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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  16/2014 

Τρίτη  8 Απριλίου 2014, 12:00 μεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

136  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση της προμήθειας 
υγρών καυσίμων στην ανάδοχο μέχρι τώρα εταιρεία «ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», με τους ίδιους ακριβώς όρους της τρέχουσας σύμβασης και μέχρι 
να ολοκληρωθούν οι νέες διαδικασίες ανάδειξης μειοδότη, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

137  Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 
56/2014 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η άσκηση αίτησης ανάκλησης της υπ’ 
αριθμ. 56/2014 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με 
την οποία κωλύεται η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Καλαμάτας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της επιχείρησης με την 
επωνυμία Κοιν.Σ.Επ. Περιβαλλοντική Συνεταιριστική, που αφορά στην 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
(ΚΟΜΠΟΣΤ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ-ΚΛΠ)». 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

138 1.  Διενέργεια φανερής προφορικής πλειοδοτικής 
επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση 
περιπτέρων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται: 
1. η κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του περιπτέρου 

επί της πλατείας Αμφείας στον κ. ΜΕΛΙΓΚΑΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ με μηνιαίο 
μίσθωμα 310,00 €. 

16 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 6. Μαρινάκης Σαράντος 
2. Καμβυσίδης Ιωάννης 7. Μπρεδήμας Θεόδωρος 
3. Καρβέλης Γεώργιος 8. Νιάρχος Αναστάσιος  
4. Μπασακίδης Νικόλαος 9. Φαββατάς Δημήτριος 
5. Μπούχαλης Δημήτριος  

 



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση 16/ 2014  –  08 / 04 / 2014  – 12:00 μεσ.  

Σελ. 2 από 3 

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

2. η κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του περιπτέρου 
επί της οδού Ναυαρίνου στην κα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ με μηνιαίο 
μίσθωμα 160,00 €. 

3. η επανάληψη  του διαγωνισμού, μετά το άγονο αυτού, δεδομένου ότι 
δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, για τα περίπτερα επί των οδών 
Σφακιανάκη και Σαλαμίνος. 

139 2.  Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης μη 
πραγματοποιηθεισών δεσμεύσεων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η ανατροπή σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

140 3.  Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2014. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η διάθεση 
πιστώσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος Λογιστηρίου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

141 4.  Σύσταση παγίας προκαταβολής, έτους 2014, Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Φλώρου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύσταση παγίας προκαταβολής, ποσού 
1.000,00 €, στο όνομα της Προέδρου του Συμβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Αγίου Φλώρου, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
κ. Μπουζιάνη Παύλου. 

142 5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου 
δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
«Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας 
μεγάλων δένδρων (2014)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται 
η κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΞΥΔΕΑ με ποσοστό 
έκπτωσης 9,00%. 

143 6.  Επί του πρακτικού  της  επιτροπής  διενέργειας 
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Υποστήριξη 
και συντήρηση (παροχή βελτιωμένων εκδόσεων για το 
2014) οικονομικών και διοικητικών εφαρμογών (GENESIS 
και HRMS)  του  Δήμου Καλαμάτας και τη 
συμπληρωματική εκπαίδευση του προσωπικού». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στην εταιρεία «Ν. ΚΟΥΒΕΛΑΣ – Ι. ΣΚΛΗΚΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 
αντί ποσού 40.631,33 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

144 7.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

145 8.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

146 9.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού και 
προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής & καθαριότητας έτους 
2014» του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών 
Προσώπων. 

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

147 10.  Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων αιγιαλού στα 
διοικητικά όρια του Δήμου Καλαμάτας έτους 2014. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα 
Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών.  

148 11.  Άσκηση ενδίκου βοηθήματος. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου 
για την αναγνώριση της κυριότητας του Δήμου και τη διόρθωση της 
ανακριβούς εγγραφής, σχετικά με γεωτεμάχια – κοινόχρηστους 
δημοτικούς δρόμους, τα οποία ανακριβώς φέρονται ως ιδιοκτησίας του 
Ελληνικού Δημοσίου αντί του ορθού Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. 

Καλαμάτα  11 Απριλίου 2014   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
   

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


