Περίληψη Συνεδρίασης

Συνεδρίαση 32 / 2017 – 28 / 6 / 2017 – 13:00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

5. Μπουζιάνης Παύλος
6. Γυφτέας Ηλίας
7. Μπεχράκης Σταμάτης
8. Φαββατάς Δημήτριος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 32/2017
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Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, 13:00
ΑΡ. ΑΠΟΦ.

ΑΡ.ΘΕΜ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
295

Τροποποίηση όρου για την παραλαβή της προμήθειας
«Προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου πρώην ¨ΣΦΑΓΕΙΑ¨».

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)
εγκρίνεται η τροποποίηση, η οποία αφορά στην μη εκπλήρωση μόνο της
απαίτησης της πιστοποίησης του γηπέδου κατά FIFA RECOMMENDED
STAR 1, αφού αυτό είναι ανέφικτο, σύμφωνα με την εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση
Δημοτικού Φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και γίνονται
αποδεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι προσφορές των
συμμετεχόντων που αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
297

1.

Αποδοχή δωρεάς συσσιτίου που προσφέρεται στο Δήμο
Καλαμάτας από τη Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας.

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά παροχής συσσιτίου μία φορά το
μήνα για το 2ο εξάμηνο του 2017.

-

2.

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους
2017.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ
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3.

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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)
εγκρίνεται η πραγματοποίηση των δαπανών και η διάθεση των
αντίστοιχων πιστώσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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4.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο Β΄ ΚΑΠΗ για τις
ανάγκες των παιδικών σταθμών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η μελέτη προϋπολογισμού 73.990,80 €, με
ΦΠΑ και οι όροι διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα
Μελετών
και
το
Τμήμα
Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων
&
Εγκαταστάσεων, αντίστοιχα, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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5.

Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοιχτής
διαδικασίας του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα
Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
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6.

Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για «Καθαρισμός αυτοφυούς
βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού
οδικού δικτύου 2017».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και γίνονται
αποδεκτές στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού οι προσφορές των
συμμετεχόντων που αναφέρονται στο εν λόγω πρακτικό.
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7.

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
μειοδοτικού διαγωνισμού για «Φυτοπροστασία αλσυλλίων
και υπόλοιπων χώρων πρασίνου (2017)».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο
διαγωνισμός στον ΤΣΕΡΠΕ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, με συνολικό ποσό προσφοράς
37.418,24 €, με ΦΠΑ.
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8.

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Κλαδέματα δενδροστοιχιών
και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο
διαγωνισμός στον ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ, με συνολικό ποσό προσφοράς
45.354,24 €, με ΦΠΑ.
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9.

Επί της εισήγησης της επιτροπής διαγωνισμού για
«Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου ¨Τέντα¨
Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια & τοποθέτηση)».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται η εισήγηση της επιτροπής και κατακυρώνεται ο
διαγωνισμός στην εταιρεία «ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ.», με τιμή 272.800,00 € με ΦΠΑ.
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10.

Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί παροχής
υποστήριξης σε υπάλληλο του Δήμου Καλαμάτας.

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 27311/20-6-2017 Απόφαση
Δημάρχου περί παροχής νομικής υποστήριξης του υπαλλήλου του Δήμου
Καλαμάτας κ. Τζαμουράνη Βασιλείου, ο οποίος διώκεται για αδίκημα που
του αποδίδεται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με την
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

νομικής
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Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών
λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας.

για

τη

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού
293,47 €, στο όνομα της δημοτικού υπαλλήλου Χανδρινού Αικατερίνης,
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου.

Καλαμάτα 3 Ιουλίου 2017
Ο Γραμματέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Αθανάσιος Ηλιόπουλος
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας
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