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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   33/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   298/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 33η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 17-09-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος,  

5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 
 
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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών (Νο1 και Νο2) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 

ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20961/4-9-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά 
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 25-08-2009 για το 
έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ 
ΚΟΡΔΙΑ», από τα οποία προκύπτει προσωρινός μειοδότης προσωρινός μειοδότης είναι ο  Θ.Δ.  
ΜΠΙΜΠΗΣ Ατ.Ε , του οποίου η έκπτωση είναι   54,00 %.  

  
 

                                                                                                             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.  20545/28-8-2009 ένσταση.   
 
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 : 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ» , 
προϋπολογισμού : 66.939,50€   (συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 

 
Στη Καλαμάτα,   και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας , οδός  

Αριστοδήμου  αριθμός 22 σήμερα την  25 Αυγούστου  2009 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 
π.μ οι υπογράφοντες : 

 
Πρόεδρος : Μπουμποπούλου Αγγελική Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 
Τα Μέλη   : Γιαννόπουλος Γεώργιος Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός Τ.Ε. 

                   Κάτσος Παναγιώτης 
                   

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 
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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. 
102/19-06-2009 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 τη δημοπρασίας του έργου ,  η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ.   

236/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας , περίληψη της 
οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στις εφημερίδες : 
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
2. ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  
3. ΘΑΡΡΟΣ 
4. ΦΩΝΗ 
5. ΜΕΣΣΗΝΙΚΟΣ 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: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ» 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝ/ΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤ. 
1 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. 938929 
2 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ν. 481583 
3 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. 948976 
4 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ.229285 
5 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ. 371755 
6 Θ.Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ Ατ.Ε ΜΠΙΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ.645407 
7 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. 959787 

 

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: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ» 

 
 

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 Θ.Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ Ατ.Ε 
 

54,00 Πενήντα τέσσερα 30.792,17 

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

47,00 Σαράντα επτά 35.477,94 

3 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

45,92 Σαράντα πέντε & 

ενενήντα δύο 

36.203,37 

4 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. 
 

40,50 Σαράντα & πενήντα 39.830,54 

5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

38,83 Τριάντα οκτώ & 

ογδόντα τρία 

40.945,16 

6 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

36,92 Τριάντα έξη & 

ενενήντα δύο 

42.227,93 

7 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

35,00 Τριάντα πέντε 43.510,67 

 

Κατόπιν ελέγξαμε τους συμμετέχοντες του πίνακα ΙΙ, με βάση τα δικαιολογητικά και το 
περιεχόμενο των φακέλων τους , σύμφωνα  με τα άρθρα 22, 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. 
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Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την Πέμπτη  27/08/2009  
 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Ε.Δ. κρίνει ως παραδεκτές τις προσφορές των 
διαγωνιζομένων  και καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα : 

                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ» 
 

Α
/
Α 

 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Σ.Δ.Ε. 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ 

1 Θ.Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ 
Ατ.Ε 

 

54,00 Πενήντα τέσσερα 30.792,17 

2 ΛΑΜΠΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

47,00 Σαράντα επτά 35.477,94 

3 ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

45,92 Σαράντα πέντε & 

ενενήντα δύο 

36.203,37 

4 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
Ο.Ε. 

 

40,50 Σαράντα & 

πενήντα 

39.830,54 

5 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

38,83 Τριάντα οκτώ & 

ογδόντα τρία 

40.945,16 

6 ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

36,92 Τριάντα έξη & 

ενενήντα δύο 

42.227,93 

7 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

35,00 Τριάντα πέντε 43.510,67 

 
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.  Γιαννόπουλος Γεώργιος   
Μπουμποπούλου Αγγελική           2.  Κάτσος Παναγιώτης  
                         
                     
Συνοδεύεται από : Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών 
 



Συνεδρίαση :  33/2009 Δευτέρα 21/09/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   298/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   6

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο  2) 
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ» , 
προϋπολογισμού : 66.939,50€ (συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 

 
Στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σήμερα,  3  του μηνός Σεπτεμβρίου   του 

έτους 2009, ημέρα Πέμπτη, οι κάτωθι: 
 

1. Μπουμποπούλου Αγγελική, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  
2. Γιαννόπουλος Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
3. Κάτσος Παναγιώτης 
 

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 25-08-
2009  Νο1 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. 20545/28-8-09 ένσταση από την 
εταιρεία  ‘‘Καλλικράτης Ο.Ε.’’  

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

Σύμφωνα με την διακήρυξη παρ. 24.2 λόγοι που επιφέρουν αποκλεισμό 
διαγωνιζομένου από την συνέχεια του διαγωνισμού είναι οι εξής:   

Α.  Είναι υποχρέωση των διαγωνιζομένων να συμπληρώσουν το Έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς. Αποκλείονται διαγωνιζόμενοι που δεν συμπληρώνουν ουσιώδες 
μέρος των στοιχείων της προσφοράς τους.  

Β. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται 
έστω και ένα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης ομάδας εργασιών του εντύπου της 
οικονομικής προσφοράς ή το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στο σύστημα του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) ολογράφως και αριθμητικός.    
 Τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς που κατατέθηκαν από τους διαγωνιζομένους, 
συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα από την διακήρυξη παρ.24.2. και θεωρούνται 
όλα αποδεκτά. 
 

  Κατόπιν τούτου σας υποβάλουμε τα Πρακτικά της δημοπρασίας του έργου: από τα 
οποία προκύπτει ότι  προσωρινός μειοδότης είναι ο  Θ.Δ.  ΜΠΙΜΠΗΣ Ατ.Ε , του οποίου η 
έκπτωση είναι   54,00 %.  

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 

 
                                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                
            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ       
                                                                           1.  Γιαννόπουλος Γιώργος 
      Μπουμποπούλου Αγγελική                          2.  Κάτσος Παναγιώτης 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
 Να ελεγχθεί ιδιαίτερα η ποιότητα των υλικών. 
 

 Δίνεται οδηγία στη Τεχνική Υπηρεσία για αυστηρή επίβλεψη και τήρηση 
προδιαγραφών. 

 
 
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 «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΠΣΜ ΣΤΟΝ ΚΟΡΔΙΑ», τα οποία αναλυτικά 
καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στον  «Θ.Δ. ΜΠΙΜΠΗΣ Ατ.Ε»,  με μέση έκπτωση 
54,00 %.  
 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα  25 Σεπτεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

Κοσμόπουλος: 

Πρόεδρος: 


