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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   35/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   315/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 35η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-09-2009 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος παραβρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας κατά τη συζήτηση της αίτησης 

του Δήμου για τη χορήγηση προσωρινής διαταγής για την ανάκληση της απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας περί παύσης λειτουργίας του χώρου εναπόθεσης 

απορριμμάτων στη θέση «Μαραθόλακα» - ο Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης ως Προεδρεύων αυτής και όλα τα υπόλοιπα τακτικά μέλη ήτοι οι 

κ.κ. 1) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) 

Κουρκουτάς Γεώργιος και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Προεδρεύων  κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 22614/24-9-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ: Επί πρακτικού του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

 
Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 

04/09/2009 και ολοκληρώθηκε στις 24/09/2009, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  από τα οποία προκύπτει ότι  
προσωρινός μειοδότης είναι η «ATHLETICO A.E.B.E.» με ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 78.932,70 € με Φ.Π.Α., και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

. 
 
 
Συν/να : Πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού 
                
                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
                              ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
                                                              Msc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

          
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής διενέργειας 
του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές χωρίς όριο για ανάδειξη 
ανάδοχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού 82.645,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 4 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2009 και ημέρα 

Παρασκευή.  
Οι υπογεγραμμένοι: 1) ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ            Πρόεδρος επιτροπής    
                                 2) ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

3) ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με την 
65/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: 

          Την 273/09 Α.Δ.Ε., περί εγκρίσεως τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων 
διακήρυξης για την «προμήθεια οργάνων και ανταλλακτικών παιδότοπων Δήμου 
Καλαμάτας», την με αριθμό 26/2009 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 
συνεδριάσαμε δημόσια στο (κτίριο του Δήμου) Παπατσώνη 4 και καλέσαμε με τον κήρυκα 
όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν τις προσφορές τους. Παραλήφθηκαν 
οι παρακάτω φάκελοι προσφορών: 

1. Προσφορά της εταιρείας ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., που ήρθε από το πρωτόκολλο 
του Δήμου και είχε αρ. πρ. 20829/3-9-09.    

2. Ο Αφουξενίδης Παντελής του Θεοφίλου εκ μέρους της εταιρείας ATHLETICO 
Α.Ε.Β.Ε.  

3. Ο Αγγελίδης Ευάγγελος, εκ μέρους της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε.  
 Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενους ενώ η 11:00 π.μ. αποδοχής 
προσφορών, έληξε σύμφωνα με τη διακήρυξη η Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε λήξασα 
την παράδοση των προσφορών. 
  
 Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έπ’ αυτών κρίση της Επιτροπής, η 
συνεδρίαση γίνεται δημοσία και ο Πρόεδρος αυτής ανακοινώνει ότι αποκλείονται από 
διαγωνισμό: α) η ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και β) η ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. γιατί  και οι δυο δεν 
προσκόμισαν πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, όπως φαίνεται στον πίνακα 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 
 
Κατόπιν τούτων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
την αποδοχή στο διαγωνισμό για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» της εταιρείας ATHLETICO A.E.B.E. 

 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής:                                              

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρόεδρος  
2) ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
3) ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 
                        

2ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για ανάδειξη ανάδοχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» προϋπολογισμού 
82.645,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2009 και ημέρα 
Πέμπτη.  
Οι υπογεγραμμένοι: 1) ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ            Πρόεδρος επιτροπής    
                                 2) ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

3) ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
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αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με την 
65/2009 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  
1) την υπ’ αρ. 26/2009 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, 
2) την 273/09 Α.Δ.Ε., περί εγκρίσεως τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων 
διακήρυξης 
3) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 04/09/2009, ημέρα Παρασκευή και την υποβολή 
προσφορών  
4) τον έλεγχο των δικαιολογητικών του  διαγωνισμού, όπως αυτά αναφέρονται στις 
διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 
118/2007 και των συναφών Νόμων, του Π.Δ. 60/2007 – ΦΕΚ 64/16-03-2007, Τεύχος Α και 
στην διακήρυξη της μελέτης,  
5) την ακύρωση των εταιρειών ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και ΕΡΜΗΣ Ε.Π.Ε. από την 
συνέχεια του διαγωνισμού και την αποδοχή της εταιρείας ATHLETICO Α.Ε.Β.Ε. 
6) την κοινοποίηση μέσω τηλεομοιοτυπίας του πρώτου πρακτικού στις συμμετέχουσες 
εταιρίες και το γεγονός ότι παρελθούσης της προθεσμίας που ορίζει η Υ.Α. 11389/93 
(ΕΚΠΟΤΑ), ουδεμία ένσταση υπεβλήθη, 
7) την αποδοχή των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων οργάνων της εταιρείας 
ATHLETICO Α.Ε.Β.Ε. 

 
προχώρησε στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς, μονογράφτηκαν  και 

ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της, ως ακολούθως: 
Προσφορά της ATHLETICO Α.Ε.Β.Ε. 78.932,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς. Κατά 
τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών στην Οικονομική Προσφορά 
του διαγωνιζόμενου και κατόπιν η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς.  
 

Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζόμενων και τις ισχύουσες διατάξεις ανακηρύσσει προσωρινό προμηθευτή και 
εισηγείται την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» στην ATHLETICO Α.Ε.Β.Ε. με συνολικό ποσό 
εβδομήντα οχτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα δυο ευρώ και εβδομήντα λεπτά (78.932,70€). 
         
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής:                                              

    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρόεδρος  
2) ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
3) ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 
 
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 την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», τα οποία αναλυτικά 
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καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην  «ATHLETICO A.E.B.E.»,  με προϋπολογισμό 
προσφοράς 78.932,70 € με Φ.Π.Α.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης    1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Σεπτεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 


