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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  7/2018 

Πέμπτη  15 Φεβρουαρίου 2018,   13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

044 1. Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Ιανουαρίου οικον. 
έτους 2018.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ), αφού 
ελέγχονται, γίνονται αποδεκτά τα οικονομικά στοιχεία του μηνός Ιανουαρίου 
2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

045 2. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2018.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ) γίνεται 
εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

046 3. Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2018.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η 
αποδέσμευση, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Γραφείου Δημάρχου και του 
Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

047 4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

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

048 5. Επί ενστάσεως κατά της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το διαγωνισμό για την 
εκτέλεση του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών». 

ΟΜΟΦΩΝΑ παραπέμπεται το θέμα στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου για 
σχετική γνωμοδότηση.  

07 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Φάβας Γεώργιος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος  6. Μπουζιάνης Παύλος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Φαββατάς Δημήτριος 

4. Μπούχαλης Δημήτριος 8. Νιάρχος Αναστάσιος 
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049 6. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές σε 
κτίρια Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που αφορούν υγιεινή 
και ασφάλεια». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της 
επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «Δ. 
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.  (ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ)», με 
έκπτωση 55,04%. 

050 7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος έτους 2017 – 
2018». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

I. υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και η εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών και εγκρίνεται η 
συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς τα τμήματα Α, Β, Δ & Ε 
της προμήθειας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 615/2017 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής 

II. εγκρίνεται συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας ως προς το τμήμα Γ 
της προμήθειας, αναδεικνύοντας προσωρινό ανάδοχο της εταιρεία 
«ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.», μετά την υπ’ αριθμ. 86/2018 
απόφαση της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου και 
Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

051 8. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών 
καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου 
Καλαμάτας και Νομικών Προσώπων για το έτος 2018». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της 
επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στους:  

I. εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την προμήθεια 
υγρών καυσίμων 

II. α) εταιρεία «ΙΜΠΕΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.»  

β) ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟ και  

γ) εταιρεία «ELDON’S HELLAS LTD» 

για την προμήθεια λιπαντικών και για τα είδη που μειοδότησε ο καθένας. 

052 9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία 
«Δαπάνες απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος 
των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου 
Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ και ΚΑΤΑ  ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) 
εγκρίνονται η μελέτη και οι όροι διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 
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053 10. Κατάρτιση εκ νέου όρων διακήρυξης ανοικτής δημόσιας 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού 
ακινήτου «κτιρίου Αναγνωστόπουλου» επί της συμβολής 
των οδών Φαρών & Ασίνης του Δήμου Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται εκ νέου οι όροι με 
αλλαγή της χρήσης του προς εκμίσθωση ακινήτου, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

054 11. Συγκρότηση επιτροπών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών 
παροχής υπηρεσιών και προμηθειών που αφορούν στη Διεύθυνση Πρόνοιας, 
αποτελούμενες από δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, 
όπως αυτοί προτείνονται από την ίδια Διεύθυνση. 

055 12. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αναφέρεται στον ορισμό 
συμβολαιογράφων για τη σύνταξη φύλλων υπολογισμού 
αντικειμενικών αξιών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η τροποποίηση 
της απόφασης σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, 
Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

056 13. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή 
λιθόστρωτου από την πλατεία του συνοικισμού Μαχαλά έως 
το Κοιμητήριο (Ι. Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου)», του 
κληροδοτήματος «ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η παράταση 
προθεσμίας μέχρι 28/3/2018, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

057 14. Διευθέτηση ελλείψεων – εκκρεμοτήτων επί του 
εκμισθωμένου ακινήτου του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», επί της οδού Αγ. Γεωργίου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η διευθέτηση των 
ελλείψεων – εκκρεμοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση του Εντεταλμένου 
Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

Καλαμάτα  20 Φεβρουαρίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


