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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   141/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 15η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-04-2009 

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) 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 και 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 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών (Νο1 και Νο2) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 9230/16-04-2009 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Νο 1 και Νο 2 ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
           ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 Σας υποβάλλουμε τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 31-
03-2009 για το έργο «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», από τα 
οποία προκύπτει προσωρινός μειοδότης είναι ο Βασιλόπουλος Αθανάσιος, του οποίου η 
έκπτωση είναι 27,27%. 
  
 

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΄ αριθμ. 8293/8-4-2009. 
     
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα πρακτικά (Νο1 και Νο2) 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 : «ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» , προϋπολογισμού : 161.560,52€ 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 

Στη Καλαμάτα,   και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας , οδός  
Αριστοδήμου  αριθμός 22 σήμερα την  31 Μαρτίου  2009 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ 
οι υπογράφοντες : 
Πρόεδρος : Χρονόπουλος Βασίλειος,  Πολιτικός Μηχανικός 
Τα Μέλη   : Ζάννης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

                   Γιαννόπουλος Γεώργιος 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  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 του Ν.3263/04   και του Ν.3481/06. 
Ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων , που έχει οριστεί, με το  υπ’ αρ. 176/12-
12-2008 έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
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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 τη δημοπρασίας του έργου ,  η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.  69/2009 

Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας , περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες : 
1. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
4. ΘΑΡΡΟΣ 
5. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 

 
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 
στους φακέλους. Στη συνέχεια  ελέγξαμε την νομιμοποίηση των προσώπων που κατέθεσαν 
τις προσφορές. Εν συνεχεία επικοινωνήσαμε με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου (όπου 
διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές) και κηρύξαμε την λήξη της 
παραλαβής των προσφορών , σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ 
609/85 . 
Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 
 
                                                          ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝ/ΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡ. 

ΤΑΥΤΟΤ. 
1 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ  419695 
2 ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Λ  128487 
3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ρ  412088 
4 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ν  481583 
5 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΛΚΥΟΝΗ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΛΚΥΟΝΗ Ρ  920547 
6 ΤΕΚΜΑ  Ο.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΕ 264895 
7 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ  917224 

8 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ  965400 
9 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Ε. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ  092050 

10 ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Φ  927116 
11 ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ 229028 
12 ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ  099631 

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, ελέγχθηκαν  οι πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. οι οποίες και επιστράφηκαν στους συμμετέχοντες. 

 
Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι 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: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(κατά σειρά μειοδοσίας) 

Στη δημοπρασία του έργου: «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 
 

 

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 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

28,09 Είκοσι οκτώ και 

μηδέν εννέα 

97.633,87 

2 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. 
 

28,07 Είκοσι οκτώ και 

μηδέν επτά 

97.658,30 

3 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

27,27 Είκοσι επτά και 

είκοσι επτα 

98.746,58 

 

4 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

25,31 Είκοσι πέντε και 

τριάντα ένα 

101.398,57 

5 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Ε. 

25,01 Είκοσι πέντε και 

μηδέν ένα 

101.815,43 

6 ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

24,92 Είκοσι τέσσερα 

και ενενήντα δύο 

101.930,09 

7 ΚΑΒΒΑΘΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

24,14 Είκοσι τέσσερα 

και δέκα τέσσερα 

102.996,10 

8 ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 
 

23,05 Είκοσι τρία και 

μηδέν πέντε 

104.476,08 

9 ΤΣΑΠΟΓΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

20,90 Είκοσι και 

ενενήντα 

107.390,42 

10 ΤΕΚΜΑ  Ο.Ε. 
 

19,55 Δέκα εννέα και 

πενήντα πέντε 

109.228,21 

11 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ 
ΑΛΚΥΟΝΗ 

19,03 Δέκα εννέα και 

μηδέν τρία 

109.559,84 

12 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

18,00 Δέκα οκτώ 111.327,41 

Κατόπιν ελέγξαμε τους  μειοδότες,  το δικαίωμα συμμετοχής τους στο 
διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της Διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων 
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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. 

Τέλος 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.  

Ελέγχθηκε κατόπιν, 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    03/04/2009  
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. 

απορρίπτει και κρίνει απαράδεκτες τις προσφορές των : 
1.  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.  διότι σύμφωνα με την παρ. 23.2.2.β δεν έχει προσκομίσει 
ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ του ανεκτέλεστου έργου «  w.c. Αρφαρών κτλ », παρόλο που 
αυτό αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση.  
2.    ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΑΛΚΥΟΝΗ διότι ενώ δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι το ανεκτέλεστο 
μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου, δεν έχει 
προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για τα ανεκτέλεστα έργα της, σύμφωνα με την 
παρ. 23.2.2.β. 
3.    ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  διότι: 

α) ενώ δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών 
συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου, δεν έχει προσκομίσει ασφαλιστική 
ενημερότητα ΙΚΑ για τα ανεκτέλεστα έργα του, σύμφωνα με την παρ. 23.2.2.β. 

β)  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 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. 
4.   ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 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 
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από την ημερομηνία αναγράφεται η λέξη ο/η δηλ…» και ακολουθεί η λέξη  «υπογραφή» 
πάνω από την οποία τίθεται η υπογραφή του δηλούντος. 
β) η ασφαλιστική ενημερότητα ΤΣΜΕΔΕ που προσκόμισε έχει ημερομηνία λήξεως 
ισχύος της, την 31-12-2008, δηλαδή προγενέστερη της 31-03-2009 (ημερομηνία διεξαγωγής 
διαγωνισμού)   
5.   ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ διότι στο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ 
που μας προσκόμισε αναγράφεται ρητώς ότι « Προσοχή - δεν ισχύει για συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς».   

6.  ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ διότι ενώ δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι το 
ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου, δεν 
έχει προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για τα ανεκτέλεστα έργα του, σύμφωνα με 
την παρ. 23.2.2.β. 

7. ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  διότι ενώ δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι το 
ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα όρια ανεκτέλεστου, δεν 
έχει προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ για τα ανεκτέλεστα έργα του, σύμφωνα με 
την παρ. 23.2.2.β. 
και καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα : 
 

 

Α/Α 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

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

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

28,09 Είκοσι οκτώ και 

μηδέν εννέα 

97.633,87 

2 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

27,27 Είκοσι επτά και 

είκοσι επτα 

98.746,58 

 

3 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ε.Ε. 

25,01 Είκοσι πέντε και 

μηδέν ένα 

101.815,43 

4 ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Ο.Ε. 

 

23,05 Είκοσι τρία και 

μηδέν πέντε 

104.476,08 

5 ΤΕΚΜΑ  Ο.Ε. 
 

19,55 Δέκα εννέα και 

πενήντα πέντε 

109.228,21 

 
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 πέντε αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω. 

 
Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
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     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: 
«ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» , προϋπολογισμού : 292.922,58 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
Στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σήμερα,  15  του μηνός Απριλίου  του έτους 
2009, ημέρα Τετάρτη, 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 31-03-2009  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 η υπ΄αρίθμ. 8293/8-4-09 ένσταση από τον 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Ε.Δ.Ε.  

Για τους λόγους που επικαλείται στην ένστασή του ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος, 
αναφέρουμε τα εξής: 

1ον)  σε ότι αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης της Κ/Ξ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΑΡΓΥΡΗΣ: 

Σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης η κάθε εργοληπτική επιχείρηση που 
συμμετέχει στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσει                      ‘’ ….. πιστοποιητικά 
που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους εγκατάστασης ή του ελληνικού 
κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της Εργ. Επιχειρ. , όσον αφορά  
στην καταβολής κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασης ή και με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, για την Εργοληπτική 
Επιχείρηση και για όλες τις Κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει, καθώς και για κάθε 
έργο που εκτελεί. ’’    

Η Καραγιάννη Βασιλική  Ε.Δ.Ε. μας προσκόμισε τα έξης πιστοποιητικά από το ΙΚΑ:  
 α)  βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ της Εργ. Επιχ. , με αρ. πρωτ. 3549/22-07-2008 
 β) βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ της Κ/Ξ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΑΡΓΥΡΗΣ, για το έργο « 

Κατασκευή και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής» με αρ. πρωτ. 887/17-03-09 
γ) βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ της Εργ. Επιχ. ανεκτέλεστου,  για το έργο 

«Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Αρφαρών», με αρ. 
πρωτ. Μ / 119/ 17-03-2009. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Καραγιάννη Βασιλική  Ε.Δ.Ε. φαίνεται ότι τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά του άρθρου 23.2.2.β της διακήρυξης προσκομίσθηκαν και ως εκ’ 
τούτου ο  πρώτος λόγος για τον οποίο έγινε η ένσταση από τον ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ Ε.Δ.Ε δεν υφίσταται.         
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2ον) Σε ότι αφορά τα δηλωθέντα της Εργ. Επιχ.  Καραγιάννη Βασιλική  Ε.Δ.Ε. στη 
υπεύθυνη δήλωση Νο 3: 

Σύμφωνα με το άρθρο 23.2.2.β της διακήρυξης ‘’ Οι επιχειρήσεις που είναι 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ ( ή στα Νομαρχιακά Μητρώα) και δεν κατέχουν Ενημερότητα 
Πτυχίου, έχουν ειδικά την υποχρέωση να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα 
αναφέρονται ι) ότι τα πρόσωπα που απασχολούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας είναι 
ασφαλισμένα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς (αν δεν απασχολούν τέτοια 
πρόσωπα να υποβάλλεται σχετική αρνητική Υ.Δ.), ….’’  

Στην υποβληθείσα, από την Καραγιάννη Βασιλική  Ε.Δ.Ε. , βεβαίωση μη οφειλής 
(ΙΚΑ), με αρ. πρωτ. 3549/22-07-2008 προκύπτει ότι δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές 
διότι δεν απασχολεί ή δεν απασχόλησε προσωπικό, και ως εκ τούτου σύμφωνα με την 
διακήρυξη θα έπρεπε να υποβληθεί αρνητική Υ.Δ. Αντ’ αυτού στην υπεύθυνη δήλωση Νο 3 
η Καραγιάννη Βασιλική  Ε.Δ.Ε.  αναφέρει « το προσωπικό που απασχολείται στη 
επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης έχει δηλωθεί στους οικείους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς » το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή με την ανωτέρω βεβαίωση μη οφειλής ΙΚΑ 
και ως εκ τούτου για το λόγο αυτό η ένσταση γίνεται δεκτή.   
 

  Κατόπιν τούτου σας υποβάλουμε τα Πρακτικά της δημοπρασίας του έργου: από τα 
οποία προκύπτει ότι  προσωρινός μειοδότης είναι ο  ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
Ε.Δ.Ε., του οποίου η έκπτωση είναι   27,27 %.  
    

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

                                                                                      1.  Ζάννης Παναγιώτης 
                                                                                                         
      Χρόνοπουλος Βασίλης                               2.  Γιαννόπουλος Γιώργος 
 
 
 
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 «ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στον ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Ε.Δ.Ε. με έκπτωση 27,27%.  
 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


