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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  27/2019 

Τετάρτη  17 Ιουλίου 2019,   13:35  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

228  Ανάθεση εργασιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, έγκριση μελέτης και ορισμός 
του αναδόχου για «Δαπάνες διάθεσης ογκωδών 
απορριμμάτων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ 
αριθμ. 11/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 24.799,75 € με ΦΠΑ, 
υιοθετείται το σχετικό πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης και 
ανατίθενται οι αναφερόμενες στην μελέτη εργασίες στην εταιρεία 
«ΧΑΪΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΕ» με προσφερόμενη τιμή ίση με αυτή του 
προϋπολογισμού της μελέτης.  

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

229 1. Επέκταση της αρχικής σύμβασης για την υπηρεσία 
«Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επέκταση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 
του ποσού των 17.018,63 €, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η νέα 
διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

230 2. Ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτης ανάγκης με τίτλο 
«Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχών εκτάκτων αναγκών». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση σε ιδιοκτήτες μηχανημάτων των 
εργασιών αποκατάστασης ζημιών σε οδικό δίκτυο, προϋπολογισμού 
10.815,28 €, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

231 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 κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στις 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. 

27 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Φάβας Γεώργιος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 5. Μπάκας Ιωάννης 

3. Μπούχαλης Δημήτριος 6. Μπεχράκης Σταμάτης 
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232 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 κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στην εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», με έκπτωση 5%. 

233 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 
γραφείου – εκπαιδευτικού υλικού για διετία». 

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

234 6. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Βρεφονηπιακών / 
Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα 
Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

235 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή και αναβάθμιση 
Δημοτικών Βρεφονηπιακών / Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής, αποτελούμενης από 
τρία μέλη που προέκυψαν ύστερα από κλήρωση του ΜΗΜΕΔ, με τους 
αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης 
Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.  

236 8. Άνοιγμα προσφορών για την ανάθεση του έργου «Επέκταση 
πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών» του κληροδοτήματος 
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ, μετά το άνοιγμα και τον έλεγχο των τριών (3) 
υποβληθεισών προσφορών, απορρίπτονται οι δύο (2) λόγω ελλειπών 
δικαιολογητικών και αναδεικνύεται ανάδοχος του έργου, 
προϋπολογισμού 9.978,80 €, με ΦΠΑ, ο ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  με 
ποσοστό έκπτωσης 12%. 

Καλαμάτα  19 Ιουλίου 2019    

Ο    Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


