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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   40/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   521/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Νοεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 40/24-11-2006 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος Διονύσιος 4) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος και 5) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μέλιος Ιωάννης. 

  

 

 

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 της ένστασης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε., που κατατέθηκε στο Δήμο 
Καλαμάτας στα πλαίσια του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

¨Δράση Συμβουλευτικής από το Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια του σχεδίου 
ολοκληρωμένης παρέμβασης ΖΩΦΟΡΟΣ σε Α.Μ.Ε.Α. και ανέργους», που οι όροι 

του καταρτίσθηκαν με την 430/26-9-2006 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται αρχικά στην από 28/11/2006 εισήγηση 
του τμήματος σχέσεων του Δήμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση – Χρηματοδοτήσεων, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Επί της ένστασης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε., που κατατέθηκε στο 
Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«Δράση Συμβουλευτικής από το Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια του σχεδίου ολοκληρωμένης 
παρέμβασης ΖΩΦΟΡΟΣ σε Α.Μ.Ε.Α. και ανέργους», που οι όροι του καταρτίσθηκαν με την 
430/26-9-2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. 
                            
                            Την Πέμπτη  16 Νοεμβρίου   2006 και ώρα 5:00 μ.μ. , στα γραφεία του 
Δήμου Καλαμάτας Κολοκοτρώνη 1, στον Α΄ όροφο , διεξήχθη ο διαγωνισμός του παραπάνω 
έργου  , όπως είχε ορισθεί από την προκηρυχθείσα δημοσίευση του στις 13 Οκτωβρίου 
2006 ( Προκήρυξη Νο 430/26-9-2006 ) παρουσία της επιτροπής διεξαγωγής – 
αποσφράγισης – αξιολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων ( Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης ) αποτελούμενης από τους κ.κ. 1) Λίβα Ανδρέα, ως αναπληρωτή Πρόεδρο , 2) 
Γιαννουλάτο Πέτρο και 3) Παπούλια Σταματία , ως μέλη . 
 
                            Στο Δήμο Καλαμάτας κατατέθηκαν νομίμως, σύμφωνα με την πρόσκληση, 
οι παρακάτω προτάσεις: 
 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με αριθμό πρωτ. 23936/14-11-2006 
2. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24065/16-11-2006 
3. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας , με αριθμό πρωτ. 24077/16-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. με αριθμό πρωτ. 24081/16-11-2006 

 
                            Στην συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους 
της διακήρυξης, αποσφράγισε της προσφορές και αφού έλεγξε την πληρότητα των 
δικαιολογητικών, έκρινε πλήρη βάση των όρων της προκήρυξης τα δικαιολογητικά των: 
 

1. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24065/16-11-2006 
2. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας , με αριθμό πρωτ. 24077/16-11-2006 
3. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. με αριθμό πρωτ. 24081/16-11-2006 

 
                            Ο Δήμος Καλαμάτας με το με αριθμό πρωτ. 24122/17-11-2006 έγγραφο 
του, κοινοποίησε το πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης στους 
υποψηφίους αναδόχους και μέσα στη νόμιμη προθεσμία ο φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. κατέθεσε την με αριθμό πρωτ. 24400/21-11-2006 ένσταση του. 
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                            Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε επί της παραπάνω 
ενστάσεως την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2006  και ώρα 9:00 π.μ. προκειμένου να αποφασίσει 
επί αυτής.  
                            Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφανθείτε επί της με 
αριθμό πρωτ. 24400/21-11-2006 ένστασης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 
 
 
                                 Η Εισηγητής                                             Ο Προϊστάμενος  
 
                       Τριανταφυλλίδη Βασιλική                                    Κασσάς Παύλος  
 
 
Συν/να: 
1. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. στις 16-11-2006 
2. Έγγραφο με αριθμό πρωτ. 24122/17-11-2006 
3. Ένσταση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με αριθμό πρωτ. 24400/21-11-2006 
4. Εισήγηση της Γ.Ε.Α. στις 27/11/2006» 
 
 
Και ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 27/11/2006 εισήγηση επί της 
ενστάσεως της  Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
«Εισήγηση επί της με αριθμό πρωτ. 24400/21-11-2006 ένστασης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. που κατατέθηκε στο Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια του διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου του έργου « ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΖΩΦΟΡΟΣ ΣΕ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ»  

 
 
                            Στην Καλαμάτα σήμερα 27 Νοεμβρίου 2006 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας Κολοκοτρώνη 1 στον Α΄ όροφο, συνεδρίασε η 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού του παραπάνω έργου, προκειμένου 
να εξετάσει την με αριθμό πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 24400/21-11-2006 ένσταση της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. η οποία κατατέθηκε νόμιμα, μετά από το με αριθμό 
πρωτ. 24122/17-11-2006 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας, με το οποίο κοινοποιήθηκε το 
από 16 Νοεμβρίου 2006 πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού του παραπάνω έργου. 
                             
                            Η Επιτροπή αφού εξέτασε την εν λόγω ένσταση και ανέλυσε το σύνολο 
των επιχειρημάτων των ενισταμένων, διαπιστώνει ότι ουδέν επιχείρημα ανατρέπει τους 
λόγους και τις αιτίες για τις οποίες κρίθηκε ελλιπής και αποκλείστηκε από τα επόμενα στάδια 
της αξιολόγησης ο ενιστάμενος φορέας, δεδομένου ότι η απαίτηση της προκήρυξης, στο 
άρθρο 10 παράγραφος 3, για το συγκεκριμένο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και υπό διαδικασία αναγκαστικής 
διαχείρισης, είναι ρητή και επί ποινή αποκλεισμού και προδήλως αυτή διαπιστώνεται από 
την παρεχόμενη από την προκήρυξη ευχέρεια (εσχάτη παράγραφος άρθρου 10) της 
προσκόμισης ενόρκου βεβαιώσεως ενώπιον διοικητικής ή δικαστικής αρχής. 
 
                            Επιπροσθέτως τα κατατιθέμενα από τον ενιστάμενο φορέα συνημμένα 
έγγραφα: α) 602/2006 πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Καλαμάτας και β) 321/2006 
πιστοποιητικό Εφετείου Καλαμάτας, έχουν και τα δύο εκδοθεί από τις αντίστοιχες αρχές στις 
20/11/2006, δηλαδή τέσσερες (4) ημέρες μετά την τελευταία ημερομηνία της προθεσμίας 
που όριζε η προκήρυξη του διαγωνισμού. 
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                            Επειδή όλοι οι ανωτέρω λόγοι επιβεβαιώνουν ότι τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά δεν κατατέθηκαν με το φάκελο των δικαιολογητικών στην προσφορά του 
ενιστάμενου φορέα και η υποβληθείσα ένσταση δεν αναφέρεται στο γεγονός αυτό, ούτε το 
αιτιολογεί, αλλά αντιθέτως η αποδοχή της παράγει προφανή παραβίαση των όρων της 
προκήρυξης και ανισονομία εις βάρος των υπολοίπων συνεπών φορέων, εισηγούμαστε 
ομόφωνα της απόρριψη της. 
                             

                             
                             Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο και υπογράφεται ως εξής : 
 
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                    
                      Λίβας Ανδρέας                                  1. Γιαννουλάτος Πέτρος 
                 
                                                                                 2. Παπούλια Σταματία»  
   
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Απορρίπτει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 24400/21-11-2006 ένσταση της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. που κατατέθηκε στο Δήμο Καλαμάτας στα 
πλαίσια του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΔΡΑΣΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΖΩΦΟΡΟΣ ΣΕ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ» για 
τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 27/11/2006 «εισήγηση επί 
της ένστασης» της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω 
διαγωνισμού η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 

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 
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  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 1 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


