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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  19/2018 

Τετάρτη  2 Μαΐου 2018,   13:20  

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

149  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση 
κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή της Ι. Μ. Δημιόβης». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο ΡΕΝΕΣΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ, με έκπτωση 47%. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

150 1. Διενέργεια κλήρωσης ανάδειξης αναδόχων για τα είδη 
λιπαντικών που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές.  

ΟΜΟΦΩΝΑ, μετά τη διενέργεια κλήρωσης, αναδεικνύονται ανάδοχοι 
α) για το είδος υπ’ αριθμ. 6 «υγρό αυτόματων κιβωτίων» η εταιρεία 
«ΙΜΠΕΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» και β) για το είδος υπ’ 
αριθμ. 7 «γράσο λιθίου NL GI3» η εταιρεία «ELDON’S HELLAS LTD». 

151 2. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2018. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η αποδέσμευση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

152 3. 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 την εισήγηση του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

19 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

2. Δημόπουλος Δημήτριος  7.  Νιάρχος Αναστάσιος 

3. Νπασακίδης Νικόλαος 8. Μπεχράκης Σταμάτης 

4. Φάβας Γεώργιος 9. Φαββατάς Δημήτριος 

5. Μπουζιάνης Παύλος  
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153 4. Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών για τη χορήγηση 
χρηματικού βοηθήματος. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάσταση απόρων για τη χορήγηση 
χρηματικού βοηθήματος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 150/2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας. 

154 5. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας «Φυτοπροστασία 
αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετούνται τα 
πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΡΠΕΣ, με έκπτωση 8%. 

155 6. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 
και μεταλλικών κατασκευών». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετούνται τα 
πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι 
εταιρείες α) «ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», β) «Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. » και γ) «ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.», για 
τα είδη που μειοδότησε η κάθε μία. 

156 7. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  «Προμήθεια δομικών υλικών από 
μάνδρα (2018)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετούνται τα 
πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι α) 
εταιρεία «Δ. & Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.», β) «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ» και γ) 
εταιρεία «ΒΑΣ. & ΑΙΚ. ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ Ο.Ε. », για τα είδη που μειοδότησε 
ο καθένας ή που αναδείχθηκε ύστερα από κλήρωση για τα είδη που 
κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές. 

157 8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, για το 
έτος 2018». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνονται η μελέτη προϋπολογισμού 247.661,67 €, με 
ΦΠΑ και οι όροι διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν από Τμήμα 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

158 9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2018) για τις 
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται, η μελέτη προϋπολογισμού 130.000,00 €, όπως 
συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών 
& Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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159 10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ. 2018». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 
μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισμού 74.200,22 €, και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

160 11. Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση 
όρων διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για 
την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης 
σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού 
δικτύου (2018)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται, η μελέτη προϋπολογισμού 49.984,40 €, με 
ΦΠΑ, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

161 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 563/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων 
διακήρυξης διενέργειας πλειοδοτικού δημόσιου διαγωνισμού 
για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
(ελαιοπεριβόλων) Δήμου Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η τροποποίηση και η κατάρτιση εκ νέου των 
όρων διακήρυξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

162 13. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτής δημόσιας 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση με σκοπό την 
πλήρη επισκευή – ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού 
ακινήτου «ΑΧΙΛΕΙΟΝ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

163 14. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών 
μέσω της παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Αιθαίας που 
ανέρχονται στο ποσό των 992,00 €. 

164 15. Έγκριση άσκησης αίτησης – ένδικου βοηθήματος για τη 
διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση αίτησης για την αναγνώριση της 
κυριότητας του Δήμου Καλαμάτας και τη διόρθωση της ανακριβούς 
αρχικής εγγραφής ακινήτου με ΚΑΕΚ 36088 1925001/0/0 
(Κολυμβητήριο) που εμφαίνεται στο Κτηματολογικό Γραφείο 
Καλαμάτας ως ανήκον σε άγνωστο ιδιοκτήτη. 
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165 16. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για 
δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής κατά τη δίκη σε 
σχέση με την υπόθεση Energa – Hellas Power. 

ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχεται εντολή και πληρεξουσιότητα στο Δικηγόρο 
Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλο, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Καλαμάτα  7 Μαΐου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


