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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2007 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   155/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Μαΐου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 19/17-05-2007 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα 

ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - ο Αντιπρόεδρος της 

Δημαρχιακής Επιτροπής κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος ως Προεδρεύων αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3)  

Πολίτης Δημήτριος.  

 

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

2) Λαγανάκος Γεώργιος. 

 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

 

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

συνεδρίασης. 
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.Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών Νο1 και Νο2 της επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού 
διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π».  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Προεδρεύων αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11022/17-5-2007 
έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Νο 1  και  Νο 2) ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.  
 
 
 

 Σας υποβάλουμε, σύμφωνα με το Ν. 3263/04 και το άρθρο 4 παρ. 4.1 της 
διακήρυξης, τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 8-5-2007 για το 
έργο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 
ΔΡΟΜΟΥΣ Κ.Λ.Π.». Σας γνωστοποιούμε ότι παρελθούσης της προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την ανακοίνωση του προέδρου της επιτροπής, στον πίνακα ανακοινώσεων της 
υπηρεσίας περί της εκδόσεως του πρακτικού,  ουδεμία ένσταση υπεβλήθη.  

 

 
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού Νο 1. 
               2) Πρακτικό της επιτροπής Νο 2.               
 
        
                                                                             Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
          
        ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                   ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 

 
Συνεχίζοντας ο Προεδρεύων αναφέρεται στα σχετικά Πρακτικά του Διαγωνισμού τα οποία 
έχουν ως εξής: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο) 

 
 Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το Ν. 1418/84, τα 
εκτελεστικά διατάγματα και το Ν. 3263/2004 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΠ», 
προϋπολογισμού: 66.466,40€ (συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 

 
Στη Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, οδός  

Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την  8 Μαΐου 2007 ημέρα Tρίτη  και ώρα 10:00 π.μ οι 
υπογράφοντες : 
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Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  Γεωπόνος 
Τα Μέλη   : Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Τεχνολόγος Γεωπόνος και  

                               Ασημάκος Νικόλαος     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  τις   υπ.  αρ.  098/2007   απόφαση  της  Δημαρχιακής   
Επιτροπής  του   Δήμου   Καλαμάτας (άρθρο 21 του Π.Δ. 609/85 και του άρθρου 2 του Ν. 
3263/04), συνήλθαμε  για την διενέργεια της δημοπρασίας σύμφωνα με την οικεία 
Διακήρυξη, τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν – 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, καθώς του Ν.3263/04 και του Ν.3481/06. 
Ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που έχει οριστεί, με το  αρίθμ. 1/8-01-
2007 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3263/2004 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση την παρ. 8 του άρθρου 42 του Ν.3316/05, δεν 
παρέστη στο διαγωνισμό.   

Αφού λάβαμε υπόψη μας  
Την  διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 098/2007 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα: 

1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
και την υπ. αρ…098/2007 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με 
την οποία ορίσθηκε η ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού,  
Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε του φακέλους 
προσφοράς (φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελοι οικονομικών προσφορών) 
που κατατέθηκαν ενώπιον μας και έλαβαν  τον αύξοντα αριθμό που φαίνεται πριν το όνομα 
τους και ο οποίος γράφτηκε και στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τους και αφού 
ελέγξαμε την νομιμοποίηση των προσώπων που κατέθεσαν την προσφορά, στη συνέχεια 
κηρύχθηκε, μετά από επικοινωνία με την υπηρεσία του πρωτοκόλλου και αφού 
διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν αφιχθεί ταχυδρομικώς προσφορές, η λήξη της παραλαβής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του Π.Δ 609/85 . 
 

Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΠ» 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 
ΑΡ. Α. Τ. 

 
1. 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΕΡΠΕΣ Ε.Δ.Ε ΤΣΕΡΠΕΣ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ422183 

 
2. 
 

ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ- ΦΥΤΩΡΙΑ- ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ              

ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ 263312 

3 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ958383 

4    

5    
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6    

7    

8    

9    

10    

 
 

Στη συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών» 
που συνοδεύει το Παρόν Πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται σε κάθε 
φάκελο (χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νομότυπο και η πληρότητα τους), 
μονογράφησαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκαν  οι πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. οι οποίες και επιστράφηκαν στους συμμετέχοντες. 

 
 

Ακολούθως αποσφραγίσθηκε η οικονομική προσφορά , μονογράφτηκε  από τον 
Πρόεδρο και τα μέλη τη Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία της (η 
έκπτωση και το προσφερθέν ποσό) για κάθε διαγωνιζόμενο. 
Οι οικονομικές προσφορές, έχουν ως ακολούθως: 

                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(κατά σειρά μειοδοσίας) 

 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΛΠ» 
  

 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
 

1. 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ 10% ΔΕΚΑ % 59.819,76 

2. ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5% ΠΕΝΤΕ % 63.143,08 

3. ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8% ΟΚΤΩ % 61.149,09 
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Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και 
ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας έλεγξε, για κάθε διαγωνιζόμενο, την έγκυρη συμμετοχή 
του, το δικαίωμα συμμετοχής του στον διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 21 της 
διακήρυξης), αν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 22 της διακήρυξης και το περιεχόμενο 
του φακέλου, σύμφωνα επίσης με τα άρθρα 23 και 24 της Διακήρυξης. 

 
Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό της οικονομικής προσφοράς, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 609/85. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα  
των υπογραφών και μονογραφών (κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 17 παρ.5 
του π.δ 609/85) στην Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζομένου και παρακρατήθηκαν τα 
κατά νόμο μηχανόσημα. Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η 
ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, η 
αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή των ποσοστών έκπτωσης.  

 
Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυθημερόν 

 
Μετά τον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών (άρθρο 23 της διακήρυξης) και των 

οικονομικών προσφορών (ως προς την ορθότητα  συμπλήρωσης του εντύπου) προέκυψε 
ότι τα δικαιολογητικά του: Νίκου Γεωργίου ήταν ελλιπή (συγκεκριμένα δεν υπήρχαν τα 
πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων από το ΠΕΣΕΔΕ και το 
ΤΠΕΔΕ καθώς και τα απαραίτητα μηχανόσημα).  
 
 

Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, τις διατάξεις του Ν. 3263/04 
και  του Π.Δ. 609/85, τις  οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και το γεγονός ότι η 
προσφορά του Νίκου Γεώργιου κρίνετε απορριπτέα λόγω μη συμφωνίας με τους όρους της 
διακήρυξης, διαμόρφωσε τον τελικό πίνακα κατάταξης ως εξής: 
 

 
 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ.Δ.Ε. 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
 

1. 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ 10% ΔΕΚΑ % 59.819,76 

2. ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8% ΟΚΤΩ % 61.149,09 
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Τέλος συντάχθηκε ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής που αναρτήθηκε 
στον Πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας με την οποία γνωστοποιείται στους 
διαγωνιζομένους ότι το Πρακτικό διατίθεται για ενημέρωση των διαγωνιζομένων και ότι 
μπορούν μέσα σε πέντε  (5) ημέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση να υποβάλλουν όλες τις 
τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα απευθύνονται στην Προϊστάμενη Αρχή. 

Το παρόν Πρακτικό συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο 
κάτω. 

 
Η   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 

 
     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       
                  

                                                                     1.  Χρυσανθακόπουλος Κων/νος 
                                                                   
 Χιουρέα Αικατερίνη                      2.  Ασημάκος Νικόλαος   
      
                    
                                    

Συνοδεύεται από : 
Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών 

 
 
 

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο  2) 
ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ 
Κ.Λ.Π.»  
 

Στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας σήμερα, 15η  του μηνός Μαΐου του 
έτους 2007, ημέρα  Τετάρτη  οι κάτωθι: 
 

1. Χιουρέα Αικατερίνη, γεωπόνος (Πρόεδρος) 
2. Χρυσανθακόπουλος Κων/νος, τεχνολόγος γεωπόνος (Μέλος) 
3. Παχής Λεωνίδας, τεχνολόγος γεωπόνος (Μέλος) 

 
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  μ ε  την   υ π.  α ρ.  98/2007 Απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής (άρθρο 21 του Π.Δ.609/85 και του άρθρου 2 του Ν.3264/04),  
συνήλθαμε  στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, δ/νση 
Παπατσώνη 4 Τ.Κ 24100 Καλαμάτα,  προκειμένου να ολοκληρώσουμε το από 8-5-2007  
Νο 1 Πρακτικό μας για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 

Αφού παρήλθαν οι καθοριζόμενες (από τις διατάξεις του Ν 3263/2004) πέντε (5) 
ημέρες, και δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση – αντίρρηση από τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό, υποβάλουμε τα Πρακτικά για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στην 
Προϊσταμένη Αρχή από τα οποία προκύπτει ότι προσωρινός  μειοδότης είναι ο 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ του οποίου η προσφορά είναι η χαμηλότερη  (10%) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν 3263/2004. 
    
Αναλυτικότερα έχουμε : 

Αξία εργασιών:                                €   37.044,00 
ΕΟ % ΕΕ (18%):                             €    6.667,92 
Άθροισμα 1:                                      €43.711,92 
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Απρόβλεπτα (15%):                        €   6.556,79 
Άθροισμα 2:                                     € 50.268,71 

ΦΠΑ (19%):                            €    9.551,05 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:                 € 59.819,76 

 
Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 
 
                                                              Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
 

1. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
                                                                          2.    ΠΑΧΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της, τα 
προαναφερόμενα, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου  
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ 
Κ.Λ.Π.»  στον μειοδότη ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΤΣΕΡΠΕ ο οποίος στο διαγωνισμό που 
διενεργήθηκε σχετικά έδωσε την χαμηλότερη προσφορά (10 %) . 
 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοσμόπουλος Βασίλειος  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 


