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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  30/2018 

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018,   13:15  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

271  Αλλαγή ποσού της υπ΄ αριθμ. 12/2018 μελέτης για την 
προμήθεια βρεφικού εξοπλισμού για τους παιδικούς σταθμούς 
του Δήμου Καλαμάτας 2018. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αλλαγή του συνολικού προϋπολογισμού της 
διαγωνιστικής διαδικασίας σε ποσό 60.849,66 € με το Φ.Π.Α., αντί του 
ποσού των 57.710,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

272  Παράταση ισχύος των προσφορών για το διαγωνισμό 
«Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνεται η παράταση 
ισχύος των προσφορών, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

273  Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
1211/16-5-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την 
οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000,00 € στο Δήμο Καλαμάτας, ως 
υπεύθυνο επιβλέποντα φορέα της μονάδας διαχείρισης των ΑΣΑ στη 
θέση Μαραθόλακα, για διάφορες παραβάσεις. 

274  Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 115/2018 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία 
υποχρεώθηκε ο Δήμος Καλαμάτας να καταβάλλει σε ιδιώτη το ποσό 
των 10.382,37 € επειδή κρίθηκε συνυπαίτιος στη σωματική βλάβη που 
του προξενήθηκε σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη στη Θουρία, κατά τις 
εργασίες καθαρισμού της περιοχής από μηχάνημα – φορτωτή του 
Δήμου μετά από πλημμύρες. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

275 1.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2018.    

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

30 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Νιάρχος Αναστάσιος 

3. Φάβας Γεώργιος 7. Μπεχράκης Σταμάτης 

4. Μπουζιάνης Παύλος 8. Φαββατάς Δημήτριος 
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276 2.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

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. 

277 3.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για 
«Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
1.026,73 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Χρυσανθακόπουλου 
Κων/νου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πάρκων, 
Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

278 4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΥΔΡΙΩΤΗ, με έκπτωση 59,00%. 

279 5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Κλαδέματα δενδροστοιχιών 
και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2018)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.», με έκπτωση 53%.  

280 6.  Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο 
ατύχημα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κοστολόγηση ζημιών ύψους 2.341,99 € που 
προκλήθηκαν σε σιδηροϊστό του δημοτικού φωτισμού, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

281 7.  Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου περί ανάθεσης της 
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος & χαλύβδινου δομικού 
πλέγματος για τις ανάγκες του χώρου προσωρινής διαχείρισης 
απορριμμάτων στην περιοχή Μαραθόλακα» στα πλαίσια της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 25737/29-
06-2018 & 25778/29-06-2018 Αποφάσεις Δημάρχου με τις οποίες 
ανατέθηκαν οι απαραίτητες προμήθειες, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

Καλαμάτα  23 Ιουλίου 2018   

Η Αν.  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   

 

Όλγα Παναγιωτοπούλου  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


