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ΑΠΟΦΑΣΗ   077/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαρτίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 9η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 27-02-2009 
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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος  
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  
 
 
 
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 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για τον καθαρισμό των 
δημοτικών κτιρίων και συνεργείων για το έτος 2009. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 
3568/17-2-09 πρακτικό της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για τον καθαρισμό 
των δημοτικών κτιρίων και συνεργείων για το έτος 2009 καθώς και στις με αριθμ. πρωτ. 
του Δήμου 3821/19-2-09, 4615/3-3-2009 εισηγήσεις της επιτροπής διεξαγωγής του εν 
λόγω διαγωνισμού, οι οποίες έχουν ως εξής: 
 
Α. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 3568/17-2-2009 πρακτικό 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
(Καθαρισμός των Δημοτικών κτιρίων και συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας). 
 
Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές  ανάδειξης 
αναδόχου της παραπάνω εργασίας με κριτήριο κατακύρωσης την μικρότερη τιμή. 
Προϋπολογισμός   …47.500,00€… συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα 16 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2009 και ημέρα Δευτέρα 
και ώρα  11: 00:πρωινή. 
 
Οι υπογεγραμμένοι:       1) Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
                                  2) Τούντα Ειρήνη  
                                  3) Μυλωνάς Παναγιώτης 
 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και έχοντας 
υπόψη: 
Την 06/2009 απόφαση της Δημαρχιακής  Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων 
διακήρυξης του διαγωνισμού, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα και 
καλέσαμε όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν προσφορές τους. 
  
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ  
 
Προσήλθαν και κατέθεσαν προσφορά οι παρακάτω: 
 

1) Ρεντζεπέρης Σταυρος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΑΔΕΣ ο οποίος παρέδωσε στην επιτροπή 
       α)     Τον φάκελο των δικαιολογητικών.  
       β)     Τον φάκελο με την οικονομική προσφορά. 
 

2) Φιλανδριανού Σταυρ. Μαρία  CLEAR η οποία παρέδωσε στην επιτροπή 
       α)     Τον φάκελο των δικαιολογητικών 
       β)     Τον φάκελο με την οικονομική προσφορά. 
 
όσον αφορά τον καθαρισμό των Δημοτικών κτιρίων και συνεργείων του Δήμου 
Καλαμάτας. 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την επ αυτών κρίση της Επιτροπής, ο 
Πρόεδρος ανακοινώνει τα παρακάτω. 
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Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της εταιρείας Ρεντζεπέρης Σταύρος & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΥΑΔΕΣ,  δεν διαπιστώθηκε κανένα πρόβλημα και ήταν σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά.. 
 
Όσον αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της κα Φιλανδριανού Σταυρ. Μαρία  
CLEAR , διαπιστώθηκε ότι ήταν ελλιπής επί ποινή αποκλεισμού: 
 Συγκεκριμένα απουσίαζαν τα δικαιολογητικά –  σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 
διακήρυξη δικαιολογητικά του Δήμου Καλαμάτας – εδάφιο Α Κεφ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής αρχής από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση και επίσης έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία 
Ούτε υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό ή έγγραφο που μπορεί να αντικαταστήσει τα 
προαναφερόμενα ελλιπή δικαιολογητικά, όπως π.χ. ένορκη δήλωση του προμηθευτή 
που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα, εδάφιο 3 της παρούσας διακήρυξης. 
 
  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή απορρίπτει την προσφορά της. 
 
Στη συνέχεια ανοίγεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς εταιρεία Ρεντζεπέρης 
Σταύρος & ΣΙΑ Ο.Ε. ΥΑΔΕΣ η οποία έχει ως εξης: 
 
 Συνολικό ποσό 34.212,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  
 
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως 
εξής: 
 
 
                                                                                               Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                                                                             1) (υπογραφή) 
                                                                                             2) (υπογραφή) 
                                                                                             3) (υπογραφή) 
 
 
 
Β. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 3821/19-2-2009 εισήγηση 
 
«ΘΕΜΑ: α) Απάντηση επί της ενστάσεως της κας Φιλανδριανού Μαρίας του Σταύρου και 
β) την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για  τον καθαρισμό των Δημοτικών κτιρίων και 
συνεργείων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2009. 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 17/02/2009 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
1)  Μιχαλόπουλος Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος) 
2) Τούντα Ειρήνη (Δημοτικός υπάλληλος) 
3) Μυλωνάς Παναγιώτης (Δημοτικός υπάλληλος) 
που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 06/2009 
ΑΔΕ και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό 
κατάστημα με θέμα: α) απάντηση επί της ενστάσεως της κας Φιλανδριανού Μαρίας του 
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Σταύρου και β) την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για  τον καθαρισμό των Δημοτικών 
κτιρίων και συνεργείων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2009. 
 
Όσον αφορά επί της ενστάσεως της κας Φιλανδριανού Μαρία του Σταύρου έχομε να 
παραθέσομε τα εξής:  

1. Το πρώτο το οποίο έχομε να παρατηρήσομε είναι ότι οι ενστάσεις κατατίθενται 
αρμοδίως και αποκλειστικά προς την διενεργήσασα το διαγωνισμό επιτροπή ή 
προς το Δήμο - Π.Δ. 28/1980 άρθρο 20 παράγραφος 1- και όχι με την σειρά  με  
την οποία απευθύνεται   η κα. Φιλανδριανού Μαρία του Σταύρου. Σημειώνουμε ότι 
κατατέθηκε  Φωτοαντίγραφο της ένστασης της ανωτέρω , στην αρμόδια  
Επιτροπή εντός  βέβαια του χρονικού πλαισίου που ορίζει ο νόμος , άλλα που δεν 
παύει να είναι απλό φωτοαντίγραφο αντί του Πρωτοτύπου .       

2. Αποδεχθήκαμε την προσφορά από την εταιρεία Σταύρος Ρεντζεπέρης & ΣΙΑ    
    Ο.Ε., γιατί είναι σύννομη προς τα οριζόμενα από την διακήρυξη     
    δικαιολογητικά - Κεφ. της διακήρυξης ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   
    εδάφιο Β παράγραφος 2 «Οι προμηθευτές που θα συμμετάσχουν στον    
    διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, θα πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με την 
προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της 
υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική 
αρχή ή συμβολαιογράφο». Έγγραφο το οποίο υπάρχει στο φάκελο της ως 
άνω εταιρείας. Όπως αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, η ένσταση στο σημείο αυτό 
στρέφεται κατά της διακήρυξης που όμως η κα Φιλανδριανού, είχε όλο τον χρόνο να 
διαβάσει και να διαφωνήσει (παρέλαβε την διακήρυξη στις 03/02/2009, επισυνάπτομε 
τον σχετικό Πίνακα Αποδεκτών) εν τοιαύτη περιπτώσει με την διακήρυξη του Δήμου 
Καλαμάτας ( 06/2009 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής). Αντί αυτού όμως όχι μόνο 
δεν διαφώνησε και δεν υπέβαλε ένσταση κατά της διακήρυξης, αλλά όπως και σας 
επισυνάπτομε, υπέγραψε και υπέβαλε ως δικαιολογητικό συμμετοχής την σχετική 
υπεύθυνη δήλωση - Κεφ. της διακήρυξης ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    εδάφιο 
Β παράγραφος 4Α  «Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα» . Αλλά μόνο όταν ο διαγωνισμός δεν είχε την θετική 
εξέλιξη υπέρ αυτής,  κινήθηκε με ένσταση για την ακύρωση του Διαγωνισμού.  
3. Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση της εναπομείνουσας οικονομικής 
προσφοράς όπως ορίζει ο νόμος -Π.Δ. 28/1980 άρθρο 18 παράγραφος 7 και άρθρο 19 
παράγραφος 1- . 
4. Όσον αφορά το απαιτούμενο δικαιολογητικό της ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΛΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ όπως ορίζει η παρούσα διακήρυξη,  η επιτροπή έκανε δεκτή 
την υποβληθείσα βεβαίωση της ενιστάμενης. Επιπροσθέτως επί αυτού του σημείου η 
ενιστάμενη  στρέφεται πάλι κατά της Διακήρυξης  , εν αντιθέσει με την  υποβληθείσα 
υπεύθυνη δήλωση της .Υπέγραψε και Υπέβαλε αυτή  ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής  - Κεφ. της διακήρυξης ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    εδάφιο Β 
παράγραφος 4Α  «Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της 
διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχονται αυτούς 
πλήρως και ανεπιφύλακτα»..  
5. Επί του σημείου τέσσερα (4) της ενιστάμενης, παραθέτουμε συνημμένα την 
διακήρυξη μαζί με το «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  από το οποίο δεν προκύπτουν 
τα ψευδώς αναφερόμενα της ανωτέρω.   

       6. Επί του σημείου πέντε (5) της ενιστάμενης παραθέτουμε συνημμένα την      
       σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/Α/18211/11/08/2006 του ΥΠΕΣΔΔΑ. 
       Περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης  πιστοποιητικών, αρμοδιότητας του Υπουργείου  
      Δικαιοσύνης όταν απαιτούνται ως δικαιολογητικά κατά διενέργεια διαγωνισμών  
      του δημοσίου.  
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Έχοντας Υπόψη: 
 

      1) Την υπ αριθ. 06/209  Α.Δ.Ε. για την διακήρυξη του διαγωνισμού για  την ανάδειξη 
μειοδότη - αναδόχου για  τον καθαρισμό των Δημοτικών κτιρίων και συνεργείων για τις 
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2009. 

2) Το από  16/03/2009 πρακτικό διενέργειας  του παραπάνω διαγωνισμού. 
3) Την  απάντηση  της Επιτροπής επί της ενστάσεως της  κας Φιλανδριανού Μαρίας  

του Σταύρου. 

                          ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1.  Η Επιτροπή  απορρίπτει την ένσταση της  κας Φιλανδριανού Μαρίας  του Σταύρου  .  
 
2. Την κατακύρωση του διαγωνισμού όσον αφορά τον Καθαρισμό των Δημοτικών 
κτιρίων και συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2009 , στην  εταιρεία Σταύρος 
Ρεντζεπέρης & ΣΙΑ   Ο.Ε.,  με συνολικό ποσό προσφοράς 34. 212, 50 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α   .  
 

 
Επισυνάπτεται :  
1. Φωτοαντίγραφο της ένστασης της ανωτέρω . 
2. Φωτοτυπία του  σχετικού  Πίνακα Αποδεκτών. 
3. Την 06/2009 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής. 
4. Την Διακήρυξη του Διαγωνισμού .  
5. Την  Υπεύθυνη Δήλωση της κας Φιλανδριανού 
     Μαρίας  του Σταύρου  .  
6. Την  ΔΙΑΔΠ/Α/18211/11/08/2006 Απόφαση  του ΥΠΕΣΔΔΑ. 
7. Το από 16-2- 2009  Πρακτικό διενέργειας του Διαγωνισμού. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                    1)    ΤΟΥΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ  
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΗΡΙΟΣ       

2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
 
Γ. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 4615/3-3-2009 εισήγηση 
 
 
«ΘΕΜΑ:  Απάντηση επί της ενστάσεως – υπομνήματος της κας Φιλανδριανού Μαρίας του 
Σταύρου ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για  τον καθαρισμό των Δημοτικών κτιρίων και 
συνεργείων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2009. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 03/03/2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή οι παρακάτω 
υπογράφοντες: 
1)  Μιχαλόπουλος Σωτήριος (Δημοτικός Σύμβουλος) 
2) Ζούζουλας Ιωάννης  (Δημοτικός υπάλληλος) αναπληρωματικό μέλος 
3) Μυλωνάς Παναγιώτης (Δημοτικός υπάλληλος) 
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που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 06/2009 
ΑΔΕ και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση, συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό 
κατάστημα με θέμα: (η ένσταση – υπόμνημα χρεώθηκε 03/03/2009 και ώρα  11:00 
πρωινή) απάντηση επί της ενστάσεως - υπομνήματος της κας Φιλανδριανού Μαρίας του 
Σταύρου για την ανάδειξη μειοδότη - αναδόχου για  τον καθαρισμό των Δημοτικών 
κτιρίων και συνεργείων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2009. 
Η επιτροπή θεωρεί ότι έχει ήδη απαντήσει επί της ενστάσεως της κας 
Φιλανδριανού Μαρία.   
 
                             ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  Η Επιτροπή  απορρίπτει την ένσταση της  κας Φιλανδριανού Μαρίας  του Σταύρου  .και 
εμμένει στην αρχική της εισήγηση για  κατακύρωση του διαγωνισμού όσον αφορά τον 
Καθαρισμό των Δημοτικών κτιρίων και συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2009 
, στην  εταιρεία Σταύρος Ρεντζεπέρης & ΣΙΑ   Ο.Ε.,  με συνολικό ποσό προσφοράς 34. 
212, 50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α   .  
 
Επισυνάπτεται :  
1. Φωτοαντίγραφο της ένστασης - υπομνήματος της ανωτέρω . 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

                                                                    1)    ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ         3)  ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Η ανάδοχος εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να καταθέσει κατάσταση 
με το προσωπικό που θα απασχολεί για τον καθαρισμό των 

Δημοτικών κτιρίων και ότι το προσωπικό αυτό είναι ασφαλισμένο. 
 
 Συμφωνούμε και αυτό να ελέγχεται από την υπηρεσία. 
 

 
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 
 

Υιοθετεί τα πρακτικά της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού για τον 
καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων και συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας για 
το έτος 2009, τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής και συγκεκριμένα : 

I. Απορρίπτει τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. του Δήμου 3557/17-2-2009 και 4400/26-2-
2009  ενστάσεις της κας Φιλανδριανού Μαρίας. 

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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II. Εγκρίνει την κατακύρωση του διαγωνισμού για τον καθαρισμό των 
Δημοτικών  κτιρίων και συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2009, 
στην εταιρεία «Σταύρος Ρεντζεπέρης & ΣΙΑ Ο.Ε.», με συνολική τιμή τριάντα 
τέσσερις χιλιάδες διακόσια δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (34.212,50 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

 
 
 

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. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


