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` ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  8/2018 

Πέμπτη  22 Φεβρουαρίου 2018,   13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

058  Νομική υποστήριξη αιρετού. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη του Δημοτικού Συμβούλου κ. 
Αδαμόπουλου Ιωάννη, ο οποίος διώκεται για αδίκημα που του αποδίδεται 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π. 
«Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας», 
σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

059  Συνέχιση της διαδικασίας και έγκριση παράτασης ισχύος των 
προσφορών για το διαγωνισμό παροχής υπηρεσίας 
«Συντήρηση δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 2017». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συνέχιση της διαδικασίας και η παράταση ισχύος 
των προσφορών μέχρι 26-6-2018, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής 
διαγωνισμού. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται 
η αποδέσμευση, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

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

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

08 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Φάβας Γεώργιος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος  6. Γυφτέας Ηλίας 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Μπεχράκης Σταμάτης 

4. Μπούχαλης Δημήτριος 8. Φαββατάς Δημήτριος 
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062 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
υπηρεσία «Καθαρισμοί κτιρίων – γραφείων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

063 4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών για Τεχνικό 
Έλεγχο Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
5.000,00 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Μούστου Δημητρίου, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων. 

064 5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών μετακίνησης 
οχημάτων (καύσιμα, διόδια, κλπ) εκτός Νομού Μεσσηνίας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
1.000,00 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Μούστου Δημητρίου, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων. 

065 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσίας οχήματος μέσω χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing) διάρκειας τριών ετών στο πλαίσιο του 
υποέργου 2: Χρήση οχήματος υποστήριξης των επισκέψεων 
της κινητής μονάδας της πράξης  με τίτλο «Συγκρότηση και 
λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο 
Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή 
Ενότητα Μεσσηνίας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την μελέτη 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από 
το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

 

066 7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας επαναληπτικού 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπολογιστών, 
υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικών για το Δήμο 
Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στους α) «ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και β) 
«ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ¨ΕΜΠΤΙΕS¨», για τα είδη που μειοδότησε ο 
καθένας. 

067 8. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Έργα προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  
(ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)», με έκπτωση 49,86%. 
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068 9. Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο 
ατύχημα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κοστολόγηση ζημιών που προκλήθηκαν σε 
κολώνα φωτισμού (2.479,18 €), σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

069 10. Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) δεν 
εγκρίνεται η άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφασης 
του Αρείου Πάγου, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση του Δήμου Καλαμάτας 
για την αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφασης του 
Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας και υποχρεώθηκε ο Δήμος Καλαμάτας να 
καταβάλει στον Μανιάτη Αντώνιο 800,00 ως δικαστική του δαπάνη. 

Καλαμάτα  26 Φεβρουαρίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


