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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   119/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 06η Απριλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 13η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 02-04-2009 

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) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4)  Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Μπάκας Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης 

Κουτσογιαννόπουλος. 

 

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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΠΑΡΚΟΥ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7949/6-4-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤOY ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ».  

 
Σας υποβάλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθη 

στις 31-03-2009 για την παροχή υπηρεσιών: «Δαπάνες Φύλαξης Δημοτικού Πάρκου».  
Κατά της Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση μέχρι και την 

επόμενη ημέρα από την διενέργεια του Διαγωνισμού και την ανακοίνωση του πρακτικού 
(άρθρο 20 του Π. Δ. 28/80). 

Πρέπει όμως να σας ενημερώσουμε πως κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, ο 
φάκελος προσφοράς που υπέβαλε η εταιρεία Παπαγεωργίου & Σία Ο.Ε. περιείχε κατά κύριο 
λόγο ένσταση, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και όχι οικονομική προσφορά. Η 
ένσταση αφορά στο χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού και αναφέρει ότι έχουν στείλει 
επιστολή διαμαρτυρίας στο Δήμο, μέσω fax, με αντίστοιχο περιεχόμενο. Τέτοια επιστολή, 
σύμφωνα με ενημέρωση από την πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, δεν 
είχε φτάσει στην Υπηρεσία μας, πριν το διαγωνισμό, και μετά από επικοινωνία της 
προέδρου με το πρωτόκολλο διαπιστώθηκε πως δεν είχε πρωτοκολληθεί στο Δήμο. Η 
επιστολή αυτή ήταν μέσα στο φάκελο της προσφοράς και σας την κοινοποιούμε μαζί με την 
ένσταση. 

Η ένσταση που υποβλήθηκε αφορά στη διακήρυξη του διαγωνισμού και θα έπρεπε να 
έχει υποβληθεί: «μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της 
διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών» σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του Ν.2286/95 όπως έχει συμπληρωθεί από το Π.Δ. 118/07 (παρ.2 άρθρο 15) 
και στην Υπ. Απόφαση 11389/93 (άρθρο 15) για υποβολή ενστάσεων κατά της διακύρηξης. 
Η τελευταία δημοσίευση έγινε την 19/03/2009 και ο διαγωνισμός την 31/03/2009. Είναι 
προφανές πως ή ένσταση που υποβλήθηκε την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι 
εκπρόθεσμη. 

Σε σχέση με το περιεχόμενο της ένστασης πρέπει να σημειώσουμε πως με βάση το 
άρθρο 18 του Π.Δ. 28/80 «η δημοπρασία διενεργείται μετά δέκα τουλάχιστον ημέρες από τη 
τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης». Με τις ημερομηνίες που αναφέρονται 
παραπάνω είναι προφανές πως έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος χρόνος που ο νόμος ορίζει. 
Οπότε το περιεχόμενο της ένστασης δεν ευσταθεί. 

Εισηγούμαστε λοιπόν την ακύρωση της ένστασης ως εκπρόθεσμης αλλά και ως 
αβάσιμης.   

                
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού  

 2) Ένσταση και επιστολή της εταιρείας Παπαγεωργίου & Σία Ο.Ε.  
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
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Συνεχίζοντας ο κ.  Πρόεδρος  αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο) 
  
 
 Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα προσφοράς συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» προϋπολογισμού: 27.608,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
 
Στη Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, οδός 
Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την  31η  Μαρτίου  2009 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ 
οι υπογράφοντες : 
 
Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  γεωπόνος 
Τα Μέλη  : Παχης Λεωνίδας τεχνολόγος γεωπόνος και  
                   Καλογερόπουλος Αθανάσιος  πολιτικός μηχανικός ΤΕ   
        
 
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.  87/2009   απόφαση  της  Δημαρχιακής   
Επιτροπής  του   Δήμου   Καλαμάτας, συνήλθαμε  για την διενέργεια της δημοπρασίας 
σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/06, της Υπ. 
Απόφασης 11389/90 (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 και του Π.Δ 346/98 όπως τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 18/00,  του Ν. 3731/2008, του Π.Δ. 118/ καθώς και του Π.Δ. 60/07. 
 

Αφού λάβαμε υπόψη μας  
Την  διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 87/2009 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 
1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 19/03/2009 
2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  19/03/2009 
και την υπ. αρ. 87/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με 
την οποία ορίσθηκε η ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού,  
Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε τον φάκελο 
προσφοράς (φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελος οικονομικής προσφοράς) που 
κατατέθηκε ενώπιον μας και έλαβε  τον αύξοντα αριθμό που φαίνεται πριν το όνομα του και 
ο οποίος γράφτηκε και στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς του και αφού ελέγξαμε την 
νομιμοποίηση του προσώπου που κατέθεσε 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. 
 
Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι ο κάτωθι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Στη δημοπρασία του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» 
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Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡ. Α. Τ. 

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΟΥΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ 402335 

2. Σ. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. MOΥΤΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ 433050 

 
 

Στη συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκε ο φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών» που συνοδεύει το 

Παρόν Πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται στον φάκελο, μονογράφησαν τα 

έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η συμφωνία τους με τους όρους της διακήρυξης. Από τον έλεγχο 

προέκυψε ότι : 

Στην 1η προσφορά δεν υπήρχε πληρότητα δικαιολογητικών και φάκελος με οικονομική προσφορά 

κατά συνέπεια η επιτροπή αποκλείει  από τον διαγωνισμό την πρώτη προσφορά.       

 Στην 2η προσφορά υπήρχε πληρότητα δικαιολογητικών και αφ’ ετέρου το περιεχόμενο τους 

κάλυπτε τις απαιτήσεις και τους όρους της διακήρυξης  

 

Ακολούθως αποσφραγίσθηκε η 2η  οικονομική προσφορά , μονογράφτηκε  από τον Πρόεδρο και 

τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της. 

Η οικονομική προσφορά, έχει ως ακολούθως: 

                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Στη δημοπρασία του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» 
  

 
 
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 ΤΙΜΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ  
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σ.Δ.Ε. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
 

1. 
 

Σ. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

2.490,00€ Δυο χιλιάδες 
τετρακόσια ενενήντα  
ευρώ 

19.920,00€ 

 

Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών στην Οικονομική Προσφορά του 
διαγωνιζομένου. Ελέγχθηκε κατόπιν, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς του διαγωνιζομένου, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσού 
προσφοράς ανά μήνα και η συνολική τιμή για οκτώ μήνες.  
 
Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την οικονομική προσφορά του 
διαγωνιζόμενου και τις ισχύουσες διατάξεις εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στη συμμετέχουσα στον διαγωνισμό εταιρεία Σ. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με τιμή ανά 
μήνα 2.490,00 € (δυο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα  ευρώ) και συνολική τιμή 19.920,00€ 
(δεκαεννιά  χιλιάδες εννιακόσια είκοσι   ευρώ). 
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω. 
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Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       
                  

                                                                      1.Παχής Λεωνίδας    
Χιουρέα Αικατερίνη                         2.Καλογερόπουλος  Αθανάσιος  
      
                    
                                    
Συνοδεύεται από : 
Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών» 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Να επαναληφθεί και να δοθούν ικανά χρονικά περιθώρια για να μην 
μπορεί να πει κανείς κουβέντα. 

 
Ότι λέει ο νόμος. Το ¨ικανά¨ δεν λέει τίποτα. Το ¨ικανά¨ το λέει ο νόμος, δεν 
νομοθετούμε εμείς. Το θέμα είναι εάν αυτό είναι σύννομο. Και να το 

κατακυρώσομε  εμείς πάει Περιφέρεια και θα το δει η Περιφέρεια, γίνονται ενστάσεις. Δεν 
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε είδους προτίμηση. 
Λοιπόν προτείνεται η επανάληψη του διαγωνισμού διότι δεν υπήρξε ο αναγκαίος 
ανταγωνισμός. 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 επανάληψη του διαγωνισμού του έργου «Δαπάνες φύλαξης 
δημοτικού πάρκου», την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., 
λόγω μη επαρκούς ανταγωνισμού. 
 
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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


