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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2014 

Τετάρτη  26 Μαρτίου 2014, 12:00 μεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

113 1.  Διεξαγωγή επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την επί των στάσεων των αστικών 
συγκοινωνιών εκμετάλλευση των τοποθετουμένων 
διαφημίσεων καθώς και για την τυχόν αντικατάσταση και 
τοποθέτηση νέων πλαισίων και στεγάστρων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ μετά την κατάθεση προφορικών προσφορών, 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον τελευταίο πλειοδότη κ. ΒΡΥΩΝΗ, αντί 
ποσού 3.500,00 € ετησίως. 

114 2.  Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2014. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων, σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

115 3.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού (διεθνούς) 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις 
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και Νομικών Προσώπων 
για τα έτη 2014 – 2015». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

116 4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση δημοτικού 
φωτισμού πλην Καλαμάτας 2014 – 2015». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η  
κατακύρωση του διαγωνισμού στον ΑΝΔΡΕΑ Θ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ αντί 
ποσού 106.567,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

117 5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό των 
κτιρίων του Δήμου για το έτος 2014». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και απορρίπτονται οι 
ενστάσεις του ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΗΛΙΑ και της εταιρείας 

14 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μπουζιάνης Παύλος 6. Μαρινάκης Σαράντος 
2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 7. Μπρεδήμας Θεόδωρος 
3. Καμβυσίδης Ιωάννης 8. Νιάρχος Αναστάσιος 
4. Καρβέλης Γεώργιος 9. Φαββατάς Δημήτριος 
5. Μπούχαλης Δημήτριος  
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

118 6.  Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από 
τροχαία ατυχήματα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κοστολόγηση ζημιών που προκλήθηκαν σε 
φωτεινούς σηματοδότες και σε πινακίδα, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων και του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

119 7.  Ανάθεση δικαστικού χειρισμού υποθέσεως. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση, στη δικηγόρο κα Μαρκοπούλου 
Δήμητρα, του δικαστικού χειρισμού α) της αγωγής του κ. Μανιάτη 
Αντωνίου, πρώην νομικού συμβούλου του Δήμου Καλαμάτας, κατά του 
Δήμου Καλαμάτας και β) των εφέσεων του Δήμου Καλαμάτας και του κ. 
Μανιάτη Αντωνίου, αμφότερων κατά της υπ’ αριθμ. 35/2013 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

120  Εκμίσθωση περιπτέρων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 
1. η ανάκληση της υπ’ αριθμ. 422/2013 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής με την οποία είχε εγκριθεί, λόγω του άγονου των 
διαγωνισμών, η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας εκμίσθωσης 
τριών περιπτέρων, διότι, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 
περιπτέρων γίνεται αποκλειστικά κατόπιν δημοπρασίας αποκλειόμενης 
της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης, 

2. η έκπτωση της κας Βούλγαρη Χαρίκλειας, η οποία πλειοδότησε για το 
περίπτερο επί της πλατείας Αμφείας αλλά δεν προσήλθε για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 

3. η διενέργεια επαναληπτικής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας 
για την εκμίσθωση και των τεσσάρων περιπτέρων, με τους όρους της 
αρχικής διακήρυξης,  

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & 
Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

121  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο 
«Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2014». 

διαγωνισμός στον ΤΖΙΚΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟ με έκπτωση 8,00%. 

122  Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 
προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου 2014. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 
1.477.205,32 € και η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα των 
ορισθέντων υπαλλήλων ως υπολόγων, σύμφωνα με την εισήγηση της  
Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

123  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης 
διαγωνισμού και παραλαβής προμήθειας ή απευθείας 
ανάθεσης προμήθειας της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής, αποτελούμενης από 3 
δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, που αναδείχθηκαν 
ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η Διεύθυνση Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών. 

124  Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια πρόχειρου 
δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους 
χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου  2014». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η  υπ’ αριθμ 14/2014 μελέτη, προϋπολογισμού 
54.612,00 €, με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Συντήρησης 
Πρασίνου και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα 
Συντήρησης Πρασίνου και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

125  Διάθεση πιστώσεων που ανετράπησαν στο έτος 2013 και 
διατίθενται στο έτος 2014. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  28 Μαρτίου 2014   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


