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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   42/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   588/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 42/22-12-2006 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος, για υπηρεσιακούς λόγους, του Δημάρχου 

Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη  - η Αντιπρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής κα 

Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και από τα υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) 

Αθανασόπουλος Κων/νος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μέλιος Ιωάννης και  4) 

Τσακαλάκου Σταυρούλα. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα από τα τακτικά μέλη ο κ. Γιαννακόπουλος 

Διονύσιος.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Συμπληρωματική σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών του καθαρισμού των 
Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Καλαμάτας  

Ακολούθως η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26857/20-12-2006 κοινή 
εισήγηση του κ. Δημάρχου και του τμήματος προμηθειών & αποθήκης του Δήμου, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
«Θέμα : «Συμπληρωματική σύμβαση για την κάλυψη των αναγκών του 
καθαρισμού των Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Καλαμάτας».                                                      
 
Με την υπαριθμ. 8141/13-03-2006 σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Καλαμάτας κ. 
Μαλαπάνη Χ. Χρήστου και της εταιρείας ΥΑΔΕΣ Ρεντζεπέρης Σταύρος & ΣΙΑ Ο.Ε. Χρ. 
Παγώνη Καλαμάτα, ανετέθει στον δεύτερο των συμβαλλομένων η εργασία καθαρισμού των 
Δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2006 . 
Σας γνωρίζουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία της ανάθεσης για τον καθαρισμό των 
Δημοτικών καταστημάτων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2007. Επειδή όμως οι 
διαδικασίες ανάθεσης θα καθυστερήσουν λόγω των εορτών και η προηγούμενη σύμβαση 
λήγει στις 31/12/2006 και με τον κίνδυνο να μη γίνεται καθαρισμός στα κτίρια μέχρι να 
αναδειχθεί ο επόμενος ανάδοχος  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
Την παράταση της σύμβασης για το χρονικό διάστημα από 01/01/07 έως 28/02/07 (μόνο 
ειδικός καθαρισμός ) στην εταιρεία ΥΑΔΕΣ Ρεντζεπέρης Σταύρος & ΣΙΑ Ο.Ε.  
Το συνολικό ποσό δε θα ξεπεράσει τα 950,00 € ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένου και του 
Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6274, 30.6274  του υπό σύνταξη Δημοτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2007.                                                                                                      
 
Σημ. Οι τιμές για τον καθαρισμό των Δημοτικών καταστημάτων παραμένουν οι ίδιες της αρχικής σύμβασής   
 
 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την παράταση έως 28/2/2007 της υπ΄ αριθμ. 8141/13-03-2006 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της εταιρείας ΥΑΔΕΣ Ρεντζεπέρης 
Σταύρος & ΣΙΑ Ο.Ε. για τον καθαρισμό των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας (μόνο ειδικός καθαρισμός) η οποία σύμβαση είχε υπογραφεί σε 
εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 114/2006 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής 
(κατακύρωση του διαγωνισμού για τον «καθαρισμό δημοτικών καταστημάτων»). 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεωργία Θ. Βασιλάκη   1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Μέλιος Ιωάννης 

  4. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 29 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 
 


