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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   107/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 13η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 22-04-2010 

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 Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) 

Κοσμόπουλος Βασίλειος, 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

 

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

συνεδρίασης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Συνεδρίαση :  13/2010 Δευτέρα 26/04/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   107/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών (Νο1 και Νο2) της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8701/23-4-2010 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
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 30-03-
2010 για το έργο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ», γνωστοποιώντας 
σας ότι κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 
της Τεχνικής Υπηρεσίας στις 31-03-2010 υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η με αρ. πρωτ. 7060/1-
4-2010 ένσταση, που επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο. Η Επιτροπή με το 2ο Πρακτικό 
που εξέδωσε, απορρίπτει την ένσταση που υποβλήθηκε και ανακηρύσσει μειοδότη την 
Τεχνική Εταιρεία Κατασκευών ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 43,01 % στην οποία προτείνει 
την κατακύρωση του διαγωνισμού. 
 
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού Νο 1. 
             2) Πρακτικό της επιτροπής Νο 2. 
             3) Η με αρ. πρωτ.7060/2010 ένσταση. 
 
          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
                                                                               & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                                                                         ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  
                                                                    ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
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 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό  1.052.357,69 € €», 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α.). 

Στη Καλαμάτα,   και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας , οδός  Αριστοδήμου  
αριθμός 22 σήμερα την  30 Μαρτίου  2010 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ οι 
υπογράφοντες : 
            Πρόεδρος :  Αφαλέα –Τζιγαλάνη Νίκη Τοπογράφος Μηχανικός 
            Τα Μέλη   :  Φρούντζας Ανδρέας  Πολ. Μηχανικός Τ. Ε. 
                               Παναγιωτοπούλου Κων/να  Πολ. Μηχανικός Τ. Ε. 
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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  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,  του Ν.3481/06,  Ν. 3548/07 
και με το Ν. 3669/08 ΚΔΕ 

Η εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που έχει οριστεί, με το  αρίθμ.  205/14-
1-2010 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ Αναστασοπούλου Μαρία, 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 και άρθρο 21,3δ του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ),  παρέστη στο 
διαγωνισμό.   
 

Αφού λάβαμε υπόψη μας  
Την  διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου ,  η οποία εγκρίθηκε με την  υπ΄ αρ.  53 /2010 

Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία ορίσθηκε η 
κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και  
στις εφημερίδες : 
          1. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ KAI ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 
          2. ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
          3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
          4. ΘΑΡΡΟΣ 
          5. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ( ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ) 
 

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 και του άρθρου 22 του Ν 
3669/08 (ΚΔΕ) . 
 

Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ» 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 
ΑΡ. Α. Τ. 

 
1. 
 

Κ/ΞΙΑ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ  ΑΛ- 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 

ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ  ΑΛ. 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 

Ρ 920547 
Π 948976 

 
2. 
 

Κ/ΞΙΑ ΓΛΕΖΟΣ ΑΛ.- 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

ΓΛΕΖΟΣ ΑΛ. Φ 484042 

 
3. 
 

Κ/ΞΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ Γ.-  
ΣΒΩΛΟΣ ΑΘ. 

ΧΑΡΙΤΟΣ Γ. Χ 938461 
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4. 
 

Κ/ΞΙΑ ΤΣΟΥΣΗΣ. ΙΩΑΝ- 
ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤ. - ΕΛ. 

ΤΣΟΥΣΗΣ. ΙΩΑΝ ΑΗ 231793 

 
5. 
 

 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο Ε.  

 
ΠΑΠΑΔΕΑΣ  Δ. 

 
Σ. 470044 

 
6. 
 

 
ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. 

 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. 

 
ΑΕ 264895 

 
7. 
 

 
Κ.Χ.  ΑΤΕ 

 
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Κ. 

 
Τα 797623 

 
8. 
 

Κ/ΞΙΑ ΑΦΟΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.- 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 

ΑΕ 744143 
 
Ρ  915994 

 
                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. 

         Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν  
από τον Πρόεδρο και τα μέλη τη Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώθηκαν τα επί μέρους  
στοιχεία τους (τα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης των ομάδων, η μέση τεκμαρτή έκπτωση 
και το προσφερθέν ποσό) για τον 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 ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ» 
 

 
 
Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σ.Δ.Ε. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
 
1. 
 

Κ/ΞΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ Γ.-  
ΣΒΩΛΟΣ ΑΘ. 

 
48,28 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
& 

ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
385.785,06 

 
2. 

Κ/ΞΙΑ ΤΣΟΥΣΗΣ. ΙΩΑΝ- 
ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤ. - ΕΛ. 

 
43,57 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ  

 
420.906,94 

 
3. 
 

 
ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. 

 
43,01 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ & 
ΕΝΑ  ΕΚΑΤΟΣΤΟ 

 

 
425.107,06 

 
4. 
 

 
Κ.Χ.  ΑΤΕ 

 
40,91 

ΣΑΡΑΝΤΑ & 
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  

ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
440.757,15 
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5. 
 

Κ/ΞΙΑ ΑΦΟΙ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 

 
35,57 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
& ΠΕΝΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
480.580,38 

 
6. 

Κ/ΞΙΑ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ  ΑΛ- 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 

 
32,58 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ & 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
502.872,15 

 
7. 
 

 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο Ε.  

 
24,70 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 
& 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
561.678,19 

 
8. 
 

Κ/ΞΙΑ ΓΛΕΖΟΣ ΑΛ.- 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

 
22,44 

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ & 
ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
578.520,94 

 
Κατόπιν ελέγξαμε ξεκινώντας από τον πρώτο  μειοδότη και ακολουθώντας την 

σειρά μειοδοσίας,  την έγκυρη συμμετοχή των διαγωνιζόμενων, το δικαίωμα συμμετοχής 
του 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, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85 και του Ν 3669/08 (ΚΔΕ). 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 και του άρθρου 22 του Ν.3669/08 ) 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 διαγωνιζόμενους,  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  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 ολοκληρώνεται αυθημερόν. 

                 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η  Ε Δ κρίνει 
απαράδεκτες      τις προσφορές  των διαγωνιζομένων : 

1. Κ/ΞΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ Γ. – ΣΒΩΛΟΥ ΑΘ. διότι  α)η φορολογική ενημερότητα  του κ. 
Χαρίτου Γεωργίου έχει λήξει στις 15-2-2010 β) διότι δεν κατέθεσαν τα απαιτούμενα 
μηχανόσημα σύμφωνα με το άρθρο 24 .6 της Διακήρυξης  

 
2. Κ/ΞΙΑ ΤΣΟΥΣΗΣ. ΙΩΑΝ- ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤ. & ΕΛ. διότι  κατέθεσε συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο για τον ορισμό εκπροσώπου της κ/ξίας σε φωτοτυπία  χωρίς να  
αναγράφεται  το συγκεκριμένο έργο του εν λόγω  διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο 
3.3 της Διακήρυξης), το οποίο δεν αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση των αληθών 
στοιχείων. 

   
3. Κ.Χ.  ΑΤΕ διότι  έχει λήξει  το υπ. αρ .πρωτ 84/22-10-2009 ΙΚΑ ανεκτέλεστου έργου. 
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4. Κ/ΞΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. -ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Μ  διοτι δεν 
κατατέθηκε  από την εταιρία ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ  η απαιτούμενη βάσει του 
άρθρου  23.2.3 της Διακήρυξης φορολογική ενημερότητα  

     και καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα : 
 
 
 
Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σ.Δ.Ε. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
 
1. 
 

 
ΤΕΚΜΑ Ο.Ε. 

 
43,01 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ 
& ΕΝΑ  

ΕΚΑΤΟΣΤΟ 
 

 
425.107,06 

 
2. 

Κ/ΞΙΑ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗ  ΑΛ- 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 

 
32,58 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ & 
ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
502.872,15 

 
3. 
 

 
ΑΝΕΛΙΞΗ Ο Ε.  

 
24,70 

ΕΙΚΟΣΙ 
ΤΕΣΣΕΡΑ & 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
561.678,19 

 
4. 
 

Κ/ΞΙΑ ΓΛΕΖΟΣ ΑΛ.- 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  

 
22,44 

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ & 
ΣΑΡΑΝΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
578.520,94 

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 

 
     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 ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ» 
 

Στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σήμερα,  16 του μηνός Απριλίου   του 
έτους 2010, ημέρα Παρασκευή  οι κάτωθι: 
 

1. Αφαλέα – Τζιγαλάνη Νίκη,    τοπογράφος μηχανικός  (Πρόεδρος) 
2. Φρούντζας Ανδρέας ,             πολ.μηχανικός Τ.Ε. (Μέλος) 



Συνεδρίαση :  13/2010 Δευτέρα 26/04/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   107/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   7

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  δ ι ε ξ α γ ω γ ή 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  τ ις   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    (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 30-
03-2010  Νο 1 Πρακτικό μας για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 
  
 Εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών κατατέθηκε  η υπ.αρίθμ πρωτ. 7060/1-4-
2010  ένσταση  κατά του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρου  έργου 
από τη συμμετέχοντα Κ/ξία με την επωνυμία «ΤΣΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
– ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

Η ανωτέρω Κ/ξία κατέθεσε στον διαγωνισμό σε φωτοτυπία το υπ. Αρίθμ 20529/10-
06-2009 συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο του συμβολαιογράφου Παμίσου Νικολάου Μιχελή 
το οποίο δεν έγινε δεκτό από την Επιτροπή διότι : 

Α) Σύμφωνα με το άρθρο 17  παρ. 3 του Π.Δ 609/85 &  άρθρο 22 του Ν. 3669/08 
«Οι ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις μπορούν να καταθέτουν την προσφορά τους είτε 
αυτοπροσώπως στην επιτροπή διαγωνισμού είτε με αντιπρόσωπο, διορισμένο με ειδικό 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, που κατατίθεται στην Επιτροπή"  

Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας 
νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, ή κοινός εκπρόσωπος 
διορισμένος με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων 
διαγωνιζόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών από τον ίδιο εκπρόσωπο. » 

Β) «To συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο παρέχεται  η εντολή και η 
πληρεξουσιότητα στον καταθέσαντα την προσφορά δεν ήταν επικυρωμένο από το 
συμβολαιογράφο που το είχε εκδόσει ή από άλλο αρμόδιο πρόσωπο ή αρχή  αλλά ήταν 
φωτοτυπία .Σύμφωνα με το άρθρο 449 παρ2 του Κώδ. Πολ.Δικ. φωτοτυπίες εγγράφων 
έχουν αποδεικτική ισχύ ίση με το πρωτότυπο εφόσον η ακρίβεια τους βεβαιώνεται από 
πρόσωπο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο για την εξέδωση αντιγράφου . Τέτοια 
πρόσωπα είναι ο συμβολαιογράφος που έχει εκδόσει το οικείο έγγραφο , σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν670/77, ο δικηγόρος που κατέχει το πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο ενός 
εγγράφου , σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα περί δικηγόρων , η Δημόσια αρχή 
σύμφωνα με το Ν. 1599/85 κλπ. Απλή φωτοτυπία είναι απαράδεκτη 

Επίσης , απαράδεκτο είναι έντυπο που κατατίθεται σε δημόσια αρχή σύμφωνα με το 
άρθρο 25 του Νόμου τελών χαρτοσήμου , όταν δεν είναι νόμιμα χαρτοσημασμένο όπως 
αυτό προβλέπεται και όπως με τα συμβολαιογραφικά έγγραφα συμβαίνει (Σ.τ.Ε 
2592,3.463, 3.502/83) 

Η ακρίβεια των  έντυπων τα οποία είναι απλές φωτοτυπίες δεν βεβαιώνεται από 
κανένα πρόσωπο ή αρχή  » (Στ.Ε  636/1989 ) 

Γ) «Από τη μελέτη του εν λόγω εγγράφου προκύπτει ότι η πληρεξουσιότητα που 
δίνεται είναι γενική και αφορά την εκτέλεση και αφορά την εκτέλεση όλων των έργων που 
δημοπρατούνται . Η πληρεξουσιότητα πρέπει να μνημονεύει ρητά το έργο ή τα έργα για τα 
οποία παρέχεται, δοθέντος ότι η κοινοπραξία μεταξύ εργολάβων δεν είναι μόνιμο σχήμα με 
αυτοτελή νομική προσωπικότητα  που να δεσμεύει γενικά τα μέλη της , αλλά συνίσταται για 
την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή έργων , για τα οποία και μόνο δεσμεύονται τα μέλη 
που την απαρτίζουν. (αν και κάτι τέτοιο δεν αναγράφεται ρητά στη νομοθεσία για την 
εκτέλεση δημοσίων έργων)».    
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( Στ.Ε64/1988) 
 Δ) Σύμφωνα με το άρθρο 23.2.3 της Διακήρυξης  
«Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει περιέχονται στο φάκελο δικαιολογητικών και να είναι ήδη 
επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την  υποβολή του φακέλου. Τα δικαιολογητικά 
παραμένουν στο φάκελο και δε νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους από τους 
διαγωνιζόμενους».  

Η Διακήρυξη αποτελεί κανονιστική πράξη και η παραβίαση ουσιωδών όρων της 
οδηγεί στην ακυρότητα των αποφάσεων με τις οποίες εγκρίνεται το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού. Συνεπώς  η Επιτροπή διαγωνισμού δεν επιτρέπεται να παραλαμβάνει 
δικαιολογητικά που δεν περιέχονται στον Φάκελο των δικαιολογητικών. Είναι άλλωστε 
προφανές ότι  δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε σύννομο ή μη ίση μεταχείριση όλων των 
συμμετεχόντων  στον διαγωνισμό και πολύ περισσότερα  γι αυτούς των  οποίων οι 
προσφορές είναι σύμφωνες με τη Διακήρυξη και έχουν κριθεί από την Επιτροπή 
Διαγωνισμού ως παραδεκτές  
 
Μετα τα ανωτερω ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ την ένσταση  της Κ/ξία με την επωνυμία «ΤΣΟΥΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»  

 
Υποβάλουμε τα Πρακτικά για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή 
από τα οποία προκύπτει ότι   προσωρινός  μειοδότης είναι  η Τεχνική Εταιρεία  
Κατασκευών ΤΕΚΜΑ Ο.Ε της οποίας η προσφορά είναι η χαμηλότερη  (43,01%) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν 3263/2004. 
      
Αναλυτικότερα έχουμε : 

Αξία εργασιών:                                € 360.260,22 
ΓΕ % +ΟΕ (18%):                          €   64.846,84 

Άθροισμα 1:                                     €  425.107,06 
Απρόβλεπτα (15%):                        €    63.766,06 
Άθροισμα 2:                                     € 488.873,12 

                                 Άσφαλτος απολογιστικά                 €    14.000,00  
                                  Γ.Ε % + ΟΕ (18%)(της ασφάλτου):€    1.436,15                             

Πρόβλεψη Αναθεώρησης:                 €       5.699,00 
Άθροισμα 3:                                     €  510.008,27 

ΦΠΑ (21%):                                        €   107.101,75 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                         €  617.110,02 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 
 
                                                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                                                                                  1. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
      ΑΦΑΛΕΑ-ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ 
                                                                                  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
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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 Νο1 και Νο2 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής και συγκεκριμένα: 

I. Απορρίπτει την υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 7060/1-4-2010 ένσταση της 
Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΤΣΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΣΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ». 

 
II. Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού του παραπάνω έργου στην 

εταιρεία «ΤΕΚΜΑ Ο.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 43,01 %.  
 
 

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 Αθανάσιος 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Απριλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

                                                                                                    


