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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Φάβας Γεώργιος
2. Μπάκας Ιωάννης
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μαρινάκης Σαράντος
5. Δρούγας Παντελής

6. Κοσμόπουλος Βασίλειος
7. Τζαμουράνης Βασίλειος
8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
9. Αγγελής Αναστάσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/2020
ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και
διαγωνισμού
για
την
«Προμήθεια
και
τοποθέτηση κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.», με προσφερόμενη τιμή 29.389,12 €.
περιφράξεων παιδικών χαρών (2020)».
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
244

1.

Παρατάσεις
προθεσμιών
διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

ημερομηνιών

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση
προθεσμιών καταληκτικών
ημερομηνιών διαγωνισμών 5 έργων, για 10 ημέρες μετά την
επαναλειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι έως 2-7-2020, σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
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2.

Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της διαδικασίας
ανάθεσης με διαπραγμάτευση, για την «Προμήθεια
αλκοολούχου αντισηπτικής γέλης (gel) απολύμανσης χεριών».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η
ανάθεση στην εταιρεία «HIPPOKRATIS A.E.», με προσφερόμενη τιμή
1.240,20 με ΦΠΑ.
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3.

Επί των 1ου & 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια
εξοπλισμού για δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών
προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΤΟΒΕΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» με προσφερόμενη τιμή 163.006,50 με ΦΠΑ.

καταληκτικών
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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας φανερής
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του
δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού, χωρικής
αρμοδιότητας Δήμου Καλαμάτας, προς τρίτους με σύμβαση
μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση
θαλάσσιων μέσων αναψυχής που εξυπηρετούν τους
λουόμενους του Δήμου Καλαμάτας.

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΠΑΡΩΝ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) υιοθετείται το πρακτικό
και:

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ.
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4.

1. κατακυρώνεται ο διαγωνισμός:
i. στην εταιρεία «Τσαγκόγιωργας Αθανάσιος & ΣΙΑ Ο.Ε.» για τη
θέση ¨Ανατολική παραλία Καλαμάτας (30 μ. πλησίον
καταστήματος «SEASIDE»)¨, αντί ποσού 4.500,00 €.

ii. στον Κεχαγιά Παναγιώτη για τη θέση ¨Ανατολική παραλία
Καλαμάτας (50 μ. δυτικά του Ξ/Δ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ¨, αντί ποσού
3.000,00 €.
iii. στον Γκάργκουλα Ευάγγελο για τη θέση ¨Αλμυρός Βέργας
(νότια πάρκινγκ «COSI», έμπροσθεν δημοτικού πάρκου
Αλμυρού)¨, αντί ποσού 3.000,00 €.

iv. στον Φαρφαρά Βασίλειο για τη θέση ¨Ανατολική παραλία (30
μ. ανατολικά του Ξ/Δ «ELITE»)¨, αντί ποσού 3.000,00 €.
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών,
που ανέρχονται στο ύψος των 2.205,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση
της υπόλογης διαχειρίστριας κας Γκουλούση Αναστασίας.
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5.

Απόδοση
λογαριασμού
των
απαιτούμενων
κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών εξόδων.

δαπανών
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6.

Εξειδίκευση
πιστώσεων
συλλόγων – φορέων.

ενίσχυση ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εξειδικεύεται

για την οικονομική

πίστωση 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΕΡΓΑΣ», για τη διοργάνωση της
επετείου της Μάχης της Βέργας, σύμφωνα με την εισήγηση του
Γραφείου Δημάρχου & Αιρετών.
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7.

Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με την εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών.
Genesis.
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8.

Διαγραφή ποσών
καταλόγους.
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9.

Μετακινήσεις
Συμβούλων.

από

Δημάρχου,

βεβαιωτικούς

–

χρηματικούς ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της
Διεύθυνσης Οικονομικών.

Αντιδημάρχων

και

Δημοτικών ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 16-62020 στην Αθήνα (ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΟΜΟΦΩΝΑ
εγκρίνεται
ο
ορισμός
του
προτεινόμενου
συμβολαιογράφου
από
τον
εντεταλμένο
του
Συλλόγου
Συμβολαιογράφων, για τη σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων περί
κυριότητας του Δήμου επί ακινήτων που στερούνται τίτλων, σύμφωνα
με την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων
της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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10.

Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων.
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11.

Σχετικά με την πρόταση αξιοποίησης ακινήτων του ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται η
κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ» διακοπή της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση ακινήτων
στην Μ. Μαντίνεια και η εκκίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας,
στην Μ. Μαντίνεια του Δήμου Καλαμάτας.
ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αξιοποίηση του ακινήτου (διαμερίσματος)
στο Βύρωνα Αττικής, αφού πρώτα προηγηθεί αυτοψία και μελέτη για
το ύψος της δαπάνης των αναγκαίων επισκευών αυτού,
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, Διοικούσας – Διαχειριστικής Επιτροπής των
κληροδοτημάτων κ. Φάβα Γεωργίου και τη σχετική γνωμοδότηση
της ορισθείσας δικηγόρου κας Δημοπούλου Αθανασίας του Γεωργίου.

Καλαμάτα 22 Ιουνίου 2020
Ο Γραμματέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος Παναγ. Φάβας
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας
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