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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   239/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιουλίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 24η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-07-2009 

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) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Κουρκουτάς 

Γεώργιος.  

 

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

Βασίλειος και 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 
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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Καθαρισμός δημοτικού κτιρίου, πρώην «ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 16702/13-7-2009 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:  Καθαρισμός Δημοτικού κτιρίου πρώην «Βασιλικού» 
 
Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με την 77/09 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για 
κατακύρωση και την 7226/09 σύμβαση, ανέθεσε μετά την διενέργεια κανονικού διαγωνισμού 
τον καθαρισμό των Δημοτικών κτιρίων και συνεργείων για το έτος 2009 στην εταιρεία 
Σταύρος Ρεντζεπέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. με συνολικό ποσό προσφοράς 34.212,50€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
Όμως μετά την μετεγκατάσταση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο κτίριο που 
βρίσκεται στην Πολυβίου  6 (πρώην Βασιλικό) και το με αριθμό 14542/09 υπηρεσιακό 
σημείωμα (επισυνάπτεται) της εν λόγω Δ/νσης, κρίνεται απαραίτητος ο καθαρισμός του 
ανωτέρω κτιρίου. 
Μετά τα ανωτέρω 

Εισηγούμεθα 
 

Τον καθαρισμό του κτιρίου στην Πολυβίου 6 (πρώην Βασιλικό) από την εταιρεία Σταύρος 
Ρεντζεπέρης & ΣΙΑ Ο.Ε. ως εξής:  
Χώρος γραφείων έκτασης 286,72 τ.μ. 
Ειδικός καθαρισμός :  Σκούπισμα-σφουγγάρισμα δαπέδων, ξεσκόνισμα γραφείων επίπλων, 
καθαρισμός τουαλετών, κοινοχρήστων χώρων, απομάκρυνση απορριμμάτων. 
Μηνιαίο κόστος:   320,00€ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
 
Γενικός καθαρισμός:  θα γίνεται μια φορά κάθε τρεις (3) μήνες και θα αφορά στον καθαρισμό 
γραφείων, χώρων υποδοχής, εισόδων, πεζοδρομίων, εσωτερικών και εξωτερικών θυρών, 
παραθύρων, τζαμιών, πρεβαζιών, τοίχων, δαπέδων, φωτιστικών, WC, και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων, ντουλαπών. 
Κόστος: 150,00€/φορά (δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.) 
Βοηθητικοί χώροι έκτασης 90,00 τ.μ. 
Ο καθαρισμός θα γίνει δυο (2) φορές ως το τέλος του 2009 με συνολικό κόστος 110,00€ 
(δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.). 
 
Σημείωση: επισυνάπτεται η προσφορά της μειοδότριας εταιρίας. 

 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

Ηλιοπούλου Γεωργία 
 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                                       ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Συμπληρώνει την υπ’ αριθμ. 77/2009 προηγούμενη απόφασή της που αφορά 
στον  καθαρισμό των δημοτικών κτιρίων και συνεργείων για το έτος 2009 με την  
ανάθεση του καθαρισμού του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Πολυβίου 6 
(πρώην Βασιλικό) στην εταιρεία «Σταύρος Ρεντζεπέρης & ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία 
ήταν μειοδότρια του παραπάνω διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
16702/13-7-2009 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  

 

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. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 4 Αυγούστου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
 


