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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  34/2017 

Πέμπτη  13 Ιουλίου 2017,   13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

321  Επί του επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες 
της Δημοτικής Αστυνομίας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) μετά το άγονο και του επαναληπτικού διαγωνισμού, 
δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, εγκρίνεται η ματαίωση 
αυτού και η προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση μετά από 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

322  Έγκριση έκτακτης δαπάνης. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 1.054,00 € για 
τον καθαρισμό διαμερίσματος, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

323  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 189/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής (ως προς τον πίνακα για τα είδη για 
την εκδήλωση της INTERKULTUR, πρακτικό 2).  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η ορθή επανάληψη του πρακτικού υπ’ αριθμ. 2 της 
επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εκτυπώσεων», ως προς τον πίνακα 2 που αφορά την 
εκδήλωση της INTERKULTUR. 

324  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2017.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

34 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Γυφτέας Ηλίας 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Νιάρχος Αναστάσιος 

3. Μπούχαλης Δημήτριος 8. Μπεχράκης Σταμάτης 

4. Φάβας Γεώργιος 9. Φαββατάς Δημήτριος 

5. Μπουζιάνης Παύλος  
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

325 1.  Κάλυψη ή μη από τις εγγεγραμμένες στο δημοτικό 
προϋπολογισμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές 
υπηρεσίες κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 παρ. 3 του Ν. 
3584/2007, της ετήσιας δαπάνης του βασικού μισθού του 
καταληκτικού κλιμακίου των θέσεων που προτείνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 
(ΦΕΚ τ. Α΄94/2017). 

ΟΜΟΦΩΝΑ βεβαιώνεται ότι η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του 
καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων ανταποδοτικών 
υπηρεσιών καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 
πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

326 2.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2017. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η αποδέσμευση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

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

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

328 4.  Ανάθεση της υπηρεσίας «Επεξεργασία αστικών σύμμεικτων 
απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας με κινητό σύστημα 
διαχωρισμού – κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος – 
αξιοποίηση ανακυκλώσιμων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ  και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η ανάθεση στην εταιρεία «ECOWASTE 
ΕΠΕ», για χρονική διάρκεια ενάμιση μηνός περίπου, αντί 48,70 € / τόνο 
εισερχομένων απορριμμάτων, χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου. 

329 5.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής δημόσιας 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού 
ακινήτου επί της οδού Ιθώμης 14 του Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από τον 
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φάβα Γεώργιο. 

330 6.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής δημόσιας 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού 
ακινήτου επί της πλατείας Αγίων Αποστόλων (πρώην 
γραφείου τουριστικής υποστήριξης Δήμου Καλαμάτας που 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από τον 
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φάβα Γεώργιο. 
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βρίσκεται μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας). 

331 7.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια φυτικού 
υλικού». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και: 

i. απορρίπτονται οι προσφορές των α) ΝΙΚΟΥ – ΧΕΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗΣ κα β) 
εταιρείας «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

ii. γίνεται αποδεκτή η προσφορά της εταιρείας «ΑΛΕΞΙΟΥ Ε.Π.Ε.».  

332 8.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής δημόσιου 
μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Κατασκευή νέων ημιυπόγειων κάδων 
απορριμμάτων». 

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & ΛΕΥΚΟ 
ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στην εταιρεία «Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. ΓΡΟΥΖΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.» 
με ποσοστό έκπτωσης 19,14%. 

333 9.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας επαναληπτικής 
δημοπρασίας για την «Παραχώρηση του δικαιώματος απλής 
χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς 
τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι 
ανταλλάγματος, για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων 
αναψυχής». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  υιοθετείται το πρακτικό 
και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός:  

i. στην «Κονταργύρη Αικατερίνη, για τη θέση ¨Ανατολική παραλία  

Καλαμάτας (έναντι χειμάρρου Κερεζένια)¨,  αντί ποσού 3.000,00 €. 

ii. στην εταιρεία «Freediying club Greece Μον. Ι.Κ.Ε», για τη θέση 
¨Ανατολική παραλία (30 μ. ανατολικά του Ξ/Δ «ELITE»)¨, αντί ποσού 
3.000,00 €.  

334 10.  Συγκρότηση επιτροπών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών προμηθειών και έργων, που αφορούν στις Διευθύνσεις 
Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, αποτελούμενες από δημοτικούς 
υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, όπως αυτοί προτείνονται από 
τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. 

335 11.  Ορισμός δικηγόρου για νομική υποστήριξη του Δήμου 
Καλαμάτας στο έργο «Μέγαρο Χορού Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)   εγκρίνεται ο ορισμός της 
δικηγόρου Αθηνών κας Τσίτα Ελευθερίας  και η ανάθεση σε αυτή της 
νομικής υποστήριξης του Δήμου στη διαφωνία που έχει ανακύψει μεταξύ 
αυτού και της αναδόχου κοινοπραξίας του έργου «Μέγαρο Χορού 
Καλαμάτας», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

336 12.  Καταβολή νόμιμης αμοιβής πιστοποιημένου εκτιμητή REV ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αμοιβή του πιστοποιημένου εκτιμητή με το 
ποσό των 550,00 €, πλέον ΦΠΑ, για ενέργειές της σχετικά με ακίνητα 
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που αφορά στο κληροδότημα  «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΡΑΓΩΝΑ». του κληροδοτήματος, σύμφωνα με τη εισήγηση του Τμήματος 
Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  14  Ιουλίου 2017   

Η Αν.  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Όλγα Παναγιωτοπούλου  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


