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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  61/2017 

Τετάρτη  27 Δεκεμβρίου 2017,   13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

618  Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών για τη 
σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σχολικών κτιρίων με 
δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών, που 
ανέρχονται στο ύψος των 29.333,23 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
υπόλογου διαχειριστή της πίστωσης δημοτικού υπαλλήλου Κουλουμβάκου 
Παναγιώτη. 

619  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για «Τεχνική 
κάλυψη εκδηλώσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 6ου 
Καλαματιανού Καρναβαλιού και Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 
Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού, όπως καταρτίστηκαν από το Γραφείο Επικοινωνίας, 
Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

620 1. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2017. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται η αποδέσμευση, 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

621 2. Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών για τον 
τεχνικό έλεγχο οχημάτων του Δήμου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών, που 
ανέρχονται στο ύψος των 1.842,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
υπόλογου διαχειριστή της πίστωσης δημοτικού υπαλλήλου Μούστου 
Δημητρίου. 

622 3. Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών (καύσιμα, 
διόδια κτλ) για την μετακίνηση οχημάτων του Δήμου εκτός 
νομού Μεσσηνίας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών, που 
ανέρχονται στο ύψος των 716,92 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
υπόλογου διαχειριστή της πίστωσης δημοτικού υπαλλήλου Μούστου 
Δημητρίου. 

623 4. Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών για την 
μεταβίβαση κατά κυριότητα ενός οχήματος στο Δήμο 
Καλαμάτας.. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών, που 
ανέρχονται στο ύψος των 5.616,72 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
υπόλογου διαχειριστή της πίστωσης δημοτικού υπαλλήλου Κοντόπουλου 
Ιωάννη. 

61 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Μπουζιάνης Παύλος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 5. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

3. Μπούχαλης Δημήτριος 6. Φαββατάς Δημήτριος 
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624 5. Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών 
μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου Καλαμάτας στην 
αδελφοποιημένη πόλη Xi An της Κίνας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο απολογισμός των δαπανών, που ανέρχονται στο 
ύψος των 2.760,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του υπόλογου 
διαχειριστή της πίστωσης δημοτικού υπαλλήλου Γαλάνη Κων/νου. 

625 6. Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών 
προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών για τις ανάγκες των 
Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο απολογισμός των δαπανών, που ανέρχονται στο 
ύψος των 1.462,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση της υπολόγου 
διαχειρίστριας της πίστωσης δημοτικής υπαλλήλου Παπασαραντοπούλου 
Άννας. 

626 7. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών μέσω 
της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των: 

i. 992,00 € για την Τοπική Κοινότητα Αλαγονίας. 

ii. 933,03 € για την Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας. 

iii. 992,00 € για την Τοπική Κοινότητα Θουρίας 

iv. 992,00 € για την Τοπική Κοινότητα Πηγών. 

627 8. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια υπολογιστών, υπολογιστικών 
συστημάτων και λογισμικών για το Δήμο Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «HIPAC 
AEBE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» για τα υπ’ αριθμ. 
1 & 2 είδη της μελέτης. 

628 9. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 
2018. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 
ηλεκτρονικών & συνοπτικών διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών και 
προμηθειών, που αφορούν στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 
αποτελούμενες από δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, 
όπως αυτοί προτείνονται από την ίδια Διεύθυνση. 

Καλαμάτα  2  Ιανουαρίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


