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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  25/2018 

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018,   13:10  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

219 1.  Αποδέσμευση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2018. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται η 
αποδέσμευση, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων 
Οικονομικών και Διοικητικών. 

220 2.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) γίνεται εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα 
με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

221 3.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται η 
πραγματοποίηση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

222 4.  Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης 
«Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής Ασπροχώματος Δήμου 
Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραλαβή, σύμφωνα με την εισήγηση και τη 
σχετική βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Τμήματος Χωροταξίας & 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 

223 5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) υιοθετείται το 
πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο 
οικονομικός φορέας «ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» με προσφερόμενη 
τιμή 343.914,88 €, με ΦΠΑ και με μέση έκπτωση 63,02%. 

25 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Μπουζιάνης Παύλος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Φαββατάς Δημήτριος 

4. Φάβας Γεώργιος  
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224 6.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, 
χρωμάτων κλπ. (2018)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και 
αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι εταιρείες α) «ΝΙΚΟΣ Γ. 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», β) «Δ. & Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ», γ) 
«ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ», δ) «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε.» και ε) 
«ΔΗΜ – ΠΑΡ Ε.Π.Ε.», για τα είδη που μειοδότησε η κάθε μία ή που 
αναδείχθηκε ύστερα από κλήρωση για το είδος που κατατέθηκε ισότιμη 
προσφορά.  

225 7.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  «Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για 
τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στις εταιρείες α) «ΚΟΛΙΤΣΙΑΔΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και 
β) «Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. », για τα είδη που 
μειοδότησε η κάθε μία.  

226 8.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  «Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 
και μεταλλικών κατασκευών». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στις εταιρείες α) «ΚΟΛΙΤΣΙΔΑΚΗΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», β) 
«Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. » και γ) «ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ 
ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.», για τα είδη που μειοδότησε η κάθε μία.  

227 9.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Δαπάνες διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων (2018)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  υιοθετείται το 
πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ με προσφερόμενη τιμή 29.698,00 €  με 
ΦΠΑ.  

228 10.  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 τη Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας. 

ii. 992,00 € για τη Τοπική Κοινότητα Αιθαίας. 

iii. 992,00 € για τη Τοπική Κοινότητα Αγρίλου. 

229 11.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 216/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης ή μη άσκησης αίτησης 
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διόρθωση ως προς την τιμή αποζημίωσης η 
οποία προσδιορίζεται στο ύψος που είχε προσδιορισθεί με την από 31-
3-2016 έκθεση προεκτίμησης της σχετικής επιτροπής του άρθρου 15 
του Ν. 2882/2001. 
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230 12.  Νομική υποστήριξη αιρετού και υπαλλήλου. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη του Αντιδημάρχου 
Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου και του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών κ. Λιοντήρη Ιωάννη, οι οποίοι φέρονται ως 
κατηγορούμενοι για πράξη που τους αποδίδεται κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. 

231 13.  Καθορισμός αρμοδιοτήτων προσωπικού του Τομέα 
Περιουσίας του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & 
Κοιμητηρίων αναφορικά με τη διαχείριση των 
κληροδοτημάτων (ΚΑΔ) του Δήμου και τη διενέργεια 
τραπεζικών συναλλαγών αυτών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζονται οι υπάλληλοι του Δήμου Μπουρίκα Σοφία και 
Γκουλούση Αναστασία, ως διαχειριστές των λογαριασμών και ως  
υπεύθυνοι για τη σύνταξη και υπογραφή εγγράφων οικονομικής 
διαχείρισης των κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  18 Ιουνίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


