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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   337/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 
μεσ.  στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 38η/2019 συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 46839/11-10-2019 
πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης 
Νικόλαος  και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος. 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μαρινάκης Σαράντος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αγγελής Αναστάσιος, Αθανασόπουλος Κων/νος και Δρούγας Παντελής, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Αλειφέρη 
Καραθανάση Ελένη, Μαρινάκη Σαράντο και  Πολίτη Δημήτριο,  αντίστοιχα.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

Παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων 1) Θουρίας κ. Κυριακόπουλος 
Κωνσταντίνος και  2) Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος.  

Δεν παραβρίσκονται  1) ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας 
Παναγιώτης και 2) ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας κ. Καζάκος Γεώργιος.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων: 1) 
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος και 2) 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» κα Κουζή Αντωνία, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και 

πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν 
Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται  στο από 11-10-2019 σχετικό έγγραφο της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, καθώς και 
στο υποβαλλόμενο με αυτό 2ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισμού, τα οποία έχουν αναλυτικά ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Αποστολή 2ου πρακτικού επιτροπής Διεξαγωγής Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού 

Μειοδοτικού Διαγωνισμού με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 

ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας του άρθρου 95 παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 (ΚΔΕ) για την 

ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου:  

 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, 

ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ ΚΛΠ) & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ  »  

 

Α.Μ. 124 /2017 

Προϋπολογισμού 489.440,00 € χωρίς ΦΠΑ και 644.000,0 € συμπεριλ. του ΦΠΑ 

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:80623  

 

Σας διαβιβάζουμε τo 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανωτέρω έργου και παρακαλούμε 

για τις δικές σας ενέργειες. 

 

Συνημμένο: 2ο Πρακτικό 

 

11/10/2019  11/10/2019 

  <<ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ >> 

 

 

O ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ& 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

   

ΜΑΡΑΝΤΟΣ Φ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 

2
ο  

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 

Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν    Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, (ΑΡΘΡΟ 95 ΠΑΡ.2α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) ΤΟΥ Ν.4412/16 (ΚΔΕ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 

Κ.Λ.Π.) & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» 

 

Στο Διοικητήριο της Π.Ε Λακωνίας, στις 04/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. οι 

υπογράφοντες : 



Συνεδρίαση :  38/2019 Τετάρτη   16 / 10 / 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ   337/2019 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

Πρόεδρος : Άγγελος Πλειώτας, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Τα μέλη : Ιωάννης Μυλωνάς, Π.Ε. Χημικός Μηχανικός, Δ. Πύλου – Νέστορος 

 : Παναγιώτης Κωστάκος, Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, Περιφέρειας Πελοποννήσου 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας, κατόπιν 

κληρώσεως που διενεργήθηκε την 2019-03-18 13:00:59, μέσω της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, 

Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών 

& Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ) και ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: mimed-ecb-a-

2-id-aa-3046-eba-2019-03-15-13:00:00.000000 και την υπ. αρ. 93/2019 Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, στα γραφεία της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λακωνίας , στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας, προκειμένου να 

προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης 

στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του έργου. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη . 

1. Την υπ' αριθ.263/2019 Απόφαση που περιέχεται στο υπ'  αριθ.31o/21-08-2019 (ΑΔΑ:6Λ5ΗΩΕΕ-

ΣΔΟ) Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την  οποία εγκρίνεται το 1
Ο
 

Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου του θέματος σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος 

αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ", με μέση έκπτωση προσφοράς 

63,15%. Η Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ στις 27/08/2019. 

2. Την  από 12-09-2019 πρόσκληση της υπηρεσίας προς τον προσωρινό ανάδοχο ( "PPS SQUARE IKE 

ΤΕΧΝΙΚΗ") με την οποία κλήθηκε υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

3. Την από 27/09/2019  εμπρόθεσμη  ηλεκτρονική υποβολή από τον  προσωρινό ανάδοχο μέσω  του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης. Μέσα στην προθεσμία των τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή, προσκόμισε σφραγισμένο φάκελο που 

έλαβε αριθ. πρωτ. 44258/30-09-2019, με τα δικαιολογητικά  σε έντυπη μορφή.  

 

Και αφού στη συνέχεια η Επιτροπή έλεγξε και μονόγραψε τα σχετικά δικαιολογητικά τα  

καταχώρησε  στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

A/Α 
ΕΙΔΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

από τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ "PPS SQUARE IKE 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

1 Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ24/16330/16-04-2019 Βεβαίωση  

Εγγραφής στο ΜΕΕΠ.  

Λήξη ισχύος στις 15/04/2022 

2. Ενημερότητα Πτυχίου  - 

3. 

Πιστοποιητικό περί του ότι έχουν 

εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις, όσον αναφορά 

στην καταβολή φόρων (φορολογική 

ενημερότητα) από τον οικονομικό φορέα, 

αλλά και από τις κοινοπραξίες που τυχόν 

αυτός συμμετέχει, για δημόσια έργα που 

είναι σε εξέλιξη. 

Το υπ’ αριθμ. Πρωτ 

 66605219/24-04-2019  

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 

της Α.Α.Δ.Ε. 

Λήξη ισχύος: 

 24/05/2019 

 

Το υπ’ αριθμ. Πρωτ 

 67315576/16-09-2019  

Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 

της Α.Α.Δ.Ε. 
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Λήξη ισχύος: 

 16/11/2019 

4. 

Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται 

από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και 

καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο για τυχόν προσωπικό του, με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για τα έργα 

που εκτελεί ο οικονομικός φορέας μόνος 

του ή/και σε κοινοπραξία καθώς και γ) για 

τα στελέχη του, που έχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. 

Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 864/24-04-2019, 

Αρ.Συστήματος 047/Υ/698/2019 Βεβαίωση  

Ασφαλιστικής Ενημερότητας  ΕΦΚΑ  "PPS SQUARE 

IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

Λήξη ισχύος : 

 23-10-2019 

    Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1419/23-01-2019  Βεβαίωση       

    Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (Παπουτσής Γεώργιος 

του Ιωάννη) 

Λήξη ισχύος : 

 23-07-2019 

    Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11422/05-07-2019  Βεβαίωση      

    Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (Παπουτσής Γεώργιος 

του  Ιωάννη) 

Λήξη ισχύος : 

 05-01-2020 

     Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5590/04-04-2019  Βεβαίωση      

    Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (Παπουτσής Ιωάννης 

του Γεωγίου) 

Λήξη ισχύος : 

 04-10-2019 

    Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5737/05-04-2019  Βεβαίωση       

    Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (Βελισσάριος 

Γεώργιος του Δημητρίου) 

Λήξη ισχύος : 

 05-10-2019 

5. 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.Α4 καθώς και 

της παρ.Α9 του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 
ΝΑΙ 

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 

τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. 

 Το με  αριθ. πρωτ. 9519/2019 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου Αθηνών, περί μη πτωχεύσεως, 

"PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 4461/2019 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ», "PPS SQUARE 

IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 26798/2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 

ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ», "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 26800/2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 

ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ», "PPS 

SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 26801/2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 
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ΜΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ – 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 99 Ν.3588/2007)», "PPS 

SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 8205/2019 Πιστοποιητικό 

Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ», "PPS SQUARE 

IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 18832/2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, περί 

μη πτωχεύσεως, "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 44479/2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 

ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ», "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 44481/2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 

ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ», "PPS 

SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 44482/2019 

Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 

ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ– ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 99 

Ν.3588/2007)», "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

 Το αρ.πρ.52441/12-04-2019 Αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης (Γεωργία Καραντάκη). 

 Το αρ.πρ.149065/16-04-2019 Αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αθηνών (Ιωάννη Παπουτσή).  

 Το αρ.πρ.7040/11-04-2019 Αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Καλαμάτας (Γεώργιο Παπουτσή).  

 Το αρ.πρ.119939/17-09-2019 Αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης (Γεωργία Καραντάκη).  

 Το αρ.πρ.323836/17-09-2019 Αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Αθηνών (Ιωάννη Παπουτσή).  

 Το αρ.πρ.15868/17-09-2019 Αντίγραφο 

Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 

Καλαμάτας (Γεώργιο Παπουτσή).   

8. 

Πιστοποιητικό από τη Δ/νση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 

 Η από 25-09-2019 Υπεύθυνη Δήλωση. 

 

9. 
Βεβαίωση του αρμοδίου επιμελητηρίου (εν 

προκειμένω του Τ.Ε.Ε.) ότι τα πρόσωπα που 
 Η με  αριθ. πρωτ. 4578/29617/14-02-2019 

βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Γεώργιο Παπουτσή) 
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στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση 

δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο να θέτει σε 

αμφιβολία την ακεραιότητα του 

οικονομικού φορέα. 

 

 Η με  αριθ. πρωτ. 4578/128123/14-02-2019 

βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Ιωάννη Παπουτσή) 

 Η με  αριθ. πρωτ. 5460/47973/26-02-2019 

βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Γεώργιο Βελισσάρη) 

 Η με  αριθ. πρωτ.17538/29617/22-07-2019 

βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Γεώργιο Παπουτσή) 

 Η με  αριθ. πρωτ. 17538/128123/22-07-2019 

βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Ιωάννη Παπουτσή) 

 Η με  αριθ. πρωτ. 17538/47973/22-07-2019 

βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Γεώργιο Βελισσάρη) 

10. 

 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης 

μετοχών.  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PPS AQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ 800851889 – 

ΑΡ.ΓΕΜΗ 143004701000, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΠΟ 21-05-2019 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

70.000,00 ΕΥΡΩ 

11. 
Στοιχεία νομιμοποίησης του προσωρινού 

αναδόχου.  

 Το αρ.πρ.793503.1143038/04-04-2019 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, Εμπορικού & 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

 Η αρ.πρ. 1556230/23-05-2019, Ανακοίνωση 

καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου 

Αθηνών, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 

1746947, 

 της από 21-05-2019 Απόφασης της 

Συνέλευσης των εταίρων της Ι.Κ.Ε. με την 

επωνυμία «PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο 

«PPS-SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ»  

 Το αρ.πρ.897430.1301365/19-09-2019 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, Εμπορικού & 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

12. Ανεκτέλεστο έργων 
 Η από 02-05-2019 Υπεύθυνη Δήλωση. 

 Η από 25-09-2019 Υπεύθυνη Δήλωση.  

13. Βεβαιώσεις περαίωσής έργων  - 

14. ΣΑΤΕ 

Η αρ.πρ. ΒΠ 2419/0957/25-04-2019 Βεβαίωση μη 

πειθαρχικού παραπτώματος 

Λήξη ισχύος : 

 31-12-2019 

Η αρ.πρ. Β 2419/0958/25-04-2019 Βεβαίωση για τη 

συμμετοχή σε δημοπρασίες 

Λήξη ισχύος : 

 31-12-2019 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε νομίμως και 

εμπροθέσμως ο οικονομικός  φορέας "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" η Επιτροπή Διαγωνισμού, 

διαπιστώνει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 103 του Ν.4412/2016 και 
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εισηγείται  

 

την έγκριση του παρόντος πρακτικού και την κατακύρωση της σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 6 

του άρθρου 103 του Ν.4412/2016) στην Ε.Ε. "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" η οποία πρόσφερε μέσο 

ποσοστό έκπτωσης 63,15 % επί του προϋπολογισμού  της μελέτης. 

 

Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε το Πρακτικό του Ελέγχου των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο εκδόθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφηκε ως 

κατωτέρω.   

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Άγγελος Πλειώτας 

Τα Μέλη 

 

Ιωάννης Μυλωνάς,  

 
Παναγιώτης Κωστάκος, 

 
 

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

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε;  

 
Εκεί ήθελα να φτάσω. 63,15% η έκπτωση.  
Μία παράκληση, κ. Μπασακίδη, μία σύσκεψη με τον κ. Τζαμουράνη, 

εμένα, κάποιον άλλον συνάδελφο ή όποιον θέλει από τον κ. Μάκαρη πιθανότατα, εάν θέλει, 
να συζητήσουμε πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει αυτό το μέγεθος της έκπτωσης και τι 
μέτρα μπορούμε να πάρουμε ώστε να μην έχουμε 15, 5, 10, 10 αναβολές της ημερομηνίας 
λήξεως κτλ. της προθεσμίας η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο.  
Από κει και ύστερα,… 
 
ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, εντάξει, προφανώς, εφόσον θα είναι με την Υπηρεσία, θα είναι ή η 
Προϊσταμένη ή η Διευθύντρια της Υπηρεσίας, η οποία θα μεταφέρει το 

κλίμα της στους επιβλέποντες. Αν θέλει να είναι και οι επιβλέποντες, και οι επιβλέποντες.  
Απλώς παράλληλα, σαφέστατα, η διαδικασία έχει τηρηθεί καθ’ όλα νόμιμα, την 
υπερψηφίζουμε, δεν μπορούμε να μην την ψηφίσουμε.  

 
Εγώ να διατυπώσω μία απορία. Μήπως τελικά δίνεται η δυνατότητα στους 
εργολάβους να χρησιμοποιούν ανακυκλούμενα υλικά τα οποία πιθανότατα να 

τους έρχεται πιο φτηνά, να το πω έτσι, στην προμήθεια και γι’ αυτό να υπάρχουν αυτές οι 
μεγάλες εκπτώσεις;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης κάτι θέλει να πει, σας παρακαλώ.  
 
ΑΓΓΕΛΗΣ: Στη σύσκεψη θα ήθελα να συμμετάσχει και η «Πρωτεύουσα Δύναμη».  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σαφέστατα, σαφέστατα.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγώ, κ. Πρόεδρε, θέλω να επισημάνω τα εξής: Το έργο αυτό είναι έργο 
αναπλάσεων, αστικών αναπλάσεων, μέσα στο ιστορικό και στο εμπορικό 

κέντρο της πόλης. Έχει προϋπολογισμό 489.440 συν ΦΠΑ, δηλαδή 644.000. Η προσφορά 
του αναδόχου με την έκπτωση του 63,15% σημαίνει 180.000 συν το ΦΠΑ, δηλαδή σχεδόν 
στο 1/3.  

Από τα στοιχεία που αναζήτησα, είδα ότι στο διαγωνισμό έχουν πάρει μέρος 4 εταιρείες εκ 
των οποίων η μία που είναι η μειοδότρια από το όνομα καταλαβαίνω "PPS SQUARE" πρέπει… 

Καταρχήν δεν πρέπει να είναι Καλαματιανή, δεν πρέπει να είναι από δω, αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει τίποτα, θαρρώ ότι πρέπει να είναι κάποια εταιρεία απ’ την Αθήνα και μάλλον 
νεώτερου συναδέλφου γιατί συνήθως έτσι συνηθίζεται να βάζουνε οι νεώτεροι... Η δεύτερη, 
οι επόμενες τρεις προσφορές είναι από ντόπιους εργολάβους που ξέρουν καλύτερα θεωρώ τις 
αδυναμίες του συγκεκριμένου έργου.  

Οι εκπτώσεις: Η πρώτη, η μειοδότρια είναι 63,15, η δεύτερη 43,84, διαφορά 20% περίπου, η 
τρίτη 38,48, 5 μονάδες μικρότερη απ’ τη δεύτερη και η τέταρτη είναι στο 37%, μια μονάδα 
λιγότερο απ’ την τρίτη.  

Επειδή εκτιμώ ότι η έκπτωση αυτή η οποία είναι αποτέλεσμα βέβαια μιας διαδικασίας 
νομιμότατης, έτσι (;), δεν αμφισβητώ τη νομιμότητα της διαδικασίας μέχρι τώρα, άλλωστε οι 
ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί δεν αμφισβητούνται και οι Επιτροπές είναι Επιτροπές που 
συστήνονται με κλήρωση κτλ. Όμως προτείνω το εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 
4412/2016 που διέπει τα έργα και τις προμήθειες και όλα αυτά λέει στο άρθρο 88: Όταν η 
προσφορά/οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, οι 
αναθέτουσες αρχές απαιτούν απ’ τους οικονομικούς φορείς, εν προκειμένω τον εργολάβο, να 
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος προσφοράς τους εντός 10 ημερών από την πρόσκληση κτλ.  

Και συνεχίζει στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ότι η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί σε 
συνεργασία με τον προσφέροντα και μπορεί να απορρίψει την προσφορά του εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά ικανοποιητικό τρόπο το χαμηλό επίπεδο της 
προσφοράς.  

Είναι μία δικλείδα που μας δίνει για να μην πέσουμε σε περιπέτειες. Και γι’ αυτό προτείνω να 
αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει ο Νόμος και να πάμε σε αιτιολόγηση της 
προσφοράς που πλέον εκεί θα κληθεί η εταιρεία αυτή να δώσει τις εξηγήσεις και να μας 
πείσει, αν μας πείσει, εάν είναι σε θέση να κάνει το έργο. Γιατί; Διότι εάν τυχόν ξεκινήσει 
μέσα στο κέντρο, το εμπορικό κέντρο και δεν ολοκληρώσει, όλοι αντιλαμβανόμαστε τι μας 
περιμένει.  

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μπορούμε να το κάνουμε τώρα σ’ αυτή τη φάση ή σε άλλη φάση; 

 
Κύριε Τζαμουράνη, το άρθρο 88, το δεκαήμερο που δίνει, μας το ξαναδιαβάζετε 
από πότε λέει;  

 
Από την ημέρα που θα του κάνουμε την πρόσκληση. Η αναθέτουσα αρχή, 
λοιπόν, τώρα πριν να πάρουμε εμείς απόφαση να λέει: καλούμε τον 

μειοδότη, γιατί είναι προσωρινός μειοδότης ακόμα… Έλεγα λοιπόν ότι το δεκαήμερο ξεκινάει 
απ’ την ημέρα που θα του στείλουμε την πρόσκληση. Η εταιρεία αυτή, εν πάση περιπτώσει, ο 
ανάδοχος είναι προσωρινός ανάδοχος ακόμη, δεν είναι ανάδοχος. Με τη δική μας απόφαση 
θα γίνει ανάδοχος.  
Άρα, πριν τον καταστήσουμε ανάδοχο να του ζητήσουμε τις εξηγήσεις και από κει και πέρα 
να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα.  

 
Αυτό αναφέρεται… Δυο λεπτά,  δυο λεπτά. Αυτό μπορεί να συμβεί κατά το 
δεύτερο πρακτικό; Γιατί προσέξτε, εδώ πέρα έχουμε…  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δυο λεπτά, δυο λεπτά. Έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Το γνωρίζουμε από τις 
21/8ου, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή κατέστησε προσωρινά 

ανάδοχο τη συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα, θα έπρεπε εμείς, δυο λεπτά, κ. Τζαμουράνη, θα 
έπρεπε εμείς αν θέλαμε να κάνουμε χρήση του δεκαημέρου να πάμε τότε σαν Οικονομική 
Επιτροπή και να πάρουμε την απόφαση, όχι στην οριστικοποίηση που ερχόμαστε τώρα με το 
δεύτερο πρακτικό.  

 
Να σας πω την άποψή μου. Όχι, δεν είναι έτσι, διότι στην ημερομηνία που 
αναφέρεστε αυτός που είναι ο πρώτος μειοδότης ενδεχομένως να μην 

φέρει τα δικαιολογητικά του. Αν δεν φέρει τα δικαιολογητικά του τότε τι; Εκπίπτει. Εκπίπτει 
και μάλιστα και με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής. Αυτή είναι η στιγμή, πριν από την 
ανάθεση.    

 
Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε, εγώ θα πω… Ναι. Εγώ απλά θα 
θέσω ένα ερώτημα και το θέτω σε όλους μας: Πόσες φορές έχουμε ψηφίσει ως 

Οικονομική Επιτροπή κατά το παρελθόν για τόσο υψηλές εκπτώσεις; Για παράδειγμα εγώ θα 
σας πω: ασφαλτοστρώσεις.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: 65%. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα μας πουν ξαφνικά…  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, δυο λεπτά, δυο λεπτά. Συμφωνώ. Εγώ απλά το βλέπω ως διαγωνισμό. Το 
αν τα τεχνικά στοιχεία τα οποία έχει το ένα έργο ή το άλλο διαφέρουν, είναι 

άλλο θέμα. Έτσι;  
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δυο λεπτά. Θα ζητάμε το λόγο, σας παρακαλώ.  
Το λόγο ο κ. Μπάκας αλλά τον έχει ζητήσει πιο νωρίς ο κ. Αθανασόπουλος.  

 
Πρόεδρε, πάλι θα στενοχωρήσω. Όλα τα έργα μηδενός εξαιρουμένου 
είναι πλημμελώς κατασκευασμένα. 

 
Εντάξει, μην βάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Να εστιαστούμε σ’ αυτό που κάνουμε 
τώρα. 

 
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σ’ αυτό θα εστιαστώ.  
Είναι αποτέλεσμα…  

 
¨Είναι πλημμελώς¨ σημαίνει ότι μέμφεστε προηγούμενους αιρετούς, 
προηγούμενες υπηρεσίες…  

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τώρα μην μπαίνουμε σ’ αυτό το θέμα.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί;  

 
Σας παρακαλώ, να εστιαστείτε σε αυτό που κάνουμε τώρα. Πείτε την πρότασή 
σας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένα λεπτό. Αν δεν υπήρχε αυτό, εδώ θέλω να καταλήξω, δεν θα 
υπήρχαν οι μεγάλες εκπτώσεις, διότι όταν βάζουμε την έδραση και 

κόβουμε τα μπουλόνια από πάνω και όταν γίνει μια ζημιά θέλουμε μια βδομάδα για να 
αποκαταστήσουμε τη βλάβη, βεβαίως… Όταν τα μπάζα είναι ακόμη έξω στο ποτάμι κτλ.-κτλ. 
δίνουν μεγάλες εκπτώσεις. Αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν γίνεται σωστό το έργο. Να τα 
καταγράψουμε ένα προς ένα.    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα, έχετε το λόγο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάνα μπλοκάρισμα του έργου εάν 
ζητήσουμε μέσα σε ένα δεκαήμερο να μας απαντήσουν οι εργολάβοι; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό, αυτό θα πούμε τώρα.  

 
Γιατί συνήθως έχουν αναλάβει τα παιδιά παλιών εργολάβων και μέσα στον 
ενθουσιασμό τους δίνουν και υψηλές εκπτώσεις.  

 
Βεβαίως, βεβαίως.  
 

Πάντως, συγνώμη, εάν δεν υπάρχει περίπτωση μπλοκαρίσματος του έργου, καλό 
είναι να γίνει αυτό, να κληθεί η τεχνική εταιρεία και να μας πείσει ότι μ’ αυτή την 

έκπτωση που έδωσε μπορεί να εκτελέσει το έργο και μέσα στη συμβατική προθεσμία, έτσι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε.  

 
Και εγώ θέλω να επικροτήσω την πρόταση του κ. Τζαμουράνη, να την 
υποστηρίξω και τα σημεία που διαφοροποιείται πλήρως το έργο και το 

οποίο πιθανότατα και εσάς να σας διευκολύνει να αισθανθείτε διαφορετικότερα σε σχέση με 
τις εκπτώσεις οι οποίες είχανε δοθεί παλαιότερα σε άλλες εργολαβίες είναι δύο: Το ένα είναι 
ότι πρέπει από δω και πέρα να δούμε μια διαφορετική περπατησιά και αφετέρου τα στοιχεία 
που ανέφερε ο κ. Τζαμουράνης, της τεράστιας διαφοράς ανάμεσα στον πρώτο και στους 
υπόλοιπους μειοδότες. Συν τη δυσκολία που έχει το συγκεκριμένο έργο για αυτόν ο οποίος 
ξέρει.  
Ως εκ τούτου, λοιπόν, επικροτώ την πρόταση του κ. Τζαμουράνη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αγγελής.  

 
Ναι, τα έργα… Επειδή ακούστηκε ασφαλτόστρωση 65% είναι άλλο το ένα έργο, 
άλλο το άλλο. Εδώ έχει μικρολεπτομέρειες το έργο που είναι μέσα στο κέντρο της 

πόλης, που θα αντιμετωπίσει προβλήματα περιοίκων, καταστημάτων και οτιδήποτε άλλο που 
δεν μπορεί να τον αφήνει έτσι τον άλλον και να μην δουλεύει, όπως ακούστηκε.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Μέτρα ασφαλείας διπλάσια… 

 
Και δεύτερον, βεβαίως δεν πρέπει να το κάνουμε κατ’ επέκταση αυτό συνέχεια, 
να εφαρμόσουμε δικό μας Νόμο αλλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση 

απεδείχθηκε ότι υπάρχουν οι άλλοι 3 οι οποίοι είναι κοντά περίπου και έχουνε τις 20 μονάδες 
διαφορά.  
Από τη στιγμή που είναι κοντά οι άλλοι, μπορούμε να πάμε στον δεύτερο, δεν νομίζω να 
κολλήσει το θέμα, εφόσον δεν αποδειχθεί… και οτιδήποτε. Αυτή είναι η άποψη, δεν θα 
μπλοκάρει, πιστεύω, το έργο. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Αυτό θέλουμε εμείς, να μην μπλοκάρει. 
 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ:  

ΑΓΓΕΛΗΣ: 
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ΑΓΓΕΛΗΣ: Δεν θα μπλοκάρει, δεν θα μπλοκάρει.  
 
Από τα όσα είπαμε, η πρόταση θα υιοθετηθεί με την αίρεση ότι δεν 
δημιουργείται πρόβλημα στο διαγωνισμό. Μισό λεπτό, κ. Τζαμουράνη, να 

ολοκληρώσω. Δηλαδή, ότι υιοθετείται η πρόταση στο να κληθεί ο προσωρινός μειοδότης να 
παράσχει εντός δεκαημέρου την αιτιολόγηση την οποία αναζητούμε ως Οικονομική Επιτροπή 
για το πώς μπορεί αυτή την έκπτωση να τη διαχειριστεί, εφόσον όμως, με την αίρεση ότι δεν 
δημιουργείται κώλυμα στο διαγωνισμό ή κάποιου άλλου είδους κώλυμα ως προς τη 
λειτουργία των Υπηρεσιών προς διεκπεραίωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού.  

 
Εγώ απ’ την εμπειρία μου δεν βρίσκω κανένα κώλυμα. Η διαδικασία 
προβλέπεται...  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μου επιτρέψετε όμως για λόγους ασφαλιστικής δικλείδος να το πω.  

 
Συγνώμη. Ναι, αλλά αποφάσεις με αιρέσεις δεν είναι ωραίο να παίρνουμε.  
 

Εντάξει, η άποψή σας. Εγώ μια χαρά την βρίσκω όταν δεν ξέρω τι θα 
συναντήσω.  

 
Πρόεδρε, εγώ λέω γενικά, οι αποφάσεις που έχουν αιρέσεις μέσα είναι 
λίγο… είναι μάλλον αδύνατες. Αυτό θέλω να πω, όχι τίποτα άλλο.  

 
Όχι, απ’ τη στιγμή που οι Υπηρεσίες θα μας διαβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει 
πρόβλημα, εκτελείται η απόφαση.  

 
Λοιπόν, εγώ σας λέω από την εμπειρία μου ότι η διαδικασία είναι καθαρή, 
το προβλέπει ο Νόμος στο άρθρο 88, είναι μια νέα διαδικασία γιατί έχουμε 

ζήσει και στο παρελθόν, στο Νόμο δεν θυμάμαι τώρα,… 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι και πιο μπροστά από τον Σουφλιά. Λοιπόν… 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Όχι, ο Νόμος Σουφλιά προέβλεπε τις αυξημένες εγγυήσεις αντί της 
αιτιολόγησης. Δηλαδή, τότε τι έλεγε; Έλεγε ότι θα δίνεις μεγαλύτερη 

εγγύηση, μεγαλύτερη εγγύηση κτλ.  Ήτανε πιο μπροστά, δεν θυμάμαι επί τίνος Υπουργού 
ήταν αυτό. Έτσι;  
 
ΦΩΝΗ: ΄95 - ΄94. 

 
Άρα, για να συνοψίσω, δεν βλέπω κανένα ρίσκο στη διαδικασία. Άλλωστε 
εξηγήσεις θα πάρουμε. Και στην επόμενη θα αποφασίσουμε είτε το ¨ναι¨ 

είτε το ¨όχι¨.  
 
Και είπα εγώ, κ. Τζαμουράνη, ότι γίνεται δεκτή η πρότασή σας υπό την αίρεση 
ότι δεν δημιουργούνται κωλύματα στο διαγωνισμό.  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πολύ αόριστο. Πολύ αόριστο.  

 
Καθόλου αόριστο.  
Επί μικροφώνου, κ. Μπασακίδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εάν δεν μας πείσει ο εργολάβος τι κάνουμε μετά;  

 
Λέει ο Νόμος, το διάβασα ακριβώς, η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί σε 
συνεργασία με τον προσφέροντα, όχι μόνη της, σε συνεργασία, και μπορεί 

να απορρίψει την προσφορά του, αν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά ικανοποιητικό 
τρόπο το χαμηλό επίπεδο της προσφοράς.  

 
Μπορεί, δηλαδή, να προσφύγει σε άλλο όργανο ο συγκεκριμένος για να 
κολλήσει το έργο;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως. Σαφέστατα. 
  
ΦΩΝΗ: Πάντα μπορεί να προσφύγει, ο οποιοσδήποτε. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Πάντα μπορεί να προσφύγει αλλά δέχεται όμως μια πίεση και μια προειδοποίηση.  

 
Δεν μπορεί να μας πει π.χ. ότι οι κυβόλιθοι που έχουνε ας πούμε 6 ευρώ, 8 
ευρώ, δεν ξέρω πόσο έχουμε αυτή τη στιγμή το τετραγωνικό, θα τους 

φέρει με 3. Από πού θα τους φέρει;   
 
Μπορεί να έχει βρει πηγή στο εξωτερικό και να τις φέρει. Μπορεί να πει ότι «θα 
πάω στην Κίνα και να τους πάρω 2 ευρώ», ξέρω ’γώ.   

 
Επειδή πριν κάνω αυτή την πρόταση το έψαξα λίγο, ούτε μπορεί να έρθει 
να μας πει… Ας μην τα πούμε τώρα αυτά… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύτερα να αφήσουμε να τρέξει η διαδικασία, κ. Τζαμουράνη.  

 
Δεν μπορεί να μας πει ότι «θα έχω μεροκάματα των 10 ευρώ» διότι πρέπει 
να μας φέρει και τα λοιπά που λέει ο νόμος…  

 
Αυτά είναι συγκεκριμένα.  
Υπό την αίρεση, λοιπόν, ότι δεν κωλύονται οι Υπηρεσίες κάνουμε δεκτή την 

πρόταση του κ. Τζαμουράνη.  
ΟΜΟΦΩΝΑ. 
  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 
4412/2016, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Τζαμουράνη Βασιλείου να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο 
εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό 
Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση 
υφιστάμενου παιδότοπου» εταιρεία "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ", που προσέφερε 
μέση έκπτωση 63,15% επί του προϋπολογισμού της μελέτης, αιτιολόγηση του 
μεγάλου ποσοστού έκπτωσης, υπό την αίρεση ότι δεν δημιουργείται κώλυμα στο 
διαγωνισμό. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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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 

Γεώργιος Φάβας  1. Αγγελής Αναστάσιος  

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Δρούγας Παντελής  

  4. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  6. Μπάκας Ιωάννης 

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Οκτωβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 


