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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   193/2009 
 

 

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

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 19η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-05-2009 

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) Ηλιόπουλος 

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

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο.   

 
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 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών (Νο1 και Νο2) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ 

ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12304/26-5-2009 
έγγραφο του τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ». 

 
Σας υποβάλουμε τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθη 

στις 12/5/2009 και ολοκληρώθηκε στις 22/5/2009 για την παροχή υπηρεσιών: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ».  

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

 
 
Συν/να : 1) Πρακτικά (Νο 1 και Νο 2)  διενέργειας διαγωνισμού  

               
        

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 

M.Sc ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά της επιτροπής διενέργειας 
του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (1ο) 
  

 Διεξαγωγής Δημόσιου Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού  με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς συμπλήρωσης τιμολογίου και με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη για την 
εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ 
ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» προϋπολογισμού: 32.130,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 

 
Στη Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Καλαμάτας, οδός 

Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την  12 ΜΑΪΟΥ 2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ οι 
υπογράφοντες: 

 
Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  Γεωπόνος 
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Τα Μέλη  : Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Τεχνολόγος Γεωπόνος και  
                   Παχής Λεωνίδας Τεχνολόγος Γεωπόνος   

        
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.  131/2009   απόφαση  της  Δημαρχιακής   
Επιτροπής  του   Δήμου   Καλαμάτας, συνήλθαμε  για την διενέργεια της δημοπρασίας 
σύμφωνα με την οικεία Διακήρυξη, τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, του Ν. 3463/06, της Υπ. 
Απόφασης 11389/90 (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 και του Π.Δ 346/98 όπως τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 18/00,  του Ν. 3731/2008, του Π.Δ. 118/ καθώς και του Π.Δ. 60/07. 

 

      Αφού λάβαμε υπόψη μας  
Την  διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αρ. 131/2009 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 
1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 30/4/2009 
2. ΦΩΝΗ                    30 /4/2009 
και την υπ. αρ. 131/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με 
την οποία ορίσθηκε η ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού,  
Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε τους φακέλους 
προσφοράς (φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής & φάκελος οικονομικής προσφοράς) που 
κατατέθηκαν ενώπιον μας και έλαβαν  τον αύξοντα αριθμό που φαίνεται πριν το όνομα τους 
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 οι κάτωθι: 

 
               ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 
ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στη δημοπρασία της παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ 

ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ » 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ ΑΡ. Α. Τ. 

1. ΑΦΟΙ ΤΣΑΟΥΣΗ Ο.Ε ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π 212109 

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
Ε.Ε. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ 
731776 

3. ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Λ 958383 

4. ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΣΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ 962070 

5. ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε Λ 959787 

6. ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ 
266661 

Στη συνέχεια και σε δημόσια συνεδρίαση ανοίχθηκαν οι φάκελοι που περιέχουν 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 
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της διακήρυξης. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι: Α) H εταιρεία Αφοί Τσαούση Ο.Ε. δεν 
προσκόμισε αποσπάσματα ποινικού μητρώου των διαχειριστών της, πιστοποιητικό ότι δεν 
τελεί υπό εκκαθάριση και πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί σε ειδική εκκαθάριση 
(λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Φ1.2/4194 16/02/2009 του Υπουργείου 
Εσωτερικών που αναφέρετε στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών στους 
διαγωνισμούς η Επιτροπή αποφάσισε να αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα παραπάνω 
δικαιολογητικά). Β) ο κ. Ξυδέας Ευάγγελος δεν κατέθεσε πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. 
Επειδή στο διαγωνισμό για τον Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης που διενεργήθηκε την 
11/05/2009 (χτες), που έλαβε μέρος ο κ. Ξυδέας, η Επιτροπή προέβει σε αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θεωρεί ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει 
αφού είναι ακόμα εν ισχύ και για αυτό το λόγο δεν προβαίνουμε σε αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση. Γ) Η κ. Σίδερη δεν κατέθεσε πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Επειδή στο 
διαγωνισμό για τον Καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης που διενεργήθηκε την 11/05/2009, 
που έλαβε μέρος η κ. Σίδερη, είχε καταθέσει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που είναι 
ακόμα σε ισχύ η Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για αυτό το λόγο δεν 
προβαίνουμε σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση. 

 
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.  Χρυσανθακόπουλος Κων/νος   
Χιουρέα Αικατερίνη                         2. Παχής Λεωνίδας  
      
                    
                                    
Συνοδεύεται από : 
Προσωρινό Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών 

 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (2ο) 
  
 Διεξαγωγής Δημόσιου Μειοδοτικού 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: 
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ 
ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» προϋπολογισμού: 32.130,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του  Φ.Π.Α). 

 
Στη Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, οδός 
Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την  22 ΜΑΪΟΥ 2009 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 
π.μ οι υπογράφοντες : 

 
Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  Γεωπόνος 
Τα Μέλη  : Κουτσοπέτρος Νικόλαος Εργοδηγός και  

                   Καλογερόπουλος Αθανάσιος Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός  
                    

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.  131/2009 απόφαση  της  
Δημαρχιακής   Επιτροπής  του   Δήμου   Καλαμάτας, συνήλθαμε  για την συνέχιση της 
δημοπρασίας μετά την διακοπή της την 12/05/2009.  
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Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση έως σήμερα η 
Επιτροπή προέβη σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών (βάση της εγκυκλίου 
ΔΙΑΔΠ/Φ1.2/4194 16/02/2009 του Υπουργείου Εσωτερικών). Συγκεκριμένα αναζητήθηκαν: 
πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο Καλαμάτας ότι η εταιρεία Αφοί Τσαούση Γ. Ο.Ε. δεν τελεί 
υπό καθεστώς εκκαθάρισης, πιστοποιητικό από το εφετείο Καλαμάτας ότι η εταιρεία Αφοί 
Τσαούση Γ. Ο.Ε. δεν έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση και τα απόσπασμα ποινικού μητρώου 
των ιδιοκτητών – διαχειριστών της Αφοί Τσαούση Γ. Ο.Ε. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 
παραλήφθηκαν από την Επιτροπή. Στη συνέχεια η Επιτροπή κάλεσε τους συμμετέχοντες για 
το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.   

 
Μετά τη συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών και τον έλεγχό τους διαπιστώθηκε ότι 
όλες οι προσφορές γίνονται αποδεκτές. 

Ακολούθως αποσφραγίσθηκαν οι οικονομικές προσφορές, μονογράφτηκαν  
από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ανακοινώθηκαν τα στοιχεία 
τους. 
Οι οικονομικές προσφορές, έχουν ως ακολούθως: 

                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Στη δημοπρασία του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ»  

 
 
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 

1. 
ΑΦΟΙ ΤΣΑΟΥΣΗ Ο.Ε 34% Τριάντα τέσσερα 

2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
Ε.Ε. 

56% Πενήντα έξι 

3. ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 62% Εξήντα δυο 

4. ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 40% Σαράντα 

5. ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε 36% Τριάντα έξι 

6. ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 56% Πενήντα έξι 

Τέλος ελέγχθηκε και διαπιστώθηκε το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, ελέγχθηκε η πληρότητα των υπογραφών στις Οικονομικές Προσφορές των 
διαγωνιζομένων. Ελέγχθηκε κατόπιν, η ορθότητα συμπλήρωσης του εντύπου Οικονομικής 
Προσφοράς, η αριθμητική και η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.  

 
Η επιτροπή, έχοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την οικονομική προσφορά του 

διαγωνιζόμενου και τις ισχύουσες διατάξεις εισηγείται την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στον συμμετέχοντα Ξυδέα Ευάγγελο με ποσοστό έκπτωσης εξήντα δυο (62) % . 

 
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.  Κουτσοπέτρος Νικόλαος   
Χιουρέα Αικατερίνη                             2. Καλογερόπουλος Αθανάσιος 
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Συνοδεύεται από : 
Οριστικό Πίνακα Καταχώρησης Δικαιολογητικών 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 
3463/2006, 
 

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

 
Υιοθετεί τα υπ’  αριθ. Νο1 και Νο2 πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του 
ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΧΟΡΤΑΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ», τα 
οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριμένα εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. ΞΥΔΕΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟ, με μέση έκπτωση εξήντα δύο (62,00)  %.  
 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Ιουνίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 


