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  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  49/2019 

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019,   13:15 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

487 1. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων για το έτος 2020 (Αναλωσίμων Η/Υ 
και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα)».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 18/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 
146.839,37 € με ΦΠΑ και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.  

488 2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ενοικίαση ηχητικών 
– φωτιστικών για πολιτιστικές εκδηλώσεις κατά το έτος 
2020».  

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 1/2019 μελέτη, προϋπολογισμού 74.040,00 € με ΦΠΑ και οι 
όροι, όπως καταρτίστηκαν από του Γραφείο Δημάρχου. 

489 3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικού οδικού δικτύου (2020)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται 
στην υπ’ αριθμ. 4/2020 μελέτη προϋπολογισμού 74.350,40 € με ΦΠΑ 
και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το του Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων  
της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

490 4. Ματαίωση της διαδικασίας διαγωνισμού για την ανάθεση 
δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Συντήρηση δημοτικού 
φωτισμού Καλαμάτας (2019)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ματαίωση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών   Υπηρεσιών. 

491 5. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών α) «Αποστολή 
επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου έτους 2020» και β)  
«Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) 
έτους 2020».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και  

 κατακυρώνεται ο διαγωνισμός για την υπηρεσία «Αποστολή 
επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου έτους 2020», στον 
οικονομικό φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ ΑΕ) με έκπτωση 
9,14%  

49 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 5. Δρούγας Παντελής 

2. Μπάκας Ιωάννης 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

4. Μαρινάκης Σαράντος 8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 
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 απορρίπτεται ο οικονομικός φορέας  ΩΡΙΩΝ  ΕΠΕ για την υπηρεσία 
«Αποστολή αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) έτους 
2020», επειδή δεν κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

492 6. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
με μέση έκπτωση 56,20%. 

493 7. Ανάθεση της σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης απευθείας 
αγοράς ακινήτου εντός οικισμού της Κοινότητας Θουρίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ανατίθεται στη συμβολαιογράφο κα Πουλημενέα 
Σταυρούλα, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου και 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάβα Γεωργίου. 

494 8. Απόδοση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου 
Καλαμάτας.  

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

i. 1.984,00 € για την Κοινότητα Αιθαίας. 

ii. 992,00 € για την Κοινότητα Αλαγονίας. 

iii. 992,00 € για την Κοινότητα Αλωνίων. 

iv. 992,00 € για την Κοινότητα Άμμου.  

v. 992,00 € για την Κοινότητα Ανεμομύλου. 

vi. 1.984,00 € για την Κοινότητα Άνθειας. 

vii. 1.984,00 € για την Κοινότητα Αντικαλάμου.  

viii. 1.984,00 € για την Κοινότητα Άριος. 

ix. 992,00 € για την Κοινότητα Αρτεμισίας. 

x. 992,00 € για την Κοινότητα Βελανιδιάς. 

xi. 992,00 € για την Κοινότητα Βέργας. 

xii. 8.000,00 € για την Κοινότητα Καλαμάτας. 

xiii. 992,00 € για την Κοινότητα Καρβελίου.  

xiv. 992,00 € για την Κοινότητα Λαδά.  

xv. 1.984,00 € για την Κοινότητα Μ. Μαντίνειας.  

xvi. 1.984,00 € για την Κοινότητα Μικρομάνης. 

xvii. 992,00 € για την Κοινότητα Νέδουσας. 

xviii. 992,00 € για την Κοινότητα Πηγών.  

xix. 1.984,00 € για την Κοινότητα Πλατέος.  



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση  49 / 2019  – 23 / 12 / 2019  – 13:15 

  Σελ. 3 από 3 

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

xx. 992,00 € για την Κοινότητα Πολιανής 

xxi. 992,00 € για την Κοινότητα Σπερχογείας. 

495 9. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

496 10. Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα 
Genesis.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ)  εγκρίνεται η διαγραφή, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

497 11. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου  στις 18-12-
2019 στην Αθήνα (ΥΠ. ΑΝΑΠΤ. & ΕΠΕΝΔ.). 

498 12. Επί της γνωμοδότησης της επιστημονικής επιτροπής σχετικά 
με την πρόταση για την εκμετάλλευση ακινήτων του 
κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η γνωμοδότηση της επιστημονικής 
επιτροπής.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) διαβιβάζεται η πρόταση του επενδυτή με τις 
παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής στη Διεύθυνση 
Κληροδοτημάτων, με τον όρο ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία στη 
β φάση, εάν δεν αρθούν οι αιτιάσεις που αναφέρονται στη 
γνωμοδότηση της επιστημονικής επιτροπής. 

Καλαμάτα  30 Δεκεμβρίου 2019    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


