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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   004/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 17η  Ιανουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 01η/2011 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1234/13-1-2011 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Κουδούνης Αργύριος, 2) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπούχαλης Δημήτριος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 7) Φαββατάς Δημήτριος και 8) Φωτέας Νικόλαος.    

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι, με απόφασή του, θα ορίσει Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής το μέλος αυτής Αντιδήμαρχο κ. Μπούχαλη Δημήτριο και ότι τη θέση 
του τακτικού μέλους θα καταλάβει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με 

τίτλο : 

Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά 
στην τοποθέτηση – συντήρηση χημικών τουαλετών για τις ανάγκες του Δήμου 

Καλαμάτας έτους 2011. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 335/5-1-2011 εισήγηση 
της επιτροπής διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού η οποία έχει ως εξής: 
  

              ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ 

 
ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση διαγωνισμού – επαναληπτικός - για ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της 
υπηρεσίας που αφορά στην τοποθέτηση και συντήρηση χημικών τουαλετών οικ. έτους 2011. 
 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισμού την από 30/12/2010 ημέρα Πέμπτη. 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 30/12/2010 οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 
                                  1) Κουδούνης Ανάργυρος (Δημοτικός Σύμβουλος) 
                                  2) Μυλωνάς Παναγιώτης (Δημοτικός υπάλληλος) 
                                  3) Θεοδωροπούλου Αθηνά (Δημοτικός υπάλληλος) 
 
που αποτελούμε την Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού, σύμφωνα με την 298/2010 ΑΔΕ και 
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεων έργων και προμηθειών της Τ.Α. , το Ν 3463/06 Δ.Κ.Κ. 
και ταυτόχρονα την επιτροπή εισήγησης για ανάθεση της εργασίας  άρθρο 6 παρ. 3 του Π.Δ. 
171/85 συνεδριάσαμε στο Δημαρχιακό κατάστημα με θέμα την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση 
της υπηρεσίας που αφορά την τοποθέτηση και συντήρηση χημικών τουαλετών έτους 2011. 

  
Έχοντας Υπόψη: 
 
1) Την υπαριθ. 298/2010  ΑΔΕ για την διακήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού. 
2) Την υπαριθ. 311/2010  ΑΔΕ για την επανάληψη του διαγωνισμού. 
3) Την από 14/12/2010 περίληψη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο. 
4) Το από 30/12/2010 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού. 
5) Την  προσφορά του κου ΙΩΑΝΝΗ ΓΡ. ΑΓΓΕΛΗ. με συνολικό ποσό 44.618,25€. 
6) Το γεγονός ότι μέχρι του χρονικού ορίου που καθορίζει ο νόμος καμιά ένσταση δεν 
κατατέθηκε. 

                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ   ΟΜΟΦΩΝΑ   
 
Κρίνει ασύμφορο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της υπηρεσίας που αφορά στην τοποθέτηση και 
συντήρηση χημικών τουαλετών οικ. έτους 2011, προτείνοντας την επαναδημοπράτηση αυτού με 
αλλαγή των όρων της διακήρυξης,  
 
Επισυνάπτεται το από 30/12/2010  
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ ΜΕΛΗ 
                         2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

1) ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ    
             3) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 30/12/2010 
Το γνήσιο των υπογραφών 
Ο Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 333/30-12-2010 πρακτικό της 
επιτροπής του εν λόγω διαγωνισμού το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

                                                      ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της υπηρεσίας που αφορά στην τοποθέτηση και 
συντήρηση χημικών τουαλετών έτους 2011 (επαναληπτικός). 
 
Ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές  για την ανάδειξη μειοδότη  της υπηρεσίας που αφορά στην τοποθέτηση και 
συντήρηση χημικών τουαλετών, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2011 με 
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 
Προϋπολογισμός   47.478,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010 και ημέρα Πέμπτη και ώρα  10: 
00:πρωινή. 
 
Οι υπογεγραμμένοι:  1) Κουδούνης Ανάργυρος  
                              2) Μυλωνάς Παναγιώτης 
                              3) Θεοδωροπούλου Αθηνά 
 
αποτελούντες την επιτροπή για την διεξαγωγή του ανωτέρω διαγωνισμού και έχοντας υπόψη: 
 
Την 298/2010 απόφαση της Δημαρχιακής  Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων διακήρυξης του 
διαγωνισμού και την 311/2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για την επανάληψη του 
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους, συνεδριάσαμε δημόσια στο Δημοτικό κατάστημα και καλέσαμε 
όσους επιθυμούν να συναγωνισθούν, να παραδώσουν προσφορές τους. 
  
ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ  
 
Προσήλθε και κατέθεσε προσφορά ο παρακάτω: 
 

1) …ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡ. ΑΓΓΕΛΗΣ.... ο οποίος παρέδωσε στην επιτροπή 
       α)     Τον φάκελο των δικαιολογητικών 
       β)     Τον φάκελο με την οικονομική προσφορά. 
 
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την επ  αυτών κρίση της Επιτροπής, ο 
Πρόεδρος ανακοινώνει τα παρακάτω. 
 
Ο διαγωνιζόμενος έχει τα δικαιολογητικά που αναφέρει η διακήρυξη και προκρίνεται. 
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Στη συνέχεια ανοίγεται ο φάκελος της οικονομικής του κου ΙΩΑΝΝΗ ΓΡ. ΑΓΓΕΛΗ  
……….συνολικό ποσό ……44.618,25……€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  
 
 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, σε τέσσερα αντίτυπα και υπογράφεται ως εξής: 
                                                                                         

       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                                                                             1) 
                                                                                             2) 
                                                                                             3) 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Το γνήσιο των υπογραφών 

Καλαμάτα 30/12/2010 
Ο Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 
Για το θέμα αυτό διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Κε Πρόεδρε, 46.000 €, είναι απαράδεκτο. Και την πρώτη και τη δεύτερη φορά 
ήρθε ένας. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος, νομίζω είναι πολλά τα λεφτά. 

 
Για πόσες τουαλέτες;  

 
Νομίζω είναι έξι και δύο, οκτώ τουαλέτες.  
 

Το κόστος δεν είναι η τουαλέτα αυτή καθεαυτή, είναι το κόστος του καθαρισμού. Να 
επαναληφθεί. 

 
Το θέμα να αντιμετωπισθεί όχι με τις χημικές τουαλέτες, αλλά πρέπει σε δύο – 
τρία καίρια σημεία της πόλης να υπάρξουν υπόγειες τουαλέτες. 

 
Θα σας πω γι’ αυτό, επειδή με βασανίζει και μένα, τι προβλήματα υπάρχουν. Η 
υπόγεια τουαλέτα χρειάζεται πέντε εργαζόμενους για να μπορεί να είναι ανοικτή και 

επισκέψιμη. Καταλαβαίνετε ένα κόστος γύρω στις 100.000 το χρόνο για μισθοδοσία, ασφαλιστικά, 
κλπ. 

 
Ας υπάρξει μία στο κέντρο. 
 

Έχομε μία υπόγεια τουαλέτα στην πλατεία Μαυρομιχάλη η οποία δεν λειτούργησε 
ποτέ. Την έχομε επισκευάσει και αναζητούμε τον τρόπο, γιατί δεν είναι και εύκολο, 

όσο κι αν έχεις προσωπικό, να πεις ¨πήγαινε εσύ εκεί να φυλάς τις τουαλέτες και να τις 
καθαρίζεις¨. 

Υπάρχει μία σκέψη να έχομε μία συνεργασία με κάποιους φορείς, ιδιαίτερα για κάποια άτομα τα 
οποία προέρχονται  από κάποιους συλλόγους, μήπως μπορέσομε ως Δήμος με κάποια 
προγραμματική ή κάτι τέτοιο να παραχωρήσομε τη λειτουργία τους σε κάποιους φορείς ώστε να 
λύσομε το πρόβλημα, διότι υπάρχει πράγματι πρόβλημα, όχι μόνο εδώ, παντού. Είδατε τι έγινε 
στην Αθήνα; Βάλανε αυτές τις προκατασκευασμένες, τα τεταρτημόρια όπως τα λένε και τις 
κατέστρεψαν όλες. Χρειάζεται φύλαξη. 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λοιπόν, 46.000 είναι πολλά. Να επαναληφθεί ο διαγωνισμός. 

Όμως θα κάνουμε πρόταση για 3 – 4 τουαλέτες, διότι έχομε πρόβλημα, με τους ταξιτζήδες, στο 
ιστορικό κέντρο, στο ΚΤΕΛ, σε κρίσιμα σημεία της πόλης.    

 
Είναι και για τις εκδηλώσεις του Δήμου στα Τοπικά Διαμερίσματα. 
 
Και πάνω στο πάρκινγκ υπάρχει πρόβλημα. 
 

Ναι αλλά για 6 τουαλέτες θέλεις 46.000 € το χρόνο. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. 

Να δούμε μήπως πάμε σε μια διαπραγμάτευση, επειδή είναι μόνος του, αλλά να 
κάνομε μία φορά το διαγωνισμό ακόμη και θα δούμε. 

Με εργαζόμενους δεν βρίσκω λύση, γιατί μία τουαλέτα θέλει για να λειτουργήσει 100.000 € το 
χρόνο. 

Δεν είναι απλό το ζήτημα της τουαλέτας γι’ αυτό και δεν έχει αντιμετωπισθεί. Ξέρω κάποιους 
συλλόγους που ενδεχομένως θα ήθελαν να αναλάβουν τη σχετική διαδικασία και κάθε ένας που θα 
μπαίνει μέσα θα αφήνει κάτι. Να μην γίνεται όμως όπως η ιστορία στο πάρκινγκ, που προτιμάνε 
αντί για πενήντα λεπτά να τα αφήνουν επάνω στη γέφυρα.  
 
 
Η Οικονομική 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 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 335/5-1-2011 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού για 
την παροχή υπηρεσίας που αφορά στην τοποθέτηση – συντήρηση χημικών τουαλετών 
για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας έτους 2011 και συγκεκριμένα κρίνει ασύμφορο 
το αποτέλεσμα του εν λόγω διαγωνισμού και εγκρίνει την επαναδημοπράτηση αυτού με 
αλλαγή των όρων της διακήρυξης.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Μπούχαλης Δημήτριος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός 

ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 24 Ιανουαρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 


