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ΑΠΟΦΑΣΗ   115/2007 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Απριλίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 15/19-04-2007 
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) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης 
Δημήτριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 
2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής:  

α)  από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της μειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
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 : 

Ανάθεση καθαρισμού κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2007. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 8739/20-4-07 
υπηρεσιακό έγγραφο του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – 
Συντονισμού του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Θέμα: Ανάθεση καθαρισμού κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2007 
 
Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διαγωνισμού και το πρακτικό εισήγησης του κανονικού 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 
2007 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Η ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 
 

Ο Εισηγητής 
Α. Παπαδόπουλος 

Ο τμηματάρχης 
Σπ. Λαγωνικάκος 

Η Δ/ντρια 
Ανάπτυξης – Συντονισμού 

Α. Ιντζέ» 
 
Τα πρακτικά τα οποία διαβιβάζονται στη Δημαρχική Επιτροπή με το παραπάνω έγγραφο 
έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 
(αριθμ. πρωτ. 8460/2007 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2007 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή οι 
υπογεγραμμένοι:  
1. Γαραντζιώτης Παναγιώτης    
2. Παπαδόπουλος Αντώνιος και 
3. Κισκήρας Νικόλαος 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και 
έχοντας υπόψη την  38/2007. απόφαση της  Δ.Ε. περί κατάρτισης των όρων της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα και 
καλέσαμε σύμφωνα με τον νόμο όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να 
παραδώσουν τις προσφορές τους.  
     Προσήλθε μόνον ένας ενδιαφερόμενος μέχρι την ώρα  λήξης των προσφορών  
(11:00 πρωινή). Σύμφωνα με την διακήρυξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε 
λήξασα την παράδοση των προσφορών. 
     Προσφορά κατέθεσε η εταιρία ΥΑΔΕΣ Σταύρος Ρεντζεπέρης & Σια Ο.Ε., ο οποίος 
παρέδωσε στην επιτροπή. 
1. Τον  φάκελο δικαιολογητικών  σφραγισμένο που αναγράφονται εξωτερικώς το 

ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
2. Τον φάκελο της  οικονομικής προσφοράς σφραγισμένο που αναγράφονται 

εξωτερικώς το ονοματεπώνυμο του συναγωνιζόμενου. 
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     Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών η επιτροπή έκανε δεκτή την 
προσφορά της εταιρίας. 
      
Στην συνέχεια η Επιτροπή αποσφραγίζει δημόσια την οικονομική προσφορά η 
οποία είναι 34.980,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται 
ως εξής: 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1)                                              2)                                               3) 
Γαραντζιώτης Παναγιώτης  Παπαδόπουλος Αντώνιος       Κισκήρας Νικόλαος 
 
 
(αριθμ. πρωτ. 8738/2007 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 
 

ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα 17 Απριλίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 οι 
υπογεγραμμένοι:  
1. Λαγωνικάκος Σπύρος    
2. Παπαδόπουλος Αντώνιος και 
3. Κισκήρας Νικόλαος 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή και εισήγησης του ανωτέρω 
διαγωνισμού, συνεδριάσαμε στο Δημοτικό κατάστημα προκειμένου να εισηγηθούμε 
για την παραπάνω εργασία και λάβαμε υπόψη: 
1. Την 576/06 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, περί κατάρτισης των όρων 

της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
2. Το από 5/2/07 πρακτικό διαγωνισμού. 
3. Το από 6/2/07 πρακτικό εισήγησης. 
4. Το γεγονός ότι ο διαγωνισμός που διεξήχθη στις 5/2/07 απέβη άγονος (δεν 

κατατέθηκε καμία προσφορά).  
5. Την 38/2007 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για επανάληψη του 

διαγωνισμού με αλλαγή των όρων της διακήρυξης.  
6. Το με αριθμό 8460/07  πρακτικό επαναληπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με το 

οποίο υπήρξε μία μόνο προσφορά από την εταιρεία ΥΑΔΕΣ, παρότι εκτός από 
την κατά νόμο δημοσίευση στον τύπο έγινε και τηλεφωνική ενημέρωση 
γραφείων καθαρισμού.   

7. Το ότι τυχόν επανάληψη θα δημιουργούσε προβλήματα όσον αφορά στον 
καθαρισμό των κτιρίων. Η συμπληρωματική σύμβαση με την εταιρεία 
καθαρισμού είχε λήξει στις 28/2/07.  

8. Το ότι η οικονομική προσφορά ήταν μικρότερη του προϋπολογισμού. 
9. Το ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή μπορεί να αναθέσει έχοντας μόνον μία 

προσφορά μετά από επαναληπτικό διαγωνισμό. 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

Την ανάθεση του καθαρισμού των κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας στην εταιρία 
ΥΑΔΕΣ   Σταύρος   Ρεντζεπέρης   &   Σια  Ο.Ε.  στη   συνολική   τιμή  των 34.980,00 € 
 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σύμφωνα με την προσφορά της εταιρίας. 
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται 
ως εξής: 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1)                                                 2)                                              3) 
Λαγωνικάκος Σπύρος              Παπαδόπουλος Αντώνιος    Κισκήρας Νικόλαος 
 
 
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 κατακύρωση του διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτιρίου του 
Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2007, στην εταιρεία ΥΑΔΕΣ  Σταύρος  Ρεντζεπέρης   
& Σια Ο.Ε. που ήταν και η μοναδική συμμετέχουσα στο διαγωνισμό που 
διενεργήθηκε σχετικά, στη συνολική τιμή των 34.980,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και σύμφωνα με την προσφορά της.  
 
 

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. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 
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  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 


