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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  11/2014 

Τρίτη  11 Μαρτίου 2014, 12:00 μεσ.  

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

088  Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
84304/3405/16-1-2014 απόφασης του Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνεται η άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 84304/3405/16-1-
2014 απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, με την οποία κρίθηκε μη σύννομη και 
ακυρωτέα η υπ’ αριθμ. 421/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
¨περί δίμηνης παράτασης της σύμβασης, ήτοι από 01-01-2014 έως 28-02-
2014, για την προμήθεια γάλακτος στο Δήμο Καλαμάτας, με την 
μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε.», με τους ίδιους 
όρους της διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης¨. 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

089 1.  Διεξαγωγή 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 το άγονο του διαγωνισμού, δεδομένου ότι δεν 
προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος, εγκρίνεται η επανάληψη αυτού. 

090 2.  Αναπροσαρμογή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
στην οδό Ναυαρίνου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) γίνεται εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή του τέλους χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων, για τη ζώνη βορείως της Ναυαρίνου (βόρειο 
πεζοδρόμιο), από 31,50 € / τ.μ.  σε  α) 25,00 € / τ.μ. για τα καταστήματα 
από τη Φαρών μέχρι το «Πανελλήνιον» και β) 21,00 € / τ.μ. για εκείνα 
από το «Πανελλήνιον» μέχρι το τέρμα Ναυαρίνου, σύμφωνα με την 
πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου. 

11 
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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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

091 3.  Προέλεγχος Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα Δήμου 
Καλαμάτας οικον. έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) προεγκρίνεται ο απολογιστικός πίνακας ο οποίος 
ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει την εξής εικόνα: 

ΕΣΟΔΑ   54.068.816,11 € 

ΕΞΟΔΑ          46.295.150,14 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ             7.773.665,97 € 
 

092 4.  Διάθεση πιστώσεων που ανετράπησαν στο οικον. έτος 
2013 και διατίθενται στο οικον. 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. 

093 5.  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. 

094 6.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 46/2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατακύρωση 
του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού» του έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η  διόρθωση της υπ’ αριθμ. 46/2014 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής με την κατακύρωση του διαγωνισμού και στις δύο 
εναπομείνασες στο διαγωνισμό εταιρείες, για τα είδη που η κάθε μία 
έδωσε τη χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα στην εταιρεία «Β. ΚΑΥΚΑΣ 
Α.Ε.» για υλικά αξίας 19.766,60 € και στην εταιρεία «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC 
Α.Ε.» για υλικά αξίας 62.369,34 €, σύμφωνα με το διορθωμένο πρακτικό 
της επιτροπής, στο οποίο λαμβάνεται ως κριτήριο, για την ανάδειξη του 
μειοδότη, η χαμηλότερη τιμή προσφοράς ανά είδος και όχι για το σύνολο 
των ειδών. 

095 7.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης 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) εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Νέων 
Τεχνολογιών & Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών. 
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

096 8.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
λογισμικών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής της 
Διεύθυνσης Διοικητικών. 

097 9.  Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας αξιολόγησης 
διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων και παραλαβής 
προμηθειών που αφορούν στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών. 

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

Καλαμάτα  14 Μαρτίου 2014   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


