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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   14/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   115/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαΐου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 14η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 06-05-2010 

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 από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κουδούνης Αργύριος 

και 5) Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος  κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.  

 

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 ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ου- 6ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 9608/7-5-2010 
εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Νο1 και Νο2) 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 ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ου- 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)», γνωστοποιώντας σας ότι 
κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής που αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Τεχνικής Υπηρεσίας στις 30-03-2010 υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι με αρ. Πρωτ. 6914/31-3-
2010, η 7116/06-04-2010 και η 7166/06/04/2010 ενστάσεις, που επισυνάπτονται στο 
παρόν έγγραφο. Η Επιτροπή με το 2ο Πρακτικό που εξέδωσε, απορρίπτει τις ενστάσεις που 
υποβλήθηκαν και ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την Κ/ΞΙΑ ‘’Ηλιόπουλος Ιωάννης – 
Ηλιόπουλος Δημήτριος’’ με έκπτωση 48,00 %, στην οποία προτείνει την κατακύρωση του 
διαγωνισμού.  
 
Συν/να:  1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού Νο1.  
            2) Πρακτικό της επιτροπής Νο2.  
           3) Οι με αρ. πρωτ. Ένσταση 6914/31-3-2010, η 7116/06-04-2010 και η 

7166/06/04/2010 
 

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 ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ – 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ», προϋπολογισμού : 744.111,55€   
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
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Στη Καλαμάτα,  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 : 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  την   υπ.  αρ.  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, του 
Ν.3481/06, Ν3548/07 και με το Ν.3669/08 ΚΔΕ 
Η εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που έχει οριστεί, με το  υπ’ αρ. 205/14-
01-2010 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. 54/2010 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες : 

 
1. ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
2. ΟΙΚ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 
3. ΦΩΝΗ 
4. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
5. ΜΕΣΣΗΝ. 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 και του αρθρου 22  του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
 
 
Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 
 
 
                                                          ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ – 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ» 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝ/ΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤ. 
1 Κ/Ξ   Γ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 

Ν. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
               Γ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 

Ν. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΑ 446055 
Χ   938929 
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2 Κ/Ξ  Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Γ. ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ 

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Γ. ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ 

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ρ  920548 
Ρ  371755 
Τ  422974 

3 Κ/Ξ  Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. 

Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
Σ. ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ 

Ρ  412088 
Ν  481583 

4 Κ/Ξ  Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΑΗ 230675 

 
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) και 
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 
προσφερθέν ποσό) για κάθε διαγωνιζόμενο. 

Οι οικονομικές προσφορές, μετά από τον λογιστικό έλεγχο  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 ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ – 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ» 

 
 

Α/Α 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)  

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

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 Κ/Ξ  Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ      
Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

48,00 Σαράντα οκτώ 332.846,00 € 

2 Κ/Ξ  Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. 

41,76 Σαράντα ένα και 
εβδομήντα έξι  

370.877,31 € 

3 Κ/Ξ   Γ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ 
Ν. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

42,571 Σαράντα δύο και 
πεντακόσια 

εβδομήντα ένα 

404.769,65 € 

4 Κ/Ξ  Μ. 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         
Γ. ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ           

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

30,20 Τριάντα και είκοσι 441.295,67 € 

Κατόπιν ελέγξαμε τους συμμετέχοντες του πίνακα ΙΙ, με βάση τα δικαιολογητικά και 
το περιεχόμενο των φακέλων τους, σύμφωνα  με τα άρθρα 21,22, 23 και 24 της 
Διακήρυξης. 
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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 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 αυθημερόν την Τρίτη   30/03/2010  
 
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η Ε.Δ. κάνει δεκτές 
και τις τέσσερις (4) προσφορές 
 
Και καταρτίζει τον παρακάτω πίνακα : 

 

                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ 
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (κατά σειρά μειοδοσίας) 
 

Στη δημοπρασία του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ – 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ» 

 
 

Α/Α 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)  

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Σ.Δ.Ε. (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1 Κ/Ξ  Ι. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                 
Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

48,00 Σαράντα οκτώ 332.846,00 € 

2 Κ/Ξ  Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε. 

41,76 Σαράντα ένα και 
εβδομήντα έξι  

370.877,31 € 

3 Κ/Ξ   Γ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ              
Ν. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

42,571 Σαράντα δύο και 
πεντακόσια 

εβδομήντα ένα 

404.769,65 € 

4 Κ/Ξ  Μ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ         
Γ. ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΟΥ                       

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

30,20 Τριάντα και είκοσι 441.295,67 € 
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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       
                  

                      Χρονόπουλος Βασίλειος                               1.  Ζάννης Παναγιώτης   
                                                                   
                                                                             2.  Γιαννόπουλος Γεώργιος 
 
                    
Συνοδεύεται από : Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών 
 
 

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο  2) 
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ – 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ» , προϋπολογισμού : 744.111,55€   
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
Στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σήμερα,  29 του μηνός Απριλίου του έτους 
2010, ημέρα Πέμπτη, 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 30-03-
2010,  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 οι: 

A) οι υπ΄αρίθμ. 6914/31-3-2010 & 7116/06-4-2010 ενστάσεις από την Κ/ΞΙΑ με την 
επωνυμία «Βασιλική Καραγιάννη του Ιωάννη – Καλλικράτης ΟΕ».    

B) η υπ΄αρίθμ. 7166/06-4-2010 ένσταση την Κ/ΞΙΑ με την επωνυμία                             
« Παπαδημητρίου Μιχάλης – Σακελλαρίου Γεώργιος – Γιαννόπουλος Ανδρέας».   

 
Για τους λόγους που επικαλείται στις ενστάσεις της η Κ/ΞΙΑ με την επωνυμία 

«Βασιλική Καραγιάννη του Ιωάννη – Καλλικράτης ΟΕ», αναφέρουμε τα εξής: 
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α) Σε ότι αναφέρεται στην υπ΄αρίθμ. 6914/31-3-2010 ένσταση και τα περί άκυρης 
συμμετοχής και ταυτόχρονα την άρνηση της παραλαβής της προσφοράς από την επιτροπή 
διαγωνισμού της Κ/ΞΙΑΣ «Ηλιόπουλος Ιωάννης – Ηλιόπουλος Δημήτριος»  σας 
ενημερώνουμε ότι η επιτροπή διαγωνισμού μετά από ολιγόλεπτη σύσκεψη αποδέχτηκε 
ομόφωνα την συμμετοχή της ανωτέρω Κ/ΞΙΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4.1.α της 
διακήρυξης και την παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), συνυπογράφοντας το 
φάκελο προσφοράς (άρθρο 4 παρ. 4.1.γ της διακήρυξης και την παρ. 7 του άρθρου 22 του 
Ν.3669/08 (ΚΔΕ)).   

β) Σε ότι αναφέρεται στην υπ΄αρίθμ. 7116/06-4-2010 ένσταση αναφέρουμε τα εξής: 

1ον) Σε ότι αφορά την οικονομική προσφορά της Κ/ΞΙΑΣ «Ηλιόπουλος Ιωάννης – 
Ηλιόπουλος Δημήτριος  δηλώνουμε ότι είναι συμπληρωμένη σύμφωνα με το άρθρο 24 
παρ. 2 της διακήρυξης και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης που αναγράφονται σε αυτήν 
είναι ευανάγνωστα.   

2ον) Σύμφωνα με την διακήρυξη (παρ. 23.2.2.α.ιιι),  περί του ότι «η επιχείρηση δεν 
έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο της επιβλήθηκε ποινή που της στερεί το 
δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων (και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
δημοπρασία)», αναφέρουμε ότι το αναγραφόμενο τμήμα εντός της παρενθέσεως, δεν 
αποτελεί στοιχείο δήλωσης, αλλά έχει την έννοια επεξηγηματικού χαρακτήρα και ως εκ 
τούτου θεωρούμε ορθές τις υποβληθείσες Υπεύθυνες Δηλώσεις.   

3ον) Σε ότι αφορά την με αρ. πρωτ. 764/8-2-2010 Φορολογική Ενημερότητα της 
Κ/ΞΙΑ «Ηλιόπουλος Ιωάννης – Ηλιόπουλος Δημήτριος», αυτή είναι απολύτως έγκυρη 
διότι είναι πρωτότυπη και οποιαδήποτε συμπλήρωσή της είναι προγενέστερη της τελικής 
θεώρησής της (σφραγίδα και υπογραφή από την αρμόδια ΔΟΥ). 

4ον) Σύμφωνα με την διακήρυξη (παρ. 23.2.2.β.) υποβλήθηκε από την Κ/ΞΙΑ 
«Ηλιόπουλος Ιωάννης – Ηλιόπουλος Δημήτριος», υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι «…τα πρόσωπα που απασχολούνται στην επιχείρησή μου με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας έχουν δηλωθεί στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς» και 
συνεπώς δεν απαιτείται να υποβληθεί αρνητική υπεύθυνη δήλωση ότι δηλ. δεν απασχολεί 
τέτοια πρόσωπα. 

 
Για τους λόγους που επικαλείται στις ενστάσεις της η Κ/ΞΙΑ με την επωνυμία 

«Παπαδημητρίου Μιχάλης – Σακελλαρίου Γεώργιος – Γιαννόπουλος Ανδρέας», 
αναφέρουμε τα εξής: 

1ον)  

α) Ο Δημήτριος Ηλιόπουλος, μέλος της Κ/ΞΙΑΣ «Ηλιόπουλος Ιωάννης – 
Ηλιόπουλος Δημήτριος», κατάθεσε την πρωτότυπη βεβαίωση του ΜΕΕΠ με αρ. 20094, η 
οποία και ελέγχτηκε. Σε μια από τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχει προσκομίσει όντως 
αναγράφεται λανθασμένα αριθμός ΜΕΕΠ (αρ. 1224), αντί του ορθού αρ. 20094. Έχοντας 
υπόψη την πρωτότυπη βεβαίωση του ΜΕΕΠ και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στα οποία 
αναγράφεται σωστά ο αρ. ΜΕΕΠ, θεωρούμε ότι εκ παραδρομής συμπληρώθηκε στην 
αναφερθείσα υπεύθυνη δήλωση λάθος αριθμός.  

β) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή του 
διαγωνιζόμενου αναφέρονται στις υπεύθυνες δηλώσεις του. Τυχόν παραπάνω 
δικαιολογητικά που κατατέθηκαν δεν λαμβάνονται υπόψη από την επιτροπή διαγωνισμού 
και δεν επηρεάζουν την συμμετοχή του διαγωνιζόμενου.     
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2ον)  Το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται  η ένσταση, αφορά την εκπροσώπηση της 
εταιρείας «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΕ», από την Σταυρούλα Σμιγαδερού του Σταύρου, για τη 
συμμετοχή της (εταιρείας) στον παραπάνω διαγωνισμό.  

Σύμφωνα με την διακήρυξη άρθρο 3 παρ. 3, σε περίπτωση κοινοπραξίας, έχουν δικαίωμα 
να υποβάλλουν την προσφορά, όλοι οι κοινοπρακτούντες μαζί.  Στο διαγωνισμό η 
προσφορά της Κ/ξιας  «Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.», κατατέθηκε από κοινού α) 
την Σταυρούλα Σμιγαδερού ως εκπρόσωπο της  εταιρείας «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΕ» και β) την 
Βασιλική Καραγιάννη ΕΔΕ, οι οποίοι και συνυπογράφουν την Δήλωση Σύστασης 
Κοινοπραξίας, στην οποία ορίζεται ο κοινός εκπρόσωπος της.  

 3ον)  Στην υπεύθυνη δήλωση στην οποίο αναφέρεται  η ένσταση, αναγράφεται η 
ημερομηνία στην μπροστινή πλευρά της και υπογράφεται και στις δύο μιας και έχει στοιχεία 
και στην πίσω σελίδα της. Το στοιχείο αυτό την κάνει να έχει συνταχθεί σωστά, 
 Στο συμφωνητικό της Κ/ξίας αναγράφεται σωστά ο τίτλος του έργου. Από αυτό 
αποδεικνύεται ότι το παραπάνω έγγραφο αναφέρεται αποκλειστικά στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό και μόνο.  Το ότι υπάρχει λανθασμένη αναγραφή στο προϋπολογισμό του 
έργου (744.000,00€ αντί του σωστού 744.111,55€) δεν αλλοιώνει την ορθότητα του εν 
λόγω εγγράφου.  
 Ο Ν. Πετρόγιαννης έχει προσκομίσει τα πιστοποιητικά εκπλήρωσης των 
οικονομικών του υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις και ως εκ 
τούτου δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος στις ενώσεις αυτές 
(άρθρο 23.2.2.ε της διακήρυξης).  

   
Για τους ανωτέρω λόγους, οι :  

A) υπ΄αρίθμ. 6914/31-3-2010 & 7116/06-4-2010 ενστάσεις από την Κ/ΞΙΑ με την 
επωνυμία «Βασιλική Καραγιάννη του Ιωάννη – Καλλικράτης ΟΕ».    

B) υπ΄αρίθμ. 7166/06-4-2010 ένσταση την Κ/ΞΙΑ με την επωνυμία « 
Παπαδημητρίου Μιχάλης – Σακελλαρίου Γεώργιος – Γιαννόπουλος Ανδρέας»,  

δεν γίνονται αποδεκτές. 
  
  Κατόπιν των ανωτέρω σας υποβάλουμε τα Πρακτικά της δημοπρασίας του έργου:  

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΔΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΟΥ – 6ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ» από τα οποία προκύπτει ότι  
προσωρινός μειοδότης είναι η Κ/ΞΙΑ «Ηλιόπουλος Ιωάννης – Ηλιόπουλος Δημήτριος», 
της οποίας η έκπτωση είναι   48,00 %.  
    

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

                      Χρονόπουλος Βασίλης                                  1.  Ζάννης Παναγιώτης 
                                                                                                    
                                                                             2.  Γιαννόπουλος Γιώργος 
 
 
 
Ακολούθως διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Από πού είναι τα χρήματα; 
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Από ΣΑΤΑ.  
Βεβαίως γι’ αυτά τα έργα θα υπογραφούν συμβάσεις εφόσον υπάρχουν 

χρήματα έτσι; Διότι δε μπορούμε με απόλυτη ακρίβεια να εκτιμούμε το επίπεδο εισροών 
πλέον στο Δημοτικό Ταμείο, δε μπορούμε να το εκτιμούμε, έχουμε καθυστερήσεις, έχουμε 
περικοπές, καταβάλλεται προσπάθεια κάποιες περικοπές να τις στέλνουν συμπληρωματικά, 
αλλά με βεβαιότητα ο Δήμος δε μπορεί να βαδίζει πια ούτε για τους ΚΑΠ, ούτε για τη ΣΑΤΑ. 
Εκείνο το οποίο θεωρούμε πρωταρχικό είναι να πληρώνουμε τους μισθούς από κει και πέρα 
βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε, κάνουμε.  
Να υπενθυμίσω ότι θα χρειαστούμε ίσως και πάνω από 100, σίγουρα πάνω από 100 χιλιάδες 
ευρώ το μήνα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ το μήνα. 
Αυτή είναι η εκτίμηση. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  (δεν ακούγεται) ………. για τον Ταΰγετο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως από το Κουτσούλη δώσαμε περισσότερα.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν νομίζω. 

 
Θα τα μετρήσουμε και θα τα δεις.  
Εν πάση περιπτώσει αυτά είναι και στην επόμενη φάση θα χρειαστούν και 

περισσότερα αλλά δε μπορεί αυτά επειδή τα τέλη είναι ανταποδοτικά, ο κόσμος σε αυτή τη 
φάση δε μπορεί να τα πληρώνει, ούτε σε αυτή ούτε στην επόμενη φάση που θα πάμε στην 
ολική διαχείριση, γιατί πιστεύουν κάποιοι ότι όταν θα πάμε στη ολική διαχείριση των 
απορριμμάτων αυτό θα είναι τσάμπα, θα είναι δωρεάν. Αυτά δεν γίνονται.  
Σήμερα τελείωσε όπως με πληροφόρησε, ο γραμματέας, τελείωσε η διαδικασία των ή 
τελειώνει νομίζω, τελειώνει 2:30 ώρα. Υπάρχουν προσφορές μέχρι την ώρα που μπήκαμε 
μέσα, όποτε δυόμιση η ώρα τις παίρνει η επιτροπή καταλληλότητας. Μπορεί να είναι και 
παραπάνω.  
Ενημερώθηκε και ο Περιφερειάρχης, αύριο έρχεται και ο κ. Παπαηλιού, ο Διευθυντής από 
την Περιφέρεια. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και της Περιφέρειας και του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος.    
 
 
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 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ (ΔΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ου- 6ου 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ)», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και συγκεκριμένα: 

I. Απορρίπτει τις ενστάσεις της Κ/ΞΙΑΣ «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΕ» και της Κ/ΞΙΑΣ «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ – 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση :  14/2010 Δευτέρα 10/05/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   115/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   10

II.  Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού του παραπάνω έργου στην  Κ/ΞΙΑ   
«ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με ποσοστό 
έκπτωσης 48,00 %. 

 
 

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 

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 13  Μαΐου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


