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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   23/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   266/2008 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η  Ιουνίου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 23η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 13-06-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος  και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήτριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και   

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 

 

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 µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού 
για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ∆ΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π.». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 18-6-2008 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
 

«ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤOY ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ∆ΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π.».  

 
 

Σας υποβάλουµε το πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που διεξήχθη 
στις 12-06-2008 για την παροχή υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ∆ΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π.».  

Κατά της ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση µέχρι και την 
επόµενη ήµερα από την διενέργεια του ∆ιαγωνισµού και την ανακοίνωση του πρακτικού. 
(άρθρο 20 του Π. ∆. 28/80) 
              

  
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού  

               
 

        

                                                                                       Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
          

                     ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ  

                                       ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc» 

 

          

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό του διαγωνισµού, το οποίο 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1
ο
) 

  

 

 ∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού  µε σφραγισµένες προσφορές 

µε το σύστηµα προσφοράς συµπλήρωσης τιµολογίου και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαµηλότερη τιµή για την ανάδειξη µειοδότη για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών : 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 

∆ΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π.» προϋπολογισµού: 76.874,00€ (συµπεριλαµβανοµένου και του  

Φ.Π.Α). 
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Στη Καλαµάτα, και στην ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, οδός 

Παπατσώνη αριθµός 4 σήµερα την  12η Ιουνίου 2008 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ οι 

υπογράφοντες : 

 

Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  Γεωπόνος 

Τα Μέλη  : Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος Τεχνολόγος Γεωπόνος και  

                   Κουτσοπέτρος Νικόλαος Εργοδηγός  

        

 

Που αποτελούµε την Ε π ι τ ρ ο π ή   ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ  διεξαγωγής   της  ανωτέρω   

δηµοπρασίας   σύµφωνα   µε  τις   υπ.  αρ.  195/2008 απόφαση  της  ∆ηµαρχιακής   

Επιτροπής  του   ∆ήµου   Καλαµάτας, συνήλθαµε  για την διενέργεια της δηµοπρασίας 

σύµφωνα µε την οικεία ∆ιακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 28/80, του Ν. 3463/06, του Ν. 

2286/95 και του Π.∆ 346/98 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 18/00 καθώς και το Π.∆. 

60/07. 

 

Αφού λάβαµε υπόψη µας  

Την  διακήρυξη τη δηµοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 195/2008 

Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας, περίληψη της οποίας 

δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες: 

1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 28/05/2008 

2. ΘΑΡΡΟΣ 28/05/2008 

3. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 28/05/2008 

4. ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 29/05/2008 

5. ΦΕΚ 30/05/2008 
 

Κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαµε τον φάκελο 

προσφοράς (φάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής & φάκελος οικονοµικής προσφοράς) που 

κατατέθηκε ενώπιον µας και έλαβε  τον αύξοντα αριθµό που φαίνεται πριν το όνοµα του και 

ο οποίος γράφτηκε και στον σφραγισµένο φάκελο προσφοράς του και αφού ελέγξαµε την 

νοµιµοποίηση του προσώπου που κατέθεσε την προσφορά, στη συνέχεια κηρύχθηκε, µετά 

από επικοινωνία µε την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν 

αφιχθεί ταχυδροµικώς προσφορές, η λήξη της παραλαβής. 

 

Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Στη δηµοπρασία του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ∆ΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π»  

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 

ΑΡ. Α. Τ. 

 

1 

 

ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ι 941222 
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2 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Ρ 920012 

3 NAQUATEC Α.Ε. ΚΟΥΡΤΕΛΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ρ 003355 

4 ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ 412481 

5 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ959787 

6 ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ 

266661 

7 ΞΥ∆ΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΞΥ∆ΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Λ 958383 

 

 

Στη συνέχεια και σε δηµόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής, κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης 

∆ικαιολογητικών» που συνοδεύει το Παρόν Πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 

περιέχονται στον φάκελο, µονογράφησαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η συµφωνία τους 

µε τους όρους της διακήρυξης. Από τον έλεγχο προέκυψε τα δικαιολογητικά της 

NAQUATEC Α.Ε. δεν ήταν πλήρη. Συγκεκριµένα δεν προσκόµισε έγγραφο για τον τρόπο 

εκτέλεσης των απαιτούµενων εργασιών όπως απαιτείται από τη διακήρυξη. 

Αφού διαπιστώθηκαν οι παραπάνω ελλείψεις η επιτροπή ανακοίνωσε στους 

συµµετέχοντες τους αποκλειόµενους και αφού αυτοί δήλωσαν ότι ενδέχεται να υποβάλλουν 

ένσταση, δεν τους επιστράφηκαν οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών.  

Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι οικονοµικές προσφορές  αυτών που έγιναν 

αποδεκτοί, µονογράφτηκαν  από τον Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, 

ανακοινώθηκαν τα στοιχεία τους. 

Οι οικονοµικές προσφορές, έχουν ως ακολούθως: 

                                                ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
Στη δηµοπρασία του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ∆ΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π.»  

  

 

 

Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

 

1 

 

ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 Επτά 

2 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 51 Πενήντα ένα 

3 ΜΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20 Είκοσι 

4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΟΣ 53 Πενήντα τρία 

5 ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 64 Εξήντα τέσσερα 

6 ΞΥ∆ΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  51 Πενήντα ένα 
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Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών στις Οικονοµικές 

Προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, η ορθότητα συµπλήρωσης του 

εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού 

έκπτωσης.  

 

Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την οικονοµική προσφορά του 

διαγωνιζόµενου και τις ισχύουσες διατάξεις εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισµού 

στον συµµετέχοντα ΤΣΕΡΠΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟ µε ποσοστό έκπτωσης εξήντα τέσσερα (64) %. 

 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο 

κάτω. 

 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

     Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       

                  

                                                                     1.  Χρυσανθακόπουλος Κωνσταντίνος   

                                                                   

   Χιουρέα Αικατερίνη                    2. Κουτσοπέτρος Νικόλαος   

      

                    

                                    

Συνοδεύεται από: 

Πίνακα Καταχώρησης ∆ικαιολογητικών 
 

 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Τουλάχιστον να κοπούν µέσα στα χωριά τα χορτάρια. 
 

Να γίνει το συντοµότερο δυνατόν ο προγραµµατισµός. 
 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού για τον καθαρισµό αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, δρόµους κλπ,  στον κ. Τσερπέ Αθανάσιο µε 
ποσοστό έκπτωσης 64%, σύµφωνα µε το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας 
του εν λόγω διαγωνισµού, το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 19 Ιουνίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 
 


