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ΕΗΔ1

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 15, 16, 17 & 18/2021 μελετών της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων και υποβολή
πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Χωριστή
διαχείριση
βιοαποβλήτων
στο
Δήμο
Καλαμάτας»
στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση
και προστασία του περιβάλλοντος - προαγωγή της αποδοτικής
χρήσης των πόρων (ΤΣ)».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μελέτες υπ’ αριθμ. α) 15/2021
«Προμήθεια ειδών για την ανάπτυξη προγράμματος χωριστής
διαχείρισης βιοαποβλήτων», προϋπολογισμού 714.903,40 € με ΦΠΑ,
β) 16/2021 «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη χωριστή
διαχείριση βιοαποβλήτων», προϋπολογισμού 773.016,00 € με ΦΠΑ,
γ) 17/2021 «Προμήθεια συστημάτων μηχανικής κομποστοποίησης»,
προϋπολογισμού 513.360,00 € με ΦΠΑ και δ) 18/2021 «Ενέργειες
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη χωριστή διαχείριση
βιοαποβλήτων», προϋπολογισμού 24.812,40 € με ΦΠΑ, και η
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο εν λόγω πρόγραμμα,
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων
& Οχημάτων.
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1.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού
για την αντιμετώπιση ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη ενός (1) ατόμου ΔΕ χειριστή
γκρέιντερ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, σύμφωνα με την
επειγουσών αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2021.
εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της
Διεύθυνσης Διοικητικών.
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2.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης
διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτς) σε μαθητές σχολείων του
Δήμου Καλαμάτας».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.
10/2021 μελέτης, προϋπολογισμού 134.334,40 € με ΦΠΑ και οι όροι
διακήρυξης, όπως συντάχθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών &
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.
διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 60β/2021 μελέτης, προϋπολογισμού 148.800,00 € με ΦΠΑ, όπως
συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών
«Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2021)».
Υπηρεσιών και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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4.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης
διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας
(2021)».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.
25/2021 μελέτης, προϋπολογισμού 150.367,36 € με ΦΠΑ, όπως
συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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5.

Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας
«Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου
(2021)».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 16/2021 μελέτη,
προϋπολογισμού 58.962,00 € με ΦΠΑ και οι όροι διακήρυξης, όπως
συντάχθηκαν από το Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
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6.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας της διαδικασίας ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και
ανάθεσης μετά από
διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια  απορρίπτονται οι προσφορές των οικονομικών φορέων «RETHINK
εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών λογισμικού για τις
A.E.B.E.», «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ Σ. ΚΑΤΕΧΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»,
«DATUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ».
υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας».
 εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας με την αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών των
οικονομικών φορέων «MESSINIA
TECHNOLOGIES O.E.», «Ν. ΚΟΥΒΕΛΑΣ – Ι. ΣΚΛΗΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
και «ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».

403

7.

Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού  απορρίπτεται η προσφορά του οικονομικού φορέα «PROTON
υλικού».
POWER LIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και καταπίπτει η εγγύηση
συμμετοχής του υπέρ του Δήμου.
 κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στους οικονομικούς φορείς α)
«ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ», β) «Β ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ» και γ)
«ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ», για τα είδη που μειοδότησε ο καθένας.
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Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο 1 ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του
«Κατασκευή νοτίου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου (από Φαρών Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
έως Τσαμαδού)».
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9.

Τροποποίηση – συμπλήρωση της σύμβασης για την εκτέλεση των ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση – συμπλήρωση της σύμβασης
που αφορά μόνο στην περιγραφή των ογκωδών απορριμμάτων και
εργασιών «Δαπάνες διάθεσης ογκωδών απορριμμάτων».
δεν θεωρείται ουσιώδης, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της επιτροπής
διαγωνισμού.
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10.

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών για την ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής,
συνολικού ποσού 3.000,00 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου
απόκτηση καρτών ψηφιακού ταχογράφου.
Μούστου Δημητρίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων.
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11.

Απόδοση λογαριασμού δαπανών με χρηματικό ένταλμα ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών,
προπληρωμής για επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές που ανέρχονται στο ύψος των 8.030,51 €, σύμφωνα με την εισήγηση
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
δικτύων ΔΕΔΔΗΕ μετατοπίσεις μετρητών και παροχές ισχύος.
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12.

Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 406,72 €, σύμφωνα με την
του
Τμήματος
Τουρισμού
της
Διεύθυνσης
σε διακομιστή (server) και διατήρησης ονόματος τομέα στο εισήγηση
Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης
&
Ευρωπαϊκών
Θεμάτων.
δικτυακό χώρο (domain name) της ιστοσελίδας του Δήμου
www.kalamatagastronomy.gr.
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13.

Μετακινήσεις
Συμβούλων.

Δημάρχου,

Αντιδημάρχων

και

Δημοτικών ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στις
13-7-2021 στην Αθήνα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ), β) στις 14-72021 στην Αθήνα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ), γ) στις 19-7-2021
στην Τρίπολη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) και δ) στις 22-7-2021
στο Άργος (ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ).

Καλαμάτα 26 Ιουλίου 2021
Ο Γραμματέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος Παναγ. Φάβας
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας
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