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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   545/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 41/08-12-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. 

Κουτσούλη ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - η Αντιπρόεδρος 

της Δημαρχιακής Επιτροπής κα Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 

3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος και 2) Μέλιος Ιωάννης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί της ένστασης του ΚΕΚ Δήμου Καλαμάτας που κατατέθηκε στο Δήμο 
Καλαμάτας στα πλαίσια του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 

«Ζωφόρος – Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνική Γλώσσας ανέργων 
παλιννοστούντων, μεταναστών και προσφύγων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.» που οι 
όροι του καταρτίσθηκαν με την 432/2006 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής και 

επί των αποτελεσμάτων  του διαγωνισμού. 

Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην από 8 Δεκεμβρίου 2006 εισήγηση 
του τμήματος σχέσεων του Δήμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση – χρηματοδοτήσεων της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Επί της ένστασης του Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας που κατατέθηκε στο Δήμο 
Καλαμάτας στα πλαίσια του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ζωφόρος – 
Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων μεταναστών και 
προσφύγων  σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.», που οι όροι του καταρτίσθηκαν με την 432/26-9-
2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής και επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού .  
                            
                            Την Πέμπτη  23 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 20 Οκτωβρίου 
2006 ( Προκήρυξη Νο 432/26-9-2006 ) παρουσία της επιτροπής διεξαγωγής – 
αποσφράγισης – αξιολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων ( Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Αξιολόγησης ) αποτελούμενης από τους κ.κ. 1) Λίβα Ανδρέα ως Πρόεδρο , 2) Γιαννίκου 
Σταυρούλα και 3) Μασούρη Γαριφαλιά , ως μέλη . 
                            Στον Δήμο Καλαμάτας κατατέθηκαν νομίμως , σύμφωνα με την 
πρόσκληση οι παρακάτω προσφορές : 
 

1. Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, με αριθμό πρωτ. 24569/23-11-2006 
2. MASTER Κ.Ε.Κ. Α.Ε., με αριθμό πρωτ. 24570/23-11-2006 
3. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24571/23-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ., με αριθμό πρωτ. 24580/23-11-2006 
5. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας, με αριθμό πρωτ. 24583/23-11-2006 

 
                            Στην συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους 
της διακήρυξης, αποσφράγισε της προσφορές και έλεγξε την πληρότητα των 
δικαιολογητικών των υποψηφίων αναδόχων και ζήτησε διευκρίνιση από τον υποψήφιο 
φορέα MASTER Κ.Ε.Κ. 
                            Η Επιτροπή κατά την συνεδρίαση της την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2006 
και ώρα 1:30 μ.μ., έκανε αποδεκτή την διευκρίνιση που απέστειλε το MASTER Κ.Ε.Κ. στο 
Δήμο Καλαμάτας με το με αριθμό πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 24702/24-11-2006 έγγραφο του 
και ολοκλήρωσε τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών όλων των φορέων και 
έκρινε πλήρη βάση των όρων της προκήρυξης τα δικαιολογητικά των: 
 

1. Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, με αριθμό πρωτ. 24569/23-11-2006 
2. MASTER Κ.Ε.Κ. Α.Ε., με αριθμό πρωτ. 24570/23-11-2006 
3. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24571/23-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ., με αριθμό πρωτ. 24580/23-11-2006 
5. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας, με αριθμό πρωτ. 24583/23-11-2006 

 



Συνεδρίαση :  41/2006 Πέμπτη  14/12/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   545/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

                            Στο επόμενο στάδιο, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης, στην 
συνεδρίαση της στις 24 Νοεμβρίου  2006 και ώρα 5:00 μ.μ. προχώρησε στον έλεγχο των 
τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 28 της 
προκήρυξης και απέκλεισε τον φορέα Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας από την συνέχιση της 
διαδικασίας αξιολόγησης.  
                            Μετά την 1η φάση Αξιολόγησης (έλεγχος κριτηρίων αποδοχής), έγινε η 
τεχνική αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή στην συνεδρίαση της στις 25 
Νοεμβρίου 2006, των προτεινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης που πληρούσαν τα 
κριτήρια αποδοχής. 
 
                            Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής, κοινοποιήθηκαν στους 
ενδιαφερόμενους με το με αριθμό πρωτ. 24801/27-11-2006 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας. 
                            Στον Δήμο Καλαμάτας κατατέθηκε μέσα στην νόμιμη προθεσμία ένσταση 
από τον  φορέα  Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας με αριθμό πρωτ. 24874/28-11-2006 
 
                            Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε επί της παραπάνω 
ένστασης  την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου  2006  και ώρα 10:00 π.μ. προκειμένου να αποφασίσει 
επί αυτής και στην συνέχεια προχώρησε στην έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού του παραπάνω έργου. . 
 
                            Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε τα εξής: 
 

1. Αποφανθείτε  επί της  ένστασης  του φορέα Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας, με αριθμό 
πρωτ. 24874/28-11-2006. 

2. Αποφανθείτε επί  του διαγωνισμού του έργου «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – 
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων μεταναστών και 
προσφύγων σε πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ.».                             

 
                                 Η Εισηγητής                                              
 
                       Τριανταφυλλίδη Βασιλική                                     
 
 
Συν/να: 
1. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. στις 23/11/2006 
2. Έγγραφο με αριθμό πρωτ. 24672/24-11-2006 
3. Έγγραφο του MASTER Κ.Ε.Κ. με αρ. πρωτ. Δήμου 24702/24-11-2006 
4. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. στις 24/11/2006  
5. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. στις 24/11/2006 
6. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. στις 25/11/2006 
7. Έγγραφο με αριθμό πρωτ. 24801/27-11-2006 
8. Ένσταση Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας με αριθμό πρωτ. 24874/28-11-2006 
9. Έγγραφο με αρ. πρωτ. 25048/29-11-2006 
10. Εισήγηση επί της ένστασης της Γ.Ε.Α. στις 7/12/2006 
11. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. επί των αποτελεσμάτων στις 7/12/2006» 
       
 
 
Η εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού επί της 
ενστάσεως του Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας με ημερομηνία 7/12/2006, έχει ως εξής: 
 
 
«Εισήγηση επί της  ένστασης του  Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας, που κατατέθηκε στο 
Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου 
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« ΖΩΦΟΡΟΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ. » 
 

 
                            Στην Καλαμάτα σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2006 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας Κολοκοτρώνη 1 στον Α΄όροφο, συνήλθε  η 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού του παραπάνω 
έργου, που συστήθηκε με την με αριθμό 433/26-9-2006 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και συγκροτήθηκε με την με αριθμό 24585/23-11-2006 
απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας, αποτελούμενη από τους : 

1. Λίβα Ανδρέα ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Λαγωνικάκο Σπύρο, 
υπάλληλοι Π.Ε. του Δήμου Καλαμάτας 

2. Γιαννίκου Σταυρούλα ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Γκλινό Γεώργιο, 
αξιολογητές μέλη του Ε.Μ.Α. 

3. Μασούρη Γαριφαλιά ως μέλος, με αναπληρώτρια της την Μηλιώνη Φωτεινή, 
αξιολογητές μέλη του Ε.Μ.Α. 

 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας Τριανταφυλλίδη 
Βασιλική. 
 
                            Στο Δήμο Καλαμάτας , στα πλαίσια του διαγωνισμού του παραπάνω 
έργου, κατατέθηκε ένσταση από τον φορέα Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας με αριθμό πρωτ. 
24874/28-11-2006. 
 
                            Η  Επιτροπή εξετάζοντας τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω  
ένσταση , καταθέτει τα εξής:  
                            Στη σχετική προκήρυξη και στο άρθρο 1 : Αντικείμενο της προκήρυξης, 
σημείο 6, το προαπαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο των καταρτιζόμενων, αναφέρεται με 
σαφήνεια, ότι πρέπει να είναι στοιχειώδες. 
                            Εξάλλου, στα πλαίσια της ομοιογένειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
αναμένεται να προσδιορίζεται με σαφήνεια το επίπεδο εκπαίδευσης των υποψηφίων 
καταρτιζόμενων. Αυτό το κριτήριο ομοιογένειας καλύπτεται από την παρούσα προκήρυξη. 
                            Ο απορριφθείς υποψήφιος ανάδοχος έχει σχεδιάσει πρόγραμμα 
κατάρτισης που απευθύνεται σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό επίπεδο, καταδεικνύοντας ότι ο 
σχεδιασμός του προγράμματος του όχι μόνο συμβάλλει στην ανομοιογένεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και είναι αντίθετος στα οριζόμενα στην προκήρυξη.                

 
Μετά από τα παραπάνω, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την απόρριψη της ένστασης του φορέα Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας.  
 
 
                            Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται ως εξής : 
 
 
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                     
                      Λίβας Ανδρέας                                   1. Γιαννίκου Σταυρούλα 
                 
                                                                                 2. Μασούρη Γαριφαλιά»    
 



Συνεδρίαση :  41/2006 Πέμπτη  14/12/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   545/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   5

Και το πρακτικό διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού, με ημερομηνία 7/12/2006, έχει ως εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
« ΖΩΦΟΡΟΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ. » 
 

                            Στην Καλαμάτα σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2006 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας Κολοκοτρώνη 1 στον Α΄ όροφο, συνήλθε  η 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού του παραπάνω 
έργου, που συστήθηκε με την με αριθμό 433/26-9-2006 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας και συγκροτήθηκε με την με αριθμό 24585/23-11-2006 
απόφαση Δημάρχου Καλαμάτας, αποτελούμενη από τους : 
 

1. Λίβα Ανδρέα ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Λαγωνικάκο Σπύρο, 
υπάλληλοι Π.Ε. του Δήμου Καλαμάτας 

2. Γιαννίκου Σταυρούλα ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Γκλινό Γεώργιο, 
αξιολογητές μέλη του Ε.Μ.Α. 

3. Μασούρη Γαριφαλιά ως μέλος, με αναπληρώτρια της την Μηλιώνη Φωτεινή, 
αξιολογητές μέλη του Ε.Μ.Α. 

 
Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας Τριανταφυλλίδη 
Βασιλική, 
 
Για τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ανοίγματος των προσφορών, ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, 
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, υπολογισμού των ανοιγμένων προσφορών, που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με κλειστές 
προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχων 
του παραπάνω  έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αναλυτικού τεύχους της 
προκήρυξης του έργου, που προκηρύχθηκε με την με αριθμό 433/26-9-2006 απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. 
 

 
Έλεγχος πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών 

 
Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής στις 23 Νοεμβρίου 2006 αποσφραγίστηκαν οι 
προσφορές των παρακάτω Κ.Ε.Κ. : 

1. Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, με αριθμό πρωτ. 24569/23-11-2006 
2. MASTER Κ.Ε.Κ. Α.Ε., με αριθμό πρωτ. 24570/23-11-2006 
3. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24571/23-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ., με αριθμό πρωτ. 24580/23-11-2006 
5. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας, με αριθμό πρωτ. 24583/23-11-2006 

  
Για το καθένα από αυτά συμπληρώθηκε αναλυτικός πίνακας ελέγχου των δικαιολογητικών, 
ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
 
Κατά την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών του υποψήφιου φορέα MASTER Κ.Ε.Κ. 
στο δικαιολογητικό που υπάρχει στο σημείο 4 και επαναλαμβάνεται στο σημείο 15 του 
φακέλου των δικαιολογητικών και είναι βεβαίωση από την Νομαρχία Αθηνών του Νοτίου 
Τομέα της Διεύθυνσης Ανωνύμων Εταιριών και Εμπορίου, με αριθμό πρωτ. 12268/06, η 
ημερομηνία 20/9/06 που αναγράφεται και συγκεκριμένα ο μήνας (9) είναι χειρόγραφη 
διόρθωση και όχι μηχανογραφημένη εγγραφή όπως είναι το υπόλοιπο κείμενο της 
βεβαίωσης. 
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                            Σύμφωνα με το άρθρο 13 – Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς, 
παράγραφος 5, της σχετικής προκήρυξης, οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, 
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη. 
                            Μετά από τα παραπάνω, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού, ομόφωνα αποφάσισε να ζητηθεί έγγραφη διευκρίνιση ως προς το 
προαναφερόμενο σημείο από τον υποψήφιο φορέα MASTER Κ.Ε.Κ., προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το πρώτο  στάδιο της αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 28 της σχετικής 
προκήρυξης. 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης στις 24 Νοεμβρίου 2006 και ώρα 1:30 μ.μ., μετά  
από το 23 Νοεμβρίου 2006 πρακτικό της με το οποίο ζήτησε διευκρίνιση από τον υποψήφιο 
ανάδοχο MASTER Κ.Ε.Κ. σύμφωνα με το από 23 Νοεμβρίου 2006 έγγραφό της το οποίο 
του κοινοποιήθηκε με το με αριθμό πρωτ. 24672/24-11-2006 έγγραφο του Δήμου 
Καλαμάτας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, συνεδρίασε, 
προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών όλων των 
υποψηφίων. 
 
                            Ο υποψήφιος ανάδοχος MASTER Κ.Ε.Κ. με το με αριθμό πρωτ. Δήμου 
Καλαμάτας 24702/24-11-2006 έγγραφο του απέστειλε στην Αναθέτουσα Αρχή την 
διευκρίνιση που του ζητήθηκε. 
                            Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού παρέλαβε από την 
Αναθέτουσα Αρχή το παραπάνω έγγραφο του MASTER Κ.Ε.Κ. ομόφωνα έκρινε ότι η 
διευκρίνιση που παρείχε ο υποψήφιος είναι αποδεκτή και ολοκλήρωσε την εξέταση του 
φακέλου των δικαιολογητικών του ιδίου.  
                            Στην συνέχεια η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπ’ όψη της τους όρους της 
προκήρυξης, ολοκλήρωσε τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών όλων των 
υποψηφίων και ομόφωνα έκρινε πλήρη βάση των όρων της προκήρυξης τα δικαιολογητικά 
των : 
 

1. Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, με αριθμό πρωτ. 24569/23-11-2006 
2. MASTER Κ.Ε.Κ. Α.Ε., με αριθμό πρωτ. 24570/23-11-2006 
3. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24571/23-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ., με αριθμό πρωτ. 24580/23-11-2006 
5. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας , με αριθμό πρωτ. 24583/23-11-2006 

                            Όλοι οι υποψήφιοι φορείς που τα δικαιολογητικά τους κρίθηκαν πλήρη, 
προχωρούν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων 
τεχνικών τους προσφορών. 
 

Εξέταση κριτηρίων αποκλεισμού τεχνικών προσφορών 
 

Στο επόμενο στάδιο, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης στην συνεδρίαση της στις 24 
Νοεμβρίου 2006 και ώρα 5:00 μ.μ. προχώρησε στον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων 
αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο28 της προκήρυξης. 
 
Η  Επιτροπή αφού εξέτασε τα κριτήρια αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών του συνόλου 
των φορέων που υπέβαλαν πρόταση στο διαγωνισμό, διαπίστωσε τα εξής: 
 
Ο Φορέας «Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας», για την τεχνική προφορά που υπέβαλλε, 
παρουσίασε αναντιστοιχία  μεταξύ των ζητούμενων στοιχείων της προκήρυξης και της 
τεχνικής προσφοράς της πρότασης που υπέβαλλε και ειδικότερα υπάρχει αναντιστοιχία 
ανάμεσα στο προαπαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο (στοιχειώδης εκπαίδευση) των 
καταρτιζόμενων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 6 της σχετικής προκήρυξης και το 
προτεινόμενο (ανεξάρτητο εκπαιδευτικό επίπεδο) του υποψήφιου αναδόχου. Η εν λόγω 
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διαπίστωση  αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού της τεχνικής προσφοράς του Κ.Ε.Κ. Δήμου 
Καλαμάτας. 
                            Μετά από τα παραπάνω, ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι φορείς 
που πληρούν τους όρους που θέτει η προκήρυξη όσον αφορά τα κριτήρια αποκλεισμού των 
τεχνικών προσφορών και προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης είναι : 
 

1. Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, με αριθμό πρωτ. 24569/23-11-2006 
2. MASTER Κ.Ε.Κ. Α.Ε., με αριθμό πρωτ. 24570/23-11-2006 
3. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24571/23-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ., με αριθμό πρωτ. 24580/23-11-2006 

 
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξέτασης των κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού, αποτυπώνονται στα 
επισυναπτόμενα Δελτία Καταγραφής Κριτηρίων Αποκλεισμού, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 
 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των 
κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 
προκήρυξης. 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
 

Μετά την 1η φάση Αξιολόγησης (έλεγχος κριτηρίων αποδοχής), έγινε η τεχνική αξιολόγηση 
των προσφορών από την Επιτροπή στη συνεδρίαση της στις 25 Νομεβρίου 2006, σύμφωνα 
με τα Δελτία Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με το άρθρο 28 της 
προκήρυξης και προχώρησε  στη βαθμολογική κατάταξη των προγραμμάτων, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον πίνακαπου ακολουθεί : 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΤΠ ΣΒΤΠ 

11101176 Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ 87,28 100,00 
11101073 MASTER Κ.Ε.Κ. 84,79 97,15 
11101185 CONSUL Κ.Ε.Κ. 81,05 92,86 
12101227 ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. 80,13 91,81 
 

Άνοιγμα Οικονομικών προσφορών 
 
Στην συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης στις 7 Δεκεμβρίου 2006, 
αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών. Όλοι οι φορείς είχαν 
ενημερωθεί για την ημέρα και την ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών με το με 
αριθμό πρωτ. 24801/27-11-2006 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Για κάθε πρόγραμμα καταγράφηκε η συνολική προσφερόμενη τιμή και υπολογίστηκε το 
προτεινόμενο ωριαίο κόστος του προγράμματος . Διαπιστώθηκε ότι το ωριαίο κόστος δεν 
ήταν άνω των 12,30 €.  
 
Στη συνέχεια, βαθμολόγησε τις οικονομικές προσφορές υπολογίζοντας το Σ.Β.Ο.Π., όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 28 της προκήρυξης, ο οποίος καταγράφηκε στα Δελτία 
Ανοιγμένης Προσφοράς  και στον πίνακα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
 

Υπολογισμός ανοιγμένων προσφορών 
 
Στη φάση αυτή, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη βαθμολογία των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών, προέβη στην τελική αξιολόγηση των 



Συνεδρίαση :  41/2006 Πέμπτη  14/12/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   545/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   8

προσφορών για κάθε πρόγραμμα, κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό της 
συμφερότερης προσφοράς. 
Η Ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε προγράμματος υπολογίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 28 της προκήρυξης και αποτυπώθηκε στο Δελτίο Ανοιγμένης Προσφοράς, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
Τέλος, με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές τους η Επιτροπή προέβη στην κατάταξη των 
προγραμμάτων κατά φθίνουσα σειρά βαθμού Ανοιγμένης Προσφοράς (ΑΠ), όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΕΠΙΣ 

ΦΟΡΕΑΣ Σ.Β.Τ.Π. Σ.Β.Ο.Π. Α.Π. = 
Σ.Β.Τ.Π.*0,8+Σ.Β.Ο.Π.*0,2 

ΚΑΤ/ΞΗ 

1110176 ΚΕΚ ΔΙΟΝ 
ΕΠΕΚΑ 

100,00 99,90 99,98 1 

11101073 MASTER 
Κ.Ε.Κ. 

97,15 99,90 97,70 2 

11101185 CONSUL 
Κ.Ε.Κ. 

92,86 100,00 94,29 3 

12101227 ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. 91,81 99,81 93,41 4 
 

 
Μετά από τα παραπάνω, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – 
Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, μεταναστών και 
προσφύγων» στο φορέα Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ. 
 
 
                            Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται ως εξής : 
 
 
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
              
                      Λίβας Ανδρέας                                   1. Γιαννίκου Σταυρούλα 
                 
                                                                                 2. Μασούρη Γαριφαλιά    
 
 
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 
 
Κάνει δεκτή την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 231/27-11-2006 (αριθμ. πρωτ. Δήμου 
24874/28-11-2006) ένσταση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 
Δήμου Καλαμάτας κατά του αποτελέσματος του διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – Εκμάθηση Ελληνικής γλώσσας 
ανέργων παλιννοστούντων μεταναστών και προσφύγων  σε πιστοποιημένα 
Κ.Ε.Κ.», που οι όροι του καταρτίσθηκαν με την 432/26-9-2006 απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής. 
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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 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεωργία Θ. Βασιλάκη   1. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 29 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


