν δεν έχει σχέση με την ψηφοφορία, κ. Τζαμουράνη, να συνεχίσουμε, να 
πληροφορηθεί ο κ. Αντιδήμαρχος, να το κλείσουμε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, είπα, είπα Ναι, δεν έχω θέμα με…

Εντάξει. 
Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι; 

Κύριε Κανάκη;

ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι, ΟΜΟΦΩΝΑ.

ΟΜΟΦΩΝΑ.
Κύριε Σκοπετέα, να ζητήσετε την έκπτωση στον περσινό διαγωνισμό, να 

ενημερωθεί το Σώμα.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί τα 2ο και 3ο πρακτικά της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου 
(2022)», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
και συγκεκριμένα αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», γιατί η προσφορά του είναι 
πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές 
και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή (60.639,40 € χωρίς ΦΠΑ και 75.192,86 € με 
Φ.Π.Α). 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   8/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   90/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 23η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 8η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 8681/11.2.2022 (ΦΕΚ 607/12.2.2022 - τ. Β), μετά την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 16370/18-2-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
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Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  από  τα τακτικά  μέλη  του  Σώματος   οι  κ.κ. 
1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 84 
απόφαση) και 6) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος και 
2) Τζαμουράνης Βασίλειος.   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα  αναπληρωματικά  μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  
κ.κ.  Σωφρονάς Γεώργιος και  Σκοπετέας Αναστάσιος,  αναπληρώνοντας  τα  τακτικά μέλη 
κ.κ. Τζαμουράνη Βασίλειο και Αγγελή Αναστάσιο, αντίστοιχα.   

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στην εν λόγω Δημοτική Κοινότητα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγγελή Μαρία και Καραγιάννης 
Ανδρέας. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου 

(2022)». 
  
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16439/18-2-2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών και το υποβαλλόμενο με αυτό 4ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισμού, τα οποία είχαν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΟΥ 4oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)».

Σας υποβάλουμε τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθησαν 11-02-2022 
για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)» 
προϋπολογισμού:79.992,40(με Φ.Π.Α) και αφορούν απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού 
αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε, την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής 
του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 103 του ν. 4412/2016 και την ανάδειξη ως 
προσωρινού αναδόχου του αμέσως επόμενου οικονομικού φορέα με την χαμηλότερη προσφορά και 
συγκεκριμένα την εταιρεία ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσό προσφοράς 75.992,78 με Φ.Π.Α.
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Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη στο τεχνικό πρόγραμμα 2022 με ΚΑ 35.6262.09και 
υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. απόφασης 194/2022.

O Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Εθελοντισμού

Σκοπετέας Αναστάσιος

Συν/να: 4οΠρακτικό διενέργειας διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΙV

                                                                   
    Στην Καλαμάτα, σήμερα 11-02-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ. συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 
άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 714/2021 απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022) (Αριθμ. Διακήρυξης 
646/2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 145604 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε 
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ 21PROC009804077

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος
2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος
3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

1. Με τα υπ’ αριθ. ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικά της, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της εταιρείας 
Παναγιώτης Γ. Χριστοδουλάκης και Σία ΕΕ ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 29/2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής.

2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στην εταιρεία Παναγιώτης Γ. Χριστοδουλάκης και 
Σία ΕΕ, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 
παράγραφο 2.2.9.2. της εν λόγω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως 
άνω παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης και 
εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη την Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως παραγράφου 2.4.2.5 της 
διακήρυξης.
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Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που 
υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή. 

3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 
ανάδοχο την 03/02/2022. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 08/02/2022 το 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας». Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας με αρ.πρωτ: 
1967/07-02-2022

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρωτ: 73283514/07-02-2022 με 
διάρκεια έως 07-04-2022.

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 367448/07-02-2022 με 
διάρκεια έως 05-08-2022

4. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 περί μη αθέτησης υποχρεώσεων όσο αφορά 
την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο Καλαμάτας (περί μη πτώχευσης, 
αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.) γεν. αρ. πιστοπ. 205210/2022 07/02/2022

6. Γενικό Πιστοποιητικό από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.:1740405.2544759/07-02-2022
7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα με ημερομηνία 08-02-2022

8. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 για λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τη 
παρ.2.2.3.4.

9. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 περί μη επιβολής κύρωσης οριζόντιου 
αποκλεισμού.

10. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται το ειδικό επάγγελμα με αρ. 
πρωτ. 56/08-02-2022

11. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 για αποδοχή όρων διακήρυξης και ύπαρξη 
εξοπλισμού και προσωπικού 

12. Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ την 23-08-2019
13. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 για καταστατικό και πιστοποιητικό μεταβολών

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. 
12826/10-02-2022 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο 
παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την 
έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας με αρ.πρωτ: 
1967/07-02-2022

2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρωτ: 73283514/07-02-2022 με 
διάρκεια έως 07-04-2022.

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 367448/07-02-2022 με 
διάρκεια έως 05-08-2022

4. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 περί μη αθέτησης υποχρεώσεων όσο αφορά 
την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο Καλαμάτας (περί μη πτώχευσης, 
αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.) γεν. αρ. πιστοπ. 205210/2022 07/02/2022

6. Γενικό Πιστοποιητικό από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.:1740405.2544759/07-02-2022
7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα με ημερομηνία 08-02-2022

8. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 για λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τη 
παρ.2.2.3.4.

9. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 περί μη επιβολής κύρωσης οριζόντιου 
αποκλεισμού.

10. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται το ειδικό επάγγελμα με αρ. 
πρωτ. 56/08-02-2022

11. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 για αποδοχή όρων διακήρυξης και ύπαρξη 
εξοπλισμού και προσωπικού 

12. Κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ την 23-08-2019
13. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 08-02-2022 για καταστατικό και πιστοποιητικό μεταβολών

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε 
έντυπη μορφή δεν είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη. Συγκεκριμένα δεν 
υποβλήθηκε το πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης όπως απαιτείται από το άρθρο 2.2.9.2.Β.6.i 
της διακήρυξης.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 646/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. την υπ’ αριθ. 29/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας Παναγιώτης Γ. Χριστοδουλάκης και Σία ΕΕ 
4. την υπ’ αριθ. 1598/03-02-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών
5. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε, την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 
72 και 103 του ν. 4412/2016 και την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του αμέσως επόμενου 
οικονομικού φορέα με την χαμηλότερη προσφορά και συγκεκριμένα την εταιρεία ΛΑΜΠΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με ποσό προσφοράς 75.992,78 με Φ.Π.Α. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος

2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος

3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

Η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Σκοπετέα Αναστασίου καθώς και η διαλογική συζήτηση που 
διεξάγεται επί του θέματος, έχουν αναλυτικά ως εξής:
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Ναι, κ. Πρόεδρε, πάλι ως η εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής, μόνο στο 
αποφασιστικό συγκεκριμένα λέει: την απόρριψη της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου κ. Χριστοδουλάκη, καθώς δεν είχε τα δικαιολογητικά, όπως βλέπετε 
στο (6) πάνω, στην εισήγηση, και προσωρινός ανάδοχος είναι ο κ. Λάμπος Ιωάννης. 
Στο αποφασιστικό όμως θα αλλάξουμε την κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής, δεν 
γίνεται κατάπτωση γιατί βάσει των αποφάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών δεν πρέπει να γίνει κατάπτωση. 
Έχω μπροστά μου και τους λόγους κατάπτωσης που μπορώ να διαβάσω, ότι η εγγυητική 
συμμετοχής δεν καταπίπτει σε κάθε περίπτωση μη απόδειξη συνδρομής λόγω αποκλεισμού, 
αλλά αποκλειστικά στην περίπτωση όπου προκύπτει ότι ο προσφέρων παρείχε ψευδή, 
δηλαδή συνειδητά και εν γνώσει του μη ανταποκρινόμενα στην αλήθεια στοιχεία περί της μη 
συνδρομής στο πρόσωπό του λόγω αποκλεισμού. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ψευδής, υπάρχει αμέλεια και όχι δόλος. Είναι μαζί μας 
και η κα Χιουρέα από την Υπηρεσία, αν θέλετε περισσότερες διευκρινίσεις. 

Συνεπώς, κ. Αντιδήμαρχε, θα αλλάξει το συντακτικό και το αποφασιστικό. Μη 
κατάπτωση. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι σημαίνει αμέλεια;

ΦΑΒΑΣ: Διέλαθε της αντιλήψεώς του, κύριε συνάδελφε. 

Και ποιος κρίνει την αμέλεια ή τον δόλο; Και αν υπάρχει αμέλεια από δόλο; 
Τέλος πάντων, επειδή… 

Ερώτηση ο κ. Κοσμόπουλος και είναι και η Υπηρεσία εδώ, να απαντηθεί. 
Ορίστε, κ. Κοσμόπουλε. Επαναλάβετε. 

Ποιος κρίνει αν είναι με αμέλεια ή δόλο; Και αν υπάρχει αμέλεια λόγω 
δόλου; Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η ισορροπία για να αποφανθεί 

κάποιος αν πρόκειται για αμέλεια ή για δόλο. Τέλος πάντων, επειδή ο δεύτερος, η διαφορά 
του πρώτου με τον δεύτερο είναι ελαχίστη, κάτω από ένα χιλιάρικο, δεν υπάρχει θέμα, θα 
προχωρήσουμε στην υπηρεσία και εντάξει, και ούτως ή άλλως δεν είναι και μεγάλη η 
εγγυητική, αλλά αυτό είναι μία ισορροπία η οποία δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να ειπωθεί, 
δηλαδή πιθανότατα να έπρεπε να υποστηριχθεί και με μια απόφαση και με μια γνωμοδότηση 
της Νομικής Υπηρεσίας. 
Τέλος πάντων, εγώ θα ψηφίσω Ναι στο δεύτερο και τελείωσε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σωφρονάς. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Και εμείς Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λιάππας;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι.

Συνεπώς ΟΜΟΦΩΝΑ. 
Να επανέλθουμε λίγο στο αποφασιστικό. Την απόρριψη της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής. 

Χωρίς. Μπαίνει το ¨χωρίς¨. 
ΟΜΟΦΩΝΑ. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί το 4ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου 
(2022)», με την τροποποίησή του όπως αναφέρθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. 
Σκοπετέα Αναστάσιο και αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής και συγκεκριμένα 
• απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής 
συμμετοχής του,

και
•  αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον αμέσως επόμενο συμμετέχοντα στο 

διαγωνισμό «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 75.992,78 
€ με ΦΠΑ.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Σωφρονάς Γεώργιος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»



Συνεδρίαση :  11/2022 Τετάρτη  16 / 3 / 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ   126/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62331694227962d6308bb3c4 στις 18/03/22 07:39
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 21

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί το 5ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)», το οποίο 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα, 
κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα «ΛΑΜΠΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό προσφοράς 75.992,78 € με ΦΠΑ, που είχε 
αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος με την υπ’ αριθμ. 90/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ8ΡΩΕΕ-ΑΙΞ) 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία ενσωματώθηκε ως 
ανωτέρω στην παρούσα απόφαση,
γιατί τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη 
μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η διακήρυξη.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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