Περίληψη Συνεδρίασης

Συνεδρίαση 33 / 2017 – 5 / 7 / 2017 – 13:00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
2. Δημόπουλος Δημήτριος
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μπούχαλης Δημήτριος
5. Φάβας Γεώργιος

ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

6. Μπουζιάνης Παύλος
7. Μπεχράκης Σταμάτης
8. Φαββατάς Δημήτριος
9. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 33/2017
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Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, 13:00

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
307

1.

Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον.
έτους 2017.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ &
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η αποδέσμευση, σύμφωνα την εισήγηση
του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών.
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2.

Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ &
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η πραγματοποίηση των δαπανών και η
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του
Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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3.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων
διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια τροφίμων & παροχής φρέσκου
γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως
καταρτίστηκαν από και Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης
Οικονομικών.
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4.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοιχτής
διαδικασίας
του
έργου
«Κατασκευή
πεζοδρομίων
ρειθροκρασπέδων κλπ. έτους 2016».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και
ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν
από το Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της
Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
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5.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2017)».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)
εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Μελετών της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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6.

Επί της εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού για
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας (2017)».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται η εισήγηση της επιτροπής και κατακυρώνεται ο
διαγωνισμός στην εταιρεία «Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.»,
με συνολικό ποσό προσφοράς 27.000,00 €, με ΦΠΑ.
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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και
ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», με
τιμή 59,10 € / τόνο εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων.
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7.

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Λειτουργία
κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ».
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8.

Επί των 1ου & 2ου πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Διαχείριση και λειτουργία ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής
των υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων (parking), βόρειο και και:
i. γίνεται αποδεκτή η προσφορά της ΤΣΟΥΦΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΣ
κεντρικό, επί του ποταμού Νέδοντα».
ii. δεν γίνεται αποδεκτή η προσφορά του ΚΑΠΟΥΛΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
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9.

Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του
ηλεκτρονικού
διαγωνισμού
για
την
«Προμήθεια
εκτυπώσεων».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο
διαγωνισμός στις εταιρείες α) «CLOUDPRINT IKE
DIGITAL AND
DISPLAYS PRODUCTS», β) «GRAFIMA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ», γ) «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» και δ)
«ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», για τα είδη που
μειοδότησε η κάθε μία.
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10.

Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας
για την «Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης
τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με
σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την
τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής».

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

πλησίον

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 €.
2. διαπιστώνεται το άγονο του διαγωνισμού, δεδομένου ότι δεν
κατατέθηκε καμία προσφορά, για τις θέσεις i) ¨Ανατολική παραλία
Καλαμάτας (έναντι χειμάρρου Κερεζένια)¨ και ii) ¨Ανατολική
παραλία (30 μ. ανατολικά του Ξ/Δ «ELITE»)¨.
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11.

Επέκταση αντικειμένου της σύμβασης παραχώρησης της
εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων επί στάσεων των
αστικών συγκοινωνιών.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)
εγκρίνεται η επέκταση του αντικειμένου της σύμβασης και για τις 12
στάσεις από Ασπρόχωμα έως Άγιο Φλώρο, με τους ίδιους όρους και με
το επιτευχθέν μίσθωμα 86,84 € / στάση / έτος, σύμφωνα με την
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου.
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12.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας
«Εκποίηση κινητών άχρηστων υλικών».

την

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται οι
όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Πάρκων, Αλσυλλίων &
Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.
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13.

Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ.
112773/26-5-2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
και Ιονίου.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και
ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η άσκηση προσφυγής, ενώπιον
της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, κατά της υπ’ αριθμ.
112773/2017 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με την οποία
έγινε δεκτή εν μέρει προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6333/2017
Απόφασης Δημάρχου Καλαμάτας περί επιβολής προστίμου για αυθαίρετη
χρήση κοινοχρήστου χώρου.
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14.

Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασίας και έγκριση αμοιβής
πληρεξούσιου δικηγόρου του κληροδοτήματος «ΘΕΟΔ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

ΟΜΟΦΩΝΑ βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση της εργασίας και εγκρίνεται η
αμοιβή της δικηγόρου με το ποσό των 200,00 €, πλέον ΦΠΑ, για
ενέργειές της σχετικά με ακίνητα του κληροδοτήματος, σύμφωνα με τη
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της
Διεύθυνσης Οικονομικών.

για

Καλαμάτα 10 Ιουλίου 2017
Ο Γραμματέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Αθανάσιος Ηλιόπουλος
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας
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