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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   218/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 06η  Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:20, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 24η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21723/01-06-2018 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.:    

1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 5) Νιάρχος Αναστάσιος, 6) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 209 

απόφαση) και 7) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 216 απόφαση), ο οποίος  συμμετέχει  

στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μπεχράκη Σταμάτη.  

 

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθε και παραβρίσκεται το τακτικό μέλος της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 206 απόφαση).  
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Παραλαβή έργου κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» με τίτλο 
«Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών».  

 
Η από 30-5-2018 εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, που ήταν στο φάκελο του θέματος για την 
ενημέρωση του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Παραλαβή έργου Κληροδοτήματος Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου με τίτλο «Επέκταση 

πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών» και εξουσιοδότηση εξόφλησης αναδόχου κ. 

Ιωάννη Π. Λαμπρόπουλου 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 και την εγκύκλιο υπ’ αρ. 1/2014 της Διεύθυνσης Κοινωφελών 

Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 

2. τη με αριθ. 412/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως Διοικούσα και Διαχειριστική 

Επιτροπή του Κληροδοτήματος Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου, περί εγκρίσεως της υπ’ αριθμ. 

46/2016 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας με τίτλο 

«Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών», 

3. ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Επέκταση πλακόστρωτου εντός 

οικισμού Πηγών», από τις 02.10.2017, 

4. τις υποβληθείσες προσφορές, 

5. τη με αριθ. 505/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως Διοικούσα και Διαχειριστική 

Επιτροπή του Κληροδοτήματος με την οποία αναδείχθηκε ο ανάδοχος του ανωτέρω έργου 

και δόθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης ανάθεσης, 

6. το με ημερομηνία 21/11/2017 αποδεικτικό δημοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου Καλαμάτας, 

7. το με ημερομηνία 21/11/2017 αποδεικτικό δημοσίευσης αποτελεσμάτων ανάδειξης 

αναδόχου στο site του Δήμου Καλαμάτας, 

8. τη με Α.Π. 58575/27-12-2017 έγγραφη πρόσκληση προς τον κ. Λαμπρόπουλο Π. Ιωάννη για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης,  

9. το με Α.Π. 58861/28-12-2017 συμφωνητικό, 

10. το με Α.Π. 58830/27-12-2017 έγγραφο προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου με το οποίο διαβιβάστηκε η Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής περί ανάδειξης αναδόχου καθώς επίσης παρασχέθηκε ενημέρωση ως προς τη μη 

ύπαρξη ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων της ανωτέρω διαδικασίας,  

11. το με ημερομηνία 27/12/2017 υπηρεσιακό σημείωμα προς την Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών με το οποίο ζητήθηκε ο ορισμός τεχνικού υπαλλήλου ο οποίος θα αναλάβει χρέη 

επιβλέποντα στο ανωτέρω έργο, 
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12. την Απόφαση Δ/ντη Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ.786/03-01-2018 με την οποία 

ορίστηκε ως επιβλέποντας εκτέλεσης του έργου ο κ. Μάλαμας Χαράλαμπος, πολ. Μηχανικός 

ΤΕ της ανωτέρω Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

13. την Απόφαση Ο.Ε. με αριθμ.113/2018 με την οποία εγκρίθηκε ο πρώτος ανακεφαλαιωτικός 

πίνακας εργασιών του έργου «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών»,  

κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ»      

14. την από 21/05/2018 έκθεση περαίωσης εργασιών επιβλέποντα μηχανικού κ. Μάλαμα 

Χαράλαμπου,  

15. την υπ’ αριθμ. 20468/2018 βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Δ/ντη Τ.Υ.Δήμου 

Καλαμάτας, 

16. την με αριθμ.451/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την έγκριση 

διάθεσης  πίστωσης ποσού ύψους 12.625,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00.7333.02 

προϋπολογισμού κληροδοτήματος Γρ. Αλεξανδρόπουλου οικονομικού έτους 2016 καθώς και 

την έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2016 μελέτης, 

17.  την με αριθμ.58/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά την τροποποίηση 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, κληροδοτήματος «Γρ. Αλεξανδρόπουλου» με 

την οποία δημιουργήθηκε μεταξύ άλλων ο κωδικός δαπάνης Κ.Α 00.7333.02, με  λεκτικό 

«επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού Πηγών», συνολικού ύψους 12.625,00 ευρώ,  

18. την με αριθμ.9/31-12-2017 Απόφαση αποδέσμευσης συνολικού ύψους 9.972,80 ευρώ, Κ.Α 

00.7333.02, προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Γρ. Αλεξανδρόπουλου», οικονομικού έτους 

2017,  

19.  την με αριθμ.569/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με τον 

προϋπολογισμό οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος, όπως αυτή εγκρίθηκε με την αριθμ. 

Πρωτ. 323696/18.01.2018 (ΑΔΑ: 67ΧΜΟΡ1Φ-6ΝΘ) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών,  

20. την από 20/03/2018 Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης, α/α 7/2018, ποσού 9.972,80 ευρώ εις 

βάρος του Κ.Α. 00.7333.02 προϋπολογισμού κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ», 

οικονομικού έτους 2018,  

21. την υπ’ αριθμ. 114/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκαν οι 

πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ»,  

22. το γεγονός ότι το εν λόγω έργο έχει περατωθεί εμπροθέσμως και υπάρχει η δυνατότητα 

εξόφλησής του. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή του 

Κληροδοτήματος Γρηγορίου Αλεξανδρόπουλου για την λήψη Απόφασης αναφορικά με: 

α)την βεβαίωση της καλής εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επέκταση πλακόστρωτου εντός οικισμού 

Πηγών»  

β)την παραλαβή του έργου  

γ)την παροχή εξουσιοδότησης για την εξόφληση του ποσού των 9.972,80 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον ανάδοχο κ. Ιωάννη Π. Λαμπρόπουλο. Η ανωτέρω δαπάνη θα 

καλυφθεί από τον Κ.Α.00.7333.02 του προϋπολογισμού κληροδοτήματος 

«ΓΡΗΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» οικ. έτους 2018.  



Συνεδρίαση :  24/2018 Τετάρτη  06 / 06 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   218/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   4

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την έγκριση της παρούσας Απόφασης από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών 

Περιουσιών. 

 

 

 

Ο Εισηγητής  

 

Α. Γεωργακόπουλος 

 

Ο Τμηματάρχης  

 

Σοφία Μπουρίκα 

 

Η Διευθύντρια  

31/5 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Καλαμάτα 30/05/2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                          

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»                                                               

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του 
Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και 
Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/2011 απόφασή της, μετά από  
διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα,  μειοψηφούντος του κ. 
Νιάρχου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει, σχετικά με την εκτέλεση εργασιών του έργου «Επέκταση πλακόστρωτου 
εντός οικισμού Πηγών», του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ»: 

α) τη βεβαίωση της καλής εκτέλεσης του έργου  

β) την παραλαβή του έργου  

γ) την παροχή εξουσιοδότησης για την εξόφληση του ποσού των 9.972,80 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον ανάδοχο κ. Ιωάννη Π. Λαμπρόπουλο, 
δαπάνη που θα καλυφθεί από τον Κ.Α.00.7333.02 του προϋπολογισμού 
κληροδοτήματος «ΓΡΗΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» οικ. έτους 2018  

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 30/5/2018 εισήγηση του Τμήματος 
Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος         1. Δημόπουλος Δημήτριος 

  2. Μπασακίδης Νικόλαος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος  

  4. Μπούχαλης Δημήτριος  
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  5. Νιάρχος Αναστάσιος 

  6. Φάβας Γεώργιος 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 7 Ιουνίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  


