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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   44/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   398/2019 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 44η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52484/15-11-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4)  
Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, Αγγελής Αναστάσιος και Δρούγας Παντελής, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη και Πολίτη Δημήτριο, αντίστοιχα.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άριος κ. Κωστόπουλος 

Γρηγόριος.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης 

Σωτήριος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος. 

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπεχράκης Σταμάτης 
και Νιάρχος Αναστάσιος, καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ.κ. 
Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα και Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα.  
 
 
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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Αιτιολόγηση χαμηλής προσφοράς της εταιρείας PPS Square για το έργο «Ανάπλαση δικτύου 
οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν 

Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου».  

 
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ΄ αριθμ. 93/2019  απόφασή της  
κατάρτισε τους όρους και συνέταξε τη διακήρυξης για τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο 
Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση 
υφιστάμενου παιδότοπου», Α.Μ. 124/2017, με προϋπολογισμό 489.440,00 € χωρίς ΦΠΑ και 
644.000,00 € συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ, με Κ.Α. 30.7324.02 και πηγή  χρηματοδότησης 
από το Πράσινο Ταμείο & Δημοτικούς Πόρους CPV 45211360-0. 
 
Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός σύμφωνα με τα αναφερόμενα και η Επιτροπή διενέργειας του εν 
λόγω διαγωνισμού συνέταξε και απέστειλε το 1ο Πρακτικό της στην Οικονομική Επιτροπή, η 
οποία με την υπ΄ αριθμ. 263/2019 απόφασή της  
υιοθετεί το 1ο πρακτικό της επιτροπής και συγκεκριμένα αναδεικνύει προσωρινό ανάδοχο τον 
οικονομικό φορέα «PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ», με μέση έκπτωση προσφοράς  63,15 %. 
 
Στη συνέχεια η Επιτροπή διαγωνισμού συνέταξε και απέστειλε το 2ο Πρακτικό της στην 
Οικονομική Επιτροπή, το οποίο αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης  του 
ανωτέρω αναφερόμενου οικονομικού φορέα , η οποία με την υπ΄ αριθμ. 337/2019 απόφασή 
της  υιοθετεί την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου και μέλους της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Τζαμουράνη Βασιλείου να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου 
«Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, 
Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου» εταιρεία "PPS 
SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ", που προσέφερε μέση έκπτωση 63,15% επί του προϋπολογισμού της 
μελέτης, αιτιολόγηση του μεγάλου ποσοστού έκπτωσης, υπό την αίρεση ότι δεν 
δημιουργείται κώλυμα στο διαγωνισμό. 
 

Ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στις 8/11/2019, μέσω ΕΣΗΔΗΣ 

(https://publicworks.eprocurement.gov.gr) την αιτιολόγηση που του ζητήθηκε και η 

Οικονομική Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίασή της συζήτησε επ΄ αυτής, παρουσία και του 

Εκπροσώπου του προσωρινού αναδόχου ¨εταιρείας «PPS Square»¨ και με την υπ΄ αριθμ. 

382/2019 απόφασή της  αναβάλει, για επόμενη συνεδρίαση, τη λήψη απόφασης  επί του 

παρόντος θέματος  και  ζητεί  την άποψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμάτας επί της αιτιολόγησης  χαμηλής  προσφοράς από τον προσωρινό ανάδοχο, 

εταιρείας PPS Square, εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο 

Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση 

υφιστάμενου παιδότοπου».  
 
 

Με την εισαγωγή του θέματος, εκ νέου στην παρούσα συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης  σχετικά μετά τα προαναφερόμενα, εξελίσσεται διαλογική συζήτηση  ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπασακίδης.  
 

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/
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Πες αυτό ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχει αρμοδιότητα να 
δικαιολογήσει …  

 
Ναι, θα πω εδώ, θα κάνουμε ανάκληση της προηγούμενης απόφασης για τη 
διαβίβαση στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, γιατί όπως προκύπτει και από 

απόφαση του Ελεγκτικού, συγκεκριμένα είναι η 178/2018, αρμόδια είναι η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, η οποία θα έπρεπε στη διακήρυξη να έχει συμπεριλάβει τα κριτήρια 
αιτιολόγησης και μετά να ακολουθηθεί η άλλη διαδικασία.  
Ο κ. Μπασακίδης έχει το λόγο για τα περαιτέρω.  

 
Λοιπόν, σε αρκετές συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων έχουν κατατεθεί οι 
απόψεις για τις υψηλές εκπτώσεις που προσφέρουν οι εργολάβοι και βεβαίως 

έχουν δοθεί και απαντήσεις σ’ αυτό. Τρεις είναι οι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι τα υψηλά 
τιμολόγια τα οποία δεν έχουν αλλάξει, αναφέρονται ακόμα στην προ κρίσης εποχή, και είναι 
γνωστά ως τιμολόγια Σουφλιά, του Υπουργείου, με βάση τα οποία γίνονται οι μελέτες, ο 
δεύτερος λόγος είναι ο έντονος ανταγωνισμός που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εργολάβων 
και ο τρίτος έχει να κάνει με την εγγυητική επιστολή.   
Υπήρξε η ένσταση στη βάση του άρθρου 88 του Νόμου 4412 από τον κ. Τζαμουράνη στην 
πιο προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή και χαρακτήρισε ως ασυνήθιστα χαμηλό το ποσοστό 
της προσφοράς της συγκεκριμένης εταιρείας για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου το 
οποίο ποσοστό είναι 63,15%.  
Αυτό όμως το ποσοστό για το Δήμο δεν είναι ασυνήθιστα χαμηλό. Είναι συνηθισμένο. Και 
είναι συνηθισμένο γιατί στην Ηρώων και Αύρας, περάσαμε προχθές, το αντίστοιχο έργο είχε 
59,34. Τα Ουζάκια, όταν έγινε η ανάπλαση στα Ουζάκια είχε 61%. Και η Κολοκοτρώνη 63,15. 
Άρα είναι πολύ κοντά το ένα από το άλλο.  
Άρα σε τέτοιου είδους, σε παρεμφερή έργα, δεν βλέπουμε μεγάλη διαφορά, μια διαφορά 4%. 
Το είπε και ο ανάδοχος την προηγούμενη φορά ότι έκανα ένα λάθος, μια λάθος εκτίμηση, 
έδωσα λίγο παραπάνω, θα μπορούσα να δώσω λίγο λιγότερο και ότι και αυτός εκτιμούσε 
κάποια άλλα πράγματα κατά την εξέλιξη του διαγωνισμού. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό.  
Το δεύτερο κρατούμενο είναι τι απόφαση θα πάρουμε εμείς και τι σχέση θα έχει αυτή η 
απόφαση με τα οικονομικά του Δήμου και με το οικονομικό σκέλος του έργου. Επιτυγχάνεται 
με τον τρόπο, εάν εμείς συνεχίσουμε το διαγωνισμό κανονικά θα έχουμε πετύχει όφελος 
124.356,40 ευρώ. Ένα όφελος το οποίο θα γλυτώσουμε από δημοτικούς πόρους. Και καλά να 
πει κάποιος ότι: αα δεν θα μας τα δώσει το Πράσινο Ταμείο; Ναι αλλά εάν θα πάμε στον 2ο η 
συνεισφορά των δημοτικών πόρων θα είναι 72.000 ευρώ. Και αν λοιπόν στα 125.000 που θα 
γλυτώσουμε βάλουμε και την εγγυητική που θα του δώσουμε πίσω, άλλα 25, άρα μιλάμε ότι 
εμείς πρέπει να πάρουμε μια απόφαση να χαρίσουμε 150.000 ευρώ σήμερα μ’ αυτό το έργο.  
Οικονομικά  λοιπόν…  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Για την εγγυητική γιατί θα του δώσουμε χρήματα;  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Γιατί θα την πάρει πίσω.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγγυητική είναι θα μπει η άλλη.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, εντάξει. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θα πει αυτό; Δεν υπολογίζεται. Δεν χάνεις τίποτα.  

 
Εγώ το βάζω όμως έτσι ως σκέψη και την εγγυητική.  
Άρα προσεγγίζοντας το αίτημα και το έργο σε ότι αφορά την εξοικονόμηση 

πόρων εμείς Δήμος είμαστε, διαγωνισμό κάναμε ηλεκτρονικό, γι’ αυτό γίνονται οι 
διαγωνισμοί, για να έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ των εργολάβων και να έχουμε το 
μεγαλύτερο δυνατό όφελος.  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  
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Και πάμε τώρα στο άλλο το κομμάτι, στις άλλες ενστάσεις ως προς την ποιότητα του έργου 
και ως προς την προσφορά του αναδόχου. Γιατί ακούστηκαν επιχειρήματα: ¨Θα είναι η 
ποιότητα των υλικών τέτοια έτσι ώστε ο εργολάβος να μπορέσει να έχει ένα όφελος;¨ Και η 
απάντηση είναι η εξής: Υπάρχει πιστοποίηση υλικών από το κράτος που να λέμε ότι αυτό έχει 
πιστοποίηση Α, Β, Γ, Δ; Δυστυχώς δεν μας δίνεται αυτή η δυνατότητα.  
Γνωρίζουμε όλοι ότι έτσι θα έπρεπε να είναι, διότι και στους διαγωνισμούς θα πω πολύ απλά 
για τα αυτοκίνητα λέμε αυτοκίνητο 2.000 κυβικών και άλλο είναι το μερσεντές και άλλο είναι 
το LANDA. Μην παρεξηγηθώ, κ. Σταμάτη, που είπα για τα LANDA! Εντάξει;  
Έτσι δεν υπάρχει κανένας κατάλογος με πιστοποιημένα υλικά και κατηγοριοποίηση που να 
λέει, επίσημος κατάλογος από το κράτος, που να λέει αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό ή αυτό 
δεν είναι. Αυτό αφορά το αν θα έχει το έργο ποιοτικά υλικά.  
Το άλλο, ως προς την τιμολόγηση, γιατί ακούστηκε και αυτό το επιχείρημα. Τιμολογήθηκαν 
εργασίες που  οι τιμές τους είναι χαμηλότερα από την αγορά. Ξέρει κανένας από εμάς τις 
εμπορικές συμφωνίες που έχει κάνει με τους προμηθευτές του ο συγκεκριμένος ανάδοχος ή ο 
κάθε ανάδοχος; Όχι.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τον ρώτησε ο Βασίλης. 
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:  Το ομολόγησε ο ίδιος.  

 
Εγώ δεν ξέρω τι έχει κάνει. Δεν ξέρω τι είπε. Εγώ δεν ξέρω τι έχει κάνει, 
διότι εγώ δεν γνωρίζω…, και θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα πολύ απλό 

παράδειγμα. Ένας επαγγελματίας συνάπτει σύμβαση με την Coca Cola, είπα ένα …, και δεν 
εισπράττει έκπτωση ανάλογα του τζίρου του; Προφανώς ναι, αυτό γίνεται. Ένας 
βενζινοπώλης συνάπτει σύμβαση με την εταιρεία και δεν έχει έκπτωση ανάλογα με τον τζίρο; 
Φυσικά και αυτό γίνεται.  

Επομένως, εμείς δεν μπορεί να ξέρουμε ποια είναι η σύναψη, η πραγματική εμπορική που έχει 
ο συγκεκριμένος, ποια εμπορική συμφωνία έχει κάνει ο συγκεκριμένος ανάδοχος ή ο κάθε 
ανάδοχος με τους προμηθευτές του.  

Και πάμε τώρα για το κέρδος. Αν το κέρδος είναι μεγάλο ή αν το κέρδος είναι μικρό. 
Οικονομικά είναι 2 χιλιάδες και κάτι, όπως έχει πει ο ίδιος. Αλλά το κέρδος είναι μόνο το 
οικονομικό; Δεν ξέρω εγώ τι άλλο κέρδος μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει αυξήσει τον τζίρο 
του στην κατανάλωση κάποιων υλικών και να έχει επιτύχει επιπλέον έκπτωση που δεν 
φαίνεται εδώ μέσα. Αυτό δεν το ξέρει κανένας μας. Επομένως, δεν υπάρχει για μένα αυτή η 
απορία να νοιαστώ για το κέρδος του εργολάβου.  

Εμένα με νοιάζει το κέρδος των δημοτών και μέσα από την έκπτωση η οποία είναι 125.000 
ευρώ. Δηλαδή τι θα πούμε εμείς; Φύγε εσύ με 125.000 ευρώ και θα ’ρθει ο επόμενος να του 
δώσουμε από πάνω 125; Και όπως σας είπα άντε το Πράσινο Ταμείο να δώσει τη διαφορά και 
εμείς να βάλουμε από δημοτικούς πόρους 72.123,40; Αυτό δεν είναι οικονομικά σωστό.  

Τέταρτον, θα είναι και ανακόλουθο εάν κάνουμε κάτι τέτοιο, μπροστά σε εκείνη την 
απόφαση που πήραμε την προηγούμενη φορά και που αφορούσε ένα άλλο έργο του οποίου 
η διαφορά τιμής με τον δεύτερο ήταν 15% και εκεί είχαμε σε ποσά, σε χρήμα, 60.000 ευρώ. 
Για τα 60.000 ευρώ εκεί νοιαστήκαμε και για τα 125 δεν νοιαζόμαστε;  

Εγώ βάζω 4 επιχειρήματα.  

Το πρώτο αφορά το ποσοστό που είναι παρεμφερές με όλα τα υπόλοιπα έργα αναπλάσεων 
που έχουμε κάνει στην πόλη, το δεύτερο είναι το κέρδος που έχει ο Δήμος από το 
διαγωνισμό, και γι’ αυτό τον κάνουμε τον διαγωνισμό, και που είναι 125.000 ευρώ, το τρίτο 
είναι ότι η προσφορά του αναδόχου δεν μπορεί να εκτιμηθεί από κανέναν διότι δεν υπάρχουν 
standards από το Υπουργείο που να λέει τόσο για την ποιότητα των υλικών και δεν μπορεί να 
ξέρει και κανένας από εμάς τι κερδίζει ο ανάδοχος, ποιο είναι το κέρδος του αναδόχου, είναι 
μόνο οικονομικό (;), αυτό που φαίνεται στα χαρτιά, από τους λογαριασμούς (;) ή κάτι άλλο; 
Και το τέταρτο είναι ότι θα είμαστε ανακόλουθοι διότι την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε 
άλλη απόφαση για άλλο έργο, όταν από πίσω είχε διαφορά 15%.  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  
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Και σταματώ σ’ αυτό διότι δεν θα ήθελα να αναφέρω και να μπλέξουμε σε συμμετοχές σε 
διαγωνισμούς και σε ποσοστά προσφορών σε διαγωνισμούς. Ευχαριστώ.  
Άρα, στο δια ταύτα, η πρόταση είναι να συνεχίσουμε κανονικά το διαγωνισμό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με λίγα λόγια να κατακυρώσουμε το 2ο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπήρχε αυτή η εισήγηση κάπου;  

 
Έρχεται ως συνεχιζόμενη, ακούστε λίγο, έρχονται όλα αυτά ως συνεχιζόμενο 
των δύο προηγούμενων Οικονομικών Επιτροπών και μην πέφτουμε σε τέτοιου 

είδους τυπικότητες, γιατί στο δεύτερο πρακτικό στείλαμε για γνωμοδότηση σε μη αναρμόδια 
Υπηρεσία, τώρα λοιπόν, ζητάμε, ανάκληση και εισηγούμαστε τη συνέχιση της διαδικασίας και 
κατακύρωσης του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών.  

 
Ο τίτλος είναι συγκεκριμένος. Όλα τα άλλα, ανάκληση, συνέχιση 
πρακτικού δεν βρίσκονται πουθενά στον τίτλο. Αυτά τα προσθέτετε τώρα. 

Ο τίτλος είναι συγκεκριμένος. Αιτιολόγηση χαμηλής προσφοράς. Τίποτε άλλο. Δεν λέει ούτε 
για ανάκληση, ούτε τίποτα. Τώρα αν θέλετε να προσθέσετε εσείς στον τίτλο ότι θέλετε 
δικαίωμά σας να προσθέσετε.  

 
Λοιπόν έτσι είχε έρθει το θέμα την προηγούμενη φορά, για την αιτιολόγηση, 
γιατί είπαμε να γίνει αυτό, επαναλήφθηκε, είναι μία συνεχιζόμενη διαδικασία 

στην ουσία.  
 
Λοιπόν, αυτά που είπε ο κ. Μπασακίδης έπρεπε να τα έχει πει πριν την 
απόφαση, όταν πάρθηκε η απόφαση και ήσασταν εδώ πέρα, τότε που θα 

έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία για την αιτιολόγηση.   
 
Συμφωνώ με τον κ. Κοσμόπουλο και εγώ προβληματίστηκα μετά και αυτό 
που λέει ο κ. Κοσμόπουλος, θυμάστε ότι την προηγούμενη φορά ήμασταν 

στο φεύγα, στο παραπέντε και ήρθε ο κ. Τζαμουράνης καθυστερημένα στη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και έβαλε αυτό το θέμα. Και προφανώς προβληματιστήκαμε.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εδώ ήμουν, ποτέ δεν ήρθα καθυστερημένα. 

 
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ήρθατε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
την πιο προηγούμενη φορά και όταν φτάσαμε…, δεν ήρθατε στην αρχή, 

ήρθατε στη μέση…  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι….  
 
ΦΩΝΗ: Όχι, ήτανε για άλλο θέμα ... 

 
… και βάλατε αυτό το θέμα που έκανες επίκληση… Κάνω λάθος; Άμα κάνω 
λάθος σας ζητώ συγνώμη. Το άρθρο 88. Γι’ αυτό δεν ήτανε;  

 
ΦΩΝΗ: Όχι, όχι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπασακίδη…   
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι. Αυτό που λες συνέβη σε εκείνο το έργο των ασφαλτοστρώσεων…  

 
Ναι, ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο, ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Τέλος 
πάντων, εγώ θα δώσω την εξής εξήγηση…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και ήθελα, Βασίλη, να πω ότι όλους μας προβλημάτισε και λέμε να το δούμε. 
Και από πολιτισμό και ευγένεια, βεβαίως, μία πρόταση, το δεχθήκαμε. Αυτό.  

 
Αλλά και εμείς ψάχνοντας περαιτέρω τις διαδικασίες ανακαλύψαμε αυτά τα 
οποία σας είπαμε και ως προς το τυπικό, τη μη αρμοδιότητα της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών αλλά της Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφαση, εδώ την 
έχω, 179/ 2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και από κει και πέρα και για τους λόγους τους 
οποίους είπε και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος…  

 
Επειδή η πρόταση ήταν του κ. Τζαμουράνη, ας ξεκινήσει, ας πει κάτι και 
θα πω και εγώ.  
 
Από τους λόγους που βάλατε, τους 4, έχω να πω τα εξής:  πρώτον …. Γιατί 
δόθηκε μια αίσθηση ότι με την πρόταση εμείς αδιαφορούμε για το 

οικονομικό αποτέλεσμα και θα ζημιώσουμε τους δημότες και αυτά. Αυτό ήταν γνωστό από 
την πρώτη στιγμή.  

Η πρόταση η δική μου στην πρώτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που ήρθε το θέμα 
είχε να κάνει με το γεγονός ότι το έργο αυτό είναι σε ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο, είναι 
κατακερματισμένο, δεν έχει τα χαρακτηριστικά που είχαν αντίστοιχα προηγούμενα έργα τα 
οποία ήταν πιο ενιαία και πιο τεχνικά εύκολα.  

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, ποιότητα υλικών, ευτυχώς υπάρχει, ασφαλώς υπάρχει Κανονισμός 
που λέει για την ποιότητα των υλικών και την ποιότητα των εργασιών, είναι οι Ελληνικές 
Πρότυπες Προδιαγραφές, που λένε αναλυτικότατα τα πάντα. ¨Ελληνικές Πρότυπες 
Προδιαγραφές¨.  

Τρίτο στοιχείο: Εμένα ποτέ δεν με απασχόλησε το κέρδος των εργολάβων. Μακάρι να 
κερδίζουνε όσο μπορούν περισσότερο. Το ζήτημα είναι να κάνουνε τη δουλειά και αυτό είναι 
της Υπηρεσίας και του Δήμου υπόθεση. Έτσι; Άρα δεν με απασχόλησε εμένα ποτέ το αν θα 
κερδίσει ή όχι ο εργολάβος. Αυτό είναι δικό του θέμα. Ούτε μπορούμε να υπεισέλθουμε στις 
εσωτερικές συμφωνίες και στον τρόπο, όμως και από τη διαδικασία της προηγούμενης 
συνεδρίασης φάνηκε ότι ο ίδιος ο εργολάβος είπε ότι δεν έχω ούτε μέσα, ούτε προσωπικό.  

Εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που λέει ότι …, αυτό, 
δεν την γνωρίζω, ότι…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ είναι η απόφαση, εδώ είναι, κ. Τζαμουράνη, η 179/2018… 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί στο παρελθόν δεν υπήρχε τέτοια …  

 
 … η οποία αναφέρεται συγκεκριμένα σε παράνομο αποκλεισμό οικονομικού 
φορέα που καθιστά τη διαγωνιστική διαδικασία μη σύννομη και με συνέπεια να 

κωλύεται η σύμβαση.  
Εδώ λοιπόν, αναφέρει ρητώς ότι αρμόδια είναι η Επιτροπή…  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για περίπτωση αιτιολόγησης;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για τις άλλες περιπτώσεις ναι.  

 
Αρμόδια… Και επίσης και ο 4412 αναφέρει ότι αρμόδιο όργανο συγκρότησης 
των Επιτροπών είναι η Οικονομική Επιτροπή, με την έννοια αυτή έχει το 

δικαίωμα να λειτουργεί η ίδια ως Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία 
μπορεί να ορίζει Επιτροπές.  Στις Επιτροπές που ορίζονται από την Οικονομική Επιτροπή 
μπορούν να συμμετέχουν μέλη της ή υπάλληλοι του Δήμου, οι ανωτέρω Επιτροπές ασκούν 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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τις αρμοδιότητες Α έως ΣΤ της παραγράφου 1 του άρθρου 221, δεδομένου ότι άπτονται της 
διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης και συγκεκριμένα: Α) αξιολογούν, Β) ….κτλ.-κτλ,  και 
στο τέλος, Γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία της 
ανάθεσης. Εδώ είμαστε, λοιπόν, στη διαδικασία της ανάθεσης.  

Άρα λοιπόν και από τον 4412 και με την απόφαση του 5ου Κλιμακίου, την Πράξη 179/18 του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρμόδια είναι η Επιτροπή Διαγωνισμών και μάλιστα έχοντας θέσει και 
τα κριτήρια. Και μάλιστα η Επιτροπή Διαγωνισμών, για να το πάω και λίγο παραπέρα, όταν 
εάν και εφόσον έχει συμβεί αυτό, ζητά από τον εργολάβο σε συγκεκριμένα σημεία που έχει 
εντοπίσει να πει για ποιο λόγο είναι ασυνήθιστα χαμηλές οι τιμές.  

Παρόλα αυτά εμείς πήγαμε οικειοθελώς να βάλουμε κάτι έξω απ’ τη διαδικασία την οποία 
προβλέπει ο Νόμος, ευτυχώς που το είδαμε στο μέλλον και γι’ αυτό το φέραμε το θέμα εδώ 
πέρα για να λάβουμε την τελική απόφαση.  

Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο να πάμε σε ψηφοφορία.  
 
Να πω κάτι;  
Δεν μπορούμε να ξανασυστήσουμε Επιτροπή όπως συστήσαμε στο 

Κληροδότημα του…;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, όχι.  
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και πώς θα αποφασίσουμε τώρα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να πείτε κάτι;  

 
Απλώς ήθελα να πω ότι αναφέρθηκες στο κομμάτι…, θα μείνω στο 
κομμάτι αυτό που σκέφτηκες για τα υλικά. Εγώ δεν μένω στα υλικά, εγώ 

μένω στην εργασία. Και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, είπα: όταν στρώθηκε η πλατεία 
ευρύ πεδίο δράσης με άνεση να κυκλοφορήσει, περιφραγμένο, με, με, με, με, ο εργαζόμενος 
που τοποθετούσε πλάκες έπαιρνε 3 με 3,5 ευρώ το τετραγωνικό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στην πλατεία της Αριστομένους. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ημερολογιακά, αναφέρετε, για τα πρακτικά το λέω εγώ, δεν το λέω για μένα.  

 
Εγώ είπα για τα ουζάκια και την Αύρας.  Η Ηρώων και η Αύρας που είναι το 
ίδιο έργο και ήταν ο ίδιος;  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να πω να κάνω άλλες σκέψεις; Είπα 3 με 3,5. Και το λέω αυτό…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ημερομηνία πείτε.  

 
Δεν θυμάμαι πότε έγινε η πλατεία…, το ’12; Το ’12. Στην κρίση μέσα ήταν, 
δεν ήταν έξω. Λοιπόν 3 με 3,5 ευρώ.  

Ο ίδιος είπε ότι δεν έχω εργατικό προσωπικό, θα προσφύγω στην αγορά, στην αγορά που 
υπάρχει στην Καλαμάτα και παρόλα αυτά είχε κοστολογήσει την τοποθέτηση των πλακών 
1,30 ευρώ ανά τετραγωνικό.  

Τίποτα άλλο. Συν αυτά που είπε ο κ. Τζαμουράνης.  
 
Λοιπόν, κάποιος άλλος;  
Ο κ. Τζαμουράνης θέλει να πει κάτι; Από μικροφώνου ναι.  

 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να προσθέσω και ένα άλλο στοιχείο το οποίο ξέχασα προηγουμένως, ότι 
πάντα δεν έχει να κάνει η διαφορά της έκπτωσης, δηλαδή είναι 

διαφορετικό το να έχει ο ένας 12 και ο άλλος 20,  8 μονάδες διαφορά και άλλο να έχει ο ένας 
60 και ο άλλος 68. Έτσι; Δηλαδή είναι σε ποια κλίμακα είναι η διαφορά. Δηλαδή το 43 με το 
63 είναι τελείως διαφορετικό από το 22 με το…  

 
Καλά, αυτό όμως, κ. Τζαμουράνη, δεν μας περιορίζει κάποιος Νόμος με τις 
διαφορές που υπάρχουν, ο κάθε εργολάβος επιδιώκει τα δικά του.  

 
Εν πάση περιπτώσει για να κλείσω, για να μην ….. (δεν ακούγεται), εμένα η 
πρότασή μου είχε να κάνει μόνο και μόνο με μια αγωνία, με την αγωνία να 

γίνει το έργο και να γίνει το έργο χωρίς να ταλαιπωρηθεί η πόλη, διότι έκρινα ότι η προσφορά 
είναι ιδιαίτερα χαμηλή και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Εάν αυτό το πράγμα 
κρίνετε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει δεν έχω καμιά …  

 
Εγώ θα επαναλάβω απλά, πριν δώσω στον συνάδελφο τον κ. Μαρινάκη, θα 
επικληθώ της τοποθέτησης που είχε κάνει στην προηγούμενη Οικονομική 

Επιτροπή, με στιβαρή Οικονομική Υπηρεσία δεν φοβόμαστε τίποτα. Από πάνω, λοιπόν, η 
Υπηρεσία θα είναι στο έργο, να γίνει το έργο και όλα θα γίνουν καλά. Τεχνική Υπηρεσία, 
συγνώμη, Τεχνική Υπηρεσία.  
Ο κ. Μαρινάκης έχει το λόγο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, αισθανθήκαμε με την παρατήρηση του 
πολύπειρου μηχανικού και συναδέλφου του κ. Τζαμουράνη, με την 

παρατήρηση που έκανε, που πράγματι αυτές οι εκπτώσεις δεν θα συνέβαιναν αν είχαμε 
αυτόν τον σκληρό Νόμο του Σουφλιά που έλεγε για εκπτώσεις πάνω από 12% (;), πήγαινε 
στο 35% του προϋπολογισμού. Δηλαδή σήμερα η περίπτωση αυτή που συζητάμε θα ήταν η 
εγγύηση για το έργο μεγαλύτερη από τη σύμβαση. Εκεί θα πήγαινε περίπου. Κοντά θα ήτανε, 
θα ήταν κοντά.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θα ήταν μεγαλύτερη η εγγύηση.  

 
Η εγγύηση, έτσι. Λοιπόν, εγώ είπα από την προηγούμενη φορά, από την 
προηγούμενη συνεδρίαση ότι όσο σημαντικό είναι να πιάσουμε αυτή την 

περίπτωση και να εξαντλήσουμε τα συμφέροντα του Δήμου, άλλο τόσο επικίνδυνο είναι, 
επειδή οι διαφορές είναι μεγάλες, κύριε συνάδελφε, να υπάρξουν και ψίθυροι, γιατί έχουμε 
διαφορές 20%.  
Εγώ, λοιπόν, είπα και ξαναλέω: Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα θαπό το 
να συνεχίσουμε τη διαδικασία και εδώ είμαστε, ως Επιτροπή και ως Δήμος, με τη στιβαρή 
Τεχνική Υπηρεσία και τη συζήτηση που θα έρχονται, γιατί θα ’ρθούνε και τυχόν παρατάσεις, 
α ’ρθούνε και ενδεχομένως πρωτόκολλα…  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συμπληρωματικές συμβάσεις, τις βλέπω από τώρα... 
 
ΦΩΝΕΣ : ……. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 

 
Κύριε συνάδελφε, εδώ είμαστε όμως, εδώ είμαστε όμως να δείξουμε και την 
ευθύνη που έχουμε απάνω…  

 
ΦΩΝΗ : ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εντάξει, τι άλλο να κάνουμε;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να επαναλάβουμε το διαγωνισμό. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Αν είμαστε έτοιμοι να πούμε ότι δεν πάμε σε αυτόν τον ανάδοχο και πάμε σε 
έναν ανάδοχο που έχει 20% διαφορά υπάρχει ένα μέγεθος οικονομικό το 

οποίο … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε το διαγωνισμό;   
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτό είναι άλλο θέμα, μπαίνει τώρα. Δεν ξέρω αν…  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόταση είναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, δεν μπαίνει καθόλου. Κανένα θέμα.  

 
Συνεπώς, επιμένω σ’ αυτό που είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση, ότι 
εφόσον ο ανάδοχος ήρθε εδώ και λέει: ¨εγώ μπορεί να έκανα μια εκτίμηση 

που θίγει τα συμφέροντά μου¨, δικό του θέμα, δεν με απασχολεί εμένα αυτό, αλλά από κει 
και πέρα εμείς έχουμε μια Τεχνική Υπηρεσία η οποία μπορεί με στιβαρότητα να αντιμετωπίσει 
το έργο, υπάρχουν επιβλέποντες κατηρτισμένοι άριστα τεχνικοί και εν πάση περιπτώσει εδώ 
είμαστε αν προκύψει κάτι το οποίο πολιτικά δεν συνάδει ή, εν πάση περιπτώσει, δεν συνάδει 
με τα συμφέροντα της πόλης, εδώ είμαστε να κατατροπώσουμε τον όποιον προσπαθήσει να 
ζημιώσει την πόλη.  
 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπασακίδης έχει το λόγο.  

 
Και εγώ θέλω να προσθέσω την αγωνία μου σ’ αυτά που είπε και ο κ. 
Τζαμουράνης για την υλοποίηση του έργου αλλά με την πολύ μικρή εμπειρία 

που έχω στα τεχνικά έργα, ξεκινώντας από την παρουσία μου στη ΔΕΥΑΚ και τώρα στο 
Δήμο, θέλω να πω ότι η ποιότητα ενός έργου δεν εξαρτάται μόνο από την έκπτωση, 
εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες οι οποίοι δυστυχώς διαιωνίζονται και παραμένουν 
ως αιτίες των κακοτεχνιών που συναντάμε όταν πραγματοποιείται ένα δημόσιο έργο.  
Το τι θα πράξουμε, μπορεί να ευχόμαστε και να διαπιστώνουμε και να λέμε πολλά αλλά στο 
τέλος όμως αυτό που θα γίνει θα γίνει με πάρα-πάρα-πάρα πολύ κόπο. Τίποτα δεν 
εξασφαλίζει την καλή κατασκευή ενός έργου. Τίποτα μα τίποτα.  

 
Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία, νομίζω αναλύθηκε.  
Η πλειοψηφία είναι ΥΠΕΡ της πρότασης η οποία λέει: Ανάκληση της 

προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για διαβίβαση και γνωμοδότηση από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση μάλλον του 
2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμών.  
 
 
Το 2ο πρακτικό της Επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμό στο οποίο αναφέρεται ο κ. Πρόεδρος 
έχει αναλυτικά ως εξής: 
  

2ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο    Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 
Ε Λ Ε Γ Χ Ο Υ   Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Ω Ν    Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η Σ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, (ΑΡΘΡΟ 95 ΠΑΡ.2α ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ) ΤΟΥ Ν.4412/16 (ΚΔΕ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΟΔΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ 

Κ.Λ.Π.) & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» 

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Στο Διοικητήριο της Π.Ε Λακωνίας, στις 04/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00. οι 
υπογράφοντες : 
Πρόεδρος : Άγγελος Πλειώτας, Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός, Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Τα μέλη : Ιωάννης Μυλωνάς, Π.Ε. Χημικός Μηχανικός, Δ. Πύλου – Νέστορος 

 : Παναγιώτης Κωστάκος, Τ.Ε. Τοπογράφος Μηχανικός, Περιφέρειας Πελοποννήσου 

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού διεξαγωγής της ανωτέρω δημοπρασίας, κατόπιν 
κληρώσεως που διενεργήθηκε την 2019-03-18 13:00:59, μέσω της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, 
Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών 
& Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (ΜηΜΕΔ) και ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: mimed-ecb-a-
2-id-aa-3046-eba-2019-03-15-13:00:00.000000 και την υπ. αρ. 93/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνήλθαμε σε δημόσια συνεδρίαση, στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Λακωνίας , στο Διοικητήριο της ΠΕ Λακωνίας, προκειμένου να 
προβούμε στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης 
στο πλαίσιο διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού, σύμφωνα με τη Διακήρυξη του έργου. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη . 

1. Την υπ' αριθ.263/2019 Απόφαση που περιέχεται στο υπ'  αριθ.31o/21-08-2019 (ΑΔΑ:6Λ5ΗΩΕΕ-
ΣΔΟ) Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με την  οποία εγκρίνεται το 1Ο 
Πρακτικό Δημοπρασίας του έργου του θέματος σύμφωνα με το οποίο προσωρινός ανάδοχος 
αναδείχθηκε ο οικονομικός φορέας "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ", με μέση έκπτωση προσφοράς 
63,15%. Η Απόφαση της Οικ. Επιτροπής κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ στις 27/08/2019. 

2. Την  από 12-09-2019 πρόσκληση της υπηρεσίας προς τον προσωρινό ανάδοχο ( "PPS SQUARE IKE 
ΤΕΧΝΙΚΗ") με την οποία κλήθηκε υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, τα 
προβλεπόμενα από τα άρθρα 23.2 – 23.10 της διακήρυξης, δικαιολογητικά κατακύρωσης.  

3. Την από 27/09/2019  εμπρόθεσμη  ηλεκτρονική υποβολή από τον  προσωρινό ανάδοχο μέσω  του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης. Μέσα στην προθεσμία των τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ως άνω ηλεκτρονική υποβολή, προσκόμισε σφραγισμένο φάκελο που 
έλαβε αριθ. πρωτ. 44258/30-09-2019, με τα δικαιολογητικά  σε έντυπη μορφή.  
 
Και αφού στη συνέχεια η Επιτροπή έλεγξε και μονόγραψε τα σχετικά δικαιολογητικά τα  
καταχώρησε  στον παρακάτω πίνακα. 
 

 

A/Α 
ΕΙΔΟΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
από τον ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ "PPS SQUARE IKE 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

1 Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ 
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ24/16330/16-04-2019 Βεβαίωση  
Εγγραφής στο ΜΕΕΠ.  
Λήξη ισχύος στις 15/04/2022 

2. Ενημερότητα Πτυχίου  - 

3. 

Πιστοποιητικό περί του ότι έχουν 
εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις, όσον αναφορά 
στην καταβολή φόρων (φορολογική 
ενημερότητα) από τον οικονομικό φορέα, 
αλλά και από τις κοινοπραξίες που τυχόν 
αυτός συμμετέχει, για δημόσια έργα που 
είναι σε εξέλιξη. 

Το υπ’ αριθμ. Πρωτ 

 66605219/24-04-2019  
Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 
της Α.Α.Δ.Ε. 
Λήξη ισχύος: 

 24/05/2019 
 

Το υπ’ αριθμ. Πρωτ 

 67315576/16-09-2019  
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Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο 
της Α.Α.Δ.Ε. 
Λήξη ισχύος: 

 16/11/2019 

4. 

Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται 
από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα και 
καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για τυχόν προσωπικό του, με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για τα έργα 
που εκτελεί ο οικονομικός φορέας μόνος 
του ή/και σε κοινοπραξία καθώς και γ) για 
τα στελέχη του, που έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ. 

Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 864/24-04-2019, 
Αρ.Συστήματος 047/Υ/698/2019 Βεβαίωση  
Ασφαλιστικής Ενημερότητας  ΕΦΚΑ  "PPS SQUARE 
IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 
Λήξη ισχύος : 

 23-10-2019 

    Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1419/23-01-2019  Βεβαίωση       
    Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (Παπουτσής Γεώργιος 
του Ιωάννη) 

Λήξη ισχύος : 

 23-07-2019 

    Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11422/05-07-2019  Βεβαίωση       
    Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (Παπουτσής Γεώργιος 
του  Ιωάννη) 

Λήξη ισχύος : 

 05-01-2020 

     Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5590/04-04-2019  Βεβαίωση       
    Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (Παπουτσής Ιωάννης 
του Γεωγίου) 

Λήξη ισχύος : 

 04-10-2019 

    Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5737/05-04-2019  Βεβαίωση       
    Ασφαλιστικής Ενημερότητας  (Βελισσάριος 
Γεώργιος του Δημητρίου) 

Λήξη ισχύος : 

 05-10-2019 

5. 
Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.Α4 καθώς και 
της παρ.Α9 του άρθρου 22 της Διακήρυξης. 

ΝΑΙ 

6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν 
τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης, δεν τελεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία. 

 Το με  αριθ. πρωτ. 9519/2019 Πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου Αθηνών, περί μη πτωχεύσεως, 
"PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 4461/2019 Πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ», "PPS SQUARE 
IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 26798/2019 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ», "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 26800/2019 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ», "PPS 
SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 
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 Το με  αριθ. πρωτ. 26801/2019 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ – 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 99 Ν.3588/2007)», "PPS 
SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 8205/2019 Πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ ΜΗ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ», "PPS SQUARE 
IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 18832/2019 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, περί 
μη πτωχεύσεως, "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 44479/2019 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ», "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 44481/2019 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ/ΣΥΝΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ», "PPS 
SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

 Το με  αριθ. πρωτ. 44482/2019 
Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών, «ΠΕΡΙ 
ΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ– ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 99 
Ν.3588/2007)», "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" 

7. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου 

 Το αρ.πρ.52441/12-04-2019 Αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης (Γεωργία Καραντάκη). 

 Το αρ.πρ.149065/16-04-2019 Αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών (Ιωάννη Παπουτσή).  

 Το αρ.πρ.7040/11-04-2019 Αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Καλαμάτας (Γεώργιο Παπουτσή).  

 Το αρ.πρ.119939/17-09-2019 Αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης (Γεωργία Καραντάκη).  

 Το αρ.πρ.323836/17-09-2019 Αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών (Ιωάννη Παπουτσή).  

 Το αρ.πρ.15868/17-09-2019 Αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Καλαμάτας (Γεώργιο Παπουτσή).   

8. 
Πιστοποιητικό από τη Δ/νση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 

 Η από 25-09-2019 Υπεύθυνη Δήλωση. 
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9. 

Βεβαίωση του αρμοδίου επιμελητηρίου (εν 
προκειμένω του Τ.Ε.Ε.) ότι τα πρόσωπα που 
στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση 
δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα, το οποίο να θέτει σε 
αμφιβολία την ακεραιότητα του 
οικονομικού φορέα. 
 

 Η με  αριθ. πρωτ. 4578/29617/14-02-2019 
βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Γεώργιο Παπουτσή) 

 Η με  αριθ. πρωτ. 4578/128123/14-02-2019 
βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Ιωάννη Παπουτσή) 

 Η με  αριθ. πρωτ. 5460/47973/26-02-2019 
βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Γεώργιο Βελισσάρη) 

 Η με  αριθ. πρωτ.17538/29617/22-07-2019 
βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Γεώργιο Παπουτσή) 

 Η με  αριθ. πρωτ. 17538/128123/22-07-2019 
βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Ιωάννη Παπουτσή) 

 Η με  αριθ. πρωτ. 17538/47973/22-07-2019 
βεβαίωση Τ.Ε.Ε., (Γεώργιο Βελισσάρη) 

10. 

 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης 
μετοχών.  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PPS AQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΦΜ 800851889 – 
ΑΡ.ΓΕΜΗ 143004701000, ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΠΟ 21-05-2019 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
70.000,00 ΕΥΡΩ 

11. 
Στοιχεία νομιμοποίησης του προσωρινού 
αναδόχου.  

 Το αρ.πρ.793503.1143038/04-04-2019 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

 Η αρ.πρ. 1556230/23-05-2019, Ανακοίνωση 
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου 
Αθηνών, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 
1746947, 

 της από 21-05-2019 Απόφασης της 
Συνέλευσης των εταίρων της Ι.Κ.Ε. με την 
επωνυμία «PPS SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο 
«PPS-SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ»  

 Το αρ.πρ.897430.1301365/19-09-2019 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, Εμπορικού & 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

12. Ανεκτέλεστο έργων 
 Η από 02-05-2019 Υπεύθυνη Δήλωση. 

 Η από 25-09-2019 Υπεύθυνη Δήλωση.  

13. Βεβαιώσεις περαίωσής έργων  - 

14. ΣΑΤΕ 

Η αρ.πρ. ΒΠ 2419/0957/25-04-2019 Βεβαίωση μη 
πειθαρχικού παραπτώματος 

Λήξη ισχύος : 

 31-12-2019 

Η αρ.πρ. Β 2419/0958/25-04-2019 Βεβαίωση για τη 
συμμετοχή σε δημοπρασίες 

Λήξη ισχύος : 

 31-12-2019 
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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλλε νομίμως και 
εμπροθέσμως ο οικονομικός  φορέας "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" η Επιτροπή Διαγωνισμού, 
διαπιστώνει ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 103 του Ν.4412/2016 και 
 

εισηγείται  
 
την έγκριση του παρόντος πρακτικού και την κατακύρωση της σύμβασης (σύμφωνα με την παρ. 6 
του άρθρου 103 του Ν.4412/2016) στην Ε.Ε. "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ" η οποία πρόσφερε μέσο 
ποσοστό έκπτωσης 63,15 % επί του προϋπολογισμού  της μελέτης. 
 
Μετά τα ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού, ολοκλήρωσε το Πρακτικό του Ελέγχου των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, το οποίο εκδόθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφηκε ως 
κατωτέρω.   
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο Πρόεδρος 

 
Άγγελος Πλειώτας 

Τα Μέλη 
 

Ιωάννης Μυλωνάς,  

 
Παναγιώτης Κωστάκος, 

 
 
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
Κύριε Κοσμόπουλε; ¨Λευκό¨.  

Κύριε Τζαμουράνη;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ. Πρέπει να γίνει το έργο …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
 ¨Υπέρ¨ και ο κ. Τζαμουράνης.   
Άρα ομόφωνα … 

Α, ¨Κατά¨ ο κ. Ζαφειρόπουλος, συγγνώμη, ¨Κατά¨. 
 
Το έργο δεν θα γίνει ποτέ, σας το λέω  …… (δεν ακούγεται – εκτός 
μικροφώνου) 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα κατά πλειοψηφία.  
  
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε αν μου επιτρέπετε μια …. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Συγνώμη Πρόεδρε, όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει δίκιο ο κ. Τζαμουράνης…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη, θα τρέξουμε πολύ γρήγορα γιατί πέρασε η ώρα… 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όπως προβλέπει ο Νόμος και σε μικρή ή ελάχιστη έκπτωση.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εν πάση περιπτώσει ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
της τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και  των άρθρων 
72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει, μειοψηφούντος του κ. 
Ζαφειρόπουλου, ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ,  και με τον κ. Κοσμόπουλο να δηλώνει ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

 
Ι.   Ανακαλεί την υπ΄ αριθμ. 382/2019 προηγούμενη απόφασή της  με την οποία 

ζητεί  την άποψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 
επί της αιτιολόγησης  χαμηλής  προσφοράς από τον προσωρινό ανάδοχο, 
εταιρεία PPS Square, εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και 
πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν 
Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου», η οποία καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της εν λόγω απόφασης, λόγω αναρμοδιότητας της 
Υπηρεσίας να εκφράσει άποψη επί του συγκεκριμένου. 

 
ΙΙ. Υιοθετεί το 2ο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και 
πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν 
Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου», το οποίο 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, και συγκεκριμένα 
κατακυρώνει το διαγωνισμό στον ανωτέρω αναφερόμενο προσωρινό ανάδοχο  
Ε.Ε. "PPS SQUARE IKE ΤΕΧΝΙΚΗ", με   μέση έκπτωση προσφοράς  63,15 % επί 
του προϋπολογισμού της μελέτης,  για τον οποίο πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 103 του 
Ν.4412/2016. 

 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αγγελής Αναστάσιος 

  3. Δρούγας Παντελής  

  4. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  5. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  6. Μαρινάκης Σαράντος  

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 
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  8. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Προϊσταμένη 

Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης 
Συλλογικών Οργάνων & Νομικών Προσώπων 
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