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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  27/2018 

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018,   13:10  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

244  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετούνται τα 
πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι 1) 
εταιρεία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 2) 
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 3) εταιρεία «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ», 4) 
εταιρεία «ΤΣΕΛΗΣ ΑΛ. ΧΡΗΣΤΟΣ – ΤΣΕΛΗΣ ΒΑΣ. ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.» και 5) 
εταιρεία «ΠΑΝ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», για τα είδη που 
μειοδότησε ο καθένας ή που αναδείχθηκε ύστερα από κλήρωση για τα 
είδη που κατατέθηκε ισότιμη προσφορά. 

245  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για το έργο «Αποκατάσταση και βελτίωση κύριου 
οδικού δικτύου Τ.Κ. Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας (που 
επλήγησαν από τη θεομηνία της 07-09-2016». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, 
όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

246  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτής 
δημόσιας πλειοδοτικής δημοπρασίας για τη λειτουργία 
θερινού κινηματογράφου σε χώρο του Κεντρικού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
η δημοπρασία στην εταιρεία «ΜΩΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με 
προσφερόμενη τιμή 16.700,00 € για την περίοδο από Μάιο έως 
Σεπτέμβριο. 

27 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Γυφτέας Ηλίας 

2. Φάβας Γεώργιος 6. Νιάρχος Αναστάσιος 

3. Μπουζιάνης Παύλος 7. Μπεχράκης Σταμάτης 

4. Αδαμόπουλος Ιωάννης 8. Φαββατάς Δημήτριος 
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

247 1.  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 τις εισηγήσεις του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

248 2.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Κλαδέματα 
δεντροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων 
2018». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και  

α) απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»            και 

β) γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των 1) ΓΕΝΝΑΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, 2) 
ΞΥΔΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και 3) εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

249 3.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υπολογιστών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για 
τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 
μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, προϋπολογισμού 14.904,80 € με 
ΦΠΑ, και οι όροι όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

250 4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών γηπέδου τέντας 
Δήμου Καλαμάτας 2018». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την 
μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
προϋπολογισμού 40.050,00 € με ΦΠΑ, και  οι όροι όπως καταρτίστηκαν 
από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

 5.  Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων μέσων.  

251 I. Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
66/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
66/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, με την οποία 
υποχρεώνεται ο Δήμος Καλαμάτας, ως καθολικός διάδοχος του πρώην 
Δήμου Αρφαρών, να καταβάλει σε εργολάβο το ποσό των 15.050,00 € 
ως οφειλή από εκτέλεση έργων κατά το έτος 2010, μετά και τη 
δήλωση του εργολάβου περί παραίτησης αυτού από τη δικαστική 
δαπάνη και τους τόκους. 
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252 II. Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
78/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μη άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
78/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, με την οποία 
υποχρεώνεται ο Δήμος Καλαμάτας να καταβάλει σε εργολάβο το ποσό 
των 5.640,00 € ως οφειλή από εκτέλεση έργων κατά το έτος 2011 στη 
Δ.Ε. Αρφαρών, μετά και τη δήλωση του εργολάβου περί παραίτησης 
αυτού από τη δικαστική δαπάνη και τους τόκους. 

253 III. Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
31/2018 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνεται η άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 31/2018 απόφασης 
του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με την οποία γίνεται 
αποδεκτή αγωγή ιδιοκτητών περί ακύρωσης της δήλωσης 
παραχώρησης τμήματος ακινήτου τους στην κοινή χρήση στην πρώην 
Κοινότητα Αριοχωρίου. 

Καλαμάτα  2 Ιουλίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   

 

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


