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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   42/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   579/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η 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 42/22-12-2006 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος, για υπηρεσιακούς λόγους, του Δημάρχου 

Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη  - η Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κα 

Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μέλιος Ιωάννης και  4) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα από τα τακτικά μέλη ο κ. Γιαννακόπουλος 

Διονύσιος.   

 

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

συνεδρίασης. 



Συνεδρίαση :  42/2006 Πέμπτη  28/12/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   579/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 3-(iii) θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί αποτελεσμάτων διαγωνισμών για: (iii) το έργο « Έργα προσβασιμότητας 
ατόμων με αναπηρίες». 

 
Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται στο από 19-12-2006 έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  
 
 
 

 Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού  που διεξήχθη στις 12-
12-2006 για το έργο: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ», 
γνωστοποιώντας σας ότι παρελθούσης της προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την 
ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής, στον πίνακα  ανακοινώσεων  της υπηρεσίας περί 
της εκδόσεως του πρακτικού, σύμφωνα με το Ν. 3263/04 και το άρθρο 4 παρ. 4.1 της 
διακήρυξης,  ουδεμία ένσταση υπεβλήθη.  

 Έτσι  προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο   « Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»  με 

μέση έκπτωση  1,55 %, στoν οποίο προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού. 

 
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
                

                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
          
       ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 

 

 
Συνεχίζοντας η Προεδρεύουσα αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό Διενέργειας Διαγωνισμού 
το οποίο έχει ως εξής: 
 

«Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
 

Δημοπρασίας  με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Μειοδότη εκτελέσεως 
του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»  

 
Προϋπολογισμού κατά τη μελέτη δαπάνης € : 173.213,33 συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα την 12/12/2006  και ημέρα  Τρίτη  και ώρα 10.00 π. μ. οι 
υπογεγραμμένοι: 

1. Νασόπουλος  Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
2. Ζάννης  Παναγιώτης,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   
3. Ασημάκος  Νικόλαος, Εργοδηγός 
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αποτελούντες την Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας και χωρίς παρουσία του 
εκπροσώπου του Συλλόγου Εργοληπτών Ν. Μεσσηνίας (δεν παρευρέθη) 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: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ» 
 

  
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΤΑΥΤ. 

1 Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ Φ 092050 

2 ALCON ETE  ΜΠΕΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 597263 

 
Αφού παρήλθε η ώρα 10.00 π.μ. που ορίζεται στην διακήρυξη και διεπιστώθει ότι δεν 
ανέμενε άλλος ενδιαφερόμενος εργολήπτης για να καταθέσει προσφορά, οπότε 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  

1. Στην καταγραφή στον ΠΙΝΑΚΑ 2 των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής, 
του πρώτου κατά χρονική σειρά συμμετέχοντα στο διαγωνισμό,  Ιωάννης Δ. Λέκκα 
και διαπίστωσε ότι δεν έχει το πτυχίο που απαιτείται από την διακήρυξη του 
παραπάνω έργου ώστε να πάρει μέρος στοδιαγωνισμό και για αυτό το λόγο δεν 
προχώρησε στον περαιτέρω έλεγχο των δικαιολογητικών του. 

2. Στη συνέχεια προχώρησε στην καταγραφή   στον ΠΙΝΑΚΑ 2 των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών συμμετοχής του δεύτερου  συμμετέχοντα 

3. Τα μονόγραψε 
4. Έκανε τον έλεγχο της βεβαίωσης εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. ή σε άλλο επαγγελματικό 

μητρώο 
5. Έλεγξε την εγγυητική επιστολή  
6. Αποσφράγισε την Οικονομική Προσφορά  
7. Τη μονόγραψε 
8. Ανακοίνωσε τα επιμέρους στοιχεία της Οικονομικής Προσφοράς . 
 



Συνεδρίαση :  42/2006 Πέμπτη  28/12/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ   579/2006 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   4

Καταχώρησε επίσης όλες τις υποβληθείσες Οικονομικές Προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας στον  ΠΙΝΑΚΑ 3  (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης) ο οποίος συνοδεύει το 
πρακτικό. 

       Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού  ελέγχει, , την έγκυρη συμμετοχή του 
μοναδικού μειοδότη , 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 ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών-
μονογραφών στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζόμενου και παρακρατούνται 
τα κατά νόμο μηχανόσημα, τα δε υπόλοιπα επιστρέφονται σ΄ αυτόν. 
 Στην συνέχεια , ελέγχεται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 7 του 
Π.Δ. 609/85 όπως ισχύει, η ορθότητα συμπλήρωσης του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς 
του διαγωνιζομένου, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους.     
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) 
………. .. 

…………. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(κατά σειρά μειοδοσίας) 

Στη δημοπρασία του έργου: «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ» 
 

 
 
Α/
Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Σ.Δ.Ε. 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ

ΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩ
Σ 

1 Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,55 ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ 
ΠΕΝΤΕ  

124.553,22 

2 ALCON ETE 1,00 ΕΝΑ 125.254,00 

 
 

Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου όπως περιγράφηκε παραπάνω προέκυψαν τα 

κάτωθι:   

Από τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών προσφορών (ως προς την ορθότητα  συμπλήρωσης 
του εντύπου  και ως προς την ομαλότητα) προέκυψε ότι όλες  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, διαμόρφωσε τον τελικό 
πίνακα κατάταξης ως εξής: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
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Α/
Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Σ.Δ.Ε. 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1,55 ΕΝΑ ΚΑΙ 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

124.553,22 

2 ALCON ETE 1,00 ΕΝΑ 125.254,00 

 
Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με τις Οικονομικές Προσφορές του ΠΙΝΑΚΑ 4 

 

Προσωρινός Μειοδότης αναδεικνύεται ο Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με μέση έκπτωση  ΕΝΑ 
ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  (1,55 %).   
 

             Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1. Νασόπουλος  Παναγιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 
2. Ζάννης  Παναγιώτης,  Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.   
 
3. Ασημάκος  Νικόλαος, Εργοδηγός 

 
    (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, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου  «ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»  στη μειοδότρια εταιρεία Δ. 
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  η οποία προσέφερε μέση έκπτωση 1,55 %.  
 
 

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. Αθανασόπουλος Κων/νος 
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  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Μέλιος Ιωάννης 

  4. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 29 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


