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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   089/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 16η Μαρτίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 10η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-03-2009 

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

 

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

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος  

και 5) Ηλιόπουλος Παναγιώτης. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 

 

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 πρακτικών και ενστάσεων του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΑ 

ΚΑΙ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 4978/6-3-2009 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΘΕΜΑ: Επί πρακτικού και ενστάσεων, του διαγωνισμού της  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΑ  ΚΑΙ  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ» 

 
Σας διαβιβάζουμε τα πρακτικά διενέργειας του   διαγωνισμού  που διεξήχθη 

στις 20/01/2008, για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΤΕΧΝΗΤΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΑ  ΚΑΙ  
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ».  

Επίσης και τις δύο ενστάσεις που κατατέθηκαν κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισμού. 

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 11389 (ΕΚΠΟΤΑ), άρθρο 1 
παράγραφος α, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού θα πρέπει να 
υποβάλλεται «στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό 
του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται 
και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη δημαρχιακή 
επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού.»  

Οι παραπάνω ενστάσεις κατατέθηκαν και οι δύο στις 09/01/2009, η 
δημοσίευση στις εφημερίδες έγινε στις 05/12/2008 και η ημερομηνία διαγωνισμού 
ήταν  στις 20/01/2009. Από τα παραπάνω φαίνεται ότι και οι δύο ενστάσεις 
υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα.  

Όσο αφορά την ουσία των ενστάσεων σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:  
1. Σε σχέση με την ένσταση της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΕ», θεωρούμε ότι οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην μελέτη μας 
είναι επαρκείς και εξασφαλίζουν τη σωστή τοποθέτηση του χλοοτάπητα και την 
άριστη λειτουργία των γηπέδων. Οι εργασίες που περιγράφει η ένσταση δεν είναι 
απαραίτητες και δεν αποτελούν προϋπόθεση για την πιστοποίηση των γηπέδων 
από τη FIFA. Αυτά αποδεικνύονται και από το γεγονός ότι υπάρχουν 2 εταιρείες 
που κατέθεσαν προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. 
2. Για την ένσταση της εταιρείας «sportechniki» σας ενημερώνουμε ότι με βάση 
στοιχεία από την επίσημη ιστοσελίδα της FIFA, σε γήπεδα πιστοποιημένα με FIFA 
RECOMMENDED Mark 1 Star, δηλαδή με το πιστοποιητικό που ζητάμε για τα δικά 
μας γήπεδα, μπορούν να πραγματοποιηθούν όλοι οι διεθνείς αγώνες εκτός από την 
Τελική Φάση Παγκοσμίου Πρωταθλήματος (Μουντιάλ) και τους αγώνες του 
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Champion League και του κυπέλου UEFA. Είναι προφανές ότι οι αγώνες που 
μπορούν να πραγματοποιηθούν στα γήπεδα μας υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας. 
Οπότε και τα πιστοποιητικά που ζητάμε είναι τα αντίστοιχα. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές που υπάρχουν στην μελέτη μας, όσον αφορά το 
ύψος πέλους των 60 mm,  έχουν φτιαχτεί με βάση την εμπειρία μας από την 
κατασκευή άλλου γηπέδου στην πόλη μας (γήπεδο Στρατοπέδου). Το συγκεκριμένο 
γήπεδο λειτουργεί από το 2006 και αν και έχει πολύ μεγάλη χρήση, δεν έχει 
παρουσιάσει προβλήματα. 

Τα πιστοποιητικά κατά ISO που ζητούνται τόσο από την εταιρεία κατασκευής 
όσο και από τον προμηθευτή, έχουν στόχο να διασφαλίσουν την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ποιότητα των υλικών  εξασφαλίζεται με τις 
συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Όσο αφορά τις επίσημες μεταφράσεις, είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών, 
γεγονός που τηρήθηκε και στο διαγωνισμό. 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί πως το κριτήριο κατακύρωσης του 
διαγωνισμού ορίζεται με την ένταξη στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών από το Υπ. 
Ανάπτυξης και όχι από την υπηρεσία μας. 

 
Κατόπιν των παραπάνω οι δύο ενστάσεις δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη, 

γιατί είναι εκπρόθεσμες και αβάσιμες.  
Παράλληλα εισηγούμεθα την κατακύρωση της προμήθειας στον μειοδότη. 
 

Συν/να : Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 
               Πρακτικό (Νο2 αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς) 
               Ενστάσεις 
               
                                                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Τ.Υ.  
                                 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
                                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ»  
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της  εν λόγω επιτροπής τα 
οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  

                            «Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗN  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΑ  ΚΑΙ  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ», Προϋπολογισμού   

597.284,80 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 20/01/2009, ημέρα  Τρίτη, οι υπογεγραμμένοι : 
1.   Ζάννης  Παναγιώτης 
2.   Κουλουμβάκος Παναγιώτης και 
3.   Κισκήρας Νικόλαος  
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αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 55/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
συνεδριάσαμε δημόσια στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
 

Στο διαγωνισμό προσήλθαν οι 1) EURO*SPORT ΕΠΕ και  2) AREA 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ και κατέθεσαν αντίστοιχα προσφορές. 
Αφού δεν παρουσιάστηκε άλλος ενδιαφερόμενος ενώ η 11:00 π.μ. - ώρα αποδοχής 
προσφορών- έληξε σύμφωνα με τη διακήρυξη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε 
λήξασα την παράδοση των προσφορών. 
 Μετά το άνοιγμα  των δικαιολογητικών συμμετοχής  και την επ’ αυτών κρίση 
της Επιτροπής, η συνεδρίαση έγινε δημοσία. Αφού λάβαμε υπόψη : 
1) την υπ’ αρ. 94/2008 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 597.284,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτή 
εγκρίθηκε με την υπ΄  410/2008 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, 
2)  τον έλεγχο των δικαιολογητικών του  διαγωνισμού, όπως αυτά αναφέρονται στις 
διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 
118/2007 και των συναφών Νόμων, του Π.Δ. 60/2007 – ΦΕΚ 64/16-03-2007, 
Τεύχος Α και στην διακήρυξη της μελέτης,  
 
προέκυψε ότι :  
 
Α) η  EURO*SPORT ΕΠΕ, δεν έχει προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού τα 
παρακάτω δικαιολογητικά : 
 1) Βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του 
εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο 
(4.4 άρθρο διακήρυξης).  
  2) Τουλάχιστον 4 (τέσσερα) πρωτότυπα ή επικυρωμένα πιστοποιητικά, τα οποία 
να αποδεικνύουν ότι ο  προσφερόμενος τεχνητός χλοοτάπητας πέρασε επιτυχώς 
τα test της FIFA και απέκτησε το FIFA RECOMMENDED Mark 1 Star. Έχει 
κατατεθεί μόνο ένα (1) FIFA RECOMMENDED Mark 1 Star για τον προσφερόμενο 
χλοοτάπητα. (4.6.3 άρθρο διακήρυξης).  
  3) Θεωρημένα αντίγραφα τιμολογίων μετά των βεβαιώσεων παραλαβής από τους 
παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα), όπου να αποδεικνύουν ότι η 
κατασκευάστρια εταιρεία έχει τοποθετήσει στην Ελληνική Επικράτεια σε έξι (6) 
κυρία γήπεδα διαστάσεων 100 χ 60 μέτρα, συνθετικό χλοοτάπητα σε αντίστοιχες με 
το παρόν έργο περιπτώσεις.  
Έχει κατατεθεί πίνακας με έξι γήπεδα διαστάσεων τουλάχιστον 100 χ 60 μέτρα, στα 
οποία έχει τοποθετηθεί συνθετικός χλοοτάπητας. 
  
Β) η AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ έχει προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με την μελέτη 
  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της επιτροπής ανακοινώνει ότι αποκλείεται από το 
διαγωνισμό η EURO*SPORT ΕΠΕ για τους παραπάνω λόγους  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ 
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την αποδοχή της «AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ»,  που συμμετείχε  στο διαγωνισμό 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ 
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΑ  ΚΑΙ  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ» 
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής: 

 
                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ζάννης  Παναγιώτης 
2. Κουλουμβάκος Παναγιώτης 
3. Κισκήρας Νικόλαος» 

 

                      Π  Ρ  Α  Κ  Τ  Ι  Κ  Ο  (Νο2) 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗN  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΑ  ΚΑΙ  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ», Προϋπολογισμού   

597.284,80 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 

         Στην Καλαμάτα σήμερα στις 04/03/2009, ημέρα Τετάρτη, οι υπογεγραμμένοι : 
1. Ζάννης  Παναγιώτης 
2. Κουλουμβάκος Παναγιώτης 
3. Κισκήρας Νικόλαος 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του  ανωτέρω διαγωνισμού 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 55/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
συνεδριάσαμε δημόσια στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας προκειμένου 
να αποσφραγίσουμε τις οικονομικές προσφορές για τον διαγωνισμό για την 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΑ  ΚΑΙ  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ». 
 

Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :  
1) την υπ’ αρ. 94/2008 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καλαμάτας, 
προϋπολογισμού 597.284,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αυτή 
εγκρίθηκε με την υπ΄  410/2008 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής, 
2) τη διεξαγωγή του διαγωνισμού στις 20/01/2009, ημέρα Τρίτη και την υποβολή 
προσφορών από τις α) EURO*SPORT ΕΠΕ και  β) AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ, 
3) τον έλεγχο των δικαιολογητικών του  διαγωνισμού, όπως αυτά αναφέρονται στις 
διατάξεις της 11389/93 Υ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), τις διατάξεις του Ν. 2286/95, το Π.Δ. 
118/2007 και των συναφών Νόμων, του Π.Δ. 60/2007 – ΦΕΚ 64/16-03-2007, 
Τεύχος Α και στην διακήρυξη της μελέτης, από τον οποίο προέκυψε ότι  η  
EURO*SPORT ΕΠΕ δεν έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
συμμετοχής που απαιτούνταν από τη διακήρυξη και  
4)  την αποδοχή της «AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ», σύμφωνα με το πρακτικό της 
επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού από 20-01-2009, 
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5) την κοινοποίηση μέσω τηλεομοιοτυπίας του ανωτέρω πρακτικού στις 
συμμετέχουσες εταιρίες και το γεγονός ότι παρελθούσης της προθεσμίας που ορίζει 
η Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), ουδεμία ένσταση υπεβλήθη, 
 

Προχώρησε στη δημόσια αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς της 
«AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ», στο κτήριο της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Καλαμάτας επί της οδού Αριστοδήμου 22, σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009 και ώρα 
10:00 π.μ. σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 4557/03-03-09 πρόσκληση. 

Μετά  το άνοιγμα και τον έλεγχο της προσφοράς της «AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΠΕ», προέκυψε ότι η προσφορά είναι αποδεκτή με τιμή  32,00€ /m2 και με 
συνολικό προϋπολογισμό 477.827,84€ με Φ.Π.Α.  
  

    
Κατόπιν όλων αυτών η επιτροπή ανακηρύσσει προσωρινό προμηθευτή της 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ   ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΑ  ΚΑΙ  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ», την «AREA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΕΠΕ», Καρνεάδου 25-29, Αθήνα, Α.Φ.Μ. 999821994 Δ.Ο.Υ. Ι΄ Αθηνών, με 
προϋπολογισμό προσφοράς:  477.827,84€ με Φ.Π.Α.. 
 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα, και υπογράφεται ως εξής: 
 

ΤΑ  ΜΕΛΗ 

1. Ζάννης  Παναγιώτης 
2. Κουλουμβάκος Παναγιώτης 
3. Κισκήρας Νικόλαος» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Θα πρέπει να ρυθμιστεί, εφ’ όσον θα υπάρξει ανάδοχος, το οικονομικό 
θέμα, διότι εάν δείτε στον προϋπολογισμό υπάρχουν 300.000 € ενώ 

απαιτούνται ….. 
 
Έχει ληφθεί πρόνοια γι’ αυτό. 

 
Εντάξει. Χαίρομαι, αλλά να περάσει και στον προϋπολογισμό. 
 

 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Υιοθετεί την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα πρακτικά της 
επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση 
τεχνητού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου Λουκαρέα και Σπερχογείας, τα 
οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριμένα : 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ι. Απορρίπτει τις από 09/01/2009 υποβληθείσες ενστάσεις των εταιρειών    α) 

«ΔΙΕΘΝΕΣ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΕ» και β) «sportechniki», ως 
εκπρόθεσμες και αβάσιμες.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει την κατακύρωση του  παραπάνω διαγωνισμού στην εταιρεία «AREA 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΕ» με προσφερόμενη τιμή τετρακόσιες εβδομήντα επτά 
χιλιάδες   οκτακόσια    είκοσι    επτά     ευρώ     και    ογδόντα    τέσσερα   λεπτά  

    (477.827,84 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Απριλίου  2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


