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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Ιουλίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 27/12-07-2007 

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

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ. 1)  Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 

Κουδούνης Αργύριος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής κ.κ. 1) Κουρκουτάς Γεώργιος από την πλευρά της πλειοψηφίας και 2) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης από την πλευρά της µειοψηφίας.  
 

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί των πρακτικών (Νο 1 & Νο 2) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 15730/12-7-2007 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο έχει ως 
εξής:  
 
 

«ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Νο1 ΚΑΙ Νο 2) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

Σας διαβιβάζουµε τα πρακτικά διενέργειας του   διαγωνισµού  που διεξήχθη στις 

03/07/2007 για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ», από τα οποία προκύπτει ότι  προσωρινός µειοδότης είναι ο κ. 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , του οποίου η έκπτωση είναι 16,17% 

  

 
Συν/να : Πρακτικά διενέργειας διαγωνισµού 
               
 
            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.  
 
                      ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 

                                                             

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά Πρακτικά του ∆ιαγωνισµού τα οποία 
έχουν ως εξής: 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο) 
 

∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιου Μειοδοτικού Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  µε σφραγισµένες 
προσφορές µε το σύστηµα προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  για την ανάδειξη 
µειοδότη για την εκτέλεση του έργου : 
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ» , 
προϋπολογισµού : 664.054,96 € (συµπεριλαµβανοµένου και του  Φ.Π.Α). 
 

Στη Καλαµάτα,   και στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας , οδός  
Αριστοδήµου  αριθµός 22 σήµερα την  03 Ιουλίου  2007 ηµέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.µ οι 
υπογράφοντες : 
 
Πρόεδρος : Χρονόπουλος Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός 
Τα Μέλη   : Γιαννόπουλος Γεώργιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
           Γαλακούτης Ιωάννης Εργοδηγός  
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Που αποτελούµε την Ε π ι τ ρ ο π ή   ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ    διεξαγωγής   της  ανωτέρω   
δηµοπρασίας   σύµφωνα   µε  τις   υπ.  αρ. 04/2007 & 16/2007 αποφάσεις  της  
∆ηµαρχιακής   Επιτροπής  του   ∆ήµου   Καλαµάτας ( άρθρο 21 του Π.∆. 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.∆ 609/85, όπως τροποποιήθηκαν – 
συµπληρώθηκαν και ισχύουν σήµερα, καθώς του Ν.3263/04   και του Ν.3481/06. 

O εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων κ. Μιχάλης Παπαδηµητρίου που 
έχει οριστεί µε βάση το αρίθµ. 29/ 12-03-2007 έγγραφο της ΠΕΣΕ∆Ε, 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 στον διαγωνισµό. 

 

Αφού λάβαµε υπόψη µας  

Την  διακήρυξη τη δηµοπρασίας του έργου ,  η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄ αρ.  04 /2007 
Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας , περίληψη της οποίας 
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και στις εφηµερίδες : 
1. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 
2. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
και την υπ. αρ. 209/2007 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας µε 
την οποία ορίσθηκε η ανωτέρω ηµεροµηνία του επαναληπτικού 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.∆ 609/85 . 

 
Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 

ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Στη δηµοπρασία του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ» 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 
ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 

ΑΡ. Α. Τ. 

1. 
 

ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ίδιος ΑΕ 263050 

2. 
 

ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ίδιος ΑΒ 403332 

3. 
 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ίδιος  Χ  938461 

4. ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ίδιος  Φ  303117 

 
 

Στη συνέχεια και σε δηµόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής , κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης ∆ικαιολογητικών » 
που συνοδεύει  το Παρόν Πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που περιέχονται σε κάθε 
φάκελο ( χωρίς ταυτόχρονα να ελέγχεται το νοµότυπο και η πληρότητα τους), 
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µονογράφησαν τα έγγραφα αυτά, ελέγχθηκαν  οι πρωτότυπες βεβαιώσεις εγγραφής στο 
Μ.Ε.Ε.Π. οι οποίες και επιστράφηκαν στους συµµετέχοντες. 
 
Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι οικονοµικές προσφορές , µονογράφτηκαν από τον 
Πρόεδρο και τα µέλη τη Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ανακοινώθηκαν τα επι µέρους  στοιχεία 
τους (τα επί µέρους ποσοστά έκπτωσης των οµάδων, η µέση τεκµαρτή έκπτωση και το 
προσφερθέν ποσό) για τους διαγωνιζοµένους. 
Οι  οικονοµικές προσφορές, µετά από τον λογιστικό έλεγχο  έχουν ως ακολούθως: 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
  ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(κατά σειρά µειοδοσίας) 

 
Στη δηµοπρασία του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ»    
  

 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1. 
 

ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,17 ∆ΕΚΑ ΕΞΙ & ∆ΕΚΑ 
ΕΠΤΑ 

398.036,93€ 

2. ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ 10,00 ∆ΕΚΑ 427.327,34 

3. ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3,00 ΤΡΙΑ 460.563,92 

4. ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2,17 ∆ΥΟ & ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ 464.510,07 

 
Κατόπιν ελέγξαµε ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά 

µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της ∆ιακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του 
άρθρου 22 της ∆ιακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου , 
σύµφωνα επίσης µε τα άρθρα 23 και 24 της ∆ιακήρυξης. 
 

Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών , 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 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) στης Οικονοµικές Προσφορές των διαγωνιζοµένων και παρακρατήθηκαν τα 
κατά νόµο µηχανόσηµα.  
Ελέγχθηκε κατόπιν, κατά το άρθρο 24.2 της διακήρυξης, η ορθότητα συµπλήρωσης του 
εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζοµένων , η αριθµητική και η ολόγραφη 
αναγραφή των επί µέρους ποσοστών έκπτωσης και η οµαλότητα αυτών µεταξύ τους .Για την 
εφαρµογή του ελέγχου οµαλότητας,  χρησιµοποιήθηκε από τη Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 
(Ε.∆) η µέση  έκπτωση προσφοράς (Εµ), που υπολογίζεται στο τέλος του Εντύπου 
Οικονοµικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους ,  όπως αυτή ( τυχόν) διορθώσαµε  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα κατωτέρω. Για το έλεγχο του ορθού υπολογισµού της Εµ από του 
διαγωνιζόµενους, ελέγξαµε δαπάνες εργασιών µετά την έκπτωση, το Γενικό Άθροισµα 
∆απανών κατά την προσφορά (Σπ), το ποσό που αναλογεί στα Γ.Ε & Ο.Ε. και το Σύνολο 
Εργασιών µε  τα Γ.Ε & Ο.Ε. κατά την προσφορά, ενώ η µέση έκπτωση προσφοράς (Εµ), 
έχει υπολογιστεί µε την αναγκαία στρογγύλευση ώστε να προκύπτει ο µειοδότης. 

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αυθηµερόν. 
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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. 
απέρριψε και κρίνει απαράδεκτη την προσφορά του : 

1. κ. ΦΛΕΣΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, διότι προσκόµισε 17 µηχανόσηµα, αντί των 19 
µηχανοσήµων που απαιτούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 24 της 
∆ιακήρυξης.  
 

            Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆.  
κρίνει ως παραδεκτή την προσφορά  των διαγωνιζόµενου και  καταρτίζει τον παρακάτω 
πίνακα  ως ακολούθως : 

 

 
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(%) 

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1. ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,17 ∆ΕΚΑ ΕΞΙ & ∆ΕΚΑ 
ΕΠΤΑ 

398.036,93€ 

2. ΛΕΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3,00 ΤΡΙΑ 460.563,92 

3. ΤΣΑΛΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2,17 ∆ΥΟ & ∆ΕΚΑ 
ΕΠΤΑ 

464.510,07 

 
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 
 
                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ       
                  
                                                                     1.  Γιαννόπουλος Γεώργιος 
       
                 Χρονόπουλος Βασίλειος  
                                                                     2.  Γαλακούτης Ιωάννης         
 
 

Συνοδεύεται από : 
Πίνακα Καταχώρησης ∆ικαιολογητικών 

 
 

 

 

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο  2) 

 

ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ», 
προϋπολογισµού : 664.054,96 € (συµπεριλαµβανοµένου και του  Φ.Π.Α). 
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Στη Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας σήµερα,  09 του µηνός Ιουλίου του έτους 

2007, ηµέρα  ∆ευτέρα οι κάτωθι: 

 

1. Χρονόπουλος Βασίλης, Πολιτικός Μηχανικός 
2. Γιαννόπουλος Γιώργος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 
3. Γαλακούτη Ιωάννη, Εργοδηγό 

 

που    αποτελούµε    την    Ε π ι τ ρ ο π ή    ∆ ι α γ ω ν ι σ µ ο ύ    διεξαγωγής    της    

ανωτέρω    δηµοπρασίας     σύµφωνα     µε     την     υ π.     α ρ.  16/2007    Απόφαση        

της    ∆ηµαρχιακής    Επιτροπής    (άρθρο 21 του Π.∆.609/85 και του άρθρου 2 του 

Ν3264/04) 

συνήλθαµε  στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας  δ/νση 

Αριστοδήµου  22 Τ.Κ 24100 Καλαµάτα  προκειµένου να ολοκληρώσουµε το από 03-07-2007  

Νο 1 Πρακτικό µας για την ανάθεση του εν λόγω έργου. 

Αφού παρήλθαν οι καθοριζόµενες (από τις διατάξεις του Ν 3263/2004)  πέντε (5) 

ηµερών και δεν υποβλήθηκε καµία ένσταση από τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό, σας 

υποβάλουµε τα Πρακτικά της δηµοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ» από τα οποία προκύπτει ότι  

προσωρινός µειοδότης είναι ο «ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», του οποίου η έκπτωση είναι  

16,17%.  

    

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω 

 

                                                     Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

           O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ       
                  1.  Γιαννόπουλος Γιώργος 
                                                                   
      Χρόνοπουλος Βασίλης                                     2.  Γαλακούτης Ιωάννης 
 

 

                                                                   

Η ∆ηµαρχιακή 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  
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ», στον 
κ. Χαρίτο Γεώργιο, µε ποσοστό έκπτωσης 16,17 %.  
                                                 

 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 



Συνεδρίαση :  27/2007 ∆ευτέρα  16/07/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   255/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   7

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 17 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


