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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   311/2010 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 13η  Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00                            

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 38η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-12-2010 

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 όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 3) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 4) Κοσμόπουλος 

Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 309 απόφαση), 5) Κουδούνης Αργύριος και 6) 

Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

 

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 : 

Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού 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. 26279/7-12-2010 
εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
που αφορά στην τοποθέτηση και συντήρηση χημικών τουαλετών οικον. έτους 2011, η 
οποία αναλυτικά έχε ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ:  Κατακύρωση διαγωνισμού για ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση της υπηρεσίας 
που αφορά στην τοποθέτηση και συντήρηση χημικών τουαλετών οικ. έτους 2011. 
ΣΧΕΤ.: Πρακτικό διαγωνισμού την από 07/12/2010 ημέρα Τρίτη. 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα στις 07/12/2010 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 από 23/11/2010 περίληψη δημοσίευσης στον τοπικό τύπο. 
3) Το από 07/12/2010 πρακτικό διενέργειας του παραπάνω διαγωνισμού. 
4) Την  προσφορά του κου ΙΩΑΝΝΗ ΓΡ. ΑΓΓΕΛΗ. με συνολικό ποσό 44.618,25€. 
5) Ότι και τα προηγούμενα έτη δεν υπήρχε άλλη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. 
6) Το γεγονός ότι μέχρι του χρονικού ορίου που καθορίζει ο νόμος καμιά ένσταση δεν 
κατατέθηκε. 
 

                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ ΟΜΟΦΩΝΑ   
 
Την κατακύρωση της υπηρεσίας που αφορά στην τοποθέτηση και συντήρηση χημικών 
τουαλετών οικ. έτους 2010, 
σύμφωνα με την μελέτη του Δήμου Καλαμάτας στον κο  ΙΩΑΝΝΗ ΓΡ. ΑΓΓΕΛΗ με συνολικό 
ποσό 44.618,25€, η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6236 οικονομικού έτους 
2011. 
 
Επισυνάπτεται το από 07/12/2010  
Πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
1) ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
2) ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
 3) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 

 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαμάτα 07/12/2010 

Το γνήσιο των υπογραφών 
 

Ο Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο 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. 
 
Ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού 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 07 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2010 και ημέρα Τρίτη 
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, 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. 
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Ο διαγωνιζόμενος έχει τα δικαιολογητικά που αναφέρει η διακήρυξη και 
προκρίνεται. 
 
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) (Υπογραφές) 
                                                                                             3) 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Το γνήσιο των υπογραφών 

Καλαμάτα 07/12/2010 
Ο Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος προτείνει την επανάληψη του 
διαγωνισμού λόγω ασύμφορου αποτελέσματος και καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Κρίνει ασύμφορο το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσίας που αφορά στην τοποθέτηση – συντήρηση χημικών 
τουαλετών, για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, έτους 2011 και εγκρίνει την 
επανάληψη αυτού την  30η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., 
με τους ίδιους όρους της διακήρυξης και με τα ίδια μέλη της επιτροπής που 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 298/2010 προηγούμενη απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής.  
 
 
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 Αθανάσιος  

  3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Δεκεμβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


