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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  26/2018 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2018,   13:10  

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

  ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

232  Έγκριση κατάστασης άπορης οικογένειας για τη χορήγηση 
χρηματικού βοηθήματος λόγω καταστροφής της οικίας της 
από πυρκαγιά. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάσταση  για τη χορήγηση χρηματικού 
βοηθήματος 3.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

233 1.  Αποδοχή δωρεάς παλαιών μηχανημάτων εργοστασίου 
παραγωγής κεραμικών, τούβλων και κεραμιδιών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά που προσφέρεται στο Δήμο 
από τον κ. Χαρίλαο Μπουρνιά, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. 

234 2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Μαΐου οικον. έτους 
2018.   

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

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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ) 
εγκρίνεται η αποδέσμευση, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των 
Διευθύνσεων Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών. 

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

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

26 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 7. Νιάρχος Αναστάσιος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Μπεχράκης Σταμάτης 

4. Μπούχαλης Δημήτριος 9. Φαββατάς Δημήτριος 

5. Φάβας Γεώργιος  

 



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση  26 / 2018  – 20/ 6 / 2018  – 13:10 

  Σελ. 2 από 3 

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

237 5.  Προμήθεια αναλωσίμων (μελάνια Η/Υ). ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η προμήθεια, προϋπολογισμού 14.997,81 €, με 
τη διαδικασία συμπληρωματικών συμβάσεων με τους μειοδότες του 
διαγωνισμού «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων (προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ 2018)», 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών.  

238 6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας «Φυτοπροστασία 
αλσυλλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ 
ΤΣΕΡΠΕ, με έκπτωση 8%. 

239 7.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικού οδικού δικτύου 2018». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με έκπτωση 58%. 

240 8.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 415/2017 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την επανάληψη του 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου 
επιβατηγού αυτοκινήτου και ενός μεταχειρισμένου κλειστού 
ημιφορτηγού (τύπου mini van)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάκληση της απόφασης και η 
πραγματοποίησης νέας διαγωνιστικής διαδικασίας για την εν λόγω 
προμήθεια,  σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

241 9.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ενός μεταχειρισμένου επιβατηγού αυτοκινήτου 
και ενός μεταχειρισμένου κλειστού ημιφορτηγού (τύπου mini 
van)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 
μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
προϋπολογισμού 17.856,00 € με ΦΠΑ, και οι όροι όπως καταρτίστηκαν 
από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

242 10.  Έγκριση ή μη άσκησης ένδικου μέσου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η άσκηση 
ανακοπής κατά της υπ’ αριθμ. 80/2018 διαταγής πληρωμής του 
Πρωτοδικείου Καλαμάτας με την οποία διατάσσεται ο Δήμος 
Καλαμάτας να καταβάλει σε 9 άτομα το ποσό των 32.148,42 € 
(εκχώρηση μέρους απαιτήσεως της εταιρείας «ECOWASTE 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.»). 
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243 11.  Ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  εγκρίνεται η ανάθεση 
στο δικαστικό επιμελητή κ. Βρυώνη Φώτιο της επίδοσης της υπ΄αριθμ. 
6/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την 
οποία απορρίφθηκε αγωγή των α) ο.ε. «Μπούχαλης Παναγιώτης & ΣΙΑ 
ΟΕ» και β) Παναγιώτη Μπούχαλη κατά του Δήμου Καλαμάτας. 

Καλαμάτα  25 Ιουνίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


