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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   155/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 16η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-04-2009 

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) Κουδούνης Αργύριος, 3) Κουρκουτάς Γεώργιος και 4) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ.κ.: Νταγιόπουλος Γεώργιος και Μπάκας Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη και Κοσμόπουλο 

Βασίλειο αντίστοιχα.  

 
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 εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Δαπάνες φύλαξης 

δημοτικού πάρκου». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 10299/30-4-2009 
υπηρεσιακή εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η 
οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤOY ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
«ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ.»  

 
Σας υποβάλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας πρόχειρου επαναληπτικού 

Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 28-04-2009 για την παροχή υπηρεσιών: «δαπάνες 
φύλαξης δημοτικού πάρκου».  

Κατά της Διενέργειας του Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση μέχρι και την 
επόμενη ημέρα από την διενέργεια του Διαγωνισμού και την ανακοίνωση του πρακτικού 
(άρθρο 20 του Π. Δ. 28/80). 

 
  

  Καλαμάτα 30/04/2009 
Ο Α. Δ/ΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
    α.α 

  ΧΙΟΥΡΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
  Γεωπόνος   

Συνημ. : Πρακτικό πρόχειρου Διαγωνισμού» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο πρακτικό της επιτροπής του εν λόγω 
διαγωνισμού, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο) 
  
 Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού  με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς συμπλήρωσης τιμολογίου και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την 
εκτέλεση του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» προϋπολογισμού: 
27.608,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 
 
Στην Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, οδός 
Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την  28η  Απριλίου  2009 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ 
οι υπογράφοντες : 
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Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  γεωπόνος 
Τα Μέλη  : Παχης Λεωνίδας τεχνολόγος γεωπόνος και  
                   Σταματελοπούλου Αγγελική  δασολόγος   
        
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.  119/2009   απόφαση  της  Δημαρχιακής   
Επιτροπής  του   Δήμου   Καλαμάτας, συνήλθαμε  για την διενέργεια της δημοπρασίας 
σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του  Ν.3463/2006, το Π.Δ. 28/80 την 
Υπουρ. Αποφ. 11389/93 «ΕΚΠΟΤΑ», το Ν. 2286/95, το Π.Δ. 346/98 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/00, το Π.Δ. 118/2007, του Ν. 3731/2008 καθώς και το Π.Δ 
60/2007.  

Αφού λάβαμε υπόψη μας  
Την  διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 87/2009 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 
1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 09/04/2009 
2. ΘΑΡΡΟΣ                09/04/2009 
και την υπ. αρ. 119/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με 
την οποία ορίσθηκε η ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού. 
Πριν την έναρξη παραλαβής των προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού έχει παραλάβει 
μέσω πρωτοκόλλου την προσφορά της εταιρείας  Παπαγεωργίου & Σια Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 
993/27-4-2009. 
Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε τον φάκελο 
προσφοράς (φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελος οικονομικής προσφοράς) που 
κατατέθηκε ενώπιον μας και έλαβε  τον αύξοντα αριθμό που φαίνεται πριν το όνομα του και 
ο οποίος γράφτηκε και στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς του και αφού ελέγξαμε την 
νομιμοποίηση του προσώπου που κατέθεσε 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. 
 
Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι ο κάτωθι: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στη δημοπρασία του έργου: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 
ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 

ΑΡ. Α. Τ. 

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ 417403 

2. Σ. ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. MOΥΤΕΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ 433050 

 
Στη συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκε ο φάκελος που περιέχει τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, κατεγράφησαν στον «Πίνακα Καταχώρησης 
Δικαιολογητικών» που συνοδεύει το Παρόν Πρακτικό τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
περιέχονται στον φάκελο, μονογράφησαν τα έγγραφα αυτά και ελέγχθηκε η συμφωνία τους 
με τους όρους της διακήρυξης. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι: 
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Στην 1η προσφορά δεν υπήρχε πληρότητα δικαιολογητικών δεν έχει προσκομίσει: 
ασφαλιστική ενημερότητα από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, επαρκή δικαιολογητικά σύστασης της 
εταιρείας (είχαν κατατεθεί μόνο κάποιες τροποποιήσεις του καταστατικού χωρίς το αρχικό 
καταστατικό και την απαραίτητη βεβαίωση του πρωτοδικείου που αναφέρει όλες τις 
μεταβολές στο καταστατικό), βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι τα άτομα που δηλώνει ο 
ανάδοχος είναι ασφαλισμένα σ΄ αυτόν.      

 Στην 2η προσφορά δεν υπήρχε πληρότητα δικαιολογητικών: ο χρόνος ισχύος του 
πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου είχε λήξει και δεν αναγραφόταν το ειδικό 
επάγγελμα αυτών και η άσκηση του κατά το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 
προβλέπεται στην παρ γ του άρθρου 7 της διακήρυξης.  

Κατά συνέπεια η επιτροπή αποκλείει  από τον διαγωνισμό και τις δύο προσφορές.        

     Οι οικονομικές προσφορές δεν ανοίχθηκαν  
Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, και τις ισχύουσες διατάξεις εισηγείται 
την επανάληψη του διαγωνισμού. 

 
 

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.Παχής Λεωνίδας    
Χιουρέα Αικατερίνη                         2.Σταματελοπούλου Αγγελική  
Συνοδεύεται από : 
Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός, είχαμε δύο συμμετέχοντες αλλά ήταν και οι 
δύο φάκελοι λάθος, υπήρχαν ελλιπή δικαιολογητικά. Οπότε προτείνουμε 

επανάληψη.  Δεν ανοίξαμε οικονομικές προσφορές. 
 
Ορθώς πράξατε, εν αντιθέσει με την προηγούμενη φορά. 
 

Την προηγούμενη φορά υπήρχε μόνο μία προσφορά, οπότε δεν είχαμε την 
επιλογή εάν θα ανοίξουμε ή όχι. Ο ρόλος της επιτροπής είναι αυτός, η 

Δημαρχιακή αποφασίζει, όπως και αποφάσισε.  
 
Προτείνω όταν επαναληφθεί ο διαγωνισμός να ζητηθεί από τις εταιρείες 
που θα μετέχουν σε αυτόν μία κατάσταση προσωπικού όπου ο κάθε 

ένας από τους εργαζόμενους να μας προσκομίσει και τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί εάν συμβεί ο μη γένοιτο κάτι κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της υπηρεσίας των εργαζόμενων στις εταιρείες SECURITY, τότε οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι δεν καλύπτονται από πουθενά, εάν δεν έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
Και συνήθως κάποιοι παίρνουν αμούστακα παιδάκια και τα βάζουν να φυλάσσουν 
ευαίσθητους χώρους τις πρώτες πρωινές ώρες κι εκεί γίνεται το έλα να δεις. Άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος να διαθέτουν αυτοί που θα εργάζονται στην εταιρεία που θα 
επιλεγεί. 

ΧΙΟΥΡΕΑ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΧΙΟΥΡΕΑ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Αυτό δεν εξυπακούεται; Δηλαδή όταν κάνεις ένα διαγωνισμό και έρχεται μια 
εταιρεία, το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί δεν θα πρέπει να έχει τις 

προϋποθέσεις;   
 
Αυτό που λέει ο κ. Μπάκας το ζητάμε. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού 
υπάρχει κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει, βεβαίωση από το 

ΙΚΑ ότι τους ασφαλίζει και βεβαίωση από τον επόπτη εργασίας θεωρημένη ότι απασχολεί 
τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τους δηλώνει.  

 
 Άλλο αυτό. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος έχουν; 
 

Μαζί με τα δικαιολογητικά που σας λέω προσκομίζουν και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος για όλους τους εργαζομένους τους. 

 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό  και δεύτερο 
να συνοδεύει την εταιρεία που θα αναλάβει τη φύλαξη του χώρου και 

ένα ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης. Δηλαδή εάν κάτι συμβεί στο χώρο ευθύνης φύλαξης 
και υποστούν κάποιες ζημιές, η ασφαλιστική εταιρεία που θα καλύπτει την εταιρεία 
SECURITY να αναλάβει και για την αποζημίωση των καταστροφών. 

 
Και γιατί να μην το κάνομε εμείς αυτό το πράγμα, αφού θα είναι μέσα 
στα ……. 

 
Κάτσε μισό λεπτό. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα. Εγώ κάνω 
προτάσεις, εσείς ακούτε κι εάν θέλετε τις δεχόσαστε εάν θέλετε τις 

πετάτε. 
Συγνώμη Γιώργο γιατί ενοχλείσαι; 

 
Δεν ενοχλούμαι. Θα δώσουμε σε κάποιον άλλο να μας ασφαλίσει το 
παιδί μας και δεν θα το ασφαλίσουμε εμείς απευθείας;  

 
Όχι, αλλιώς πάει η ιστορία αυτή, αλλιώς πάει με τις εταιρείες SECURITY. 
Το δεύτερο είναι γενικό με αφορμή το ζήτημα που τέθηκε και έχει να 

κάνει με την ασφάλεια γενικότερα της πόλης κ. Δήμαρχε. Έρχονται πολύ δύσκολοι  καιροί, 
η εγκληματικότητα λόγω της ανεργίας και των κοινωνικών προβλημάτων θα αυξάνεται και 
μία εγκληματικότητα που θα προέρχεται και από τους αλλοδαπούς και από τους 
μετανάστες, δεν είπα ότι θα προέρχεται μόνο απ’ αυτούς, αλλά μεγάλο μέρος θα προέρχεται 
και από κει. Η αστυνομία με τη δύναμη και τα μέσα που διαθέτει δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί πλέον σε κάθε γωνιά της Καλαμάτας, σε κάθε δρόμο της Καλαμάτας να 
υπάρχει κι ένας αστυνομικός, επομένως ας το σκεφτούμε τώρα, ας προβληματιστούμε τώρα 
για το μέλλον, δεν σας λέω αύριο το πρωί. 
Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν συνεργασίες και με εταιρείες φύλαξης, οι οποίες ναι μεν θα 
περιπολούν στην Καλαμάτα και το μόνο που θα κάνουν όταν θα πιάνουν κάποιες ύποπτες 
κινήσεις είναι να επικοινωνούν όπως όντως κάνουν με την αστυνομία εδώ της Καλαμάτας. 
Αυτά τα πράγματα ας μας απασχολήσουν στο σήμερα γιατί τα φαινόμενα παίρνουν ολοένα 
και μεγαλύτερη  διάσταση. 

 
Ως προς την αστική ευθύνη της εταιρείας φύλαξης, θα μπορούσε να 
συζητηθεί κάτι τέτοιο μόνο στην περίπτωση που η συγκεκριμένη εταιρεία είχε 

την ευθύνη της φύλαξης 24 ώρες το 24ωρο. Δεν είναι ο προγραμματισμός για φύλαξη 24 
ώρες το 24ωρο. Είναι για συγκεκριμένο και ολίγο χρόνο, από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΙΟΥΡΕΑ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΧΙΟΥΡΕΑ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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το τι έχει να συμβεί στην πράξη, να σου λέει ¨έβαψαν τα βαγόνια το πρωί¨, ¨όσο ήμουν 
εγώ δεν βάφτηκε κανένα βαγόνι¨. 
Όσον αφορά στην ασφάλεια της πόλης, πράγματι υπάρχουν προβλήματα, η πόλη όμως 
ούτε στρατόπεδο μπορεί να γίνει, να γεμίσει ελέγχοντες. Εμείς έχομε μια πολύ καλή 
συνεργασία, Δημοτική Αστυνομία και ΕΛ.ΑΣ., αλλά να ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι τα 
προβλήματα της παραβατικότητας συνδέονται με τα κοινωνικά προβλήματα. Όταν υπάρχει 
ανεργία, όταν υπάρχει πείνα, όταν δεν έχει κάποιος είτε είναι μετανάστης, είτε είναι 
Έλληνας ¨που την κεφαλή κλίνε¨  είναι βέβαιο ότι θα εκτρέπεται σε παραβατική 
συμπεριφορά, διότι πρέπει να φάει, πρέπει να ντυθεί, πρέπει να βρει παπούτσια και αυτά θα 
τα αναζητήσει από τους έχοντες. Επομένως η προσπάθεια η δική μας πρέπει να είναι ως 
Δήμος στην κάλυψη των βασικών αναγκών των πολιτών και των διαμενόντων σε αυτή την 
πόλη και βεβαίως του κράτους η δουλειά είναι να κάνει εκείνες τις πολιτικές ώστε να δώσει 
μεροκάματα, να δώσει θέσεις εργασίας ώστε ο κόσμος να μην βρίσκεται σε εξαθλίωση. Όσο 
υπάρχει εξαθλίωση καμία  SECURITY δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα 
προβλήματα, γιατί είναι πρωταρχικά ζητήματα της ζωής. 

 
Παλιότερα όταν πρωτοβγήκαν οι ασφαλιστικές εταιρείες πολλά σπίτια 
καιγόντουσαν μέχρι να τα ασφαλίσουν. Και τώρα ποιος μου λέει εμένα 

ότι οι σεκιουριτάδες δεν κτυπάνε πόρτες για να σε υποχρεώσουν να ασφαλιστείς σε αυτούς. 
Για να κοιτάξουμε και λίγο κάτω από τα μάτια μας. 

 
Κα Χιουρέα απ’ αυτά τα οποία είπε ο κ. Μπάκας κρατήστε αυτό για τους 
εργαζόμενους, διότι στα χαρτιά μπορεί να είναι εντάξει μια εταιρεία, να είναι 

και με το ΙΚΑ, να έχει και τις άδειες, αλλά στην πράξη να βλέπομε εντελώς διαφορετικά 
πράγματα. Αυτός ο οποίος θα φυλάσσει το χώρο μας να μην έχει καμία απ’ αυτές τις 
προϋποθέσεις. Δηλαδή πέρα από το τυπικό μέρος πρέπει να δούμε και το ουσιαστικό μέρος. 
Εσείς ως επιβλέπουσα υπηρεσία πρέπει να ζητείτε τα στοιχεία, γιατί τυπικά μπορεί να είναι 
εντάξει αλλά στην ουσία οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί να μην πληρούν καμία 
προϋπόθεση. 

 
Πάντως κάποια στιγμή θα φτάσουμε και σε αυτό το δεύτερο σκέλος. 
 
Γιάννη το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτά τα σημεία τουλάχιστον είναι 
πολύ προσεκτικό.  

 
Ας καταγραφεί πάντως τώρα και ας το δούμε στο μέλλον. 
 

 
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 
 

Εγκρίνει την επανάληψη του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Δαπάνες 
φύλαξης δημοτικού πάρκου», την 18η Μαΐου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00 π.μ., μετά τον αποκλεισμό από τον πρώτο διαγωνισμό των δύο 
κατατιθέμενων προσφορών λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.  
 

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

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Κουδούνης Αργύριος  

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Μαΐου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


