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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   055/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 6η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 07-02-2008 
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) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,  
και  2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, 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 Διονύσιο.   
 
 
 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

 Επί των πρακτικών (Νο1 και Νο 2) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή οδού Κοσμοπούλου και 

συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή Πανταζοπουλέικα Καλαμάτας».  

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 2607/1-2-2008 
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 TΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  
 
 Σας υποβάλουμε τα πρακτικά  διενέργειας του διαγωνισμού  που διεξήχθη στις 8-1-
2008 για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ  ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΚΑ 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,   υπεβλήθη  ένσταση 
του κ. Χαρίτου Γεώργιου ΕΔΕ κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
 Σύμφωνα με το Πρακτικό Νο 2 διενέργειας του διαγωνισμού προκύπτει ότι 
προσωρινός μειοδότης ανακηρύσσεται ο κ. Χαρίτος  Γεώργιος ΕΔΕ  με μέση έκπτωση 
28,32% , στον οποίο προτείνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού . 
 
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού Νο 1. 
               2) Πρακτικό της επιτροπής  Νο 2.   
               3)  Ένσταση του κ. Χαρίτου  Γεωργίου.                   
                4 Απόφαση Δ15/24298/05 για βεβαίωση ανεκτέλεστων. 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ                                                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
 

ΑΦΑΛΕΑ-ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗ                                  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά Πρακτικά της επιτροπής 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 : 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  OΔΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΚΑ», προϋπολογισμού: 998.406,72 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
 
Στη Καλαμάτα,   και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας , οδός  Aριστοδήμου  
αριθμός 22,  σήμερα την 8 Ιανουαρίου  2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ οι 
υπογράφοντες: 
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Πρόεδρος : Αφαλέα – Τζιγαλάνη Νίκη  Τοπογράφος Μηχανικός 
Τα Μέλη   : Φρούντζας Ανδρέας Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
                   Παναγιωτοπούλου Κων/να  Πολιτικός 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    δ ι  ε ξ α γ ω γ η ς   τ η ς  α ν ω 
τ έ ρ ω   δ η μ ο π  ρ α σ ί α ς   σ ύ μ φ ω ν α   μ ε  την   υ π.  α ρ. 16/2007  α π ό φ α σ η  τ η 
ς  Δ η μ α ρ χ ι α κ ή ς   Ε π ι τ ρ ο π ή ς  τ ο υ   Δ ή μ ο υ   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 του Ν.3263/04 του 
Ν.3481/06  και του Ν. 3548/07. 
O εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων κ. Χρήστος Κωτσάκης  που έχει οριστεί  με 
βάση το αρίθμ. 134/ 18-12-2007 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ, 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 στον διαγωνισμό. 
 

        Αφού λάβαμε υπόψη μας  
Την  διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου ,  η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 426/ 07 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας , περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες : 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
3. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
4. ΦΩΝΗ 
5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Της Δευτέρας 
 
Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε του φακέλους 
προσφοράς (φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελοι οικονομικών προσφορών) 
που κατατέθηκαν ενώπιον μας και έλαβαν  τον αύξοντα αριθμό που φαίνεται πριν το όνομα 
τους και ο οποίος γράφτηκε και στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τους και 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: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  OΔΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΚΑ» 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 
ΑΡ. Α. Τ. 

1. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΕ ΤΕΧ. ΕΤ.  ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ Ν 481583 

2. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ           Η ίδια Ρ 412088 

3. ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        Ο ίδιος Φ 303761 
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4. ΣΚΟΥΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ              » Χ 938233 

5. ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                 » Χ 433884 

6. ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               » Χ 938461 

7. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ               » Χ934260 

8. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               » Τ 964006 

9. Κ/ΞΙΑ ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΘ. - 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧ. 

              » Φ 303117 

Ρ 920548 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ               » Γ 594729 
 
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 δικαιολογητικά που περιέχονται σε κάθε 
φάκελο ( χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητα τους), 
μονογράφησαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκαν  οι πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. οι οποίες και επιστράφηκαν στους συμμετέχοντες. 

Απο τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής  προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά 
των παρακάτω   διαγωνιζόμενων ήταν ελλιπή, ως εξής : 

1. ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ    δεν κατατέθηκαν οι απαιτούμενες κατά το άρθρο 23 υπεύθυνες 
δηλώσεις για ακρίβεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών , για το ανεκτέλεστο μέρος 
των εργολαβικών συμβάσεων καθώς για την  μη επιβολή ποινής πειθαρχικού 
παραπτώματος . 

2. ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεν κατατέθηκε η φορολογική ενημερότητα. 

3. Κ/ΞΙΑ ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΘ. -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧ δεν κατατέθηκαν  α)από τον Φλέσσα 
Αθανάσιο οι απαιτούμενες κατά το άρθρο 23 υπεύθυνες δηλώσεις για ακρίβεια των 
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών , για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 
συμβάσεων καθώς για την  μη επιβολή ποινής πειθαρχικού παραπτώματος .και β) από 
τον  Παπαδημητρίου  Μιχ. η απαιτούμενη κατά το άρθρο 23.2ζ βεβαίωση μη οφειλής  
του  στο ΤΕΕ. 

 

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

Οι οικονομικές προσφορές, μετά από τον λογιστικό έλεγχο κατά τη σειρά μειοδοσίας( 
αρχίζοντας από τη μικρότερη προσφορά) έχουν ως ακολούθως: 

                                                             ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(κατά σειρά μειοδοσίας) 

Στη δημοπρασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  OΔΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΚΑ»    
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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. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

 
           32,38 

Τριάντα δύο & 
τριάντα οκτώ 
εκατοστά 

 
   479.222,95 

 
2. 

 
ΣΚΟΥΦΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
           32,15 

Τριάντα δύο & 
δέκα πέντε 
εκατοστά 

 
    480.820,87 

 
3. 

 
ΣΑΜΠΑΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
           30,16 

Τριάντα & δέκα  έξι 
εκατοστά 

 
   494.960,50 

 
4. 

 
ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

   
            28,32 

Είκοσι οκτώ & 
τριάντα δύο 
εκατοστά 

 
   507.963,24 

 
5. 

 
ΡΕΝΕΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 
27,31 

Είκοσι επτά & 
τριάντα ένα 
εκατοστά 

 
    515.125,01 

 
6. 

 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΕ 
ΤΕΧ. ΕΤ. 

 
24,55 

Είκοσι τέσσερα & 
πενήντα πέντε 
εκατοστά 

 
    534.719,76 

 
7. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

             
            24,47 

Είκοσι τέσσερα & 
σαράντα επτά 
εκατοστά 

  
   535.258,50 

 
8. 

. 
ΜΠΑΡΟΥΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 
24,22 

Είκοσι τέσσερα & 
είκοσι δύο 
εκατοστά 

 
    536.999,41 

 
9. 

 
Κ/ΞΙΑ ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΘ. 
- 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΜΙΧ. 

             
            20,23 

Είκοσι & είκοσι 
τρία  εκατοστά 

  
   565.337,80 

 
10. 

 
ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
16,00 

 
Δέκα έξι 

  
   595.302,33 
 

 

Κατόπιν ελέγξαμε ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 
μειοδοσίας, την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζομένων, 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 του φακέλου , 
σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. 

 

Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών κατά την 
ίδια σειρά, 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) στην Οικονομική Προσφορά των διαγωνιζομένων και 
παρακρατήθηκαν τα κατά νόμο μηχανόσημα.  
Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συμπλήρωσης του 
εντύπου Οικονομικής Προσφοράς των διαγωνιζομένων , η αριθμητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης και η ομαλότητα αυτών μεταξύ τους .Για την 
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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 του 
διαγωνιζόμενους, 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  τα 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 ολοκληρώνεται αυθημερόν. 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ.  κρίνει 
απαραδεκτές τις προσφορές  των διαγωνιζόμενων : 
 
1. του κ. OIKONOMOY ΠΑΣΧΑΛΗ διότι έχει λήξει η ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ  

στις 31-12- 07. 

2. του κ. ΣΚΟΥΦΗ  ΙΩΑΝΝΗ διότι έχει λήξει η ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΜΕΔΕ στις  
31-12- 07 

3. του κ. ΡΕΝΕΣΗ ΠΕΤΡΟΥ   διότι δεν κατατέθηκαν οι απαιτούμενες κατά το άρθρο 23 
υπεύθυνες δηλώσεις για ακρίβεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών , για το 
ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων καθώς για την  μη επιβολή ποινής 
πειθαρχικού παραπτώματος . 

4. του κ. ΜΠΑΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ διότι δεν κατατέθηκε η φορολογική ενημερότητα. 

5. της Κ/ΞΙΑΣ ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΘ. -ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧ διότι δεν κατατέθηκαν  α)από τον 
Φλέσσα Αθανάσιο οι απαιτούμενες κατά το άρθρο 23 υπεύθυνες δηλώσεις για ακρίβεια 
των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών , για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 
συμβάσεων καθώς για την  μη επιβολή ποινής πειθαρχικού παραπτώματος .και β) από 
τον  Παπαδημητρίου  Μιχ. η απαιτούμενη κατά το άρθρο 23.2ζ βεβαίωση μη οφειλής  του  
στο ΤΕΕ. 

 
και  καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα  ως ακολούθως : 

 
 

 
 
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1. 

 

ΣΑΜΠΑΤΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

           30,16 Τριάντα & δέκα  έξι 
εκατοστά 

   494.960,50 

2. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

              28,32 Είκοσι οκτώ & 
τριάντα δύο 
εκατοστά 

   507.963,24 

3. 

 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
ΟΕ ΤΕΧ. ΕΤ. 

24,55 Είκοσι τέσσερα & 
πενήντα πέντε 
εκατοστά 

    534.719,76 

 4. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

            

            24,47 
Είκοσι τέσσερα & 
σαράντα επτά 
εκατοστά 

   535.258,50 

5. 

 

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

16,00 Δέκα εξι     595.302,33 
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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 τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω. 

 
 

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       
                  

                                                                     1.  ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 
ΑΦΑΛΕΑ-ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗ        2.  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ             
                        
Συνοδεύεται από : 
Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών» 
 

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο  2) 
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΚΑ» 

 
Στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σήμερα,  25η  του μηνός Ιανουαρίου   του 

έτους 2008, ημέρα  Παρασκευή   οι κάτωθι: 
 

1. Αφαλέα – Τζιγαλάνη Νίκη,    τοπογράφος μηχανικός  (Πρόεδρος) 
2. Φρούντζας Ανδρέας ,             πολ.μηχανικός Τ.Ε. (Μέλος) 
3. Παναγιωτοπούλου Κων/να,    πολ.μηχανικός Τ.Ε (Μέλος) 

 
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.  16/2007  Απόφαση  της   
Δημαρχιακής    Επιτροπής    (άρθρο 21 του Π.Δ.609/85 και του άρθρου 2 του Ν.3264/04),  
συνήλθαμε  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας, δ/νση 
Αριστοδήμου 22 Τ.Κ 24100 στην Καλαμάτα,  προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 08-1-
2008  Νο 1 Πρακτικό μας για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 
  
 Εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών κατατέθηκε  υπ΄αρίθ. 482/10-01-2008  
ένσταση  κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του  ανωτέρω έργου από τον 
συμμετέχοντα κο. Χαρίτο Γεώργιο του Ιωάννη Ε.Δ.Ε  η  οποία αναφέρει ότι  ο 
αναδειχθείσας προσωρινός ανάδοχος κος Σαμπάτης Δημήτριος του Αριστείδη Ε.Δ.Ε δεν 
είχε συμπεριλάβει στην υπεύθυνη Δήλωση ανεκτέλεστου όλα τα υπό εξέλιξη  έργα του.   

H Επιτροπή Διαγωνισμού με το υπ΄αρίθμ 482/69-11/01/2008 έγγραφό της  προς την 
Τ.Υ.Δ.Κ Μεσσηνίας και την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Μεσσηνίας   ζήτησε 
πληροφορίες σχετικά με τα  ανεκτέλεστα έργα του εργολήπτη Σαμπάτη Δημητρίου όπου  
μετά : 

1. Την υπ’ αρίθμ. 1365/326-15/01/2008  απάντηση της ΤΥΔΚ Νομού Μεσσηνίας. 
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2. Την υπ΄αρίθμ ΟΙΚ.231/293 – 23/01/2008 απάντηση της Δ/νσης Τεχ. Υπηρεσιών 
Ν.Α.Μ . 

 
Προκύπτει ότι : 

Ο κ. Σαμπάτης Δημήτριος  την  ημερομηνία του διαγωνισμού   είχε υπό εκτέλεση  
έργα στον Δήμο Κορώνης τα οποία και δεν συμπεριέλαβε  στην υπεύθυνη Δήλωση του 
ανεκτέλεστου στον ανωτέρω Διαγωνισμό όπως όφειλε σύμφωνα με το  άρθρο 23.2.1 η της 
Διακήρυξης  

Επιπλέον αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ 
Δ15/οικ/24298/28-07-05 (ΦΕΚ 1105Β΄) «Περί Ενημερότητας Πτυχίου & Βεβαιώσεων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου Συμβάσεων Δημ. Έργων», (άρθρο 4), οι Υπηρεσίες εκδίδουν 
Βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργασιών των συμβάσεων που βρίσκονται σε 
εξέλιξη από τη υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την έκδοση Βεβαίωσης Περάτωσης . Μόνον 
με την έκδοση Βεβαίωσης Περαίωσης των εργασιών και εφόσον δεν υπάρχουν ουσιώδεις 
ελλείψεις  το έργο δεν λαμβάνεται υπόψη στο ανεκτέλεστο.  

 

Λόγω των ανωτέρω εισηγούμεθα να γίνει δεκτή  η ένσταση του κ. Χαρίτου Γεωργίου του 
Ιωάννη ΕΔΕ και κρίνουμε  απαράδεκτη την προσφορά του κ. Σαμπάτη Δημητρίου του 
Αριστείδη Ε.Δ.Ε . 
 
Κατόπιν τούτων  καταρτίζεται ο πίνακας των διαγωνιζομένων που οι προσφορές κρίθηκαν 
παραδεκτές  ως ακολούθως  

 
 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Σ.Δ.Ε. 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

  1. 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

28,32 Είκοσι οκτώ και 
τριάντα δύο 
εκατοστά  

507.963,24 

2. 

 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
ΟΕ ΤΕΧ. 
ΕΤΑΙΤΕΙΑ. 

24,55 Είκοσι τέσσερα 
και πενήντα 
πέντε εκατοστά  

534.719,76 

3. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

         24,47 Είκοσι τέσσερα 
και σαράντα 
επτά εκατοστά 

535.258,50 

4. 

 

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ  

            16,00 Δέκα έξι  595.302,33 

 
Υποβάλουμε τα Πρακτικά για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη 

Αρχή από τα οποία προκύπτει ότι   προσωρινός  μειοδότης είναι  ο κ. Χαρίτος Γεώργιος του 
Ιωάννη ΕΔΕ του  οποίου η προσφορά είναι η χαμηλότερη  (28,32%) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν 3263/2004. 
    
Αναλυτικότερα έχουμε : 
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Αξία εργασιών:                                € 430.477,32 
ΕΟ % ΕΕ (18%):                                €  77.485,92 
Άθροισμα 1:                                     € 507.963,24 
Απρόβλεπτα (15%):                       €   76.194,49 
Άθροισμα 2:                                     € 584.157,73 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:             €    17.203,20 
Άθροισμα 3:                                     € 601.360,93 
ΦΠΑ (19%):                                      € 114.258,58 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                    € 715.619,51 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 
 
                                                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                  1. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
      ΑΦΑΛΕΑ-ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ ΝΙΚΗ 
                                                                                  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ» 
 
Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. Κοσμόπουλος ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

 
Όπου έχουμε συνεχιζόμενα έργα θα πρέπει να έχουμε και τμηματικά 
χρονοδιαγράμματα.  

 
 
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 

 

Ι. Αποδέχεται την υπ’ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 482/10-1-2008  ένσταση του κ. 
Χαρίτου Γεωργίου του Ιωάννη κατά του πρακτικού Νο1 της επιτροπής 
διενέργειας του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 
οδού Κοσμοπούλου και συμπλέγματος δρόμων στην περιοχή Πανταζοπουλέικα 
Καλαμάτας» και κρίνει απαράδεκτη την προσφορά του κ. Σαμπάτη Δημητρίου, 
για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 

 
ΙΙ. Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του παραπάνω 

έργου στον κ. Χαρίτο Γεώργιο του Ιωάννη με ποσοστό έκπτωσης 28,32 %. 
 

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 Παναγιώτης 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


