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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  3/2018 

Τρίτη  16 Ιανουαρίου 2018,   13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

013 1. Έγκριση παράτασης σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την έντοκη κατάθεση των 
εσόδων του Δήμου Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για έγκριση παράτασης της σύμβασης συνεργασίας για ένα έτος, σύμφωνα 
με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

014 2. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

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

015 3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός 
συμβολαιογράφου για μεταβίβαση κατά κυριότητα ενός 
οχήματος στο Δήμο Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η  έκδοση  εντάλματος προπληρωμής, συνολικού 
ποσού 8.500,00 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Γαλάνη Κων/νου, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

016 4. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή 
δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού συγκροτήματος 2ου 
Γυμνασίου – Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 5ου Λυκείου & 18ου 
Δημοτικού Σχολείου». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ε.Δ.Ε., με έκπτωση 
46,00% και ποσό προσφοράς 21.562,84 €, με ΦΠΑ. 

017 5. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων 
ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «PdL AE», με έκπτωση 
10,02% και ποσό προσφοράς 41.593,70 €, προ ΦΠΑ. 

03 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μπεχράκης Σταμάτης 5. Φάβας Γεώργιος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Μπουζιάνης Παύλος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Φαββατάς Δημήτριος 

4. Μπούχαλης Δημήτριος 8. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

018 6. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
υπολογιστών, υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικών για 
το Δήμο Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύονται 
προσωρινοί ανάδοχοι οι α) «ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και β) 
«ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨ΕΜΠΤΙΕS¨», για τα είδη που μειοδότησε ο 
καθένας. 

019 7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτς) σε 
μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στην ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, με τιμή μονάδας 0,54 € ανά 
τεμάχιο. 

020 8. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Τεχνική κάλυψη εκδηλώσεων στο 
πλαίσιο της διοργάνωσης του 6ου Καλαματιανού 
Καρναβαλιού και Αποκριάτικων Εκδηλώσεων Δήμου 
Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο ΖΩΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, με 
προσφερόμενη τιμή 34.990,00 € με ΦΠΑ. 

021 9. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών 
παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων που αφορούν στις Διευθύνσεις 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών, 
αποτελούμενες από δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, 
όπως αυτοί προτείνονται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. 

022 10. Νομική υποστήριξη αιρετών.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη των δημοτικών συμβούλων 
Αδαμόπουλου Ιωάννη, Βασιλόπουλου Αθανασίου και Καμβυσίδη Ιωάννη, οι 
οποίοι διώκονται για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων τους. 

Καλαμάτα  19  Ιανουαρίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σταμάτης Μπεχράκης 

Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

 


