Συνεδρίαση 36/ 2013 – 02 / 09 / 2013 – 10:00 π.µ.

Περίληψη Συνεδρίασης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπουζιάνης Παύλος
2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος
3. Καµβυσίδης Ιωάννης
4. Μπασακίδης Νικόλαος

5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
6. Μπρεδήµας Θεόδωρος
7. Νιάρχος Αναστάσιος
8. Φαββατάς ∆ηµήτριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 36/2013

36

∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013, 10:00 π.µ.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
277

1.

Αναµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
2013.
αναµόρφωση του προϋπολογισµού σύµφωνα µε την πρόταση
Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
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2.

του

∆ιάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΑΡΩΝ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η διάθεση
πιστώσεων σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Λογιστηρίου της
έτους 2013.
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
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3.

∆ιαχείριση ή µεταφόρτωση και µεταφορά απορριµµάτων ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ &
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η ανάθεση:
του ∆ήµου Καλαµάτας»
1. της µεταφοράς των απορριµµάτων στον κ. Καράµπελα Θεόδωρο αντί
59,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ανά τόνο φορτίου
απορριµµάτων,
2. της διαχείρισης των απορριµµάτων (διαλογή – κοµποστοποίηση των
οργανικών – διάθεση των ανακυκλώσιµων υλικών) στην εταιρεία
ECOWASTE αντί 54,87 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ανά
τόνο απορριµµάτων,
η υλοποίηση των οποίων θα γίνεται παράλληλα ή και εναλλακτικά και
µέχρι του συνολικού ποσού των 204.500, €, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις
του Αντιδηµάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου.
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4.

Επί των πρακτικών εισήγησης επιτροπής για κατακύρωση
του
διαγωνισµού
«Προµήθεια
µέσων
ατοµικής
προστασίας για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Καλαµάτας
για το έτος 2013».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και κατακυρώνεται
ο διαγωνισµός στους α) εταιρεία “Αφοι Γεωργιόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.”, β) κ.
Καπράγκο Χρήστο και γ) εταιρεία “BPINX Α.Ε.”, για τα είδη που
µειοδότησε ο καθένας.
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ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ &
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
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5.

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου
Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση και επιδιόρθωση
πλακόστρωτου και κατασκευή µικρών τεχνικών εντός
οικισµού
Πηγών»
κληροδοτήµατος
¨Γρηγ.
Αλεξανδρόπουλου¨.
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6.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για εκµίσθωση ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως
ενός ισογείου ∆υτικού καταστήµατος διαµερίσµατος καταρτίστηκαν από το Τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης
επιφ. 98,00 τ.µ., που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.
Γεωργίου 11 στην πόλη της Καλαµάτας, ιδιοκτησίας του
Κληροδοτήµατος ¨Αλεξανδρόπουλου Γρηγορίου¨ της
Τ.Κ. Πηγών και ψήφιση πίστωσης που αφορά
αποζηµίωση του συµπράττοντος υπαλλήλου της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου κατά τη διεξαγωγή της δηµοπρασίας.

Καλαµάτα 5 Σεπτεµβρίου 2013
Ο Γραµµατέας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Παύλος Μπουζιάνης
Αντιδήµαρχος Καλαµάτας
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