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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Οκτωβρίου 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 41/25-10-2007
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) Αλευράς
∆ιονύσιος, 2) Καµβυσίδης Ιωάννης, 3) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος και
5) Λαγανάκος Γεώργιος.
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα το τακτικό µέλος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος
συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Πολίτη ∆ηµήτριο.

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.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.
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 5ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού για «Φυτεύσεις
και δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα χώρων πρασίνου».
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 24645/25-10-2007
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ (Νο 1 και Νο 2) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ TΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.
Σας υποβάλουµε, σύµφωνα µε το Ν. 3263/04 και το άρθρο 4 παρ. 4.1 της
διακήρυξης, τα πρακτικά της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού που διεξήχθη στις 16-10-2007 για το
έργο: «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ».
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. Από το πρακτικό Νο 2
προκύπτει προσωρινός µειοδότης ο κ, Λάµπος Νικ. Ιωάννης µε ποσοστό έκπτωσης 36%
και εισηγούµεθα τη λήψη απόφασης για κατοκύρωση του διαγωνισµού.
Συν/να : 1) Πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού Νο 1.
2) Πρακτικό της επιτροπής Νο 2.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά Πρακτικά του ∆ιαγωνισµού τα οποία
έχουν ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο)
∆ιεξαγωγής ∆ηµόσιου Μειοδοτικού ∆ιαγωνισµού 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: «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”» προϋπολογισµού:
44.366,91€ (συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α).
Στη Καλαµάτα, και στην ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, οδός
Παπατσώνη αριθµός 4 σήµερα την 16 Οκτωβρίου 2007 ηµέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.µ
οι υπογράφοντες :
Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη Γεωπόνος
Τα Μέλη : Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Τεχνολόγος Γεωπόνος και
Ασηµάκος Νικόλαος 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. 328/2007 απόφαση 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
∆ιακήρυξη, 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.
Ο εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που έχει οριστεί, µε το αριθµό 112/26-092007 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 στο διαγωνισµό.
Αφού λάβαµε υπόψη µας
Την διακήρυξη τη δηµοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 328/2007
Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας, περίληψη της οποίας
δηµοσιεύθηκε στις εφηµερίδες:
1.
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 27/09/2007
2.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 27/09/2007
3.
ΜΕΣ. ΛΟΓΟΣ 27/09/2007
και την υπ. αρ. 328/2007 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου Καλαµάτας µε
την οποία ορίσθηκε η ανωτέρω ηµεροµηνία διαγωνισµού,
Κηρύξαµε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαµε τους 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: «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ
ΑΡ. Α. Τ.
ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ
1.
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ε.∆.Ε.
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Φ 481008
ΓΕΝΝΑΤΟΣ
Α∆ΕΙΑ
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
2.
000763348
3
4
5
6

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΛΑΜΠΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΟΣ
Ε.∆.∆.Ε
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΞΥ∆ΕΑΣ ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.∆.Ε
ΞΥ∆ΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ - ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ
Ο.Ε.
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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), 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 της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία τους (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: «ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ
∆ΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Α/Α
1.
2.
3.

4.
5.
6.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΓΕΝΝΑΤΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ε.∆.Ε.
ΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚ.
ΛΑΜΠΟΣ ∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ
Ε.∆.∆.Ε
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΞΥ∆ΕΑΣ
ΝΙΚ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε.∆.Ε
ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΣΤΑΚΗΣ
- ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ Ο.Ε.

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%)

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

8%

Οκτώ

40.817,55

34%

Τριάντα τέσσερα

29.282,16

36%

Τριάντα έξι

28.394,82

33%

Τριάντα τρία

29.725,82

31%

Τριάντα ένα

30.613,17

52%

Πενήντα δυο

21.296,12

Στην συνέχεια η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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 ∆ιακήρυξης.
Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό της οικονοµικής προσφοράς,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 609/85. Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα
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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 των: Νίκου Γεώργιου, Χριστοδουλάκη Παναγιώτη, και της εταιρείας
Τσερπές – Κωστάκης – Παπαδέας Ο.Ε. δεν ήταν πλήρη. Συγκεκριµένα ο Νίκου Γεώργιος
δεν υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση για το ανεκτέλεστο και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει
διαπράξει πειθαρχικό παράπτωµα. Ο Χριστοδουλάκης Παναγιώτης δεν έχει υποβάλει
βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για τα ανεκτέλεστα έργα που δηλώνει ότι έχει στο
∆ασαρχείο Καλαµάτας και η φορολογική ενηµερότητα είναι ληγµένη (λήξη ισχύος
17/09/2007). Η εταιρεία Τσερπές – Κωστάκης – Παπαδέας Ο.Ε. δεν υπέβαλε εγγυητική
επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό.
Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, τις διατάξεις του Ν. 3263/04
και του Π.∆. 609/85, τις οικονοµικές προσφορές των διαγωνιζοµένων, διαµόρφωσε τον
τελικό πίνακα κατάταξης ως εξής:

Α/Α

1.
2.
3.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
(%)

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

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚ.
ΛΑΜΠΟΣ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ Ε.∆.∆.Ε

36%

Τριάντα έξι

28.394,82

ΞΥ∆ΕΑΣ ΝΙΚ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Ε.∆.Ε
ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ε.∆.Ε.

31%

Τριάντα ένα

30.613,17

8%

Οκτώ

40.817,55

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 ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Χιουρέα Αικατερίνη

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Χρυσανθακόπουλος Κων/νος
2. Ασηµάκος Νικόλαος

Συνοδεύεται από :
Πίνακα Καταχώρησης ∆ικαιολογητικών»
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ΑΠΟΦΑΣΗ 394/2007

∆ευτέρα 29/10/2007

«(ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2)
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
Στη ∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας σήµερα, 24η του µηνός Οκτωβρίου
του έτους 2007, ηµέρα Τετάρτη οι κάτωθι:
1. Χιουρέα Αικατερίνη, γεωπόνος (Πρόεδρος)
2. Χρυσανθακόπουλος Κων/νος, τεχνολόγος γεωπόνος (Μέλος)
3. Ασηµάκος Νικόλαος, εργοδηγός (Μέλος)
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 µ ε την
υ π. α ρ. 328/2007 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής (άρθρο 21 του Π.∆.609/85 και του άρθρου 2 του Ν.3264/04),
συνήλθαµε στα γραφεία της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, δ/νση
Παπατσώνη 4 Τ.Κ 24100 Καλαµάτα, προκειµένου να ολοκληρώσουµε το από 16-10-2007
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 ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚ. ΛΑΜΠΟΥ του οποίου η προσφορά είναι η χαµηλότερη (36%) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν 3263/2004.
Αναλυτικότερα έχουµε :
Αξία εργασιών:
ΕΟ % ΕΕ (18%):
Άθροισµα 1:
Απρόβλεπτα (15%):
Άθροισµα 2:
ΦΠΑ (19%):
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ:

€ 17.583,78
€ 3.165,08
€20.748,86
€ 3.112,33
€ 23.861,19
€ 4.533,63
€ 28.394,82

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα και υπογράφτηκε όπως πιο κάτω
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2.

ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της τα
προαναφερόµενα,
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ΑΠΟΦΑΣΗ 394/2007

∆ευτέρα 29/10/2007

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου
«Φυτεύσεις και δευτερεύοντα αρδευτικά δίκτυα χώρων πρασίνου», στον κ.
Λάµπο Νικ. Ιωάννη, µε ποσοστό έκπτωσης 36%.

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Αλευράς ∆ιονύσιος
2. Καµβυσίδης Ιωάννης
3. Κοσµόπουλος Βασίλειος
4. Κουδούνης Αργύριος
5. Λαγανάκος Γεώργιος
6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 30 Οκτωβρίου 2007
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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