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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   128/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 11η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 13654/4.3.2022 (ΦΕΚ 1011/4.3.2022 - τ. Β), μετά την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 24061/11-3-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  από  τα τακτικά  μέλη  του  Σώματος   οι  κ.κ. 
1) Αγγελής Αναστάσιος, 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Λιάππας Λεωνίδας,                         
4) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος, 6) Τζαμουράνης Βασίλειος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 120 απόφαση) και 7) Φάβας Γεώργιος.

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

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής          
κ. Κανάκης Βασίλειος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Άριος, Θουρίας και Καλαμάτας, καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λαδά επειδή 
στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, 
και απ’ αυτούς, 
• παραβρίσκονται, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άριος             

κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος και λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα 
Μπάμπαλη Αικατερίνη, 

• δεν παραβρίσκονται, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θουρίας    
κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λαδά          
κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, καθώς και οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγγελή Μαρία και 
Καραγιάννης Ανδρέας.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)». 

  
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 24369/14-3-2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών και το υποβαλλόμενο με αυτό 4ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισμού, τα οποία είχαν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΟΥ 4oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)».

Σας υποβάλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθησαν 11-03-2022 
για την υπηρεσία με τίτλο: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)». προϋπολογισμού: 
99.944,00 € (με Φ.Π.Α) και αφορά την κατακύρωση του προσωρινού αναδόχου Ξυδέα Ευάγγελου με 
ποσό προσφοράς 93.372,00 (με ΦΠΑ).

O Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Εθελοντισμού

Σκοπετέας Αναστάσιος

Συν/να: 4ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΙV

Στην Καλαμάτα, σήμερα την 11/03/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 714/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης (2022) (Αριθμ. Διακήρυξης 686/2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 146069 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009723404

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος
2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος
3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

1. Με το υπ’ αριθ. ΙΙΙ πρακτικό της, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη τον Ξυδέα Ευάγγελο 
ως προσωρινό αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 88/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε 
το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής.
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2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον Ξυδέα Ευάγγελο, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική 
πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της εν λόγω 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της διακήρυξης, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως 
άνω παραγράφου αποστέλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της διακήρυξης και 
εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, με παραλήπτη την Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και 
δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή 
αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως παραγράφου 2.4.2.5 της 
διακήρυξης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
που υποβλήθηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή. 

3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό 
ανάδοχο την 28/02/2022. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 09/03/2022 το 
φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη. 

4. Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υποβλήθηκαν 
ηλεκτρονικά μέσω της «Επικοινωνίας». Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας με αρ.πρωτ: 3961/04-03-
2022
2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρωτ: 73556740/07-03-2022 με 
διάρκεια έως 07-05-2022.
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 716269/07-03-2022 με διάρκεια 
έως 06-09-2022.
4. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 περί μη αθέτησης υποχρεώσεων όσο αφορά την 
καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο Καλαμάτας (περί μη πτώχευσης, 
αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.) γεν. αρ. πιστοπ. 226623/2022 03/03/2022
6. Γενικό Πιστοποιητικό από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.:1777653.2600434/04-03-2022.
7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet 
για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα 
με ημερομηνία 03-03-2022.
8. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 για λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τη 
παρ.2.2.3.4.
9. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 περί μη επιβολής κύρωσης οριζόντιου 
αποκλεισμού.
10.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με αρ. πρωτ. 848/20-12-2022.
11.Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 για την ύπαρξη εξοπλισμού και προσωπικού 
12.Πτυχίο Δασοπονίας

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον υπ’ 
αριθ. 23673/11-03-2022 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο 
παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την 
έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.
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Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που 
υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:
1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας με αρ.πρωτ: 3961/04-03-
2022
2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο με αρ.πρωτ: 73556740/07-03-2022 με 
διάρκεια έως 07-05-2022.
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (e-ΕΦΚΑ) με αρ.πρωτ: 716269/07-03-2022 με διάρκεια 
έως 06-09-2022.
4. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 περί μη αθέτησης υποχρεώσεων όσο αφορά την 
καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
5. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από Πρωτοδικείο Καλαμάτας (περί μη πτώχευσης, 
αναγκαστικής διαχείρισης κ.λ.π.) γεν. αρ. πιστοπ. 226623/2022 03/03/2022
6. Γενικό Πιστοποιητικό από Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με αρ. πρωτ.:1777653.2600434/04-03-2022.
7. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet 
για την απόδειξη της μη αναστολής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα 
με ημερομηνία 03-03-2022.
8. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 για λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τη 
παρ.2.2.3.4.
9. Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 περί μη επιβολής κύρωσης οριζόντιου 
αποκλεισμού.
10.Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου με αρ. πρωτ. 848/20-12-2022.
11.Υπεύθυνη δήλωση με ημερομηνία 09-03-2022 για την ύπαρξη εξοπλισμού και προσωπικού 
12.Πτυχίο Δασοπονίας

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 686/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 

2. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

3. την υπ’ αριθ. 88/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, με την οποία αναδείχτηκε ως 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ο Ξυδέας Ευάγγελος 

4. την υπ’ αριθ. 19528/28-02-2022 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών

5. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Να κατακυρωθεί η υπηρεσία στον Ξυδέα Ευάγγελο με ποσό προσφοράς 93.372,00 (με ΦΠΑ).

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος

2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος

3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

Στην παρούσα απόφαση ενσωματώνονται:
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• η υπ’ αριθμ. 75/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΨ6ΩΕΕ-8ΥΒ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία υιοθετήθηκε το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, 
απορρίφθηκε η προσφορά του Ζωντανού Γεωργίου και έγιναν δεκτές οι προσφορές που 
υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές:

1. ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
2. ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

• η υπ’ αριθμ. 88/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚΟΩΕΕ-ΘΙ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία υιοθετήθηκε το 3ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και 
αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ» 

και οι οποίες αποφάσεις έχουν ως εξής:

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   7/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   75/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 16η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 7η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 6756/4.2.2022 (ΦΕΚ 430/5.2.2022 - τ. Β), μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 13696/11-2-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με 
το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  από  τα τακτικά  μέλη  του  Σώματος   οι κ.κ. 
1) Αγγελής Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 82 απόφαση), 2) Ζαφειρόπουλος 
Ιωάννης 3) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 4) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 82 απόφαση) και 5) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 
2) Λιάππας Λεωνίδας και 3) Τζαμουράνης Βασίλειος.   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Κανάκης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 82 απόφαση) και Οικονομάκου Μαρία, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο και Λιάππα Λεωνίδα, αντίστοιχα.   

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Καλαμάτας και Μ. Μαντίνειας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν 
στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες και απ’ αυτούς:

o παραβρίσκεται η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Μαντίνειας 
κα Χρονοπούλου Μαρία,
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o δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρας Παναγιώτης. 

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Σκοπετέας Αναστάσιος, καθώς και η Αντιδήμαρχος κα 
Αγγελή Μαρία. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

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

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)». 

  
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14240/14-2-2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών και το υποβαλλόμενο με αυτό 2ο πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισμού, τα οποία είχαν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής :

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)»

Σας υποβάλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθη την 01-02-2022 
για την υπηρεσία με τίτλο: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)» προϋπολογισμού: 
99.944,00 € (με Φ.Π.Α) και αφορά την αποδοχή των προσφορών των συμμετεχόντων μετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη στο τεχνικό πρόγραμμα 2022 με ΚΑ 35.6262.06 και 
υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. απόφασης 203/2022.

O Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Εθελοντισμού

Σκοπετέας Αναστάσιος

Συν/να: 2ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΙI

Στην Καλαμάτα, σήμερα την 01/02/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:50 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στo Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 714/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης (2022) (Αριθμ. Διακήρυξης 686/2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 146069 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009723404

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
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1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος
2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος
3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

1. Την 10/01/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική 
προσφορά» των διαγωνιζομένων και στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων 
συμμετοχής. Με το από 1ο πρακτικό της, η επιτροπή πρότεινε την απόρριψη της προσφοράς του 
Τσούπρου Δαυίδ Χαρίλαου, ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.4412/2016, 
λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 της διακήρυξης, με την 
προσφορά του
Το ανωτέρω πρακτικό επικυρώθηκε με την 16/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: Ψ459ΩΕΕ-1ΨΟ), η οποία 
κοινοποιήθηκε την 25/01/2022 σε όλους του προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

2. Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν οι κάτωθι προσφορές, όπως εμφανίζονται στο 
σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
συστήματος

Ημερομηνία 
υποβολής 

προσφοράς

Ώρα 
υποβολής 

προσφοράς
1 ΖΩΝΤΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 258941 30/12/2021 18:24:43

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 259709 31/12/2021 08:43:45

3 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 258824 29/12/2021 19:01:09

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 254374 30/12/2021 16:06:00

5 ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 259536 30/12/2021 13:14:03

3. Με την 16/2022 ΑΟΕ απορρίφθηκε η προσφορά με α/α 5 του Τσούπρου Δαυίδ Νικολάου. 
Οπότε οι παραπάνω πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
συστήματος

Ημερομηνία
υποβολής 

προσφοράς

Ώρα
υποβολής 

προσφοράς
1 ΖΩΝΤΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 258941 30/12/2021 18:24:43

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 259709 31/12/2021 08:43:45

3 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 258824 29/12/2021 19:01:09

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 254374 30/12/2021 16:06:00

4. Σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.1 της διακήρυξης, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα 
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά 
ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς κατέθεσαν στο πρωτόκολλο 
του Δήμου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν 
ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός πρωτοκόλλου

1 ΖΩΝΤΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 124940/31-12-2021

2 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 125136/31-12-2021

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από 
τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη. 

Όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός από τον Ζωντανό Γεώργιο, που προσκόμισε εγγυητική από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, αφενός προσκόμισαν εγγυητικές επιστολές συμμετοχής ηλεκτρονικής 
έκδοσης και αφετέρου τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες 
κατηγορίες β,γ και δ οπότε δεν είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν φυσικό φάκελο (σύμφωνα με το 
άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης).

5. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου του ηλεκτρονικού φακέλου 
«Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι 
διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 2.4.3.2 της 

διακήρυξης
Υπεύθυνη δήλωση

1 ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΑΜΕΙΟ 
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 2.4.3.2 της 
διακήρυξης

Υπεύθυνη δήλωση

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΜΕΔΕ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 2.4.3.2 της 

διακήρυξης
Βεβαίωση ΓΕΜΗ
Έναρξη εργασιών

Υπεύθυνη δήλωση
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΜΕΔΕ

3 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το 2.4.3.2 της 

διακήρυξης4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΤΜΕΔΕ
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Από τον έλεγχο προέκυψε ότι ο Ξυδέας Ευάγγελος κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ στο Μέρος 
IV: Κριτήρια επιλογής, στην παράγραφο Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, στο πεδίο Τίτλοι 
σπουδών και επαγγελματικών προσόντων αναφέρει ότι είναι εγγεγραμένος στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) με αριθμό 19877 και προσκομίζει την αντίστοιχη βεβαίωση 
εγγραφής στην οποία αναγράφεται η ειδικότητά σας (τεχνολόγος δασοπονίας). Όμως στην παρ. γ 
του άρθρο 2.2.6. περί Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας, της διακήρυξης, απαιτείται «οι 
οικονομικοί φορείς να διαθέτουν πτυχίο γεωπόνου ΠΕ ή γεωπόνου ΤΕ, δασολόγου ή δασοπόνου». 

Επίσης ο Λάμπος Ιωάννης και Σία ΕΕ στην προσκομισθείσα υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει 
το διαθέσιμο εξοπλισμού δεν αναφέρει την ύπαρξη ελκυστήρα. Αντίθετα στο ΕΕΕΣ στο Μέρος IV: 
Κριτήρια επιλογής στην παράγραφο Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στο πεδίο Μηχανήματα, 
εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός αναφέρει την ύπαρξη ελκυστήρα. 

Έτσι ζητήθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις από τους συμμετέχοντες (έγγραφα με αρ. πρωτ. 
9977/01-02-2022 προς Λάμπος Ιωάννης και Σία ΕΕ και 9968/01-02-2022 προς Ξυδέα Ευάγγελο). Οι 
διευκρινήσεις έπρεπε να δοθούν εντός δέκα (10) ημερών. Σε κάθε έναν συμμετέχοντα 
κοινοποιήθηκαν οι προαναφερόμενες επιστολές μέσω της ενέργειας επικοινωνία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ. 

Η συνεδρίαση διακόπηκε και συνεχίστηκε την 03/02/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 για 
τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι συμμετέχοντες. Η εταιρεία Λάμπος Ιωάννης και 
Σία ΕΕ προσκόμισε νέα υπεύθυνη δήλωση σε συμπλήρωση της προηγούμενης την 01/02/2022 ενώ ο 
Ξυδέας Ευάγγελος προσκόμισε το πτυχίο την 01/02/2022. Τα δικαιολογητικά προσκομίσθηκαν μέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και από τους δυο συμμετέχοντες. Συνεπώς, υποβλήθηκαν 
εμπροθέσμως και νομοτύπως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.
Οι προσφορές των συμμετεχόντων είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και γίνονται 
αποδεκτές.

6. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της 
υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Δικαιολογητικά 

1 ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑ Πρωτότυπη Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προέκυψε ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε 
ενσφράγιστο φάκελο ήταν πλήρη.

7. Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Συγκεκριμένα:
Η προσφορά του Ζωντανού Γεώργιου, στην απαιτούμενη από τη διακήρυξη υπεύθυνη δήλωση του 
φακέλου τεχνικής προσφοράς, δεν αναφέρει την ύπαρξη εμπειρίας. Στο άρθρο 2.4.3.2 της 
διακήρυξης όπου περιγράφονται τα στοιχεία που πρέπει να εμπεριέχει η τεχνική προσφορά 
αναφέρει: «Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνει πως διαθέτει το προσωπικό, την εμπειρία 
και τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών». 

Η επιτροπή κατά πλειοψηφία (Χιουρέα Αικατερίνη, Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος) εισηγείται την 
απόρριψη της προσφοράς του Ζωντανού Γεώργιου για τον προαναφερόμενο λόγο. 

Μειοψήφησε ο κ. Παχής Λεωνίδας, τακτικό μέλος της επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών.

Ο οποίος δεν συμφωνεί με την απόρριψη της προσφοράς του συμμετέχοντα κ. Ζωντανού Γεωργίου 
του Ηλία λόγω έλλειψη αναφοράς της λέξης εμπειρία στο περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του 
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φακέλου τεχνικής προσφοράς διότι τον ανωτέρω λόγο τον θεωρεί μη ουσιώδη για την εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου της παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός Αυτοφυούς Βλάστησης (2022)», 
δεδομένου ότι δεν ζητούνται αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας. 

Οι προσφορές των λοιπών συμμετεχόντων είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και 
γίνονται αποδεκτές.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 686/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις υπ’ αριθ. 111150/30-11-2021 και 2182/03-01-2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
5. τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή 
προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στα οικείο Μητρώο 
Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1314/2021 και 203/2022
6. τη βεβαίωση του ΠΟΥ (ΑΔΑ 695ΒΩΕΕ-7ΣΦ) που προβλέπεται στην παρ. 8 άρθρο 67 ν. 4270/2014 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, (αφορά μόνο πολυετείς 
δαπάνες για τις οποίες προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου αποκλειστικά το 
επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη και δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος στο οποίο εκκινεί η διαδικασία ανάθεσης)
7. το από 10/01/2022 1ο πρακτικό 
8 την με αριθμό 16/2022 ΑΟΕ περί αποκλεισμού του συμμετέχοντα Τσούπρου Δαυιδ Χαρίλαου

προτείνει κατά πλειοψηφία (Χιουρέα Αικατερίνη, Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος) προς τη 
Οικονομική επιτροπή:

Την απόρριψη της προσφοράς του Ζωντανού Γεώργιου και την αποδοχή των προσφορών που 
υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός συστήματος

1 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 259709

2 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 258824

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 254374

Μειοψήφησε ο κ. Παχής Λεωνίδας όπου προτείνει την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν όλοι 
διαγωνιζόμενοι.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος

2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος

3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σκοπετέας.
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Ναι, κ. Πρόεδρε, ήταν θέμα και στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή το 
οποίο αναβλήθηκε. Ως η εισήγηση του πρακτικού της Επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης; 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Υπέρ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ. 

Να κάνω μια παρατήρηση. 
Σ’ αυτό διάβασα ότι ένας εκ των συμμετεχόντων, τέλος πάντων, απορρίφθηκε 

διότι λέει στην υπεύθυνη δήλωση δεν ανέφερε ότι έχει εμπειρία. Εμένα μου έκανε εντύπωση 
το εξής: ότι, δηλαδή, ζητάει η διακήρυξη να γράψει σε μια υπεύθυνη δήλωση την οποία την 
υπογράφει ο ίδιος ότι έχει εμπειρία χωρίς αυτό να το πιστοποιεί με κάποιο τρόπο; Δηλαδή 
είναι λίγο παραλογισμός. Γιατί σε μία υπεύθυνη δήλωση που υπογράφει ο ίδιος προφανώς 
μπορεί να βάλει ό,τι θέλει. 

Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη 
Οικονομική Επιτροπή, γι’ αυτό αναβλήθηκε και το συγκεκριμένο θέμα, αλλά 

επειδή η διακήρυξη είναι Ευαγγέλιο  και  η  διακήρυξη  στον συγκεκριμένο  διαγωνισμό είχε 
τη λέξη εμπειρία, πρέπει να πάμε βάσει της διακήρυξης. Οπότε θα προχωρήσουμε έτσι. 
Όμως,  επειδή ε ίναι αυτοφυή  βλάστηση και ο καθένας θα μπορούσε να το κάνει, του 
χρόνου δεν θα πρέπει να υπάρχει στη διακήρυξη, στο συγκεκριμένο τουλάχιστον  
διαγωνισμό, η λέξη εμπειρία. Απλά φέτος επειδή υπάρχει η συγκεκριμένη λέξη πρέπει να 
κινηθούμε έτσι. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει, εντάξει.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)», το 
οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται σ’ αυτό 

Ι. Απορρίπτει την προσφορά του Ζωντανού Γεωργίου και 

ΙΙ. Κάνει δεκτές τις προσφορές που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς 
είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αριθμός 
συστήματος

1 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 259709
2 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 258824
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 254374

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Οικονομάκου Μαρία

7. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   8/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   88/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 23η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 8η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 8681/11.2.2022 (ΦΕΚ 607/12.2.2022 - τ. Β), μετά την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 16370/18-2-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  από  τα τακτικά  μέλη  του  Σώματος   οι  κ.κ. 
1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) 
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Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 84 
απόφαση) και 6) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος και 
2) Τζαμουράνης Βασίλειος.   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα  αναπληρωματικά  μέλη της  Οικονομικής  Επιτροπής  
κ.κ.  Σωφρονάς Γεώργιος και  Σκοπετέας Αναστάσιος,  αναπληρώνοντας  τα  τακτικά μέλη 
κ.κ. Τζαμουράνη Βασίλειο και Αγγελή Αναστάσιο, αντίστοιχα.   

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στην εν λόγω Δημοτική Κοινότητα, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Αγγελή Μαρία και Καραγιάννης 
Ανδρέας. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)». 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15878/17-2-2022 σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών και το υποβαλλόμενο με αυτό 3ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του εν λόγω 
διαγωνισμού, τα οποία είχαν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής :

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΟΥ 3oυ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤHN 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)»

Σας υποβάλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 17-02-2022 
για την υπηρεσία με τίτλο: «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)» προϋπολογισμού: 
99.944,00 € (με Φ.Π.Α) και αφορούν την κατακύρωση του προσωρινού μειοδότη. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι εγγεγραμμένη στο τεχνικό πρόγραμμα 2022 με ΚΑ 35.6262.06 και 
υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. απόφασης 203/2022.

O Αντιδήμαρχος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Εθελοντισμού

Σκοπετέας Αναστάσιος

Συν/να: 3ο Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΙIΙ

Στην Καλαμάτα, σήμερα την 17/02/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στo Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 
παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 714/2021 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης (2022) (Αριθμ. Διακήρυξης 686/2021), η οποία έλαβε τον υπ΄ αριθ. 146069 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009723404

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος
2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος
3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

1. Την 10/01/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του 
φάκελου «Δικαιολογητικά διαγωνισμού – Τεχνική προσφορά» και του φακέλου «Οικονομική 
προσφορά» των διαγωνιζομένων και στον έλεγχο κατάθεσης των απαιτούμενων εγγυήσεων 
συμμετοχής. Με το από 1ο πρακτικό της, η επιτροπή πρότεινε την απόρριψη της προσφοράς 
του Τσούπρου Δαυίδ Χαρίλαου, ως απαράδεκτης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 του 
Ν.4412/2016, λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής του άρθρου 2.2.2 
της διακήρυξης, με την προσφορά του.
Το ανωτέρω πρακτικό επικυρώθηκε με την 16/2022 ΑΟΕ (ΑΔΑ: Ψ459ΩΕΕ-1ΨΟ), η οποία 
κοινοποιήθηκε την 25/01/2022 σε όλους του προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ

2. Την 01/02/2022 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους. Στη συνέχεια καταχώρισε 
όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών στο 2ο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών 
προσφορών.
Το ανωτέρω πρακτικό επικυρώθηκε με την 75/2022 ΑΟΕ 

3. Σήμερα, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά 
κρίθηκαν αποδεκτά.

4. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά 
σειρά μειοδοσίας, όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ):

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ποσό οικονομικής 
προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ)

1 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 75.300,00

2 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 75.880,00

3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 76.860,00

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους 
όρους της διακήρυξης. 

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι του Ξυδέα Ευάγγελου, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό 93.372,00 (με ΦΠΑ).
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Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 646/2021 Διακήρυξη του Δημάρχου 
2. τις υποβληθείσες προσφορές
3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
4. τις υπ’ αριθ. 106751/17-11-2021 και 2184/10-01-2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης
5. τις βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί των ανωτέρω αποφάσεων (ή 

προτάσεων) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α 1277/2021 και 194/2022

6. Τη βεβαίωση του ΠΟΥ (ΑΔΑ ΩΗΛ8ΩΕΕ-ΤΘΒ) που προβλέπεται στην παρ. 8 άρθρο 67 ν. 
4270/2014 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 του Ν.4811/2021, (αφορά μόνο 
πολυετείς δαπάνες για τις οποίες προβλέπεται να βαρύνουν τμηματικά ή εξ ολοκλήρου 
αποκλειστικά το επόμενο οικονομικό έτος ή τα επόμενα οικονομικά έτη και δεν απαιτείται η 
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το τρέχον έτος στο οποίο εκκινεί η διαδικασία 
ανάθεσης)

7. το από 10/01/2022 1ο πρακτικό 
8.  την με αριθμό 15/2022 ΑΟΕ περί αποκλεισμού του συμμετέχοντα Τσούπρου Δαυιδ Χαρίλαου
9. την με αριθμό 75/2022 ΑΟΕ έγκρισης του 2ου πρακτικού

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή:

Την ανάδειξη του Ξυδέα Ευάγγελου ως προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης (2022) γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της 
διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Χιουρέα Αικατερίνη, Πρόεδρος

2) Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωματικό Μέλος

3) Παχής Λεωνίδας, Τακτικό Μέλος

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κ. Σκοπετέας. 

Ναι, κ. Πρόεδρε. 
Είναι το 3ο πρακτικό, ως η εισήγηση πάλι της Επιτροπής, προσωρινός 

ανάδοχος αυτό που λέει το πρακτικό, ο Ξυδέας Ευάγγελος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος; 

Ναι, τέλος πάντων, επειδή την περασμένη φορά απουσίαζα και ο κ. 
Κανάκης έχει ψηφίσει θετικά, θα ψηφίσω Ναι με τις παρατηρήσεις οι 

οποίες τέθηκαν και με τη διαβεβαίωση να προσεχθούν την επόμενη φορά, να μην 
επαναληφθεί αυτό το οποίο παρουσιάστηκε το πρόβλημα με την αναγραφή ή όχι κάποιας 
λέξεως. Απλά και μόνο με την αναγραφή κάποιας λέξεως στην προκήρυξη. Εάν ζητηθεί κάτι 
τέτοιο θα πρέπει να αποδεικνύεται κάτι τέτοιο για να έχει κάποιο νόημα η ύπαρξή του.
Ευχαριστώ. 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Και εμείς ευχαριστούμε. 
Ο κ. Σωφρονάς. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Ναι. 

Ο κ. Λιάππας; 
ΟΜΟΦΩΝΑ. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί το 3ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)», το οποίο αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα αναδεικνύει 
προσωρινό ανάδοχο τον οικονομικό φορέα «ΞΥΔΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ», γιατί η 
προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή  που ανέρχεται στο 
ποσό των 93.372,00 € με Φ.Π.Α. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Σωφρονάς Γεώργιος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί το 4ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)», το οποίο 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα, 
κατακυρώνει τον εν λόγω διαγωνισμό στον οικονομικό φορέα «ΞΥΔΕΑΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» με ποσό προσφοράς 93.372,00 € με Φ.Π.Α., που είχε αναδειχθεί 
προσωρινός ανάδοχος με την υπ’ αριθμ. 88/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΚΟΩΕΕ-ΘΙ7) 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία ενσωματώθηκε ως 
ανωτέρω στην παρούσα απόφαση.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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