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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  49/2018 

Δευτέρα  3 Δεκεμβρίου 2018,   13:15  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

423 ΕΗΔ 1 Συγκρότηση επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την 
εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη εντοπισμένων 
τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, 
αποτελούμενης από δύο μέλη που προέκυψαν ύστερα από κλήρωση του 
ΜΗΜΕΔ και ένα μέλος που ορίστηκε από το ΤΕΕ  Πελοποννήσου, με τους 
αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Χωροταξίας 
& Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 

424 ΕΗΔ 2 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και  οι όροι όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

425 ΕΗΔ 3 Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών 
επιστολικής αλληλογραφίας και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς 
(courier)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η μελέτη και  οι όροι όπως καταρτίστηκαν από 
το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

426 ΕΗΔ 4 Κήρυξη έκπτωτου του πλειοδότη δικαιώματος χρήσης του 
κυλικείου κτιρίου Α΄ του Δημαρχείου Καλαμάτας – 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 380/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

- κηρύττεται έκπτωτος ο πλειοδότης, διότι δεν προέβη σε 
αντικατάσταση του εγγυητή του και εγκρίνεται η κατάπτωση της 
εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δήμου 

49 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Φάββας Γεώργιος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Ντίντα Παναγιώτα 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Μπεχράκης Σταμάτης 

4. Μπούχαλης Δημήτριος 8. Φαββατάς Δημήτριος 
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- εγκρίνεται η τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης σχετικά με 
τους όρους διακήρυξης 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

427 1.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτς) σε 
μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαμάτας» για το έτος 2019. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝ. ΤΟΥΜΠΑΝΟΥ με ποσό προσφοράς 
64.806,49 €, με ΦΠΑ.  

428 2.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτικού υλικού 2018». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η ΝΙΚΟΥ – ΧΕΙΛΑ ΕΙΡΗΝΗ με ποσό προσφοράς 
67.402,08 €, με ΦΠΑ.  

429 3.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Ασπροχώματος». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στην εταιρεία  «ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», με μέση 
έκπτωση 45,84%. 

430 4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
διαγωνισμού για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης 
«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και θεωρούνται 
παραδεκτές οι προσφορές των  

1. «Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΕ» 

2. Ένωση: «ΔΡΟΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΕΠΕ (ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΕ)», 
«ΔΡΟΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, Κ.ΖΕΚΚΟΣ-Δ.ΤΣΙΒΙΚΗΣ ΟΕ (ΔΡΟΜΟΣ 
ΟΕ)», «Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - Γ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. (δ.τ. 
«ΠΟΛΙΝΔΕ»)». 

431 5.  Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών για την 
«Αποξήλωση στύλων δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ναυαρίνου έως 
του Ι. Ν. Αναστάσεως». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνεται ο απολογισμός των δαπανών, που ανέρχονται στο ύψος των 
83.916,07 €, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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432 6.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών μέσω 
της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των: 

i. 992,00 € για την Τοπική Κοινότητα Άμμου. 

ii. 992,00 € για την Τοπική Κοινότητα Καρβελίου. 

iii. 992,00 € για την Τοπική Κοινότητα Νέδουσας. 

iv. 992,00 € για την Τοπική Κοινότητα Πηγών. 

433 7.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης χώρου στην 
κεντρική πλατεία Καλαμάτας, για την εγκατάσταση και 
λειτουργία ψυχαγωγικού παιγνίου τύπου «ΚΑΡΟΥΖΕΛ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνονται οι όροι, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Μπούχαλη Δημητρίου. 

434 8.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτής δημόσιας πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την παράδοση οχημάτων τέλους κύκλου 
ζωής σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα συλλογής τους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου. 

435 9.  Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης καθορισμού προσωρινής 
τιμής μονάδας αποζημίωσης σχετικά με την υπ’ αριθμ. 4/2010 
πράξη αναλογισμού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση εκ μέρους του Δήμου αίτησης 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης και προσδιορίζεται 
το αιτούμενο ποσό της αποζημίωσης. 

436 10.  Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
3737/14-11-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται η άσκηση 
προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 3737/14-11-2018 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 
5.000,00 € σε βάρος του Δήμου Καλαμάτας, ως υπεύθυνο φορέα, για τις 
εκτεταμένες εναποθέσεις απορριμμάτων σε όλη την έκταση του πρώην 
ΧΑΔΑ Ασπροχώματος. 

437 11.  Νομική υποστήριξη δημοτικής υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη της Κ.Π. υπαλλήλου του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία φέρεται ως κατηγορούμενη για παράβαση 
που της αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων της, σύμφωνα 
με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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438 12.  Εξόφληση τιμολογίων τοπικών εφημερίδων για τη 
δημοσίευση ανακοίνωσης υποτρόφων κληροδοτήματος «ΛΥΚ. 
ΣΚΙΑ», σχολικού έτους 2017-2018 (ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η εξόφληση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

Καλαμάτα  6 Δεκεμβρίου 2018   

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


