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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  06/2019 

Πέμπτη  14 Φεβρουαρίου 2019,   13:10  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

043 1.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εντύπων και 
υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύονται 
προσωρινοί ανάδοχοι οι εταιρείες i. «EURO SUPPLIES I.K.E.» ii. 
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ι.Κ.Ε.» και iii. «ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», για τα είδη που μειοδότησε η κάθε μία. 

044 2.  Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της διαδικασίας 
ανάθεσης, μετά από διαπραγμάτευση, της προμήθειας 
Laptop, σε συνέχεια του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της 
επιτροπής και, μετά την υπερβατική τιμή από τη μοναδική προσφορά που 
κατατέθηκε, ματαιώνεται η διαδικασία ανάθεσης. 

045 3.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση χώρων 
υγιεινής ¨WC¨ Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΙΚΤΙΝΟΣ 
Α.Ε.», με έκπτωση 48,49%. 

046 4.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για το έργο «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω 
Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα 
Βέργας (άνω τμήμα)». 

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

047 5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμοί γραφείων - κτιρίων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και  οι όροι όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών 
& Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

06 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Νιάρχος Αναστάσιος 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 5. Φαββατάς Δημήτριος 

3. Μπούχαλης Δημήτριος  
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048 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών «Δαπάνες απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. 
του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του 
Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ και ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και  οι όροι όπως καταρτίστηκαν 
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

049 7.  Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαδικασιών 
παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, που αφορούν στη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, αποτελούμενες από δημοτικούς 
υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, όπως αυτοί προτείνονται από 
την ίδια Διεύθυνση. 

- 8.  Έγκριση εκπόνησης τεχνικής έκθεσης – εκτίμησης κόστους 
επισκευών των ακινήτων του υπό σύσταση κληροδοτήματος 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ», με δαπάνες του Δήμου Καλαμάτας.  

 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

- 9.  Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019, 
κληροδοτήματος «ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Καλαμάτα  18 Φεβρουαρίου 2019   

Ο    Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
   

 

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


