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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαρτίου 2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της

οδού Αριστομένους

28 σε συνεδρίαση η

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 09/03-03-2006
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Γεώργιος Ν. Κουτσούλης, Δήμαρχος Καλαμάτας,
Πρόεδρος

της

Δημαρχιακής

Επιτροπής

και

όλα

τα

τακτικά

μέλη

ήτοι

οι

κ.κ.

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος,
4) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Μέλιος Ιωάννης και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.

Επίσης παραβρίσκεται στη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Διασάκος Νικόλαος
επικεφαλής του συνδυασμού Δ.Α.Κ. Καλαμάτας.

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 εκτός ημερήσιας διάταξης
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα του, με τίτλο :
Επί των ενστάσεων κατά του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού
μειοδοτικού διαγωνισμού και εισήγηση επί του πρακτικού ανάθεσης του έργου
¨Κατασκευή (συνθετικού) χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ανατολικού
Κέντρου¨.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 09-03-2006 έγγραφο της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΟ
ΚΕΝΤΡΟΥ»

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και εισήγηση επί των
ενστάσεων που υποβλήθηκαν, που διεξήχθη στις 6-2-2006 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
(ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ», στον οποίο μετά τον έλεγχο των ενστάσεων Προσωρινός Μειοδότης
αναδεικνύεται ο ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 35%.
Συν/να: Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού
Ενστάσεις
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9 – 3 – 2006
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού το
οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα εκτελεστικά
διατάγματα και το Ν . 3263 /2004 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά
για ανάδειξη επιλογής αναδόχου του έργου:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 325.549,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Καλαμάτα, την 6η Φεβρουαρίου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. οι
υπογεγραμμένοι:
1)

Ξηρόγιαννης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος της Επιτροπής
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Ζάννης Παναγιώτης, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός και

3) Ασημάκος Νικόλαος, Εργοδηγός
αποτελούντες την Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας που συγκροτήθηκε με την
309/2005 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, χωρίς την παρουσία του εκπροσώπου
του Συλλόγου Εργοληπτών Ν. Μεσσηνίας αν και ενημερώθηκε να παραστεί εγκαίρως από
την υπηρεσία, συνήλθαμε στο κτήριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας και
προβήκαμε στη διεξαγωγή της εν λόγω δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 4 του Ν.1418/84, όπως τροποποιημένος ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.3263/2004 και το άρθρο 17 του Π.Δ. 609/85 με τις τροποποιήσεις που έγιναν με το
Π.Δ. 218/99 όπως τελικά ισχύουν σήμερα με τις επελθούσες τροποποιήσεις των ανωτέρω
Νόμων και τους όρους της διακήρυξης.
Αφού ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο
κήρυκας κάλεσε όσους επιθυμούν να συναγωνιστούν, προσήλθαν οι εργολήπτες που
αναγράφονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 της
Διακήρυξης και κατέθεσαν σε κλειστούς φακέλους τα τυπικά στοιχεία συμμετοχής στο
διαγωνισμό, όπως αυτά προσδιορίζονταν στη διακήρυξη καθώς και κλειστό φάκελο
Οικονομικής Προσφοράς.
Η Επιτροπή αφού ήλεγξε την νομιμότητα του κάθε καταθέτοντος, παρέλαβε,
μονόγραψε και αρίθμησε κατά σειρά επίδοσής των, τους κλειστούς φακέλους και κατέγραψε
συγχρόνως στον κατωτέρω Πίνακα 1 τα στοιχεία των συμμετεχόντων και αυτών που
κατέθεσαν τα δικαιολογητικά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ &
ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Στη δημοπρασία του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κων/νου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

2

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

3

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

4

ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

5

ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ

ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ

6

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΑΣ

Αφού παρήλθε η ώρα 10.00 π.μ. που ορίζεται στην διακήρυξη και διαπιστώθηκε ότι
δεν ανέμενε άλλος ενδιαφερόμενος εργολήπτης για να καταθέσει προσφορά, ο πρόεδρος
κήρυξε σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 17 του Π.Δ. 609/85, λήξασα την παράδοση των
φακέλων και η επιτροπή προχώρησε :
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1. Στην καταγραφή στον ΠΙΝΑΚΑ 2 των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής.
2. Τα μονόγραψε.
3. Έκανε τον έλεγχο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελματικό
μητρώο.
4. Αποσφράγισε τις Οικονομικές Προσφορές.
5. Τις μονόγραψε.
6. Ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία των Οικονομικών Προσφορών για κάθε
διαγωνιζόμενο.
7. Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες Οικονομικές Προσφορές κατά σειρά
μειοδοσίας στον ΠΙΝΑΚΑ 3 (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης) ο οποίος συνοδεύει το
πρακτικό.
Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και
ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας έλεγξε, για κάθε διαγωνιζόμενο,
την έγκυρη
συμμετοχή του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21
της διακήρυξης) και αν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 22 της διακήρυξης.
Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφώνμονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζόμενων και
παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα.
Στην συνέχεια, ελέγχθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του
Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
των διαγωνιζομένων και η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ενιαίων ποσοστών
έκπτωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ)
………. ..
………….
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(κατά σειρά μειοδοσίας)
Στη δημοπρασία του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

1

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

38 %

Τριάντα Οκτώ

2

ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

35 %

Τριάντα Πέντε

3

ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΙΑΣΩΝ

32 %

Τριάντα Δύο

4

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π. ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

31 %

Τριάντα Ένα

5

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

26 %

Είκοσι Έξι

6

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ του Κων/νου

13 %

Δέκα Τρία

Μετά τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών (άρθρο 23 της διακήρυξης) προέκυψε ότι :
α) από τα δικαιολογητικά του ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΚΑ έλειπε η έγγραφη παροχή εγγύησης από
τον κατασκευαστή οίκο του συνθετικού χλοοτάπητα (άρθρο 23.5.8 της διακήρυξης),
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β) από τα δικαιολογητικά του ΙΑΣΟΝΑ ΓΚΑΖΙΑΝΗ 1) έλειπαν τα σωστά πιστοποιητικά
εργαστηριακών δοκιμών και δοκιμαστικών ελέγχων, (στις εργαστηριακές δοκιμές η
επίσημη μετάφραση και επικύρωση από τον δικηγόρο αναφέρεται στο χλοοτάπητα
‘’Pe–Ba 50 mm Champion Grass’’),
(άρθρο 23.5.3 της διακήρυξης), 2) τα
πιστοποιητικά ελέγχου από την UEFA αναφέρονται στο ‘’Pe–Ba Grass 50 (soccer)’’,
(άρθρο 23.5.4 της διακήρυξης) και 3) το πιστοποιητικό μη τοξικότητας αναφέρεται στο
‘’55 mm Pe–Ba Ever Green Grass’’, (άρθρο 23.5.7 της διακήρυξης) και όχι για τον
προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα,
γ) από τα δικαιολογητικά του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ έλειπε το πιστοποιητικό Licensing
Certificate
για τον προσφερόμενο συνθετικό χλοοτάπητα (άρθρο 23.5.5 της
διακήρυξης) και η μετάφραση από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών για το
πιστοποιητικό μη τοξικότητας (άρθρο 23.5.7 της διακήρυξης),
δ) στα δικαιολογητικά της ΚΩΝ/ΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ η έγγραφη παροχή εγγύησης από
τον κατασκευαστή οίκο του συνθετικού χλοοτάπητα ήταν ανυπόγραφη (άρθρο 23.5.8
της διακήρυξης) και ως εκ τούτου μη αποδεκτή,
ε) από τα δικαιολογητικά του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ έλειπαν τα πιστοποιητικά
ελέγχου από την UEFA (άρθρο 23.5.4 της διακήρυξης) και το επικυρωμένο αντίγραφο
πιστοποίησης του οίκου κατασκευής του συνθετικού χλοοτάπητα κατά ISO 9001 (άρθρο
23.5.6 της διακήρυξης).
Από τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών προσφορών (ως προς την ορθότητα
συμπλήρωσης του εντύπου) προέκυψε ότι οι προσφορές ήταν αποδεκτές.
Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, τις διατάξεις του Ν. 3263/04
και του Π.Δ. 609/85, τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και το γεγονός ότι οι
προσφορές του ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΚΑ, του ΙΑΣΟΝΑ ΓΚΑΖΙΑΝΗ, του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ,
της ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
δεν έγιναν δεκτές λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής, διαμόρφωσε τον τελικό
πίνακα κατάταξης ως εξής:

ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Α/Α

1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

35 %

Τριάντα Πέντε

Προσωρινός Μειοδότης αναδεικνύεται ο ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης 35 %.
Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανήρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων
της υπηρεσίας το Πρακτικό της Επιτροπής. Εντός του χρονικού διαστήματος των πέντε (5)
ημερών παρέλαβε τις ακόλουθες ενστάσεις:
α) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ με αρ. πρωτ. 3377/13-02-2006
β) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ με αρ. πρωτ. 3600/15-02-2006
γ) της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ με αρ. πρωτ. 3678/15-02-2006
Α) Για την ένσταση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:
1) Όσον αφορά την προσφορά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ:
Tα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις πουν θέτουν τα
άρθρα 23.5.4 και 23.5.6 της Διακήρυξης.
2) Όσον αφορά τις προσφορές των Παναγοπούλου Κων/να, Τσίπουρα Αριστείδη,
Γκαζιάνη Ιάσωνα και Μάγκα Ιωάννη:
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Tα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις πουν θέτουν τα
άρθρα 23.5.4 και 23.5.6 της Διακήρυξης.
3) Η Διακήρυξη ζητά συγκεκριμένα πιστοποιητικά στα άρθρα 23.5.4 και 23.5.6 τα οποία
δεν έχουν κατατεθεί. Στο άρθρο 23.5.6 της Διακήρυξης απαιτείται επικυρωμένο
αντίγραφο πιστοποίησης του οίκου κατασκευής του χλοοτάπητα κατά ΙSO 9001,
πιστοποίηση η οποία δεν κατατεθεί.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ένσταση του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ δεν
γίνεται αποδεκτή.
Β) Για την ένσταση του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ:
1) Όσον αφορά την προσφορά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
α) Η βεβαίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας που έχει καταθέσει ο Δημήτριος
Χριστοδούλου για το ανεκτέλεστο έργο με τίτλο «Ανακατασκευή Γηπέδων Ποδοσφαίρου
με την Προσθήκη Συνθετικού Χλοοτάπητα», έχει εκδοθεί από το ΙΚΑ Σπάρτης. Παρότι η
βεβαίωση έχει εκδοθεί από επίσημη αρμόδια αρχή, γεγονός που καλύπτει την
διαδικασία του διαγωνισμού, η επιτροπή προχώρησε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το
ΙΚΑ Σπάρτης, το οποίο μας ενημέρωσε ότι έχει την καρτέλα του παραπάνω έργου,
όπως πρέπει σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4/18-01-2002 άρθρο 7 παράγραφος 1, την
οποία μας απέστειλε με FAX.
β) To πιστοποιητικό ελέγχου του εργαστηρίου Labosport με αριθμό R 02-0845 δεν έχει
ληφθεί υπόψη από την επιτροπή καθώς είχε τρία χρόνια ισχύ και ως εκ τούτου έχει
λήξει από τις 23-9-05. Στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά υπάρχει το πιστοποιητικό
ελέγχου του εργαστηρίου Labosport με αριθμό 03-0452-1 το οποίο είναι εν ισχύ και
καλύπτει τις απαιτήσεις του άρθρου 23.5.3 της Διακήρυξης. Η επιτροπή θεωρεί ότι οι
προδιαγραφές που απαιτεί η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για τη χορήγηση
πιστοποιητικού ελέγχου δοκιμών καλύπτουν τις απαιτήσεις της FIFA.
2) Όσον αφορά την προσφορά του ΙΑΣΩΝΑ ΓΚΑΖΙΑΝΗ
Από τον επανέλεγχο της προσφοράς προέκυψε ότι όντως δεν έχει υποβάλει
φορολογική ενημερότητα της Κ/Ξ ΙΑΣΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ – ΚΙΜΩΝ ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ στα
δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ανεκτέλεστο έργο με τίτλο «Ολοκλήρωση
Αθλητικών Υποδομών Δ.Δ. ΣΟΦΙΚΟΥ».
3) Όσον αφορά τον αποκλεισμό του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ από τον διαγωνισμό :
Για τον προσφερόμενο χλοοτάπητα “Domo Excellence 60”, δεν έχει κατατεθεί το FIFA
RECOMMENDED όπως αυτό απαιτείται από την Διακήρυξη στο 23.5.5 άρθρο.
Αποδεικνύεται από το κατατεθειμένο έγγραφο, που έχει αποστείλει η FIFA στην Domo
Sports & Leisure Grass, ότι το προσφερόμενο υλικό έχει περάσει με επιτυχία την
εργαστηριακή δοκιμή από Labosport, δεν έχει όμως πάρει το πιστοποιητικό FIFA
RECOMMENDED μιας και δεν έχει εγκατασταθεί ακόμα σε γήπεδο ώστε να πληροί
της προδιαγραφές που απαιτούνται, γεγονός που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία ώστε να δοθεί το παραπάνω πιστοποιητικό.
Για την τοξικότητα έχει κατατεθεί ένα πιστοποιητικό χωρίς να υπάρχει μετάφραση του
όπως αυτή απαιτείται από την διακήρυξη, άρθρο 23.5.7. Η μεταφρασμένη επιστολή
που αναφέρεται στη μη τοξικότητα του προσφερόμενου χλοοτάπητα, προέρχεται από
την ίδια την εταιρία και όχι από κάποια ανεξάρτητη αρμόδια αρχή.
Κατά συνέπεια η ένσταση όσον αφορά τον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ και τον
αποκλεισμό του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ δεν γίνεται δεκτή, ενώ όσο αφορά τον
ΙΑΣΩΝΑ ΓΚΑΖΙΑΝΗ γίνεται δεκτή.
Β) Για την ένσταση της ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ:
1) Όσον αφορά τον αποκλεισμό της ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ από τον διαγωνισμό:
Η εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου είναι ανυπόγραφη και δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
Το άρθρο 23.5.8 ζητά έγγραφη παροχή εγγύησης από τον κατασκευαστή οίκο του
συνθετικού χλοοτάπητα.
Κατά συνέπεια η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή.
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2) Όσον αφορά την προσφορά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ο προσφερόμενος συνθετικός χλοοτάπητας MONDOTURF AS 6011 NSF, σύμφωνα με
την αναφορά της κατασκευάστριας εταιρίας στο LABOSPORT με αριθμό 03-0452-1
έχει συνολικό βάρος 2.715 gr/m2 με απόκλιση ± 15 %. Η δοκιμή αναγνώρισης δίνει
2.265 gr/m2 με απόκλιση - 16.6 %. Η απόκλιση στο βάρος που έχει ο προσφερόμενος
χλοοτάπητας δεν κρίνεται ουσιώδη.
Κατά συνέπεια η ένσταση δεν γίνεται αποδεκτή.
Μετά τον έλεγχο των ενστάσεων ο τελικός πίνακας διαμορφώνεται ως εξής :
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
Α/Α

1

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

35 %

Τριάντα Πέντε

Προσωρινός Μειοδότης αναδεικνύεται ο ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ με ενιαίο
ποσοστό έκπτωσης 35 %.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ξηρόγιαννης Γεώργιος
2. Ζάννης Παναγιώτης

3. Ασημάκος Νικόλαος
(Συνημμένα στο παραπάνω Πρακτικό είναι ο Πίνακας 2 που αναφέρεται σ΄ αυτό και
αφορά στην καταγραφή των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων.)
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της, τα
προαναφερόμενα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Υιοθετεί το από 7/3/2006 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας
για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ», καθώς και το από 9/3/2006
έγγραφο του Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικού με το παραπάνω
θέμα και συγκεκριμένα:
Ι. Απορρίπτει τις ενστάσεις των:
α) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ με αρ. πρωτ. 3377/13-02-2006,
β) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ με αρ. πρωτ. 3600/15-02-2006,
γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ με αρ. πρωτ. 3678/15-02-2006
ΙΙ. Κατακυρώνει το διαγωνισμό για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου στον
ΔΗΜ. ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 35%.
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης

1. Αθανασόπουλος Κων/νος
2. Βασιλάκη Γεωργία
3. Γιαννακόπουλος Διονύσιος
4. Κοσμόπουλος Βασίλειος
5. Μέλιος Ιωάννης
6. Τσακαλάκου Σταυρούλα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Καλαμάτα 16 Μαρτίου 2006
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Για τη Γραμματεία της
Δημαρχιακής Επιτροπής
Όλγα Παναγιωτοπούλου
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