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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2010 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   108/2010 
 

 

 

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. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 8705/23-4-2010 
έγγραφο του τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της  Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 

 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤOY ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».  

 
Σας υποβάλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθη 

στις 15/04/2010 για την παροχή υπηρεσιών: «Συντήρηση χώρων πρασίνου».  

Από το πρακτικό προκύπτει ότι ταυτίζονται οι προσφορές των: α) Γεννάτου Θεοφάνη 
και β) Naquatec Α.Ε. με ποσοστό έκπτωσης δέκα (10)% και εισηγούμεθα τη διενέργεια 
κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου με βάση το άρθρο 19 του Π.Δ. 28/80,  όπου 
αναφέρεται: «σε περίπτωση όπου περισσότεροι από ένας έχουν προσφέρει την χαμηλότερη 
προσφορά γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών».    

Κατά της Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση μέχρι και την 
επόμενη ήμερα από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ανακοίνωση του πρακτικού 
(άρθρο 20 του Π. Δ. 28/80). 

 
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού  

               
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 

Μ.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 
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 της παροχής υπηρεσιών: 
«Συντήρηση χώρων πρασίνου» προϋπολογισμού: 230.686,50€ (συμπεριλαμβανομένου 
και του  Φ.Π.Α). 
 
Στη Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οδός 
Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την 15 Απριλίου 2010 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ οι 
υπογράφοντες : 
 
Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  Γεωπόνος 
Τα Μέλη  : Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Τεχνολόγος Γεωπόνος και  
                   Κουτσοπέτρος Νικόλαος Εργοδηγός  
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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.  76/2010   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. 3463/2006, της Υπ. 
Απόφασης 11389/90 (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 18/00, του Π.Δ 346/98 όπως 
τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000,  του Ν. 3731/2008, του Π.Δ. 118/2007, του Π.Δ. 
60/2007 καθώς και του Ν. 3548/2007όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3801/2009. 

Αφού λάβαμε υπόψη μας  

Την  διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 76/2010 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ                               31/03/2010 
2. ΦΩΝΗ                                         31/03/2010 
3. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣΛΟΓΟΣ              01/04/2010 
4. ΑΥΓΗ                                          01/04/2010 
5. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ       01/04/2010       
6. ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ         01/04/2010 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

και την υπ. αρ. 76/2010 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 οι κάτωθι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

        ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στη δημοπρασία της  παροχής υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡ. Α. Τ. 

1 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ 422669 

2 ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ 266867 

3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΒ 286284 

4 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Φ 481008 

5 NAQUATEC Α.Ε. ΚΟΥΡΤΕΛΕΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ρ 003355 

6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΖ 731776 
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7 ΜΑΡΙΑ Δ. ΣΙΔΕΡΗ ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Λ 958383 

8 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ 959787 

9 ΤΣΕΡΠΕΣ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ 266661 

 
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 στον φάκελο, 
μονογράφησαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η συμφωνία τους με τους όρους της διακήρυξης. Από 
τον έλεγχο προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά του Βορβίλα Ιωάννη και του Χριστοδουλάκη Παναγιώτη 
δεν ήταν πλήρη. Συγκεκριμένα ο Ιωάννης Βορβίλας δεν είχε προσκομίσει κατάσταση προσωπικού και 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των έργων – υπηρεσιών που έχει εκτελέσει, ενώ ο Χριστοδουλάκης 
Παναγιώτης δεν έχει προσκομίσει άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τέλη κυκλοφορίας για 
ιδιόκτητο φορτηγό αυτοκίνητο και για το λόγο αυτό αποκλείονται από το διαγωνισμό. Τα 
δικαιολογητικά των υπόλοιπων συμμετεχόντων ήταν πλήρη. 
 

Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν  από την 
Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία τους. 
Οι οικονομικές προσφορές, έχουν ως ακολούθως: 

                                                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
                                   ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Στη δημοπρασία της παροχής υπηρεσιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»  
 

  

Α/Α 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 9 Εννέα 

2 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 4 Τέσσερα 

3 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ  10 Δέκα 

4 NAQUATEC Α.Ε. 10 Δέκα 

5 ΜΑΡΙΑ Δ. ΣΙΔΕΡΗ 9 Εννέα 

6 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 9 Εννέα 

7 ΤΣΕΡΠΕΣ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9 Εννέα 

Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών στις Οικονομικές 
Προσφορές των διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, η ορθότητα συμπλήρωσης του 
εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού 
έκπτωσης.  
 

Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, τις οικονομικές προσφορές 
των διαγωνιζόμενων και τις ισχύουσες διατάξεις εισηγείται την διενέργεια κλήρωσης 
ανάμεσα στους συμμετέχοντες Γεννάτο Θεοφάνη και NaquatecA.E. που και οι δύο έχουν 
προσφέρει έκπτωση δέκα (10) %. 
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Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω. 
  

Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 
    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       
                                                      1.  Χρυσανθακόπουλος Κων/νος   
Χιουρέα Αικατερίνη                        2. Παχής Λεωνίδας                   
                       
              
Συνοδεύεται από : 
Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών 
 
 
Στη συνέχεια ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής και παρουσία εκπροσώπων των δύο 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό που προσέφεραν το ίδιο ποσοστό έκπτωσης, του κ. 
Γεννάτου Θεοφάνη που εκπροσωπείται από τη μητέρα του και της εταιρείας  Naquatec A.E. 
που εκπροσωπείται από τον κ. Κουρτελέση Σταμάτη, διεξάγεται κλήρωση για την ανάδειξη 
του μειοδότη, αφού προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί σε ένα κουτάκι δύο διπλωμένα 
χαρτάκια που περιέχουν τους αριθμούς (1) & (2), όπου το (1) αντιστοιχεί στον  κ. Γεννάτο 
Θεοφάνη και το (2) στην εταιρεία  Naquatec A.E.  

Με την κλήρωση που γίνεται ανασύρεται από το κουτάκι το χαρτάκι με τον αριθμό (2) που 
αντιστοιχεί  στην εταιρεία  Naquatec A.E. 

Επομένως μειοδότης αναδεικνύεται η εταιρεία  Naquatec A.E. με ποσοστό έκπτωσης 
10,00%. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Υιοθετεί το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού δημόσιου 
μειοδοτικού   διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ», το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
και μετά τη διενέργεια κλήρωσης που έγινε ανάμεσα στους συμμετέχοντες 
ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ και NAQUATEC A.E. ο οποίοι προσέφεραν την ίδια έκπτωση 
10,00 % , εγκρίνει την  κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία «NAQUATEC 
A.E.» με ποσοστό έκπτωσης 10,00%. 
 
 

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 Αθανάσιος 
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  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Απριλίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


