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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

288  Έγκριση κατάστασης άπορης οικογένειας για την χορήγηση 
χρηματικού βοηθήματος. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάσταση για τη χορήγηση χρηματικού 
βοηθήματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 466/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

289 1.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια βρεφικού εξοπλισμού για 
τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας 2018». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και 
αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι προσφέροντες τη χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος. 

290 2.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπολογιστών και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα ΚΔΑΠ του Δήμου 
Καλαμάτας». 

Υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και α) ΟΜΟΦΩΝΑ 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και β) ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται η ανάθεση της προμήθειας των ειδών που δεν 
κατατέθηκαν προσφορές μετά από διαπραγμάτευση. 

291 3.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Μίσθωση αυτοκινήτων και 
μηχανημάτων 2018». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και 
αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι προσφέροντες τη χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος μηχανήματος ή που αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση 
για τα είδη που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές. 

292 4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικού οδικού δικτύου 2018». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 58%. 

32 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Μπουζιάνης Παύλος 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 5. Φαββατάς Δημήτριος 

3. Μπούχαλης Δημήτριος  
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293 5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) υιοθετείται το 
πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον 
ΚΟΥΔΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, με προσφερόμενη τιμή 343.914,88 €, με ΦΠΑ 
και με μέση έκπτωση 63,02%. 

294 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια μηχανημάτων & συνοδευτικού 
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 
Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 9/2018 μελέτη προϋπολογισμού 291.400,00 € με ΦΠΑ και οι 
όροι, όπως καταρτίστηκαν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης  
Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

295 7.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάκληση, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης  Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

296 8.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2016 μελέτης με τίτλο 
«Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και διαμόρφωση – 
τσιμεντόστρωση οδού για τη σύνδεση με το δρόμο 
κοιμητηρίου, στην Τ.Κ. Πηγών», κληροδοτήματος 
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 45/2016 μελέτη, προϋπολογισμού 
12.625,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

297 9.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου 
κληροδοτήματος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη 97,28 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

Καλαμάτα  6 Αυγούστου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


