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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   295/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Νοεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 36η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 18-11-2010 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη 

Ε. Νίκα ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό - ο Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κ. 

Ηλιόπουλος Παναγιώτης ως Προεδρεύων αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Γιαννακούλας Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3)  Κουδούνης Αργύριος και 4)  

Κουρκουτάς Γεώργιος.  

 

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

 

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

συνεδρίασης. 

 

 
 

 



Συνεδρίαση :  36/2010 Δευτέρα 22/11/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ   295/2010 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα 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 «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ – 

ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΕΡΓΑΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 24949/17-11-2010 
έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ  ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Νο 1  και  Νο 2)  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

TΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  
 

 
Σας υποβάλουμε τα πρακτικά διενέργειας του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 12-10-2010 

για το έργο: « ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ – ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. 
ΒΕΡΓΑΣ», γνωστοποιώντας σας ότι κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής που αναρτήθηκε 
στον πίνακα ανακοινώσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας στις    20-10-2010 υποβλήθηκαν 
εμπρόθεσμα οι  με αρ. Πρωτ. 22973/20-10-2010 και 23353/25-10-2010  ενστάσεις, που 
επισυνάπτονται   στο παρόν έγγραφο.  Η Επιτροπή με το 2ο Πρακτικό που εξέδωσε, απορρίπτει 
τις ένστασεις    που υποβλήθηκαν  και ανακηρύσσει προσωρινό μειοδότη την  εταιρεία 
ΛΕΥΚΤΡΟ  Ε.Ε.  με  έκπτωση  37,00%. 

 

 
Συν/να :  1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού Νο 1. 
               2) Πρακτικό της επιτροπής   Νο 2. 
    3) Οι  με αρ.πρωτ. ενστάσεις  22973/20-10-2010 και 23353/25-10-2010.               
 

 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
         & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

            ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής 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 
:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ –ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ ΣΤΟ Τ. Δ.  ΒΕΡΓΑΣ», με 
προϋπολογισμό 69.845,28 €», (συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α.). 

      Στη Καλαμάτα,   και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας , οδός  
Αριστοδήμου  αριθμός 22 σήμερα την  12 Οκτωβρίου  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, του 
άρθρου 2 του Ν. 3263/04  και του άρθρου 21 του Ν. 3669/08 ΚΔΕ), 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.  54/21-
6-2010 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),  δεν παρέστη στο 
διαγωνισμό.   

 

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

232/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την οποία 
ορίσθηκε η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε  στις 
εφημερίδες : 

          1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
          2. ΘΑΡΡΟΣ 
          3. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ( 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: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ –ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ 
ΣΤΟ Τ. Δ.  ΒΕΡΓΑΣ» 

 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 
ΑΡ. Α. Τ. 

 
1. 
 

ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε 
ΤΣΕΡΠΕΣ- ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ  ΟΕ 

 
ΠΑΠΑΔΕΑΣ  

 
Σ 470044 

 
2. 
 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  Ο.Ε.  
ΣΤ. ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε 

 
ΣΤ. ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ 

 
Ν 481583 

 
3. 
 

Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΔΤ 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ 

 
Φ 092050 
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4. 
 

ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε. Τ.Ε ΙΩΑΝΝΗ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
ΙΩΑΝ.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΑΗ 229664 

 
5. 
 

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
ΗΛΙΑΣ  ΖΩΝΤΑΝΟΣ 

 
ΑΒ 403170 

 
                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: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ –ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ 

ΣΤΟ Τ. Δ.  ΒΕΡΓΑΣ» 
 

 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
 
1. 
 

ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε. Τ.Ε 
ΙΩΑΝΝΗ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
37,00 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 
30.498,24 

 
2. 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  Ο.Ε.  
ΣΤ. ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 
35,57 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ 

& ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
31.192,33 

 
3. 

ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε 
ΤΣΕΡΠΕΣ- ΚΩΤΣΑΚΗΣ-
ΠΑΠΑΔΕΑΣ  ΟΕ 

 
32,01 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ &  
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ 

 
32.911,85 

 
4. 
 

Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΔΤ 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
32,00 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ 

 
32.918,62 
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5. 

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
32,00 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ 

 
32.918,72 

 

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 επιτροπή διαγωνισμού  μετά  το υπ. Αρίθμ …..  έγγραφό της προς το ΤΣΜΕΔΕ  

και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  έλαβε την  υπ. Αρίθμ 1/13-10-2010 Βεβαίωση 
από το γραφείο ΤΣΜΕΔΕ Καλαμάτας με την οποία   διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των 
εγγυητικών επιστολών όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και ολοκλήρωσε το 
πρακτικό του διαγωνισμού (Εγκύκλιος 17 /Δ17γ/9/154/ΦΝ437 έλεγχος γνησιότητας 
εγγυητικών ) 

 
                 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζομένων, η  Ε Δ κρίνει 

παραδεκτές  όλες τις  προσφορές          
      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. 
 

ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε. Τ.Ε 
ΙΩΑΝΝΗ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
37,00 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 
30.498,24 

 
2. 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  Ο.Ε.  
ΣΤ. ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε. 

 
35,57 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ 

& ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 
ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
31.192,33 

 
3. 

ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε 
ΤΣΕΡΠΕΣ- ΚΩΤΣΑΚΗΣ-
ΠΑΠΑΔΕΑΣ  ΟΕ 

 
32,01 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ &  
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ 

 
32.911,85 
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4. 
 

Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΔΤ 
ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
32,00 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ 

 
32.918,62 

 
5. 

ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ  
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 
32,00 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ 

 
32.918,72 

 

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 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ –ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ ΣΤΟ Τ. Δ.  ΒΕΡΓΑΣ» 
 

Στη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας σήμερα,  11 του μηνός Νοεμβρίου   του 
έτους 2010, ημέρα  Πέμπτη   οι κάτωθι: 
 

1. Αφαλέα – Τζιγαλάνη Νίκη,    τοπογράφος μηχανικός  (Πρόεδρος) 
2. Φρούντζας Ανδρέας ,             πολ.μηχανικός Τ.Ε. (Μέλος) 
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 12-
10-2010  Νο 1 Πρακτικό μας για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 
  Εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών κατατέθηκε   η με υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 
22973/20-10-2010 και η με υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 23353/25-10-2010 συμπληρωματική  ένσταση 
κατά του Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του  ανωτέρου  έργου από τη 
συμμετέχοντα Τεχνική Εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΟΕ»  κατά της 
προσωρινής  μειοδότριας εταιρείας με την επωνυμία « Λεύκτρο Ε.Ε»  διότι : 
α) η εγγυητική επιστολή που προσκόμισε δεν είναι σύμφωνη με τα άρθρα 15.2 και 15.3 της 
διακήρυξης ήτοι παραίτηση από ένσταση διζήσεως ….κλ.π. Επίσης δεν αναφέρεται η 
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ημερομηνία δημοπράτησης του έργου  απ΄όπου προσμετράτε η ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης . 
β) διότι υπέβαλλε μη νομότυπη σύμφωνα με την νομοθεσία του Αστικού Κώδικα υπεύθυνη 
δήλωση που αφορά την εξουσιοδότηση του καταθέτόντος την προσφορά αφού γίνεται δια 
της κοινής Υ.Δ όπου δηλώνονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής διότι η εξουσιοδότηση 
πρέπει να γίνεται με ειδικό προς τούτο έγγραφο και ειδικό  
γ)δεν προσκομίστηκαν σύμφωνα με την διακήρυξη 24-1-4 (επι ποινή αποκλεισμού) τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την κατά το άρθρο 22-2 νομιμοποίηση του φυσικού προσώπου 
που καταθέτει την προσφορά (να μην έχει καταδικαστεί κλπ) τέτοια υπεύθυνη δήλωση του 
καταθέτοντος την προσφορά στα δικαιολογητικά συμμετοχής.  
 
Α) Σχετικά με την ένσταση που αφορά την εγγυητική επιστολή    
Η ένσταση απορρίπτεται διότι  
Σύμφωνα με το ΠΔ 30/12/3-1-1927 και τον συνδυασμό των άρθρων 3,4,6,7,9 : 
 άρθρου 3 του ΠΔ 30/12/3-1-1927 περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και     

   καταθέσεων παρά τω Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων , ορίζεται ότι οι 
παρακαταθήκες   διακρίνονται σε α)δικαστικές β)εγγυοδοτικές και γ)διοικητικές 

 άρθρου 4 του ΠΔ 30/12/3-1-1927 Αι κατά τον νόμον υπέρ του Δημοσίου εγγυήσεις 
δια καταθέσεως μετρητών ή χρηματικών τίτλων παρά προμηθευτών του Δημοσίου 
, μισθωτών δημοσίων κτημάτων ή νομημάτων ή δημόσια υπηρεσίας ή επιχειρήσεως 
δια την ακριβήν εκτέλεσιν των ανειλημμένων έναντι του Δημοσίου υποχρεώσεων….  

 άρθρου 6 του ΠΔ 30/12/3-1-1927 «Εκούσια κατάθεσις είναι η ανευ 
προηγούμενης υποχρεώσεως εκ νόμου δικαστικής ή διοικητικής διαταγής ή 
αποφάσεως ή προς τον σκοπό εγγυήσεως ή εκπληρώσεως οφειλής  ή όρου 
παρακατάθεσις μετρητών ή χρηματικών τίτλων υπο οιουδήποτε προσώπου 
νομικού ή φυσικού ικανού προς δικαιοπραξίαν…»  

 άρθρου 7 του ΠΔ 30/12/3-1-1927 « ο προτιθέμενος να συστήσει παρακαταθήκη 
οιασδήποτε κατηγορίας συμπληρώνει έντυπον δελτίον, χορηγούμενων αυτώ 
υπό της υπηρεσίας ..» 

 άρθρου 9 εδ.α του ΠΔ 30/12/3-1-1927 «επί τη βάσει του κατά το άρθρο 7 δελτίου 
… και επί τη εις του Ταμία παραδοσει των εις παρακαταθήκην διδόμενων 
μετρητών…ο λαβών Ταμίας εκδίδει εις χρέωσιν του αναλογον  γραμμάτιον 
συστάσεως Παρακαταθήκης ….» 

Από το συνδιασμό των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει  ότι με την κατάθεση 
εγγυήσεως στο Τ.Π και Δανείων καταρτίζεται εγγυοδοτική παρακαταθήκη, σύμβαση δηλαδή 
που α) είναι αυτοτελής και εχει ως περιεχόμενο την εξασφάλιση που παρέχεται με μετρητά 
ή χρεώγραφα κ.α από ένα πρόσωπο για την καλή εκπλήρωση των καθηκόντων του ή από 
τον οφειλέτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του (εγγυοδοσία) και διαφέρει της 
εγγυήσεως, της ανάληψης δηλαδή από τον εγγυητή της υποχρεώσεως απέναντι στο 
δανειστή , να εκπληρώσει την παροχή του πρωτοφειλέτου , αν δε το κάνει ο τελευταίος και 
β)στην οποία οφειλέτης είναι ο θεματοφύλακας και στην περίπτωση το Τ.Π και Δανείων και 
δανειστής ο παρακαταθέτης και ως εκ τουτο δεν νοείται άσκηση από Τ.Π και Δανείων 
της ένστασης διζήσεως , άρνηση δηλαδή καταβολής της οφειλής , μέχρις ότου ο 
δανειστής προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτου και αυτή 
καταστεί ατελέσφορος και κατ΄ακολουθία και παραίτηση από το δικαίωμα, διζήσεως 
, το οποίο παρέχεται από το νόμο μόνο στον εγγυητή. 
 Μετα τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς (ΣΤΕ 34/21-1-1992) ότι ο όρος εγγύηση 
χρησιμοποιείται στο πιο πάνω διάταγμα με την έννοια των άρθρων 847 του Αστικού 
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Κώδικα και όχι με την έννοια της εγγυοδοσίας που αποτελεί η εγγυοδοτική παρακαταθήκη , 
η οποία ως εκ φύσεως της δεν μπορεί να περιέχει τον όρο ότι «η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και 
διζήσεως» Εξ΄ άλλου σαφής διαχωρισμός μεταξύ εγγυοδοτικής επιστολής Τραπέζης και  
εγγυοδοτικής  παρακαταθήκης  γίνεται και στο άρθρο 4 του Ν3263/2004 παρ.6 και στο 
άρθρο 24 του Ν3669/08. 
 

Οσο αφορά τη μη αναγράφη της ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου  
Κατά το άρθρο 24 του Ν3669/08 : 
 «Η εγγύηση συμμετοχής των προηγούμενων παραγράφων, παρέχεται με εγγυητικές 

επιστολές του Ταμείου Συντάξεων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή 
τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος − μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), συνοδευόμενες από επίσημη μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί επίσης να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού 
ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους και με την τιμή που 
προβλέπουν για αυτά οι ειδικές διατάξεις. 
Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές πρέπει, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την 
υπηρεσία, να απευθύνονται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ή στο φορέα 
κατασκευής ή στον κύριο του έργου, να αναφέρουν σαφώς τα στοιχεία της 
επιχείρησης υπέρ της οποίας παρέχονται, τον τίτλο του έργου, το ποσό για το οποίο 
παρέχεται η εγγύηση και το χρόνο ισχύος, όπως αυτά προβλέπονται στη διακήρυξη, 
επιπλέον δε να περιλαμβάνουν παραίτηση του εγγυητή από το δικαίωμα διζήσεως και 
υπόσχεση για την απροφάσιστη καταβολή του ποσού, εντός πέντε (5) το πολύ εργασίμων 
ημερών από την ημέρα λήψεως της σχετικής ειδοποίησης.» 
Σύμφωνα όμως με το άρθρο 18 του  ΠΔ 30/12/3-1-1927 «Η απόδοσις των παρακαταθετών 
ενεργείται παρα των Ταμείων παρ΄αις αυται ευρηνται εγγεγραμέναι εις τον δικαιούχο ή τον 
νόμιμον αυτού αντιπρόσωπον  επι τη προσκομίσει του γραμματίου της αποδοτέας 
παρακαταθήκης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εγγράφων……Εις το ένταλμα 
επισυνάπτεται το γραμμάτιο δι΄ου συνεστήθη η αποδιδόμενη παρακαταθήκη……»   
 Συνεπώς  λόγω των ειδικών διατάξεων όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω οι 
εγγυητικές επιστολές του Ταμείου Παρακαταθηκών  είναι  δεκτές από τις Επιτροπές 
Διαγωνισμού   
 
 
B) Σχετικά με την μη νομότυπη εξουσιοδότηση του καταθέτοντος την προσφορά και  
Γ) Τη νομιμοποίηση του προσώπου που καταθέτει τη προσφορά κατά το άρθρο 22-2   
Οι  ενστάσεις  απορρίπτονται διότι  
 
 
O νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας «ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε» υπέβαλλε Υπευθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/86 στη οποία εξουσιοδοτεί τον ομόρρυθμο εταίρο ( άρθρο 7 παρ Β του 
καταστατικού) κ. Λαμπρόπουλο Ιωάννη για την επίδοση της προσφοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 3.3 της Διακήρυξης 
και κατά το άρθρο 22 παρ 2 του Ν. 3669/08 : «Η κατάθεση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και 
της οικονομικής προσφοράς σε δημοπρασία δημοσίου έργου, το οποίο δεν εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου γίνεται αυτοπροσώπως, για ατομική επιχείρηση 
από το φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από 
το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της, για την εταιρεία 
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περιορισμένης ευθύνης από εξουσιοδοτημένο διαχειριστή και για ανώνυμη εταιρεία από 
εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου» 
Επίσης κατά το άρθρο 24.1.2 της διακήρυξης ,η προϊσταμένη αρχή κατά τον επανέλεγχο 
των δικαιολογητικών έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο είναι αναγκαίο για την 
απόδειξη της νομιμοποίησης του καταθέτοντος και του προσώπου που υπογράφει την 
προσφορά. 
 
Κατόπιν τούτων  καταρτίζει πίνακα των διαγωνιζομένων που οι προσφορές κρίθηκαν 
παραδεκτές    ως ακολούθως  
 
 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
1. 
 

ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε. Τ.Ε 
ΙΩΑΝΝΗ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 
37,00 

 
ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 
30.498,24 

 
2. 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ  Ο.Ε. 
ΣΤ. ΣΜΙΓΑΔΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

 
35,57 

ΤΡΙΑΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ 
& ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 

ΕΚΑΤΟΣΤΑ 

 
31.192,33 

 
3. 

ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε 
ΤΣΕΡΠΕΣ- ΚΩΤΣΑΚΗΣ-

ΠΑΠΑΔΕΑΣ  ΟΕ 

 
32,01 

ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ &  
ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ 

 
32.911,85 

 
4. 
 

Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ ΔΤ 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

 
32,00 ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ  

32.918,62 

 
5. ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

32,00 ΤΡΙΑΝΤΑ  ΔΥΟ  
32.918,72 

 
 
Υποβάλουμε τα Πρακτικά για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην Προϊσταμένη Αρχή 
από τα οποία προκύπτει ότι οι  προσωρινός  μειοδότης είναι  η εταιρία με την επωνυμία 
«ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε» της  οποίας η προσφορά είναι οι χαμηλότερη  (37 %) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν 3263/2004. 
  
Αναλυτικότερα έχουμε : 
 

Αξία εργασιών:                                € 23.826,75 
ΕΟ % ΕΕ (28%):                             €   6.671,49 

Άθροισμα 1:                                     €  30.498,24 
Απρόβλεπτα (15%):                        €    4.574,74 
Άθροισμα 2:                                     € 35.072,98 
Πρόβλεψη Αναθεώρησης:             €       701,45 
Άθροισμα 3:                                   €  35.774,43    
ΦΠΑ (23%):                                    €    8.228,12 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                 €  44.774,43 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 
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                                                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                  1. ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
      ΑΦΑΛΕΑ-ΤΖΙΓΑΛΑΝΗ 
                                                                                  2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
 
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 διενέργειας του δημόσιου μειοδοτικού  
διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩ ΒΕΡΓΑΣ – ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ 
ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΕΡΓΑΣ», τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής και συγκεκριμένα εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στην εταιρεία «ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε.»  με  ποσοστό έκπτωσης 37,00 %. 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Νοεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


