Περίληψη Συνεδρίασης

Συνεδρίαση 14 / 2020 – 8 / 4 / 2020 – 13:20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Φάβας Γεώργιος
2. Μπάκας Ιωάννης
3. Μπασακίδης Νικόλαος
4. Μαρινάκης Σαράντος
5. Δρούγας Παντελής

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ.

6. Κοσμόπουλος Βασίλειος
7. Τζαμουράνης Βασίλειος
8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
9. Αγγελής Αναστάσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14/2020

14

Τετάρτη 8 Απριλίου 2020, 13:20
ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αποδοχή δωρεάς χρήσης οχήματος κυκλοφορίας.

143

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά της παραχώρησης χρήσης
ενός οχήματος TOYOTA CHR HSD, που προσφέρεται στο Δήμο
Καλαμάτας από την εταιρεία «TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΕΒΕΕ», για την κάλυψη
των αναγκών της δραστηριότητας «Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με
την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
144

1.

Αποδοχή δωρεάς προϊόντων.

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά προϊόντων που προσφέρονται
στο Δήμο Καλαμάτας από: «Σύνδεσμο Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών
Π.Σ. Καλαμάτας, Ανώνυμο και Χριστοπούλου Αγγελική, σύμφωνα με
την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης
Πρόνοιας.
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2.

Έγκριση ενίσχυσης απόρων δημοτών με διατακτικές
προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών (κρέας).

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 12.140,12 € για την
ενίσχυση απόρων, προκειμένου να τους χορηγηθεί κρέας ενόψει των
εορτών Πάσχα, σύμφωνα με την εισήγηση και τη σχετική κατάσταση
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων της
Διεύθυνσης Πρόνοιας.
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3.

Χρηματικό βοήθημα σε οικογένειες για αντιμετώπιση έκτακτης ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση συνολικού ποσού 1.000,00 €, για
τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις
και σοβαρής ανάγκης.
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων της
Διεύθυνσης Πρόνοιας.
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4.

Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 7.900,00 €, για την κάλυψη
της δαπάνης προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την επίτευξη
λήψης μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού.

της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου και την
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, σύμφωνα με την εισήγηση του
Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου.
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5.

Χρονική επέκταση των συμβάσεων για την «Προμήθεια ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση μέχρι την ολοκλήρωση
του υπολοίπου οικονομικού αντικειμένου ή τη συμβασιοποίηση της
τροφίμων Δήμου Καλαμάτας».
νέας διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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6.

ος
Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο 2 ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του
«Συντήρηση - αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
κοινόχρηστους χώρους (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα, κλπ)».
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7.

ος
Έγκριση 2ου
ανακεφαλαιωτικού - τακτοποιητικού πίνακα ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο 2 ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του
εργασιών του έργου «Επισκευές κτιρίων στον περιβάλλοντα Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
χώρο του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας».
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8.

ος
Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 4ου ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται ο 4 ΑΠΕ και
ο
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών το 4 Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».
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9.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9865/13-3-2020 απόφασης διάλυσης ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται:
σύμβασης του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω  η εν λόγω απόφαση διάλυσης της σύμβασης
Βέργας τμήμα διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα  η συνέχιση του έργου
Βέργας» και έγκριση συνέχισης του έργου και πρόσκλησης  η πρόσκληση στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη «ΕΥΣΤΑΘΙΟ Ν.
ΤΖΙΚΑΚΗ», να αναλάβει την εκτέλεση αυτού, με την
στον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.
προσφερθείσα απ’ αυτόν έκπτωση 48,38%
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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10.

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Παροχή Συγκοινωνιακού Έργου ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ.
(2020)» και επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης 4/2020 μελέτη προϋπολογισμού 45.000,00 € και επιλέγεται η ανάθεση
της εν λόγω υπηρεσίας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
της παροχής της υπηρεσίας αυτής.

προηγούμενη δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, σύμφωνα με την
εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης,
Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
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11.
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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Κατάρτιση
όρων
διακήρυξης
διενέργειας
ανοιχτού ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 2/2020 μελέτης προϋπολογισμού 187.110,54 € με ΦΠΑ όπως
ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων ακτών του συντάχθηκε από το Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και οι όροι,
Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2020.

όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της
Διεύθυνσης Οικονομικών και όπως τελικά διαμορφώθηκαν ως προς τη
χρονική περίοδο και διάρκεια της σύμβασης.
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12.

Συγκρότηση επιτροπών.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας
διαγωνισμών
και
παραλαβής
προμηθειών
&
υπηρεσιών,
αποτελούμενες από δημοτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με τις
εισηγήσεις του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου και της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
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13.

Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα
Genesis.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του
Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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14.

Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 38/2020, σε ορθή επανάληψη,
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην
τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2020, της
επιχείρησης.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης.

Καλαμάτα 13 Απριλίου 2020
Ο Γραμματέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος Παναγ. Φάβας
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας
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