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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   06/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   45/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η  Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 

12:00 μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

6η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 8599/15-2-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1)  

Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Καρβέλης Γεώργιος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

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

Αθανάσιος και 2) Μπασακίδης Νικόλαος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. 1) Γκραίκης Παύλος και  2) Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

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 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για «Λοιπά μισθώματα (τοποθέτηση & συντήρηση 

χημικών τουαλετών) έτους 2013». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος  αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 8720/15-2-
2013 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία έχει ως εξής: 

                                                                                        
       Θέμα:  «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για “Λοιπά μισθώματα (τοποθέτηση & συντήρηση 
χημικών τουαλετών) έτους 2013”». 

 
     Σας διαβιβάζουμε τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σχέδιο κατάρτισης όρων 
διακήρυξης (υπ΄αρίθμ. 03/2013 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, (η οποία και επισυνάπτεται), πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για 
“Λοιπά μισθώματα (τοποθέτηση & συντήρηση χημικών τουαλετών) έτους 2013”, για τις 
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας έτους 2013, προϋπολογισμού 10.452,54 € 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

Σημειωτέον ότι o παραπάνω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06(Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας),και 
του Π.Δ 28/1980, τον Ν. 3731/2008 και Ν. 2286/95. 
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
(υπογραφή) 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
15/2 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
«με εντολή» 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε, ναι για τον διαγωνισμό, αλλά παγία άποψή μας την οποία 
έχω διατυπώσει προσωπικά και στο Δήμαρχο είναι ότι θα πρέπει στην 

πόλη μέσα και ιδιαίτερα σε ορισμένους χώρους να υπάρχουν μόνιμες εγκαταστάσεις 
πλέον απ’ αυτές τις χημικές τουαλέτες, όπως είναι στην περιοχή εδώ του πάρκινγκ, σε 
ένα τμήμα μπορούσαν να γίνουν τουαλέτες να εξυπηρετείται ο κόσμος. Να υπάρξουν 
επάνω προς την αγορά χημικές τουαλέτες… Δεν νομίζω, μιλάμε περί μονίμων, η άποψή 
μας είναι ότι πρέπει να υπάρξουνε μόνιμες εγκαταστάσεις.  

Γι’ αυτό ακριβώς και θέλαμε στην πλατεία, η οποία βεβαίως τώρα προχώρησε το θέμα 
της ανάπλασης, είχαμε πει ότι μπορούσαν να γίνουν κάτω, να γίνουν υπόγειες 
τουαλέτες στην πλατεία προκειμένου να υπάρχει… Έρχονται ξένοι και δεν ξέρουν που, 
τρέχουν έξω από τα καταστήματα και γνωστοί είναι, άλλοι μεν δέχονται και άλλοι δεν 
δέχονται και έχουμε δει ανθρώπους, έτσι το λέω τώρα για να μη δημιουργείται θέμα, 
να ……………… επάνω τους. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κε Μπρεδήμα. Κε Νιάρχο; 
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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Αυτό το θέμα θα λέγαμε ότι είναι το ίδιο σε σχέση με το πρώτο και μετά 
αν θέλετε και με τη διάθεση πιστώσεων με τον προϋπολογισμό του Δήμου 

και με τις δημοτικές υπηρεσίες. Λευκό. 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ.: Κε Πρόεδρε σε ποιο σημείο γίνονται οι τουαλέτες; 

 
Περιγράφεται μέσα. Είναι στο πάρκινγκ, δύο βάζουν το καλοκαίρι επάνω 
στη Δήμιοβα… 

 
ΦΩΝΗ: ….δεν ακούγεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στις εκδηλώσεις, αλλά… 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ.: Στο βόρειο πάρκινγκ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και στη πιάτσα ταξί στη τέντα και στην αφετηρία του αστικού ΚΤΕΛ. 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ.: Στην παλιά αγορά χρειάζεται. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δούμε, να το συζητήσουμε σε επόμενο διαγωνισμό να το βάλουμε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  Κε Πρόεδρε να ρωτήσω. Αφορά δέκα χημικές τουαλέτες; 

 
Δεν είναι δέκα. Είναι τέσσερις οι μόνιμες και δύο που μπαίνουνε 
περιστασιακά της Παναγίας. 
 
Αυτό το θέμα έχει πάλι απασχολήσει την Οικονομική Επιτροπή και είχε 
δώσει μια προσφορά την πρώτη φορά 65.000 εάν θυμάμαι καλά και 

όταν αντιδράσαμε εμείς εδώ, γιατί υπάρχει ένας που δίνει αυτές τις προσφορές και 
ήρθε με δεύτερη προσφορά στις 45.000 ευρώ. Και βλέπω τώρα προϋπολογισμός 
10.000. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λαγωνικάκος μήπως… 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πόσο πληρώσαμε πέρυσι; 

 
(Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης): 
Πέρυσι ήταν γύρω στις 7.000 - 7.500. Πέρυσι. Πριν από δύο χρόνια 

ήταν γύρω στις 20.000 – 23.000. Δεν έχει έρθει ποτέ το αντίστοιχο ποσό, μελέτης 
μιλάμε, πάντα μελέτης το οποίο σημαίνει ότι με την ανάδειξη που θα γίνει από το 
μειοδότη θα είναι οπωσδήποτε κάτω.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Το κόστος ήτανε τόσο; 
 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Δεν υπήρξε ποτέ τέτοιο κόστος. Το ποιο μεγάλο κόστος… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η υπηρεσία απαντά, νομίζω το διασταυρώνετε άμα θέλετε κιόλας. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ……….. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κε Μπρεδήμα, το ξέρω το αίτημά σας, θα το μεταφέρουμε. 
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 
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Κε Πρόεδρε θα πρέπει να γίνει και έλεγχος αν στα σημεία που 
έχουν τοποθετηθεί χρησιμοποιούνται αυτές οι τουαλέτες.  

 
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ: Χρησιμοποιούνται. 

 
Είναι μέσα στους όρους διακήρυξης. Αυτός που αναλαμβάνει την 
καθαριότητα ο Δήμος ελέγχει το κατά πόσο είναι… 

 
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: Χρησιμοποιούνται από τους δημότες μας; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρησιμοποιούνται, ναι χρησιμοποιούνται. 
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται) 

 
Μα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάποια πρόταση να μπουν και 
κάπου αλλού. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να αυξηθούν. Το είπα και το ξαναλέω. 
 
ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Και μία στο πάρκο του ΟΣΕ. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, το 
σχέδιο της σχετικής διακήρυξης που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
του Δήμου και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Νιάρχο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 
Ι. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για ¨Λοιπά μισθώματα (τοποθέτηση & 

συντήρηση χημικών τουαλετών) έτους 2013¨, με προϋπολογισμό δέκα 
χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών 
(10.452,54 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., όπως αυτές 
περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 3/2013 μελέτη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΙΙ. Καταρτίζει τους όρους και συντάσσει τη διακήρυξη για τη διενέργεια  

πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παραπάνω υπηρεσία, 
σύμφωνα με το σχέδιο που έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών 
του  Δήμου Καλαμάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

     Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 Δ.Κ.Κ. 
2. Τον Ν. 3536/2007. 
3. Το Π.Δ. 28/1980. 
4. Τον Ν. 3731/2008 και Ν. 2286/95. 
5. Τον Ν. 385/2010. 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 
                   
     Πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της 
υπηρεσίας που αφορά “Λοιπά μισθώματα (τοποθέτηση & συντήρηση χημικών 
τουαλετών) έτους 2013”, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας με κριτήριο 
κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή. 
      Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 06/03/2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ώρα 
λήξης παραλαβής προσφορών, στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας στην οδό 
Αριστομένους 28, Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 
      Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 10.452,54€ (για το έτος 
2013:7.983.32 & για το έτος 2014: 2.469,22) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.              
 
ΤΙΜΗ : 
     Η προσφορά θα δοθεί επί των εντύπων του τιμολογίου - προϋπολογισμού 
προσφοράς της υπηρεσίας. 
 
ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 
    Οι τιμές της προσφοράς θα ισχύουν για τρεις μήνες. 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
     Οι προσφορές θα κατατεθούν στην αρμόδια επιτροπή την ημέρα του διαγωνισμού 
06/03/2013 και μέχρι την ώρα λήξης 11:00 π.μ. 
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 
αρμόδια Αρχή. 

2. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης από το αρμόδιο 
όργανο.  

3. Απόφαση και κατάθεση πρακτικού του Δ.Σ. των εταιρειών που θα συμμετάσχουν  
στον διαγωνισμό. 

4. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και 
αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι θα διαθέτει άμεσα τις τουαλέτες εφόσον 
έχει ειδοποιηθεί από τον Δήμο Καλαμάτας δύο ημέρες πριν με ΦΑΞ.  

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό  απαιτείται εγγυητική επιστολή ίση με το 2% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης . Η εγγυητική θα πρέπει να έχει 
ισχύ ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς. 

 



Συνεδρίαση :  06/2013 Τρίτη  19 / 2 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   45/2013 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Η προσφορά θα δοθεί ως εξής: 

1) Τα δικαιολογητικά τα οποία θα είναι πρωτότυπα ή όποια προβλέπεται θα είναι 
νόμιμα επικυρωμένα, θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο όπου εξωτερικά θα 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα 
παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό “Λοιπά μισθώματα (τοποθέτηση & συντήρηση χημικών τουαλετών) 
έτους 2013” στις 06/03/2013 

2) Η οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό φάκελο, όπου εξωτερικά θα 
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος και θα δοθεί στο έντυπο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της υπηρεσίας. Επίσης στο 
φάκελο θα αναγράφονται τα παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό “Λοιπά μισθώματα (τοποθέτηση & συντήρηση χημικών τουαλετών) 
έτους 2013” στις 06/03/2013 

3) Και οι δύο φάκελοι θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο όπου εξωτερικά θα    
υπάρχουν όλα τα στοιχεία του προσφέροντος. Επίσης στο φάκελο θα αναγράφονται τα 
παρακάτω. 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προς τον Δήμο Καλαμάτας. 
Για το διαγωνισμό “Λοιπά μισθώματα (τοποθέτηση & συντήρηση χημικών τουαλετών) 
έτους 2013” στις 06/03/2013 
Οι προσφορές υπογράφονται και σφραγίζονται από τους ενδιαφερόμενους στο 
τελευταίο φύλλο της προσφοράς.  
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
      Μειοδότης θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόμενος με την συνολικά χαμηλότερη τιμή. 
 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από 
γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
Για περιπτώσεις που θα απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση και τοποθέτηση χημικών 
τουαλετών, που δεν είχαν  αρχικά προβλεφθεί,  θα αντιμετωπίζονται με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  με  τιμές αντίστοιχες  με αυτές  του  μειοδότη  
για εντός της  πόλεως  Καλαμάτας  και  εντός του  νέου  Καλλικρατικού Δήμου  
(χωρίς βέβαια το αντίστοιχο ποσό να αλλάζει την αρχική φύση του διαγωνισμού ανά 
έτος) 
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 
      Για την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης οφείλει να προσκομίσει στο Δήμο, 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5%  (επί της προϋπολογισθείσας 
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) με ημερομηνία λήξης δύο μήνες μετά την 
λήξη του συμβατικού χρόνου. 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ: 
     Η σύμβαση θα ισχύει από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος (δώδεκα (12) 
μήνες) με δικαίωμα παράτασης  από την υπηρεσία του συμβατικού χρόνου έως τρεις 
μήνες.   
 
ΠΛΗΡΩΜΗ: 
      Θα γίνεται με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με 
βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.  
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:  
   Όλες  οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο εκτός του Φ.Π.Α. που καταβάλλεται από 
τον Δήμο. 
Σημείωση: εκτός από τις έως τώρα κρατήσεις, θα ισχύει και μια επιπλέον κράτηση 
0,10% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας, και αφορά στις λειτουργικές 
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, και η οποία θα 
γίνεται εφάπαξ κατά την πληρωμή του πρώτου τιμολογίου. 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ : 
   Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί στην εφημερίδα  
   ΦΩΝΗ 26/02/2013 
   Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  
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  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  6. Νιάρχος Αναστάσιος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Φεβρουαρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


