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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  03/2019 

Τετάρτη  23 Ιανουαρίου 2019,   13:10  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

013 ΕΗΔ 1 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών 
κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών εξόδων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
5.000,00 €, στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Παγάνη Αναστασίας, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

014 1. Έγκριση παράτασης σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την έντοκη κατάθεση των 
εσόδων του Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 
παράτασης της σύμβασης συνεργασίας για ένα έτος, με διατήρηση του 
επιτοκίου σε 1,30%, σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. 
Μπούχαλη Δημητρίου. 

015 2. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1825/15-1-2019 Απόφασης 
Δημάρχου περί ανάθεσης μεταφοράς οχήματος. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η 
μεταφορά, με χρήση γερανού, απορριμματοφόρου λόγω μηχανικής 
βλάβης, στον ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, αντί ποσού 310,00 €, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

016 3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 7/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και έγκριση εκ νέου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2098/16-
1-2019 Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης των εργασιών 
αποκατάστασης των ζημιών (καθιζήσεις – καταπτώσεις) από 
βροχοπτώσεις. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) ανακαλείται η 
προηγούμενη απόφαση και εγκρίνεται η Απόφαση Δημάρχου με την 
οποία ανατέθηκαν οι εν λόγω εργασίες στον ΣΟΡΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, αντί 
ποσού 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

03 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Φαββατάς Δημήτριος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

4. Μπούχαλης Δημήτριος  
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017 4. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Καλαμάτας 
και Νομικών Προσώπων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  υιοθετούνται τα πρακτικά (1 & 2) της επιτροπής και: 

1. απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ Π ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.». 

2. αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι α) εταιρεία «ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΙΜ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», β) ΚΟΥΜΠΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γ) εταιρεία «Π 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ» και δ) ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ, ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, για 
τα είδη που μειοδότησε ο καθένας ή που προέκυψε ύστερα από 
κλήρωση για τα είδη που κατατέθηκε ισότιμη προσφορά. 

018 5. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτς) σε 
μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας» για το έτος 2019. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στην ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ με ποσό προσφοράς 64.806,49 
€, με ΦΠΑ. 

019 6. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτής 
δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  παραχώρηση του 
δικαιώματος χρήσης του κυλικείου κτιρίου Α΄ του Δημαρχείου 
Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στο ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟ, αντί μηνιαίου μισθώματος 500,00 €. 

020 7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτής 
δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση 
κοινόχρηστων χώρων εντός της πόλης της Καλαμάτας για την 
τοποθέτηση ενοικιαζόμενων (κοινοχρήστων) ποδηλάτων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία 
«BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», αντί ετήσιου μισθώματος 2.000,00 €. 

021 8. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτής 
δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την  εκμίσθωση του 
δημοτικού ακινήτου «ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ»,  με σκοπό την πλήρη 
επισκευή - ανακαίνιση και αξιοποίησή του. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «POP-AIR 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΣΗΣ», αντί 
μηνιαίου μισθώματος 2.420,00 €. 

022 9. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων 
αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με σύναψη 
μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την 
τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνονται οι όροι, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου. 
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023 10. Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμών για την επιλογή 
αναδόχων των έργων «Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού 
Ιατροπούλου, από οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού έως 
Νέδοντος» και «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών 
Κοινοτήτων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών, αποτελούμενων από 
τρία μέλη που προέκυψαν ύστερα από κλήρωση του ΜΗΜΕΔ, με τους 
αναπληρωτές τους, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος 
Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

024 11. Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
5152/2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία 
επιβλήθηκε πρόστιμο 8.000,00 € σε βάρος του Δήμου Καλαμάτας, ως 
επιβλέποντα φορέα για τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης και 
επεξεργασίας ΑΣΑ. 

Καλαμάτα  25 Ιανουαρίου 2019   

Ο    Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


