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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   39/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   343/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Οκτωβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  

μ.μ. συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 39η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 22-10-2009 

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 παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας 

τον κ.  Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

 
 
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 της επιτροπής διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 
για την παροχή υπηρεσιών «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ (2009)». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 24678/21-10-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: ΕΠΙ ΤOY ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΚΛΑΔΕΜΑ 
ΔΕΝΤΡΩΝ  (2009)».  

 
 

Σας υποβάλουμε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που διεξήχθη 
στις 13/10/2009 και ολοκληρώθηκε στις 19/10/2009 για την παροχή υπηρεσιών: 
«ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ  (2009)». 

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

 
 
Συν/να : 1) Πρακτικά διενέργειας διαγωνισμού  
 
        

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 
Μ.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 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: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (2009)» προϋπολογισμού: 135.303,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α). 
 

Στη Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, 
οδός Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την  13 /10/2009 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ οι 
υπογράφοντες : 
 
Πρόεδρος : Χιουρέα Αικατερίνη  Γεωπόνος 
Τα Μέλη  : Χρυσανθακόπουλος Κων/νος Τεχνολόγος Γεωπόνος και  



Συνεδρίαση :  39/2009 Δευτέρα 26/10/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   343/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

                   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.  297/2009   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. 118/2007 καθώς και του Π.Δ. 60/07. 

 

Αφού λάβαμε υπόψη μας  
Την  διακήρυξη τη δημοπρασίας του έργου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ 297/2009 
Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, περίληψη της οποίας 
δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες: 
 

1. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ      24/09/2009 
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ    23/09/2009 
3. ΦΕΚ                                           25/09/2009 
4. ΘΑΡΡΟΣ                                    23/09/2009 
5. ΦΩΝΗ                                        23/09/2009 

και την υπ. αρ. 297/2009 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας με 
την οποία ορίσθηκε η ανωτέρω ημερομηνία διαγωνισμού,  

Κηρύξαμε την έναρξη της παραλαβής των προσφορών και παραλάβαμε 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 όπου διαπιστώσαμε ότι έχει αφιχθεί 
ταχυδρομικώς μια προσφορά, η λήξη της παραλαβής. 
 
Οι φάκελοι που παραλήφθηκαν είναι οι κάτωθι: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & 
        ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
Στη δημοπρασία της  παροχής υπηρεσιών «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (2009)» 

 
 
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

ΚΑΤΑΘΕΤΟΝΤΟΣ 
ΑΡ. Α. Τ. 

 
1. 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ Ταχυδρομικώς   

2. ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΕ 266661 

3. ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Φ 481008 

4 ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΟΣ Σ 246393 

5 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Σ 470590 

6 ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΠΑΚΑΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Ρ 018419 
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7 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε 266867 

8 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΖ 731776 

9 Λ.ΜΕΞΗΣ – Κ.ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε.   ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ 054828 

10 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. 959787 

11 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Λ 958383 

12 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΒ 792085 

 

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 
της διακήρυξης. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι: α) ο κ. Ιωάννης Κεφάλας δεν προσκόμισε 
πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου, πιστοποιητικό σπουδών και απόσπασμα ποινικού 
μητρώου, β) ο κ. Τσούτσος Δήμος δεν προσκόμισε πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου και  
πιστοποιητικό σπουδών γ) ο κ. Παρ. Καλονιάτης δεν προσκόμισε πιστοποιητικό του οικείου 
επιμελητηρίου και δ) ο κ. Ποντίκης Θεόδωρος προσκόμισε οικονομική προσφορά μέσα στο 
φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και όχι σε σφραγισμένο ξεχωριστό φάκελο όπως 
προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

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 : 
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 της παροχής 
υπηρεσιών: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (2009)» προϋπολογισμού: 135.303,00 € 
(συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α). 
 

Στη Καλαμάτα, και στην Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, 
οδός Παπατσώνη αριθμός 4 σήμερα την 19/10/2009 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 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.  297/2009   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. 118/2007 καθώς και του Π.Δ. 60/07. 
 

Συνήλθαμε  για την συνέχιση της δημοπρασίας μετά την διακοπή της την 
13/10/2009 και το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.  

 
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση έως σήμερα η 

Επιτροπή παρέλαβε υπεύθυνες δηλώσεις από τους αποκλειόμενους από το διαγωνισμό ότι 
δεν θα προβούν σε ενστάσεις και κάλεσε τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για το άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών. 
 

Στο διαγωνισμό γίνονται αποδεκτοί οι: Τσερπές Αθανάσιος, Γεννάτος Θεοφάνης, 
Φιλιππαίος Κωνσταντίνος, Βορβίλας Ιωάνης, Παναγιώτης Χριστοδουλάκης & Σια Ε.Ε., Λ. 
Μέξης – Κ. Τάτσης Ο.Ε., Λάμπος Ιωάννης & Σια Ε.Ε. και Ξυδέας Ευάγγελος. 

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: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ 2009»  
  

 
 
Α/Α 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%) 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
1 ΤΣΕΡΠΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 54 Πενήντα Τέσσερα 

2 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 68 Εξήντα οχτώ 

3 ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 41 Σαράντα Ένα 

4 ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 51 Πενήντα Ένα 

5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 

47 Σαράντα Επτά 

6 Λ.ΜΕΞΗΣ – Κ.ΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε.   18 Δεκαοχτώ 

7 ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 32 Τριάντα δυο 

8 ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  69 Εξήντα Εννέα 

 

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.  
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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 εννέα (69) % . 

 
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  
      
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής : 

 
(Δεν ακούγεται). 
 

(Διευθυντής Γεωτεχνικών Υπηρεσιών): 
Καταρχάς περιλαμβάνει την ετήσια εργασία του κλαδέματος σε όλες τις 

δενδροστοιχίες της πόλης.  Είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά και χωροταξικά. Περιλαμβάνει 
και την άρση επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων και αυτά συγκεκριμένα γιατί έχουν 
καταχωρηθεί μετά από αναζήτηση της υπηρεσίας. Και αν τώρα για λόγους εκτάκτους μέσα 
στη διάρκεια της εργολαβίας μπορούμε να κάνουμε μια μικρή μετακίνηση. Εάν όμως είμαστε 
εκτός εργολαβίας επειδή και τα δένδρα πάντα είναι στην έννοια μας και στη διαχείρισή μας, 
κάνω. . .(δεν ακούγεται τι λέει). Οι δενδροστοιχίες είναι το πράσινο που είναι στην ποιο 
κοντινή σχέση με τον πολίτη, δίπλα στην πόρτα του, δίπλα στο σπίτι του, δίπλα στο δρόμο 
του. Είναι στην ουσία η μεγαλύτερη έκτασή μας και η ποιο δύσκολη σας πληροφορώ στη 
διαχείρισή του λόγω του ύψος, λόγω της θέσης, λόγω της επαφής με τον δρόμο, με το 
σπίτι, με το αυτοκίνητο, με το δημότη κτλ. 

 
(Δεν ακούγεται). 
 

(Δεν ακούγεται). 
 
Έχουμε δηλαδή δύο κατηγορίες. Το κλάδεμα των δένδρων όπως γίνεται 
σε ετήσια βάση και την άρση της επικινδυνότητας. Δηλαδή ξέρουμε 

συγκεκριμένα σε ποιους δρόμους θα πάμε; 
 
Μιλάτε για το κλάδεμα ως καλλιεργητική εργασία; 

 
Αυτό που κάνουμε σε ετήσια βάση. 
 

Βέβαια.  
 
Γνωρίζουμε σε ποιους συγκεκριμένους δρόμους θα πάτε. 
 

Ναι. 
 

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 
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Τώρα, κόστος προφανώς έχετε βγάλει, και με βάση την έκπτωση που 
δόθηκε ξέρουμε μέσες άκρες το κόστος. Αυτό το κόστος για να 

εκτελεσθούν αυτές οι εργασίες σε σχέση με το κόστος της ενασχόλησης μόνιμου 
προσωπικού, μπορείτε να μας πείτε περίπου τι διαφορά υπάρχει; Ένα προς δύο, ένα προς 
τρία;  

 
Περίπου είναι μια σχέση ένα προς δύο, δηλαδή αυτό που επιτυγχάνουμε με 
την εργολαβία. Όπως είπε ο κ. Δήμαρχος μετέχουν πάρα πολλοί ποια, έχει 

ανοίξει ένα παιχνίδι εργολάβων  πρασίνου. Ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν 2 – 3, σήμερα 
είναι πάνω από 10 εργολάβοι που έρχονται. Και υπάρχει και ένας ανταγωνισμός υγιής 
θεωρούμε εμείς. Υπάρχει μια σχέση ωφέλειας. 

 
(Δεν ακούγεται). 
 

 
 
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 «ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (2009)», τα 
οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριμένα εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. Ξυδέα 
Ευάγγελο με ποσοστό έκπτωσης εξήντα εννέα (69) %.  
 

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. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 


