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Σελ. 1 από 4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2013 

Τρίτη 12 Μαρτίου 2013, 12:00 μεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

077  Αποδέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού οικον. έτους 
2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η αποδέσμευση 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

078  Έγκριση ή μη άσκησης ένδικου βοηθήματος. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου 
για την αναγνώριση της κυριότητας του Δήμου και τη διόρθωση της 
ανακριβούς αρχικής εγγραφής, σχετικά με γεωτεμάχιο – κοινόχρηστο 
δημοτικό δρόμο, το οποίο ανακριβώς αναγράφεται ως ιδιοκτησίας 
Ελληνικού Δημοσίου αντί του ορθού Δήμου Καλαμάτας. 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

079 1.  Έλεγχος καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού εσόδων –  εξόδων 4ου τριμήνου 
Δήμου Καλαμάτας 2012. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ & 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ) αφού ελέγχει, αποδέχεται τα αναγραφόμενα στις 
καταστάσεις εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου 2012 και υποβάλλει αυτές 
στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με σχετική έκθεση.  

080 2.  Αποδέσμευση ποσού, μη απαραίτητου για το σκοπό για 
τον οποίο δεσμεύτηκε. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αποδέσμευση σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

081 3.  Διάθεση πιστώσεων που έχουν ανατραπεί στο έτος 
2012 και αφορούν σε συνεχιζόμενα έργα – προμήθειες 
– εργασίες. 

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

10 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 6. Μπούχαλης Δημήτριος 
2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 7. Μπρεδήμας Θεόδωρος 
3. Καμβυσίδης Ιωάννης 8. Νιάρχος Αναστάσιος 
4. Καρβέλης Γεώργιος 9. Φαββατάς Δημήτριος 
5. Μπασακίδης Νικόλαος  
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082 4.  Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ & 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ, εκτός των πιστώσεων προνοιακών επιδομάτων, για τις οποίες 
τάσσονται ΥΠΕΡ) εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις των Διευθύνσεων Οικονομικών, Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων και Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

083 5.  Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 
προνοιακών επιδομάτων Α΄ διμήνου 2013 και διάθεση 
πιστώσεων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 
1.550.498,38 € και η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, στο όνομα των 
ορισμένων υπαλλήλων ως υπολόγων, σύμφωνα με την εισήγηση της  
Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

084 6.  Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη 
δαπανών κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών 
εξόδων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, συνολικού 
ύψους 2.500,00 €, στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Χριστοπούλου 
Ιωάννας, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπουζιάνη 
Παύλου. 

085 7.  Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2013 στις 
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητας Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύσταση παγίας προκαταβολής στις Δημοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες, στο όνομα των Προέδρων των  Συμβουλίων των 
Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και των Εκπροσώπων των Τοπικών 
Κοινοτήτων, εκτός αυτών που δεν απέδωσαν την παγία προκαταβολή 
έτους 2012, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

086 8.  Συγκρότηση επιτροπών. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ & 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας 
διαγωνισμών και παραλαβής προμηθειών, ειδών, μηχανολογικού 
εξοπλισμού, μηχανολογικού υλικού & ελαστικών,  ηλεκτρολογικού υλικού 
και λοιπού εξοπλισμού καθαριότητας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, αποτελούμενες από τρεις (3) 
δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, που αναδείχθηκαν 
ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η ίδια Διεύθυνση και  β) διενέργειας 
διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, αποτελούμενη από δύο (2) 
δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, που αναδείχθηκαν 
ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η ίδια Διεύθυνση και από ένα (1) 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η Διεύθυνση 
Διοικητικών, ως αρμόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραμματειακά την 
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Οικονομική Επιτροπή. 

087 9.  Επί του πρακτικού εισήγησης επιτροπής για 
κατακύρωση διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού & λοιπών ειδών υγιεινής 
και καθαριότητας έτους 2013». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
εγκρίνεται η κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. Φώτιο Διαμαντόπουλο 
με προσφερόμενη τιμή 10.507,15 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

088 10.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου «Ανάπλαση δυτικού πεζοδρομίου Αριστομένους 
(από οδό Φραντζή έως Ξενοφώντος)». 

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

089 11.  Κατάρτιση νέων όρων και σύνταξη νέας διακήρυξης για 
τη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου «Συντήρηση Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων». 

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

090 12.  Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την τριετή παραχώρηση κοινοχρήστων 
χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών κατασκευών 
τύπου ΠΥΡΓΟΣ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Μπουζιάνη Παύλο. 

091 13.  Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων (στεγάστρων σε λεωφορειακές 
στάσεις της υπεραστικής επιβατικής γραμμής) για 
διαφημιστική εκμετάλλευση. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Μπουζιάνη Παύλο. 

092 14.  Ανάθεση μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για την επεξεργασία των απορριμμάτων 
του Δήμου Καλαμάτας» (Σταθμός Μεταφόρτωσης- 
Επεξεργασία). 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ & 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  εγκρίνεται η ανάθεση στον κ. Μαντζαβράκο Ηλία αντί ποσού 
7.419,00 €, πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Βασιλόπουλου Αθανασίου.    

093 15.  Υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων για κλοπές σχαρών 
φρεατίων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων για κλοπές 
σχαρών φρεατίων, καθώς και κατά των υποδοχέων των προϊόντων των 
εν λόγω κλοπών. 
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094 16.  Ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικό επιμελητή. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση στη δικαστική επιμελήτρια του 
Πρωτοδικείου Αθηνών κα Κομπότη Βασιλική της επίδοσης, της από 29-3-
2010 αγωγής του Δήμου Θουρίας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας 
και του πρακτικού αναβολής του  Ειρηνοδικείου Καλαμάτας, προς τους 
τρεις (3) συνολικά εναγομένους,  σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. 

095 17.  Έγκριση δαπάνης ποσού 38.400,00 € και απόδοση του 
ποσού αυτού στο Δήμο Καλαμάτας σε βάρος του 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2013 του 
κληροδοτήματος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απόδοση του ποσού, ίσου με αυτό που 
χορηγήθηκε για υποτροφίες, σύμφωνα με την επιθυμία του διαθέτη και 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & 
Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  15 Μαρτίου 2013 

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

Ακριβές Αντίγραφο 

Καλαμάτα  15 Μαρτίου 2013 
Για τη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής 

  
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  


