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ΑΠΟΦΑΣΗ 028/2011

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00
στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 04η/2011
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.
9363/4-3-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος
Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ.
1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4)
Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Στασινόπουλος Στυλιανός, 7)
Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης.

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 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης με τίτλο :
Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού
επαναληπτικού διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2011».
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος παρίσταται οι κ.κ. Θεοφιλόπουλος
Νικόλαος, Θλιμμένος Ιωάννης και Γιαννόπουλος Ανδρέας, μειοδότες του σχετικού
διαγωνισμού.
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 8972/2-3-2011
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως
εξής:

ΘΕΜΑ:

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2011».

Σας υποβάλουμε, το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
(επαναληπτικός), που διεξήχθη στις 22/02/2011 για την : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2011».
Κατά της Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση μέχρι και την
επόμενη ημέρα από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ανακοίνωση του
πρακτικού (άρθρο 20 του Π.Δ. 28/80).
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού

Ο Εισηγητής
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2011»
προϋπολογισμού: 62.730,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α).
Στη Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καλαμάτας, οδός Αριστοδήμου 22 σήμερα την 22 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη
και ώρα 10:00 π.μ οι υπογράφοντες:
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Πρόεδρος : Χρονόπουλος Βασίλης, Πολιτικός Μηχανικός
Τα Μέλη : Κάτσος Παναγιώτης Μηχανικός Τ.Ε. και
Γαλακούτης Ιωάννης, Εργοδηγός
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. 329/2010 απόφαση της
Δημαρχιακής
Επιτροπής του
Δήμου
Καλαμάτας καθώς και την
υπ. αρ.
…………/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας
περί επανάληψης του διαγωνισμού , 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 και 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. 329/2010
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη της οποίας
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες:
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
08/02/2011
2. ΘΑΡΡΟΣ
08/02/2011
3. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
08/02/2011
και την υπ. αρ. ……/2011 Απόφαση της Οικονομικής 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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2011»
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ

ΑΡ. Α. Τ.

1

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.

Κ 940859

2

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τ 418604

3

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τ 422974

4

ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΗ 229285

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
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συμφωνία τους με τους όρους της διακήρυξης. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι
αποκλείεται από τη συνέχεια του διαγωνισμού ο : ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, διότι
σύμφωνα με τη διακήρυξη δεν προσκόμισε ως όφειλε α) το προβλεπόμενης
κατηγορίας πτυχίο (προσκόμισε πτυχίο ΜΕΕΠ Ηλεκτρομηχανολογικά τάξη Α2 και με
ειδικότητα Μηχανολόγος ΤΕΙ, ενώ σύμφωνα με τη διακήρυξη απαιτείται πτυχίο
ειδικότητας Στ’, κατηγορίας 1ης και άνω)
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: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2011»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Α/Α
1

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ ΦΠΑ)
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

10.627,80

Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ

2

«

13.284,00

Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ

3

«

10.332,00

4

«

14.464,80

5

«

13.431,60

ΟΡΕΙΝΑ Δ.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΔΙΝΑ Δ.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ

6

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.405,80

Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ

11

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

10.612,44

Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ

12

«

13.136,40

Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ

13

«

10.612,44

14

«

14.745,24

15

«

13.210,20

ΟΡΕΙΝΑ Δ.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΕΔΙΝΑ Δ.Ε.
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ

Στη συνέχεια ελέγχθηκε 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 τις ανωτέρω οικονομικές προσφορές των
διαγωνιζομένων, κατατάσσει τους μειοδότες ως κάτωθι:
1) ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ,
α) για τις ορεινές κοινότητες της Δ.Ε. Καλαμάτας (προσφορά 10.332,00 €)
β) για τις πεδινές κοινότητες της Δ.Ε. Καλαμάτας (προσφορά 14.464,80 €)
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2) ΘΛΙΜΜΕΝΟ ΙΩΑΝΝΗ,
α) για τη Δ.Ε. Αριος (προσφορά 10.405,80 €)
3) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ,
α) για τη Δ.Ε. Αρφαρών (προσφορά 13.136,40 €)
β) για τη Δ.Ε. Θουρίας (προσφορά 13.210,20 €)
Συγκρίνοντας όμως, τις προσφορές του παρόντα επαναληπτικού 2ου
διαγωνισμού, με αυτές που είχαν υποβληθεί στον προηγούμενο ακυρωθέντα 1ο
διαγωνισμό, παρατηρούμε ότι οι 2ες προσφορές παρότι είναι μικρότερες σε σχέση με
τις αντίστοιχες του προϋπολογισμού της μελέτης, εντούτοις εμφανίζονται αρκετά
αυξημένες σε σχέση με αυτές του 1ου διαγωνισμού. Οι αυξήσεις στις προσφορές των
μειοδοτών (διαφορά 2ος διαγων. – 1ος διαγων.), που προκύπτουν ανα κατηγορία, είναι
οι ακόλουθες :
α) Για τις ορεινές κοινότητες της Δ.Ε. Καλαμάτας (10.332,00€ - 7.232,40€) =
+ 3.099,60€
β) Για τις πεδινές κοινότητες της Δ.Ε. Καλαμάτας (14.464,80€ - 10.140,12€) =
+ 4.324,68€
γ) Για τη Δ.Ε. Αριος (10.405,80€ - 7.232,40€) = + 3.173,40€
δ) Για τη Δ.Ε. Αρφαρών (13.284,00€ - 7.232,40€) = + 6.051,60€
ε) Για τη Δ.Ε. Θουρίας (13.431,60€ - 8.619,84€) = + 4.811,76€
Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, τις οικονομικές
προσφορές των διαγωνιζόμενων και τις ισχύουσες διατάξεις, εισηγείται την βελτίωση
των οικονομικών προσφορών των μειοδοτών, οι οποίες θα προκύψουν μετά από
διαπραγμάτευση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με τους αντίστοιχους ανά
κατηγορία μειοδότες και στη συνέχεια, εφόσον αυτές κριθούν ικανοποιητικές, την
κατακύρωση του διαγωνισμού στους ανωτέρω μειοδότες, όπως αυτοί ορίστηκαν στις
πιο πάνω αντίστοιχες κατηγορίες.
Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο
κάτω.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χρονόπουλος Βασίλειος

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Κάτσος Παναγιώτης
2. Γαλακούτης Ιωάννης

Συνοδεύεται από :
Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας καλούνται οι μειοδότες στο
διαγωνισμό να βελτιώσουν τις προσφορές τους.
Μετά από διαπραγμάτευση, οι συγκεκριμένοι εργολάβοι μειώνουν την προσφορά τους
κατά 7,00%.

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα,
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ΟΜΟΦΩΝΑ

Μετά τη βελτίωση των οικονομικών προσφορών των μειοδοτών, οι οποίοι
μείωσαν την προσφορά τους κατά 7,00% , εγκρίνει την κατακύρωση του
διαγωνισμού για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2011) στους 1) κ. Θεοφιλόπουλο Νικόλαο για τις ορεινές & για
τις πεδινές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, 2) κ. Θλιμμένο
Ιωάννη για τη Δημοτική Ενότητα Άριος και 3) κ. Γιαννόπουλο Ανδρέα για τις
Δημοτικές Ενότητες Αρφαρών & Θουρίας.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί :
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Μπούχαλης

1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος
2. Κουδούνης Αργύριος
3. Μπεχράκης Σταμάτης
4. Μπουζιάνης Παύλος
5. Μπρεδήμας Θεόδωρος
6. Πολίτης Δημήτριος
7. Στασινόπουλος Στυλιανός
8. Φαββατάς Δημήτριος
9. Φωτέας Νικόλαος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 14 Μαρτίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής
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