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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   25/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   209/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 25η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 5-08-2010 

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) Κοσμόπουλος Βασίλειος  3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκονται  αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης. 

 

 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτικού 
υλικού (δένδρα, θάμνοι, πολυετή  ανθόφυτα) και καλλιέργεια ανθοφύτων». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 16712/28-7-2010 
έγγραφο του Τμήματος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών  
του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Επί πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτικού υλικού (δένδρα, 
θάμνοι, πολυετή ανθόφυτα) και καλλιέργεια ανθοφύτων». 
 

 Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 
17/07/2010 και ολοκληρώθηκε στις 27/07/2010, για την «Προμήθεια φυτικού υλικού (δένδρα, 
θάμνοι, πολυετή ανθόφυτα) και καλλιέργεια ανθοφύτων» από τα οποία προκύπτει ότι  
προσωρινοί μειοδότες είναι οι: Α. Φυτά Α.Αλεξίου Ε.Π.Ε.  με συνολικό ποσό δεκατέσσερις 
χιλιάδες εκατόν εξήντα ένα ευρώ (14.161,00€) για τα δένδρα και Β. Ξυπολίτου Παναγιώτα με 
συνολικό ποσό είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (23.065,75€) 
για τους θάμνους, ανθόφυτα, αναρριχόμενα και την εργασία φύτευσης των ανθοφύτων (σε όλες τις 
τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ), και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

. 
Συν/να : Πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού 
                
 

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                                 ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
                                              MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισμού, τα οποίο 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 «Προμήθεια φυτικού υλικού (δένδρα, θάμνοι, πολυετή ανθόφυτα) και 
καλλιέργεια ανθοφύτων» προϋπολογισμού 55.229,08 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στην Καλαμάτα σήμερα στις 16 του μηνός Ιουλίου του έτους 2010 και ημέρα Παρασκευή.  
Οι υπογεγραμμένοι: 1) Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Πρόεδρος επιτροπής    
                                 2) Χιουρέα Αικατερίνη 

3) Κουτσοπέτρος Νικόλαος 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με την 
164/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχοντας υπόψη: 
          Την 161/10 Α.Δ.Ε., περί εγκρίσεως τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων 
διακήρυξης για την «Προμήθεια φυτικού υλικού (δένδρα, θάμνοι, πολυετή ανθόφυτα) και 
καλλιέργεια ανθοφύτων», την με αριθμό 3/2010 μελέτη της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 
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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. Η Ξυπολίτου Παναγιώτα με ΑΔΤ Ν479411 .    
2.  O Μπρεκουλάκης Ιωάννης με ΑΔΤ Χ 561586 ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΦΥΤΑ Α. 

ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Π.Ε.  
3. Ο Αναστασόπουλος Αναστάσιος με Αριθμό Διαβατηρίου ΑΒ 9343608 ως εκπρόσωπος της 

εταιρείας Α. Αναστασόπουλος & Σια Ε.Ε.Ε. 
4. Ο Νίκου Γεώργιος με ΑΔΤ ΑΕ 745945 
5. Ο Τσερπές Αθανάσιος με ΑΔΤ ΑΕ 266661 
6. Ο Ποντίκης Θεόδωρος με ΑΔΤ ΑΒ 792085 

 Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενους ενώ η 10:00 π.μ. αποδοχής προσφορών, 
έληξε σύμφωνα με τη διακήρυξη ο 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 εταιρεία Αναστασόπουλος Αναστάσιος & Σία Ε.Ε.Ε. δεν προσκόμισε πλήρη δικαιολογητικά 
σύστασης της εταιρείας ούτε Υπεύθυνες Δηλώσεις για το ότι οι προσφορές θα ισχύουν για δώδεκα 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και για το ότι η παράδοση των φυτών θα γίνεται έγκαιρα 
όπως αναφέρει η διακήρυξη β) ο Τσερπές Αθανάσιος δεν προσκόμισε τα δικαιολογητικά σε δυο 
αντίγραφα και οι ασφαλιστικές ενημερότητες καθώς και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει 
ότι δεν τελή υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό κ.λ.π. δεν είναι 
ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων όπως ορίζει η διακήρυξη και γ) ο κ. Ποντίκης Θεόδωρος δεν 
προσκόμισε καμία από τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα  δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι 
δεν τελή υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό κ.λ.π. δεν είναι ακριβή 
αντίγραφα των πρωτοτύπων όπως ορίζει η διακήρυξη. 
 
Κατόπιν τούτων  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
την αποδοχή στο διαγωνισμό για τη «Προμήθεια φυτικού υλικού (δένδρα, θάμνοι, πολυετή 
ανθόφυτα) και καλλιέργεια ανθοφύτων» των Ξυπολίτου Παναγιώτας, Φυτά Α. Αλεξίου Ε.Π.Ε. και 
Νίκου Γεώργιου. 

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

                                                      Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Πρόεδρος    
2) Χιουρέα Αικατερίνη 
3) Κουτσοπέτρος Νικόλαος 
 

                           ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26/07/2010 
             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                     
 
                                                   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 «Προμήθεια φυτικού υλικού (δένδρα, θάμνοι, 
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πολυετή ανθόφυτα) και καλλιέργεια ανθοφύτων» προϋπολογισμού 55.229,08 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 27 του μηνός Ιουλίου του έτους 2010 και ημέρα Τρίτη.  
Οι υπογεγραμμένοι: 1) Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Πρόεδρος επιτροπής    
                                 2) Χιουρέα Αικατερίνη 

3) Κουτσοπέτρος Νικόλαος 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού, σύμφωνα με την 
164/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  
1) την υπ’ αρ. 3/2010 μελέτη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, 
2) την 161/10 Α.Δ.Ε., περί εγκρίσεως τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτισης όρων διακήρυξης 
3) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 17/07/2010, 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: Α. Αναστασόπουλου & Σία Ε.Ε.Ε., Τσερπέ Αθανάσιου και Ποντίκη 
Θεόδωρου από την συνέχεια του διαγωνισμού και την αποδοχή των: Ξυπολίτου Παναγιώτας, Φυτά 
Α. Αλεξίου Ε.Π.Ε. και Νίκου Γεώργιου. 
6) την ενημέρωση των συμμετεχόντων για το 1ο πρακτικό και την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων 
από τους αποκλειόμενους ότι δεν θα υποβάλλουν ενστάσεις και το γεγονός ότι παρελθούσης της 
προθεσμίας που ορίζει η Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), ουδεμία ένσταση υπεβλήθη, 

 

έτσι προχώρησε στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, μονογράφτηκαν  και 
ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της, ως ακολούθως: 
Είδος Ξυπολίτου 

Παναγιώτα 
Φυτά Α. 

Αλεξίου Ε.Π.Ε. 
Νίκου 

Γεώργιος 

ΔΕΝΔΡΑ - 14.161,00 16.160,00 

ΘΑΜΝΟΙ 4.134,5 4.874,85 5.535,00 

ΑΝΘΟΦΥΤΑ 13.785,00 17.663,05 20.150,00 

ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΑ 3.015,00 3.595,50 4.080,00 

ΕΡΓΑΣΙΑ 2.131,25 2.216,50 2.387,00 

 
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, τις οικονομικές προσφορές των 
διαγωνιζόμενων και τις ισχύουσες διατάξεις ανακηρύσσει προσωρινούς προμηθευτές και εισηγείται 
την ανάθεση της «Προμήθειας φυτικού υλικού (δένδρα, θάμνοι, πολυετή ανθόφυτα) και καλλιέργεια 
ανθοφύτων»: Α. στην Φυτά Α.Αλεξίου Ε.Π.Ε.  με συνολικό ποσό δεκατέσσερις χιλιάδες εκατόν 
εξήντα ένα ευρώ (14.161,00€) για τα δένδρα και Β. στην Ξυπολίτου Παναγιώτα με συνολικό ποσό 
είκοσι τρεις χιλιάδες εξήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (23.065,75€) για τους θάμνους, 
ανθόφυτα, αναρριχόμενα και την εργασία φύτευσης των ανθοφύτων (σε όλες τις τιμές δεν 
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συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). 
         
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής:                                              

                                                                Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1) Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Πρόεδρος    
2) Χιουρέα Αικατερίνη 
3) Κουτσοπέτρος Νικόλαος 
 

 
                        ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
                 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 27/07/2010 
             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
     ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                     
 
 
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 τα πρακτικά της επιτροπής ανάθεσης του διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια φυτικού υλικού (δένδρα, θάμνοι, πολυετή ανθόφυτα) και 
καλλιέργεια ανθόφυτων», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την  κατακύρωση του διαγωνισμού : 
 
1. στην εταιρεία «ΦΥΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Π.Ε.» με συνολικό ποσό 14.161,00 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τα δένδρα   και 
2. στην ΞΥΠΟΛΙΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με συνολικό ποσό 23.065,75 € (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τους θάμνους, αναρριχόμενα και την 
εργασία φύτευσης των ανθοφύτων. 

 
 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Αυγούστου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 


