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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  30/2017 

Τρίτη  13 Ιουνίου 2017,   13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

264  Νομική υποστήριξη αιρετού. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη του δημοτικού συμβούλου 
(πρώην Αντιδημάρχου) Καμβυσίδη Ιωάννη, ο οποίος διώκεται για 
αδίκημα που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του. 

265  Καλή εκτέλεση εργασίας και αμοιβή πληρεξούσιου 
δικηγόρου του κληροδοτήματος «ΠΑΝ. ΔΡΑΓΩΝΑ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΝΙΑΡΧΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ)  
βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση της εργασίας και εγκρίνεται η αμοιβή του 
δικηγόρου με το ποσό των 1.260,00 €, πλέον ΦΠΑ, για ενέργειές του 
σχετικά με τη διαδικασία εκποίησης ακινήτων του κληροδοτήματος, 
σύμφωνα με τη εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

266 1.  Αποδοχή δωρεών. ΟΜΟΦΩΝΑ γίνονται αποδεκτές οι δωρεές: 

i. Δύο καινούργιων ψυγείων οικιακού τύπου που προσέφερε ο κ. 
Παπαθεοδώρου για τις ανάγκες του δημοτικού εστιατορίου. 

ii. Ποσού 665,00 € που προσέφερε ο Αθλητικός Σύλλογος 
¨ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ¨ για κοινωνικές δράσεις. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ)  γίνεται αποδεκτή 
η δωρεά ποσού 10.000,00 που προσέφερε η εταιρεία «ΠΑΝΕΛΕΝΗ 
Ξ.Τ.Α.Ε.» για την κατασκευή μπάρας στην ανατολική πλευρά της 
παραλίας για την εύκολη πρόσβαση των ΑΜΕΑ. 

30 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Γυφτέας Ηλίας 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 6. Νιάρχος Αναστάσιος 

3. Φάβας Γεώργιος 7. Φαββατάς Δημήτριος 

4. Μπουζιάνης Παύλος 8. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  

 



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση  30 / 2017  –  13 / 6 / 2017  – 13:00 

Σελ. 2 από 4 

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

267 2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Μαΐου οικον. έτους 
2017. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ και  ΚΑΤΑ οι κ.κ. 
ΝΙΑΡΧΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ), αφού ελέγχονται, γίνονται αποδεκτά τα 
οικονομικά στοιχεία του μηνός Μαΐου 2017, σύμφωνα με την εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

268 3.  Αιτήματα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
δαπανών οικον. έτους 2017. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ & 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) υποβάλλεται αίτημα στο Τμήμα Λογιστηρίου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών, σύμφωνα με προτάσεις των Διευθύνσεων   
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων. 

269 4.  Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2017. 

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

270 5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για  «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων έτους 
2017». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ & 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ Α.Ε.». 

271 6.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής 
συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2017)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ & 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και  

i. Εγκρίνεται η έκπτωση της εταιρείας «ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ - ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.», 
διότι ως προσωρινός ανάδοχος, αν και κλήθηκε, δεν κατέθεσε τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

ii. Κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στη δεύτερη συμμετέχουσα εταιρεία 
«ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». 

272 7.  Παράταση ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού για την 
«Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου ¨Τέντα¨ 
Δήμου Καλαμάτας (Προμήθεια & τοποθέτηση)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση ισχύος των προσφορών των τριών 
συμμετεχόντων στο διαγωνισμό κατά 120 ημέρες, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 
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273 8.  Επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού για την  
«Προμήθεια μεταχειρισμένου ημιφορτηγού αυτοκινήτου για 
τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ), μετά το άγονο 
του διαγωνισμού, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, 
εγκρίνεται η επανάληψη αυτού με τους ίδιους όρους, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

274 9.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. 
Δήμου Καλαμάτας». 

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

275 10.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοιχτής 
διαδικασίας του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που 
αφορούν υγιεινή  και ασφάλεια (2017)». 

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

276 11.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την  
«Προμήθεια φυτικού υλικού». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και ΚΑΤΑ ο κ. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται η μελέτη προϋπολογισμού 27.491,77 €, 
με ΦΠΑ, οι  τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διακήρυξης, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Πάρκων Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

277 12.  Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαία 
ατυχήματα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κοστολόγηση ζημιών που προκλήθηκαν σε α) 
σιδηροϊστό (1.516,03 €), β) τσιμεντοϊστό (1.169,60 €) και γ) σιδηροϊστό 
(926,51 €), σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

278 13.  Αποζημίωση πολιτών, με εξωδικαστικό συμβιβασμό, για 
αποκατάσταση ζημιών από πτώση δένδρων επί οχημάτων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ),  εγκρίνεται ο 
εξωδικαστικός συμβιβασμός και η αποζημίωση 2 πολιτών για 
αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν τα οχήματά  τους με τα ποσά των 
α) 382,58 € και β) 190,01 € για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με 
αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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279 14.  Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αρ. 
1337/24-5-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ και ΚΑΤΑ ο κ. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
1337/24-5-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την 
οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000,00 € στο Δήμο Καλαμάτας διότι το 
έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του υδατορέματος Αγίων Θεοδώρων 
στη Δ.Ε. Θουρίας υλοποιήθηκε χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική 
αδειοδότηση. 

280 15.  Ορισμός συμβολαιογράφων για τη σύνταξη φύλλων 
υπολογισμού αντικειμενικών αξιών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνεται ο ορισμός 
συμβολαιογράφων, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος μέσω του 
Συλλόγου τους, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής 
Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

281 16.  Ανάθεση επίδοσης σε δικαστικό επιμελητή. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση, σε δικαστικό επιμελητή του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, της επίδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο της υπ’ 
αριθμ. 72/2015 απόφασης του Πολυμελούς πρωτοδικείου Καλαμάτας, με 
την οποία αναγνωρίσθηκε ο Δήμος Καλαμάτας κύριος κατά 100% επί 
γεωτεμαχίων (κοινόχρηστοι δημοτικοί δρόμοι) και διατάχθηκε η 
διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών στο κτηματολογικό βιβλίο, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Καλαμάτα  16 Ιουνίου 2017   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


