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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   05/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   033/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 5η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 29-01-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο.  
 
 
 
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 6ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών (Νο1 και Νο2) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από  29-1-2009 έγγραφο του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ( Νο 1 και   Νο 2 ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ      
               ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
   Σας υποβάλουμε τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 

13-01-2009 για το έργο  :  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», γνωστοποιώντας σας ότι εντός 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 , υποβλήθηκε η υπ. αρ. 1039/20-01-2009 ένσταση 
της εταιρίας «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.», την οποία και κάνουμε δεκτή για τους λόγος 
που αναφέρονται στο πρακτικό Νο 2 και ανακηρύσσουμε προσωρινό μειοδότη την 
εταιρία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ  Α.Τ.Ε.» με έκπτωση 32,76%. 

 
                                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ 
                                                                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
                                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ     ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
             Συν/να :  1. Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού Νο 1 
                             2. Πρακτικό της  επιτροπής  Νο 2 
                             3. Η υπ. αρ. 1039/20-01-2009   Ένσταση της εταιρίας Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.» 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής διενέργειας 
του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο) 
  
 Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών και 
έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» , προϋπολογισμού : 1.140.033,27 € (συμπεριλαμβανομένου και του  
Φ.Π.Α). 
 
Στην Καλαμάτα,   και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας , οδός  Αριστοδήμου  
αριθμός 22 σήμερα την  13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2009, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ οι 
υπογράφοντες: 
 
Πρόεδρος :  Χρονόπουλος Βασίλειος,  Πολιτικός Μηχανικός 
Τα Μέλη   :  Ζάννης Παναγιωτης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
                    Γιαννόπουλος Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 
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Που αποτελούμε την Ε π ι τ ρ ο π ή   Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ  διεξαγωγής   της  ανωτέρω   
δημοπρασίας   σύμφωνα   με  τις   υπ.  αρ.  3/2007 και  16/2007  αποφάσεις  της  
Δημαρχιακής   Επιτροπής  του   Δήμου   Καλαμάτας ( άρθρο 21 του Π.Δ. 609/85 και του 
άρθρου 2 του Ν. 3263/04), συνήλθαμε  για την διενέργεια της δημοπρασίας σύμφωνα με 
την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ 609/85, όπως 
τροποποιήθηκαν – συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς των Ν.3263/04  και  
Ν.3481/06. 
 
Ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων , που έχει οριστεί έως 31-03-2009,  με το  
αρίθμ. 176 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν.3263/2004 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση την παρ. 8 του άρθρου 42 του 
Ν.3316/05, δεν παρέστη στο διαγωνισμό.   

Αφού λάβαμε υπόψη μας  
 
Την  διακήρυξη της δημοπρασίας του έργου ,  η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.  441/2008 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας , περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες : 
1. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
2. ΕΞΠΡΕΣ 
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
4. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
5. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
 
Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε τους φακέλους 
προσφοράς (φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελοι οικονομικών προσφορών) 
που κατατέθηκαν ενώπιον μας και έλαβαν  τον αύξοντα αριθμό που φαίνεται στους 
φακέλους. Αφού ελέγξαμε την νομιμοποίηση των προσώπων που κατέθεσαν 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 , σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ 609/85 . 
 
Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 
 
                                                          ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ 

 
ΟΝ/ΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 
ΑΡ. 

ΤΑΥΤΟΤ. 
1 Κ/ΞΙΑ  ΤΣΑΛΤΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΕ 263050 
2 Κ/ΞΙΑ ΡΕΝΕΣΗΣ - ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Χ 433884 
3 Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Β. ΑΕ 230370 
4 ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝ. ΑΕ 266661 
5 ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
Φ 927116 

6 ΜΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ 053022 
7 Κ/ΞΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΣ - ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ο.Ε. / ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρ 383975 
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8 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. (ΓΕΤΕΑ) ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 

Ν 127048 

9 Κ/ΞΙΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ - ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Γ. Ν. 553450 
 

Στη συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής , κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών » 
που συνοδεύει  το Παρόν Πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που περιέχονται σε 
κάθε φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητα τους), 
μονογράφησαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκαν  οι πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. οι οποίες και επιστράφηκαν στους συμμετέχοντες.  

  
 
Επειδή κατά την καταγραφή των δικαιολογητικών η εταιρία Η. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Ε.Ε (ΓΕΤΕΑ) δεν προσκόμισε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό 
αποκλείστηκε από την συνέχεια του διαγωνισμού και δεν αποσφραγίστηκε η οικονομική 
της προσφορά.  

 
 

Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι υπόλοιπες οικονομικές προσφορές , 
μονογράφτηκαν  από τον Πρόεδρο και τα μέλη τη Επιτροπής Διαγωνισμού και 
ανακοινώθηκαν τα επί μέρους  στοιχεία τους (τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης των 
ομάδων, η μέση τεκμαρτή έκπτωση και το προσφεθέν ποσό) για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Οι οικονομικές προσφορές, μετά από τον λογιστικό έλεγχο  έχουν ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(κατά σειρά μειοδοσίας) 

 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 
 

 

Α/Α 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)  

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ.Δ.Ε. 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

1 Κ/ΞΙΑ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ - 
ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 

35,27% Τριάντα πέντε και 

είκοσι επτά 

630.580,32 € 

2 Κ/ΞΙΑ  ΤΣΑΛΤΑΣ - 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ 

35,06% Τριάντα πέντε και 

μηδέν έξι 

632.505,05 € 

3 Κ/ΞΙΑ ΡΕΝΕΣΗΣ - 
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ 

32,83% Τριάντα δύο και 

ογδόντα τρία  

653.260,71 € 

4 

 

Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ 32,76% 

 

 

Τριάντα δύο και 

εβδομήντα έξι 

653.883,95 € 
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5 ΜΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30,82% 

 

Τριάντα και 

ογδόντα δύο 

671.885,02 € 

6 ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 28,06% 

 

Είκοσι οκτώ και 

μηδέν έξι 

697.539,06 € 

7 

 

ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. 27,00% Είκοσι επτά 705.703,44 € 

8 Κ/ΞΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΣ - 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε. / 

ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

25,00% Είκοσι πέντε 725.923,60 € 

 

Κατόπιν ελέγξαμε τους  μειοδότες,  το δικαίωμα συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων 
του άρθρου 22 της Διακήρυξης, με βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο των 
φακέλων τους , σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. 

 
Στη συνέχεια ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονομικών 

προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε 
η πληρότητα  των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο 
άρθρο 17 παρ.5 του π.δ 609/85) στις Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζομένων και 
παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα.  
 

Τέλος ελέγχθηκε, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης 
των εντύπων Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων, η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους. Για 
την εφαρμογή του ελέγχου ομαλότητας,  χρησιμοποιήθηκε από τη Επιτροπή Διαγωνισμού 
(Ε.Δ) η μέση  έκπτωση προσφοράς (Εμ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου 
Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζομένους,  όπως αυτή (τυχόν) διορθώσαμε, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. Για το έλεγχο του ορθού υπολογισμού της Εμ από 
των διαγωνιζομένων, ελέγξαμε δαπάνες εργασιών μετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισμα 
Δαπανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών με  στα Γ.Ε & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η μέση έκπτωση προσφοράς (Εμ), 
έχει υπολογιστεί με την αναγκαία στρογγύλευση ώστε να προκύπτει ο μειοδότης. 
 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή  16-01-2009  
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. 

απορρίπτει  ως απαράδεκτες τις προσφορές των: 
 
1.      Κ/ΞΙΑ  ΡΕΝΕΣΗΣ – ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ , διότι οι κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις 
δεν φέρουν ημερομηνία. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 ο τύπος και το 
περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών .Με την υπ. 
αρίθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276 Τεύχος Β΄ 1-10-2002) «Καθορισμός  του τύπου και του 
περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75) ορίζεται 
ότι « Η υπεύθυνη δήλωση , όταν χρησιμοποιείται αυτοτελώς πρέπει να έχει τον ακόλουθο 
τύπο και να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : α)…ζ) μετα την αναγραφή των γεγονότων και 
των στοιχειών την ακρίβεια των οποίων δηλώνει υπεύθυνα, συμπληρώνεται η ημερομηνία 
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σε κατάλληλο κενό χώρο η) κάτω από την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη ο/η δηλ…» και 
ακολουθεί η λέξη  «υπογραφή» πάνω από την οποία τίθεται η υπογραφή του δηλούντος. 
 
2. ΜΑΛΙΟΣ Γ. Ε.Δ.Ε  διότι α) δεν προσκόμισε υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα  
δήλωνε εάν απασχολεί ή όχι  προσωπικό στην επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
και εάν αυτό έχει δηλωθεί ή όχι στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, σύμφωνα με το 
άρθρο 23.2 παρ. γ. (σελ.15) της διακήρυξης και β) διότι στα προσκομισθέντα 
πιστοποιητικά, που αφορούν την πτώχευση και αναγκαστική διαχείριση, έχει λήξη η 
ημερομηνία ισχύος τους. 
 
3. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.  διότι το προσκομισθέν καταστατικό της εταιρείας δεν είναι 
επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνα με το άρθρο 24.1.2 της διακήρυξης. 
 
4.  Κ/ΞΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΣ - ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ο.Ε. / ΜΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ διότι: 
 α) οι κατατεθειμένες υπεύθυνες δηλώσεις δεν φέρουν ημερομηνία. Σύμφωνα με το άρθρο 8 
του Ν.1599/86 ο τύπος και το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών .Με την υπ. αρίθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276 Τεύχος Β΄ 1-10-2002) 
«Καθορισμός  του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75) ορίζεται ότι « Η υπεύθυνη δήλωση , όταν χρησιμοποιείται 
αυτοτελώς πρέπει να έχει τον ακόλουθο τύπο και να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : 
α)…ζ)μετα την αναγραφή των γεγονότων και των στοιχειών την ακρίβεια των οποίων 
δηλώνει υπέυθυνα , συμπληρώνεται η ημερομηνία σε κατάλληλο κενό χώρο η) κάτω από 
την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη ο/η δηλ…» και ακολουθεί η λέξη  «υπογραφή» πάνω 
από την οποία τίθεται η υπογραφή του δηλούντος.  
β) το προσκομισθέν καταστατικό της εταιρείας δεν είναι επικυρωμένο αντίγραφο σύμφωνα 
με το άρθρο 24.1.2 της διακήρυξης. 
 
και κρίνει παραδεκτές τις προσφορές των υπολοίπων διαγωνιζομένων  και καταρτίζει τον 
παρακάτω πίνακα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
  ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ 

 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 
 
 

Α/Α 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%)  

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ.Δ.Ε. 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

1 

 

Κ/ΞΙΑ 
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ - 

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ 

35,27% Τριάντα πέντε και 

είκοσι επτά 

630.580,32 € 

2 Κ/ΞΙΑ  ΤΣΑΛΤΑΣ - 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ 

35,06% Τριάντα πέντε και 

μηδέν έξι 

632.505,05 € 
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3 Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΤΕ 32,76% 

 

Τριάντα δύο και 

εβδομήντα έξι 

653.883,95 € 

4 ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε. 27,00% Είκοσι επτά 705.703,44 € 

 

 
Τέλος συντάχθηκε ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής που αναρτήθηκε στον Πίνακα 
ανακοινώσεων της Υπηρεσίας με την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζομένους ότι το 
Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζομένων και ότι μπορούν μέσα σε πέντε  (5) 
ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις τυχόν ενστάσεις οι οποίες 
θα απευθύνονται στην Προϊστάμενη Αρχή. 
 
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω. 
 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

 
     O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ                      

                                                                             1.    Ζάννης Παναγιώτης 
Χρονόπουλος Βασίλειος               
                                                              2.   Γιαννόπουλος Γεώργιος                                                     
Συνοδεύεται από : 
Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών» 
 

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο  2) 
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» , προϋπολογισμού : 1.140.033,27 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
 
Στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σήμερα,  29  Ιανουαρίου,  του έτους 2009, 
ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι: 
 

1. Χρονόπουλος Βασίλης, Πολιτικός Μηχανικός 
2. Ζάννης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
3. Γιαννόπουλος Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 
που    αποτελούμε    την    Ε π ι τ ρ ο π ή    Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ    διεξαγωγής    της    
ανωτέρω    δημοπρασίας     σύμφωνα     με     την     υπ.αρ. 16/2007    Απόφαση        της    
Δημαρχιακής    Επιτροπής    (άρθρο 21 του Π.Δ.609/85 και του άρθρου 2 του Ν3264/04), 
συνήλθαμε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας  δ/νση 
Αριστοδήμου  22 Τ.Κ 24100 Καλαμάτα,  προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 16-01-
2009  Νο 1 Πρακτικό μας για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 
 

Αφού παρήλθε η καθοριζόμενη, από τις διατάξεις του Ν 3263/2004, προθεσμία των 
πέντε (5) ημερών, υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μια ένσταση από την εταιρεία   Β. 
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ  Α.Τ.Ε.  με αρ.πρωτ. 1039/20-01-01.  

Για τους λόγους που επικαλείται στην ένστασή του ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος, 
αναφέρουμε τα εξής: 
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1ον )     Για την Κ/ξία Μαρκαντωνάτος Μάριος – Καμινάρης Γεώργιος 
 
1α) Σε ότι αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ του Καμινάρη Γεώργιου: 

Σύμφωνα με την παρ. 23.2.2.γ της διακήρυξης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να 
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσων αφορά στην καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. Τούτο αποδεικνύεται από την βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας του Ο.Α.Ε.Ε. του διαγωνιζόμενου, χωρίς αυτός να είναι υποχρεωμένος για 
ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ, όπως αυτό αναφέρεται και στη βεβαίωση μη υπαγωγής 
ασφάλισης στο  ΤΣΜΕΔΕ που μας προσκόμισε. Επιπροσθέτως ορθός αναγράφει σε 
υπεύθυνη δήλωση ότι « δεν έχω άλλα πρόσωπα που να στελεχώνουν το πτυχίο μου και να 
υπέχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ πλην εμού», διότι αυτό απαιτείται από την 
διακήρυξη (άρθρο 23.2.1.α), όπως ορθός σε άλλη υπεύθυνη δήλωση δηλώνει ότι « το 
πτυχίο στελεχώνεται μόνο από τον Καμινάρη Γεώργιο που είναι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ»     
 
1β)    Σε ότι αφορά την ισχύ του πιστοποιητικού μη τέλεσης υπό αναγκαστική διαχείριση: 
 
 

Σύμφωνα με την παρ. 23.2.2.η, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή 
απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια, χωρίς να 
απαιτείται αναφορά σε προσδιοριστικά της ταυτότητας των εγγράφων στοιχεία (αρ. πρωτ. , 
ημερομηνία έκδοσης κτλ).  

Το πιστοποιητικό μη τέλεσης υπό αναγκαστική διαχείριση του διαγωνιζομένου έχει 
ημερομηνία έκδοσης 18-12-2008 (και όχι 18-12-09 που αναγράφεται στην ένσταση), ισχύει 
για 6 μήνες και η διαφορά για (1) μία ημέρα που αναφέρει η  ένσταση στην ημερομηνία 
λήξης του δεν επηρεάζει την εγκυρότητα του.           
 
1γ) Σε ότι αφορά το ιδιωτικό συμφωνητικό – προσύμφωνο σύστασης της Κ/ξίας 
Μαρκαντωνάτος Μάριος – Καμινάρης Γεώργιος: 

Σύμφωνα με την διακήρυξη άρθρο 24 παρ. 24.1.3 οι συμμετέχοντες στην Κ/ξία 
πρέπει να δηλώσουν τα ποσοστά συμμετοχής τους. Πράγματι στο συγκεκριμένο ιδιωτικό 
συμφωνητικό αναφέρεται ότι  ο Καμινάρης Γεώργιος έχει το 100% των Η/Μ εργασιών και ο 
Μαρκαντωνάτος Μάριος έχει το 100% τον οικοδομικών εργασιών.  

Στο εν λόγω έργο κατηγορία οικοδομικών εργασιών δεν υπάρχει, αντιθέτως 
υπάρχουν κατηγορίες εργασιών οδοποιίας και υδραυλικών, το ποσοστό των  οποίων, 
σύμφωνα με το ανωτέρω συμφωνητικό, δεν καλύπτεται από κανέναν από τους 
κοινοπρακτούντες. 
 

2ον )     Για την Κ/ξία Τσάλτας Γρηγόριος – Σταματέλος Παναγιώτης 
 
2α) Σε ότι αφορά την μη προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού αλλά το 
συμβολαιογραφικού εγγράφου για την σύσταση της ανωτέρω Κ/ξίας: 

Πράγματι σύμφωνα με την διακήρυξη άρθρο 24 παρ. 24.1.3 απαιτείται ιδιωτικό 
συμφωνητικό για την σύσταση Κ/ξίας. Αντί αυτού, η ανωτέρω Κ/ξία προσκόμισε 
συμβολαιογραφικό έγγραφο το οποίο και κάνουμε δεκτό διότι θεωρείται σημαντικότερο από 
το ιδιωτικό συμφωνητικό 
 
2β) Σε ότι αφορά τον μη ορισμό κοινού εκπροσώπου της Κ/ξίας μεταξύ των μελών στο 
συμβολαιογραφικό έγγραφο: 
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Σύμφωνα με την διακήρυξη άρθρο 24 παρ. 24.1.3 για Κ/ξία απαιτείται δήλωση των 
νόμιμων εκπροσώπων των κοινοπρακτούντων ότι σε περίπτωση ανάληψης του έργου θα 
ορίσουν κοινό εκπρόσωπο με συμβολαιογραφική πράξη, κατά το άρθρο 35 παρ. 4 του Π.Δ. 
609/85. 
Τούτο αναφέρεται σε υπεύθυνες δηλώσεις που κατέθεσαν και οι δύο κοινοπρακτούντες.  
 
2γ) Σε ότι αφορά την μη αναγραφή του μήνα (Ιανουάριος) στο ίδιο συμβολαιογραφικό 
έγγραφο:    
 Πράγματι στο συμβολαιογραφικό έγγραφο της ανωτέρω Κ/ξίας δεν αναφέρεται ο 
μήνας Ιανουάριος. Στη συνέχεια όμως του εγγράφου αναγράφεται ότι η Κ/ξία συστήνεται για 
την δημοπρασία του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», η οποία δημοπρασία 
θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου 2009. Λόγω των ανωτέρω θεωρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα 
και η ανωτέρω γραμματική έλλειψη δεν επηρεάζει την ισχύ του συμβολαιογραφικού 
εγγράφου. 
 
2δ) Σε ότι αφορά την υπεύθυνη δήλωση του Τσάλτα Γρηγορίου: 
 Πράγματι στην κατατεθείσα υπεύθυνη δήλωση  του Τσάλτα Γρηγορίου, που 
αναφέρει ότι είναι πληρεξούσιος και αντιπρόσωπος της Κ/ξίας δεν αναγράφεται η 
ημερομηνία σύνταξης αυτής, όπως αυτό απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/86 
ο τύπος και το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και 
Οικονομικών .Με την υπ. αρίθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/2002 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276 Τεύχος Β΄ 1-10-2002) 
«Καθορισμός  του τύπου και του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75) ορίζεται ότι  
« Η υπεύθυνη δήλωση , όταν χρησιμοποιείται αυτοτελώς πρέπει να έχει τον ακόλουθο τύπο 
και να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : 
 α)…ζ)μετά την αναγραφή των γεγονότων και των στοιχειών την ακρίβεια των οποίων 
δηλώνει υπεύθυνα , συμπληρώνεται η ημερομηνία σε κατάλληλο κενό χώρο η) κάτω από 
την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη ο/η δηλ…» και ακολουθεί η λέξη  «υπογραφή» πάνω 
από την οποία τίθεται η υπογραφή του δηλούντος.  
 

Εν κατακλείδι η επιτροπή διαγωνισμού κάνει δεκτή την εν λόγω ένσταση στα 
σημεία:  
1γ,    Σε ότι αφορά την Κ/ξία Μαρκαντωνάτος Μάριος – Καμινάρης Γεώργιος και 
2δ,    Σε ότι αφορά την Κ/ξία Τσάλτας Γρηγόριος – Σταματέλος Παναγιώτης. 
 

  Κατόπιν τούτου αποκλείονται από την συνέχεια του διαγωνισμού οι ανωτέρω 
Κ/ξίες και σας υποβάλουμε τα Πρακτικά της δημοπρασίας του έργου: από τα οποία 
προκύπτει ότι  προσωρινός μειοδότης είναι η εταιρία «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ  Α.Τ.Ε.», της 
οποίας η έκπτωση είναι   32,76   %.  
    

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 
 
                                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ       

                                                                                       1.  Ζάννης Παναγιώτης 
      Χρονόπουλος  Βασίλης                             2.  Γιαννόπουλος Γιώργος» 
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Η Δημαρχιακή επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης 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 
 
Υιοθετεί τα υπ’  αριθ. Νο1 και Νο2 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΤΑΛΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», 
τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης και 
συγκεκριμένα εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία “Β. 
ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ Α.Τ.Ε.”, με ποσοστό έκπτωσης 32,76%.  
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 17 Φεβρουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


