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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  22/2019 

Πέμπτη  13 Ιουνίου 2019,   13:20  

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

176 ΕΗΔ1 Επί του, σε ορθή επανάληψη, 2ου πρακτικού της επιτροπής 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων» του Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το, σε ορθή επανάληψη, πρακτικό της 
επιτροπής και α) ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 160/2019 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για το ίδιο θέμα, β) εγκρίνεται η επιστροφή  
παραβόλου που κατατέθηκε μαζί με ένσταση κατά της απόφασης 
αυτής και β) αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία 
«ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ – C.L.CLEANING GROUP», με 
προσφερόμενη τιμή 61.486,54 € με ΦΠΑ. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

177 1. Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπολοίπων 
χώρων πρασίνου (2019)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτη 
προϋπολογισμού 45.210,40 € με ΦΠΑ,  οι τεχνικές προδιαγραφές και 
οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

178 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης της 8ης παρουσίασης 
αγροτικών και τοπικών προϊόντων «Άρτος – Οίνος – Έλαιον 
(2019)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ)  εγκρίνονται 
οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

22 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Γυφτέας Ηλίας 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 6. Μπάκας Ιωάννης 

3. Μπούχαλης Δημήτριος 7. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

4. Φάβας Γεώργιος  
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179 3. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών – υλικών για 
την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας έτους 2019». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι εταιρείες α) «ΑΦΟΙ Κ. 
ΠΡΑΤΤΗ Ο.Ε.», για τις Ομάδες Α φίλτρα, Β1 ηλεκτρολογικό υλικό και 
Β2 μπαταρίες οχημάτων, β) «Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ» για 
την Ομάδα Γ βούρτσες σαρώθρων και γ) «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.» για την 
Ομάδα Δ ανταλλακτικά χλοοκοπτικού μηχανήματος με βραχίονα. 

180 4. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικού οδικού δικτύου (2019)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με έκπτωση 5%. 

181 5. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για διαδικασία κατάσχεσης 
κινητών και ακινήτων και τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) ορίζεται η 
δικαστική επιμελήτρια κα Κιντή Σταυρούλα, για την εκκίνηση της 
διαδικασίας  κατάσχεσης κινητών και ακινήτων και τραπεζικών 
λογαριασμών οφειλετών στο Νομό Αρκαδίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

182 6. Έγκριση ή μη άσκησης εφέσεων κατά των υπ’ αριθμ. 
527/2018, 593/2018, 599/2018, 531/2018, 598/2018, 
526/2018 και 594/2018 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας (ασφαλιστική τακτοποίηση 
απασχοληθέντων με πρόγραμμα stage). 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η 
άσκηση εφέσεων κατά των εν λόγω αποφάσεων, με τις οποίες 
κρίθηκε ότι η εργασιακή σχέση των απασχοληθέντων στο Δήμο ήταν 
αυτή των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας υπαγόμενη στην πλήρη 
ασφάλιση του ΙΚΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της  Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. 

183 7. Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
6691/25-4-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η 
άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 6.000,00 € σε 
βάρος του Δήμου Καλαμάτας, ως επιβλέποντα φορέα της μονάδας 
διαχείρισης & επεξεργασίας ΑΣΑ στη Μαραθόλακκα, σύμφωνα με την 
εισήγηση της  Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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184 8. Έγκριση ή μη άσκησης ανακοπής κατά κατασχετηρίου. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση ανακοπής κατασχετηρίου με το 
οποίο εταιρεία επέβαλε κατά του Δήμου Καλαμάτας κατάσχεση εις 
χείρας τρίτου για ποσό 2.512,06 €, σύμφωνα με την εισήγηση της  
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Καλαμάτα  18 Ιουνίου 2019   

Ο    Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


