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∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   28/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   270/2007 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η 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 28/19-07-2007 

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) Κουδούνης Αργύριος  και  3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  

 

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

Κοσµόπουλος Βασίλειος  και  3) Λαγανάκος Γεώργιος.  

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής :  α)  Ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, από την πλευρά της πλειοψηφίας και β) Οι κ.κ. 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, από την πλευρά της µειοψηφίας.  

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

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 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Επί της 14403/27-6-2007 ένστασης του Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας αναφορικά µε 
το διαγωνισµό του έργου «Ζωοφόρος – Προκατάρτιση – Εκµάθηση Ελληνικής 

γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων µεταναστών και προσφύγων σε 
πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.» και επί των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 16231/19-7-07 υπηρεσιακή 
εισήγηση του Τµήµατος Σχέσεων του ∆ήµου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
Χρηµατοδοτήσεων της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του ∆ήµου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 
ΘΕΜΑ : Επί της 14403/27-6-2007 ένστασης του Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας που κατατέθηκε 
στο ∆ήµο Καλαµάτας στα πλαίσια του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«Ζωφόρος – Προκατάρτιση – Εκµάθηση Ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων 
µεταναστών και προσφύγων  σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.», που οι όροι του καταρτίσθηκαν µε 
την 432/26-9-2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και επί των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού .  
 
                            Με την 545/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας, έγινε αποδεκτή η 24874/28-11-2006 ένσταση του Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας και 
στη συνέχεια, η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισµού του έργου, 
συνεδρίασε στις 19 – 6 – 2007 προκειµένου να προβεί στην τεχνική αξιολόγηση της 
υποβαλλόµενης τεχνικής προσφοράς του προγράµµατος του Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
                            Ο ∆ήµος Καλαµάτας µε το 14029/21-6-2007 έγγραφο του, κοινοποίησε το 
Πρακτικό της από 19 – 6 – 2007 συνεδρίασης της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης 
σε όλους τους συµµετέχοντες και το Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας υπέβαλλε το µε αριθµό 
πρωτ. 14306/25-6-2007 αίτηµα, ζητώντας διευκρινήσεις επί των αποτελεσµάτων της 
τεχνικής αξιολόγησης των υποβαλλόµενων προσφορών, οι οποίες του δόθηκαν µε το 
14306/1452/26-6-2007 έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
                            Μέσα στη νόµιµη προθεσµία το Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας κατέθεσε την µε 
αριθµό πρωτ. 14403/27-6-2007 ένσταση για τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
 
                            Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε επί της παραπάνω 
ένστασης την Παρασκευή 6 – 7 – 2007 και ώρα 3:00 µ.µ. προκειµένου να αποφασίσει επί 
αυτής και στην συνέχεια προχώρησε στο άνοιγµα της οικονοµικής προσφοράς του Κ.Ε.Κ. 
∆ήµου Καλαµάτας και στην έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων του διαγωνισµού του 
παραπάνω έργου. Τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών του 
διαγωνισµού κοινοποιήθηκαν στους συµµετέχοντες µε το 16050/17-7-07 έγγραφο του 
∆ήµου Καλαµάτας. 
 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούµε τα εξής: 
 

1. Να αποφανθείτε  επί της  ένστασης  του φορέα Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας, µε 
αριθµό πρωτ. 14403/27-6-2007. 

2. Να αποφανθείτε επί  του διαγωνισµού του έργου «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – 
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Εκµάθηση Ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων µεταναστών και 
προσφύγων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.». 

 
                                                                                             Η ∆ιευθύντρια 
                                                             Αθανασία Ιντζέ 
 
Συν/να: 
1. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. στις 19/6/2007 
2. Έγγραφο µε αριθµό πρωτ. 14029/21-6-2007 
3. Έγγραφο του Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας µε αρ. πρωτ. 14306/25-6-2007 
4. Έγγραφο µε αριθµό πρωτ. 14306/1452/26-6-2007 
5. Ένσταση Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας µε αριθµό πρωτ. 14403/27-6-2007 
6. Πρακτικό - Εισήγηση επί της ένστασης της Γ.Ε.Α. στις 6/7/2007 
7. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. επί των αποτελεσµάτων στις 6/7/2007 
8. Έγγραφο µε αριθµό πρωτ. 16050/17-7-2007» 
       

 
Τα συνηµµένα στην παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση Πρακτικά συνεδριάσεων της σχετικής 
Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 

¨ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
« ΖΩΦΟΡΟΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ. » 
 
                            Στην Καλαµάτα σήµερα 19 Ιουνίου 2007, ηµέρα Τρίτη και ώρα 5:00 µ.µ. 
στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµάτας Κολοκοτρώνη 1 στον Β΄ όροφο, συνήλθε  η 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού του παραπάνω 
έργου, προκειµένου να προβεί στην τεχνική αξιολόγηση της υποβαλλποµενης τεχνικής 
προσφοράς του προγράµµατος του υποψηφίου αναδόχου Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας, του 
οποίου η µε αριθµό πρωτ. 24874/28-11-2006 ένσταση κατά των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού, έγινε αποδεκτή από την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µε την 
545/2006 απόφασή της. 
 

Σύµφωνα µε τα δελτία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του συνόλου των 
υποψηφίων, ο Απόλυτος και Συνολικός βαθµός των τεχνικών προσφορών των 
προγραµµάτων προκατάρτισης που αξιολογήθηκαν, κατά φθίνουσα τάξη διαµορφώθηκε ως 
εξής: 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΤΠ ΣΒΤΠ 
11101176 ΚΕΚ ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ 87,28 100,00 

11101073 MASTER Κ.Ε.Κ. 84,79 97,15 

11101185 CONSUL Κ.Ε.Κ. 81,05 92,86 

12101227 ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. 80,13 91,81 

12101236 Κ.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

67,22 67,22 

 
                           Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται ως εξής : 
 
 
                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                      Λίβας Ανδρέας                                   1. Γιαννίκου Σταυρούλα 
                                                                                 2. Μασούρη Γαριφαλιά  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

« ΖΩΦΟΡΟΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ. » 
 
Εισήγηση επί της  µε αριθµό πρωτ. 14403/27-6-2007 ένστασης του  Κ.Ε.Κ. ∆ήµου 
Καλαµάτας, που κατατέθηκε στο ∆ήµο Καλαµάτας στα πλαίσια του διαγωνισµού για 
την επιλογή αναδόχου του έργου 
  
                            Στην Καλαµάτα σήµερα 6 Ιουλίου 2007, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 
µ.µ. στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµάτας Κολοκοτρώνη 1 στον Β΄ όροφο, συνήλθε  η 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού του παραπάνω 
έργου, που συστήθηκε µε την µε αριθµό 433/26-9-2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας και συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 24585/23-11-2006 
απόφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας, αποτελούµενη από τους : 

1. Λίβα Ανδρέα ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Λαγωνικάκο Σπύρο, 
υπάλληλοι Π.Ε. του ∆ήµου Καλαµάτας 

2. Γιαννίκου Σταυρούλα ως µέλος, µε αναπληρωτή της τον Γκλινό Γεώργιο, 
αξιολογητές µέλη του Ε.Μ.Α. 

3. Μασούρη Γαριφαλιά ως µέλος, µε αναπληρώτρια της την Μηλιώνη 
Φωτεινή, αξιολογητές µέλη του Ε.Μ.Α. 

 
Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος του ∆ήµου Καλαµάτας 
Τριανταφυλλίδη Βασιλική. 
 
                            Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά την συνεδρίαση της στις 19-
6-2007, προέβη στην τεχνική αξιολόγηση της υποβαλλόµενης τεχνικής προσφοράς του 
υποψήφιου αναδόχου Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας, του οποίου η µε αριθµό πρωτ. 24874/28-
11-2006 ένσταση κατά των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, έγινε αποδεκτή από την 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µε την 545/2006 απόφαση της. 
                            Το πρακτικό της από 19-6-2007 συνεδρίασης της Επιτροπής, 
κοινοποιήθηκε σε όλους τους υποψήφιους µε το µε αριθµό πρωτ. 14029/21-6-2007 
έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας.  
                            Μέσα στην νόµιµη προθεσµία, στο ∆ήµο Καλαµάτας,  κατατέθηκε 
ένσταση από τον φορέα Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας µε αριθµό πρωτ. 14403/27-6-2007. 
 
                            
                            Τα µέλη της  Επιτροπής εξετάζοντας τους λόγους που αναφέρονται στην 
εν λόγω  ένσταση , καταθέτουν  τα εξής:  
Η κ. Γιαννίκου Σταυρούλα: Η επιλογή των καταρτιζοµένων γίνεται από την τριµελή 
Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων και όχι από τον υποψήφιο ανάδοχο και κατά την γνώµη 
µου το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έτσι όπως έχει σχεδιαστεί θα µπορούσε να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων. 
                            Τα άλλα δυο µέλη, η κ. Μασούρη Γαρυφαλλιά και ο Πρόεδρος κ. Λίβας 
Ανδρέας,  καταθέτουν τα εξής σχετικά µε το σηµείο της ένστασης που αναφέρεται στην 
κρίση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ότι «στερείται προδήλως νοµίµου και επαρκούς 
αιτιολογίας» : 
  
Α) Εκτιµήθηκε ότι για την οµάδα κριτηρίων ΙΙ η βαθµολογία κάτω του 50 έπρεπε να 
αιτιολογηθεί,  διότι ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού περιεχοµένου του προγράµµατος είναι 
αόριστος. Με άλλα λόγια,  ο παραπάνω σχεδιασµός δεν έχει εξατοµικευθεί στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες / εκπαιδευτικό επίπεδο, της οµάδας στόχου, οι οποίες σηµειωτέον 
και δεν προσδιορίζονται στην πρόταση. 
Β) Σε σχέση µε την χαµηλή βαθµολογία της κατηγορίας κριτηρίων ΙΙΙ το µέλος της 
Επιτροπής κ. Μασούρη Γαρυφαλλιά, την αιτιολογεί ως ασαφή, επειδή η µέθοδος 
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αξιολόγησης / παρακολούθησης των εκπαιδευοµένων δεν εξειδικεύεται σε εκπαιδευτικές 
ανάγκες / εκπαιδευτικό επίπεδο της οµάδας στόχου. 
Γ) Τέλος εκτιµήθηκε, ότι για την οµάδα κριτηρίων IV η οποία αναφέρεται στην επάρκεια και 
την αποτελεσµατικότητα του υποψηφίου αναδόχου, δεν ήταν αναγκαία η αιτιολόγηση της, 
επειδή η βαθµολογία ήταν υψηλή και χωρίς αποκλίσεις (κατά µέσο όρο 85) και ως εκ 
τούτου αυτονόητη η επάρκεια του υποψήφιου αναδόχου.  
                            Σχετικά µε το σηµείο της ένστασης που αναφέρει ότι «η αξιολόγηση 
ενεργείται κατά παράβαση των όρων της προκήρυξης», έχουν να παρατηρηθούν τα εξής: 
Α) Η πρόταση του υποψηφίου αναδόχου δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις της 
προκήρυξης που οι όροι της καταρτίσθηκαν µε την Α.∆.Ε 432/2006 του ∆ήµου Καλαµάτας 
(προέγκριση δηµοπράτησης 8033/7-9-2006 απόφαση της Ε.Υ.∆. του Ε.Π. Πελοποννήσου), 
στην οποία ορίζεται στο άρθρο 1 και στο στοιχείο 6 ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
υποψηφίων καταρτιζοµένων πρέπει να είναι στοιχειώδες. 
Β) Ο σχεδιασµός του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού προγράµµατος οφείλει να βασίζεται 
σε οµοιογενή χαρακτηριστικά (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης) των υποψηφίων καταρτιζοµένων. 
Αυτή είναι και η  άποψη η οποία έχει  καταγραφεί και στο ∆ελτίο Αξιολόγησης Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Μετά από τα παραπάνω, η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την απόρριψη της ένστασης του φορέα Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας.  
 
                           Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται ως εξής : 
 
 
                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                      Λίβας Ανδρέας                                   1. Γιαννίκου Σταυρούλα 
                                                                                 2. Μασούρη Γαριφαλιά    

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
« ΖΩΦΟΡΟΣ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ 

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Ε.Κ.» 
 

 
                            Στην Καλαµάτα σήµερα 6 Ιουλίου 2007 , ηµέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 
µ.µ. στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµάτας Κολοκοτρώνη 1 στον Β΄ όροφο, συνήλθε  η 
Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού του παραπάνω 
έργου, που συστήθηκε µε την µε αριθµό 433/26-9-2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας και συγκροτήθηκε µε την µε αριθµό 24585/23-11-2006 
απόφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας, αποτελούµενη από τους : 
 
 

4. Λίβα Ανδρέα ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον Λαγωνικάκο Σπύρο, 
υπάλληλοι Π.Ε. του ∆ήµου Καλαµάτας 

5. Γιαννίκου Σταυρούλα ως µέλος, µε αναπληρωτή της τον Γκλινό Γεώργιο, 
αξιολογητές µέλη του Ε.Μ.Α. 

6. Μασούρη Γαριφαλιά ως µέλος, µε αναπληρώτρια της την Μηλιώνη 
Φωτεινή, αξιολογητές µέλη του Ε.Μ.Α. 

 
Χρέη Γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος του ∆ήµου Καλαµάτας 
Τριανταφυλλίδη Βασιλική, 
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Για τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ανοίγµατος των προσφορών, ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, 
ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών, υπολογισµού των ανοιγµένων προσφορών, που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του ανοιχτού δηµόσιου διαγωνισµού µε κλειστές 
προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συµφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχων 
του παραπάνω  έργου, λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αναλυτικού τεύχους της 
προκήρυξης του έργου, που προκηρύχθηκε µε την µε αριθµό 432/26-9-2006 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 

Έλεγχος πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών 
 

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής στις 23 Νοεµβρίου 2006 αποσφραγίστηκαν οι 
προσφορές των παρακάτω Κ.Ε.Κ. : 

1. Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, µε αριθµό πρωτ. 24569/23-11-2006 
2. MASTER Κ.Ε.Κ. Α.Ε., µε αριθµό πρωτ. 24570/23-11-2006 
3. Consul Κ.Ε.Κ. , µε αριθµό πρωτ. 24571/23-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ., µε αριθµό πρωτ. 24580/23-11-2006 
5. Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας, µε αριθµό πρωτ. 24583/23-11-2006 

  
Για το καθένα από αυτά συµπληρώθηκε αναλυτικός πίνακας ελέγχου των δικαιολογητικών, 
ο οποίος επισυνάπτεται στο από 7 – 12 – 2006 πρακτικό της Επιτροπής. 
 
Κατά την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών του υποψήφιου φορέα MASTER 
Κ.Ε.Κ. στο δικαιολογητικό που υπάρχει στο σηµείο 4 και επαναλαµβάνεται στο σηµείο 15 
του φακέλου των δικαιολογητικών και είναι βεβαίωση από την Νοµαρχία Αθηνών του 
Νοτίου Τοµέα της ∆ιεύθυνσης Ανωνύµων Εταιριών και Εµπορίου, µε αριθµό πρωτ. 
12268/06, η ηµεροµηνία 20/9/06 που αναγράφεται και συγκεκριµένα ο µήνας (9) είναι 
χειρόγραφη διόρθωση και όχι µηχανογραφηµένη εγγραφή όπως είναι το υπόλοιπο κείµενο 
της βεβαίωσης. 
                            Σύµφωνα µε το άρθρο 13 – Περιεχόµενο φακέλου προσφοράς, 
παράγραφος 5, της σχετικής προκήρυξης, οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, 
σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη. 
                            Μετά από τα παραπάνω, η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, οµόφωνα αποφάσισε να ζητηθεί έγγραφη διευκρίνιση ως προς το 
προαναφερόµενο σηµείο από τον υποψήφιο φορέα MASTER Κ.Ε.Κ., προκειµένου να 
ολοκληρωθεί το πρώτο  στάδιο της αξιολόγησης, σύµφωνα µε το άρθρο 28 της σχετικής 
προκήρυξης. 
 
Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης στις 24 Νοεµβρίου 2006 και ώρα 1:30 µ.µ., µετά  
από το 23 Νοεµβρίου 2006 πρακτικό της µε το οποίο ζήτησε διευκρίνιση από τον υποψήφιο 
ανάδοχο MASTER Κ.Ε.Κ. σύµφωνα µε το από 23 Νοεµβρίου 2006 έγγραφό της το οποίο 
του κοινοποιήθηκε µε το µε αριθµό πρωτ. 24672/24-11-2006 έγγραφο του ∆ήµου 
Καλαµάτας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του από 7 – 12 – 2007 Πρακτικού 
της, συνεδρίασε, προκειµένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο της πληρότητας των 
δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων. 
 
                            Ο υποψήφιος ανάδοχος MASTER Κ.Ε.Κ. µε το µε αριθµό πρωτ. ∆ήµου 
Καλαµάτας 24702/24-11-2006 έγγραφο του απέστειλε στην Αναθέτουσα Αρχή την 
διευκρίνιση που του ζητήθηκε. 
                            Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης, αφού παρέλαβε από την 
Αναθέτουσα Αρχή το παραπάνω έγγραφο του MASTER Κ.Ε.Κ. οµόφωνα έκρινε ότι η 



Συνεδρίαση :  28/2007 ∆ευτέρα  23/07/2007 ΑΠΟΦΑΣΗ   270/2007 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   7

διευκρίνιση που παρείχε ο υποψήφιος είναι αποδεκτή και ολοκλήρωσε την εξέταση του 
φακέλου των δικαιολογητικών του ιδίου.  
                            Στην συνέχεια η Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ’ όψη της τους όρους της 
προκήρυξης, ολοκλήρωσε τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών όλων των 
υποψηφίων και οµόφωνα έκρινε πλήρη βάση των όρων της προκήρυξης τα δικαιολογητικά 
των : 
 

1. Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, µε αριθµό πρωτ. 24569/23-11-2006 
2. MASTER Κ.Ε.Κ. Α.Ε., µε αριθµό πρωτ. 24570/23-11-2006 
3. Consul Κ.Ε.Κ. , µε αριθµό πρωτ. 24571/23-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ., µε αριθµό πρωτ. 24580/23-11-2006 
5. Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας , µε αριθµό πρωτ. 24583/23-11-2006 

                            Όλοι οι υποψήφιοι φορείς που τα δικαιολογητικά τους κρίθηκαν πλήρη, 
προχωρούν στην επόµενη φάση του διαγωνισµού για την αξιολόγηση των υποβαλλόµενων 
τεχνικών τους προσφορών. 
 

Εξέταση κριτηρίων αποκλεισµού τεχνικών προσφορών 
 

Στο επόµενο στάδιο, η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης στην συνεδρίαση της στις 24 
Νοεµβρίου 2006 και ώρα 5:00 µ.µ. προχώρησε στον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων 
αποκλεισµού των τεχνικών προσφορών, σύµφωνα µε το άρθρο 28 της προκήρυξης. 
 
Η  Επιτροπή αφού εξέτασε τα κριτήρια αποκλεισµού των τεχνικών προσφορών του 
συνόλου των φορέων που υπέβαλαν πρόταση στο διαγωνισµό, διαπίστωσε τα εξής: 
 
Ο Φορέας «Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας», για την τεχνική προφορά που υπέβαλλε, 
παρουσίασε αναντιστοιχία  µεταξύ των ζητούµενων στοιχείων της προκήρυξης και της 
τεχνικής προσφοράς της πρότασης που υπέβαλλε και ειδικότερα υπάρχει αναντιστοιχία 
ανάµεσα στο προαπαιτούµενο εκπαιδευτικό επίπεδο (στοιχειώδης εκπαίδευση) των 
καταρτιζόµενων σύµφωνα µε το άρθρο 1 παράγραφος 6 της σχετικής προκήρυξης και το 
προτεινόµενο (ανεξάρτητο εκπαιδευτικό επίπεδο) του υποψήφιου αναδόχου. Η εν λόγω 
διαπίστωση  αποτελεί κριτήριο αποκλεισµού της τεχνικής προσφοράς του Κ.Ε.Κ. ∆ήµου 
Καλαµάτας. 
                            Μετά από τα παραπάνω, οµόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι φορείς 
που πληρούν τους όρους που θέτει η προκήρυξη όσον αφορά τα κριτήρια αποκλεισµού 
των τεχνικών προσφορών και προχωρούν στο επόµενο στάδιο της αξιολόγησης είναι : 
 

1. Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, µε αριθµό πρωτ. 24569/23-11-2006 
2. MASTER Κ.Ε.Κ. Α.Ε., µε αριθµό πρωτ. 24570/23-11-2006 
3. Consul Κ.Ε.Κ. , µε αριθµό πρωτ. 24571/23-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ., µε αριθµό πρωτ. 24580/23-11-2006 

 
Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας εξέτασης των κριτηρίων αποκλεισµού των τεχνικών 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισµού αυτού, αποτυπώνονται στα 
∆ελτία Καταγραφής Κριτηρίων Αποκλεισµού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του 
από 7 – 12 – 2007 Πρακτικού της Επιτροπής. 
 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
 

Μετά την 1η φάση Αξιολόγησης (έλεγχος κριτηρίων αποδοχής), έγινε η τεχνική αξιολόγηση 
των προσφορών από την Επιτροπή στη συνεδρίαση της στις 25 Νοεµβρίου 2006, 
σύµφωνα µε τα ∆ελτία Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του από 7 – 12 - 2007 Πρακτικού και σύµφωνα µε το 
άρθρο 28 της προκήρυξης και προχώρησε  στη βαθµολογική κατάταξη των 
προγραµµάτων, όπως αυτή αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 
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ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΤΠ ΣΒΤΠ 

11101176 Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ 87,28 100,00 

11101073 MASTER Κ.Ε.Κ. 84,79 97,15 

11101185 CONSUL Κ.Ε.Κ. 81,05 92,86 

12101227 ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. 80,13 91,81 

 
                            Ο ∆ήµος Καλαµάτας µε το µε αριθµό πρωτ.24801/27-11-2006 έγγραφο 
του, κοινοποίησε τα Πρακτικά της Επιτροπής στους υποψηφίους και ο φορέας «Κ.Ε.Κ. 
∆ήµου Καλαµάτας» υπέβαλε την µε αριθµό πρωτ. 24874/28-11-2006 ένσταση κατά των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. 
                            Η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά την συνεδρίαση της στις 7 – 
12 – 2006 και ώρα 10:00 π.µ., εξετάζοντας της παραπάνω ένσταση, οµόφωνα εισηγείται 
προς την ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας την απόρριψη της, όπως φαίνεται 
και στο αντίστοιχο Πρακτικό της                                                    
                            Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας µε την 545/2006 
απόφαση της, κάνει αποδεκτή την µε αριθµό πρωτ. 24874/28-11-2006 ένσταση του Κ.Ε.Κ. 
∆ήµου Καλαµάτας κατά των αποτελεσµάτων το 
υ διαγωνισµού χωρίς αιτιολογία. Μετά από αυτό, η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
στην συνεδρίασή της στις 19 – 6 – 2007 προέβη στην τεχνική αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς του Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
                            Σύµφωνα µε τα δελτία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών του 
συνόλου των υποψηφίων, ο Απόλυτος και ο Συνολικός Βαθµός των τεχνικών προσφορών 
των προγραµµάτων που αξιολογήθηκαν, κατά φθίνουσα τάξη, διαµορφώθηκε ως εξής: 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΕΚΕΠΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΒΤΠ ΣΒΤΠ 

11101176 Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ 87,28 100,00 

11101073 MASTER Κ.Ε.Κ. 84,79 97,15 

11101185 CONSUL Κ.Ε.Κ. 81,05 92,86 

12101227 ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. 80,13 91,81 

12101236 Κ.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

67,22 77,02 

 
                            Ο ∆ήµος Καλαµάτας µε το µε αριθµό πρωτ. 14029/21-6-2007 έγγραφο 
του, κοινοποίησε το από 19 – 6- 2007 Πρακτικό της Επιτροπής σε όλους τους υποψήφιους, 
και το Κ.Ε.Κ. του ∆ήµου Καλαµάτας υπέβαλε την µε αριθµό πρωτ. 14403/27-6-2007 
ένσταση κατά των αποτελεσµάτων, µέσα στη νόµιµη προθεσµία. 
                            Η Επιτροπή εξετάζοντας τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω 
ένσταση, κατά πλειοψηφία αποφάσισε την απόρριψή της, όπως φαίνεται και στο από 6 – 7 
– 2007 και ώρα 3:00 µ.µ. Πρακτικό της και ειδικότερα: 
 «Η κ. Γιαννίκου Σταυρούλα: Η επιλογή των καταρτιζοµένων γίνεται από την τριµελή 
Επιτροπή Επιλογής Ωφελουµένων και όχι από τον υποψήφιο ανάδοχο και κατά την γνώµη 
µου το εκπαιδευτικό πρόγραµµα έτσι όπως έχει σχεδιαστεί θα µπορούσε να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των εκπαιδευόµενων. 
                            Τα άλλα δυο µέλη, η κ. Μασούρη Γαρυφαλλιά και ο Πρόεδρος κ. Λίβας 
Ανδρέας,  καταθέτουν τα εξής σχετικά µε το σηµείο της ένστασης που αναφέρεται στην 
κρίση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής ότι «στερείται προδήλως νοµίµου και επαρκούς 
αιτιολογίας» : 
  
Α) Εκτιµήθηκε ότι για την οµάδα κριτηρίων ΙΙ η βαθµολογία κάτω του 50 έπρεπε να 
αιτιολογηθεί,  διότι ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού περιεχοµένου του προγράµµατος είναι 
αόριστος. Με άλλα λόγια,  ο παραπάνω σχεδιασµός δεν έχει εξατοµικευθεί στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες / εκπαιδευτικό επίπεδο, της οµάδας στόχου, οι οποίες σηµειωτέον 
και δεν προσδιορίζονται στην πρόταση. 
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Β) Σε σχέση µε την χαµηλή βαθµολογία της κατηγορίας κριτηρίων ΙΙΙ το µέλος της 
Επιτροπής κ. Μασούρη Γαρυφαλλιά, την αιτιολογεί ως ασαφή, επειδή η µέθοδος 
αξιολόγησης / παρακολούθησης των εκπαιδευοµένων δεν εξειδικεύεται σε εκπαιδευτικές 
ανάγκες / εκπαιδευτικό επίπεδο της οµάδας στόχου. 
Γ) Τέλος εκτιµήθηκε, ότι για την οµάδα κριτηρίων IV η οποία αναφέρεται στην επάρκεια και 
την αποτελεσµατικότητα του υποψηφίου αναδόχου, δεν ήταν αναγκαία η αιτιολόγηση της, 
επειδή η βαθµολογία ήταν υψηλή και χωρίς αποκλίσεις (κατά µέσο όρο 85) και ως εκ 
τούτου αυτονόητη η επάρκεια του υποψήφιου αναδόχου.  
                            Σχετικά µε το σηµείο της ένστασης που αναφέρει ότι «η αξιολόγηση 
ενεργείται κατά παράβαση των όρων της προκήρυξης», έχουν να παρατηρηθούν τα εξής: 
Α) Η πρόταση του υποψηφίου αναδόχου δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις της 
προκήρυξης που οι όροι της καταρτίσθηκαν µε την Α.∆.Ε 432/2006 του ∆ήµου Καλαµάτας 
(προέγκριση δηµοπράτησης 8033/7-9-2006 απόφαση της Ε.Υ.∆. του Ε.Π. Πελοποννήσου), 
στην οποία ορίζεται στο άρθρο 1 και στο στοιχείο 6 ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
υποψηφίων καταρτιζοµένων πρέπει να είναι στοιχειώδες. 
Β) Ο σχεδιασµός του περιεχοµένου του εκπαιδευτικού προγράµµατος οφείλει να βασίζεται 
σε οµοιογενή χαρακτηριστικά (π.χ. επίπεδο εκπαίδευσης) των υποψηφίων καταρτιζοµένων. 
Αυτή είναι και η  άποψη η οποία έχει  καταγραφεί και στο ∆ελτίο Αξιολόγησης Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας». 
 

Άνοιγµα Οικονοµικών προσφορών 
 
Στις συνεδριάσεις  της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης στις 7 ∆εκεµβρίου 2006, και 
στις 6 Ιουλίου 2007 αποσφραγίστηκαν όλοι οι υποφάκελοι των οικονοµικών προσφορών 
των υποψηφίων αναδόχων. Όλοι οι φορείς είχαν ενηµερωθεί για την ηµέρα και την ώρα 
ανοίγµατος των οικονοµικών προσφορών µε τα µε αριθµούς πρωτ. 24801/27-11-2006 και 
14029/21-6-2007 έγγραφα του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Για κάθε πρόγραµµα καταγράφηκε η συνολική προσφερόµενη τιµή και υπολογίστηκε το 
προτεινόµενο ωριαίο κόστος του προγράµµατος . ∆ιαπιστώθηκε ότι το ωριαίο κόστος δεν 
ήταν άνω των 12,30 €.  
 
Στη συνέχεια, βαθµολόγησε τις οικονοµικές προσφορές υπολογίζοντας το Σ.Β.Ο.Π., όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 28 της προκήρυξης, ο οποίος καταγράφηκε στα ∆ελτία 
Ανοιγµένης Προσφοράς  και στον πίνακα µε τα αποτελέσµατα αξιολόγησης οικονοµικών 
προσφορών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος πρακτικού. 
 

Υπολογισµός ανοιγµένων προσφορών 
 
Στη φάση αυτή, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη βαθµολογία των τεχνικών 
προσφορών και των οικονοµικών προσφορών, προέβη στην τελική αξιολόγηση των 
προσφορών για κάθε πρόγραµµα, κατά φθίνουσα τάξη µε τον υπολογισµό της 
συµφερότερης προσφοράς. 
Η Ανοιγµένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε προγράµµατος υπολογίστηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 28 της προκήρυξης και αποτυπώθηκε στο ∆ελτίο Ανοιγµένης Προσφοράς. 
 
Τέλος, µε βάση τις Ανοιγµένες Προσφορές η Επιτροπή προέβη στην κατάταξη των 
προγραµµάτων κατά φθίνουσα σειρά βαθµού Ανοιγµένης Προσφοράς (ΑΠ), όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΕΚΕΠΙΣ 

ΦΟΡΕΑΣ Σ.Β.Τ.Π. Σ.Β.Ο.Π. Α.Π. = 
Σ.Β.Τ.Π.*0,8+Σ.Β.Ο.Π.*0,2 

ΚΑΤ/ΞΗ 

11101176 ΚΕΚ ∆ΙΟΝ 
ΕΠΕΚΑ 

100,00 99,90 99,98 1 

11101073 MASTER Κ.Ε.Κ. 97,15 99,90 97,70 2 
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11101185 CONSUL Κ.Ε.Κ. 92,86 100,00 94,29 3 

12101227 ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. 91,81 99,81 93,41 4 

12101236 Κ.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

67,22 99,90 73,76 5 

 
Μετά από τα παραπάνω, η Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

 
Την κατακύρωση του διαγωνισµού του έργου «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – 
Εκµάθηση Ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, µεταναστών και 
προσφύγων» στο φορέα Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ. 
 
 
                            Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται ως εξής : 
 
 
                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                      Λίβας Ανδρέας                                   1. Γιαννίκου Σταυρούλα 
                                                                                 2. Μασούρη Γαρυφαλλιά¨    

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόµενα, µειοψηφούντος του δηµοτικού συµβούλου κ. Μπάκα Ιωαν. ο οποίος 
δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 

Ι.   Απορρίπτει την ένσταση του φορέα ¨Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας¨ που 
κατατέθηκε στο ∆ήµο Καλαµάτας µε το υπ΄ αριθµ. 165/27-06-2007 έγγραφο 
του φορέα - αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 14403/27-6-2007 για τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού του έργου «Ζωφόρος – Προκατάρτιση – Εκµάθηση Ελληνικής 
Γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, µεταναστών και προσφύγων σε 
πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.», σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
και Αξιολόγησης (Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης) του εν λόγω 
διαγωνισµού η οποία καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό της που 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

  
 
ΙΙ. Κατακυρώνει το διαγωνισµό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ζωφόρος 

– Προκατάρτιση – Εκµάθηση Ελληνικής γλώσσας ανέργων παλιννοστούντων, 
µεταναστών και προσφύγων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.»,  στο φορέα ¨Κ.Ε.Κ. 
∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ¨ σύµφωνα µε την εισήγηση της Επιτροπής  ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης (Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης) του εν λόγω 
διαγωνισµού η οποία καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό της που 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 27 Ιουλίου  2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


