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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  1/2018 

Τρίτη  2 Ιανουαρίου 2018,   13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

001 1.  Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση ανωγείου 
διαμερίσματος α΄ ορόφου, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος 
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», επί της οδού Αγ. 
Γεωργίου στην Καλαμάτα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ, μετά το άνοιγμα των δύο υποβληθεισών προσφορών: 

i. δεν γίνεται αποδεκτή η προσφορά του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
διότι δεν κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   

ii. γίνεται αποδεκτή η προσφορά του ΦΩΤΙΟΥ ΧΟΥΝΤΑΛΟΥ και  εγκρίνεται 
η εκμίσθωση του εν λόγω ακινήτου σε αυτόν με μίσθωμα, σύμφωνα με 
την προσφορά του, 200,00 € μηνιαίως. 

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

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

003 3.  Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018 Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύσταση της παγίας προκαταβολής, ποσού 
6.000,00 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Μοσχοβίτη Θεμιστοκλή, 
και καθορίζονται οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

004 4.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών 
διοργάνωσης συσσιτίου από το Δήμο Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η  έκδοση  εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
48.207,70 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Μαυρίκη Παναγιώτη, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

01 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Φάβας Γεώργιος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 5. Φαββατάς Δημήτριος 

3. Μπούχαλης Δημήτριος  
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

005 5.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για το έργο «Διανοίξεις και κατασκευές οδών». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό και η εισήγηση της επιτροπής και: 

i. απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ 
ΤΣΟΥΣΗ διότι δεν κατέθεσε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

ii. εγκρίνεται η κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του   και 

iii. αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο αμέσως επόμενος στη σειρά 
μειοδότης ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ, με έκπτωση 54,25% και συνολικό 
ποσό προσφοράς 137.238,87 €, με ΦΠΑ. 

006 6.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, 
χρωμάτων κλπ (2017)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στους: 

 i. εταιρεία «TEΪΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ» για (i) τα είδη 
σιδηροπωλείου (σύνολο), (ii) τα χρώματα (σύνολο) και (iii) τα ειδικά 
χρώματα διαγράμμισης με αριθμούς τιμολογίου 2161, 2162, 3060 και 
6837, με σύνολο δαπάνης 49.162,43 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

ii. εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε.» για τα ειδικά χρώματα διαγράμμισης 
με αριθμούς τιμολογίου 3420 και 2163, με σύνολο δαπάνης 961,62 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Καλαμάτα  5  Ιανουαρίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


