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Σελ. 1 από 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  39/2013 
Τρίτη  17 Σεπτεμβρίου 2013, 12:00 μεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

296 1.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου οικον. 
έτους 2013 - Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) μετά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων εσόδων 
– εξόδων 2ου τριμήνου 2013, γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο 
για έγκριση αυτών και για τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και 
του προϋπολογισμού οικον. έτους 2013, σύμφωνα με την πρόταση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

297 2.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρόταση  του Τμήματος Λογιστηρίου 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

298 3.  Διάθεση πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2013. 

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

299 4.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου «Επισκευές σε σχολικά κτήρια που αφορούν 
υγιεινή και ασφάλεια». 

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

300 5.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού του 
έργου «Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου 
Θουρίας». 

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

301 6.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη 
διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
«Εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης  
απόβλητων μαγειρικών ελαίων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

39 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 6. Μαρινάκης Σαράντος 
2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 7. Μπρεδήμας Θεόδωρος 
3. Καρβέλης Γεώργιος 8. Νιάρχος Αναστάσιος 
4. Μπούχαλης Δημήτριος 9. Φαββατάς Δημήτριος 
5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  
 



Περίληψη Συνεδρίασης Συνεδρίαση 39/ 2013  –  17 / 09 / 2013  – 12:00 μεσ.  

Σελ. 2 από 2 

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

302 7.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης κανονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για 
«Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

303 8.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
«Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου και σιδήρου μπετόν». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

304 9.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για 
«Προμήθεια ξυλείας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

305 10.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο 
«Βελτίωση οδικού δικτύου εισόδων πόλεως 
Καλαμάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ)  υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στον ΕΥΣΤΑΘΙΟ ΤΖΙΚΑΚΗ με έκπτωση 12,00%. 

306 11.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός α) στην εταιρεία «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε.» για την κατηγορία υλικών 
¨ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ¨, αντί ποσού 26.965,00 €, προ ΦΠΑ και β) στην εταιρεία 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για την κατηγορία υλικών ¨ΥΛΙΚΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ¨, αντί ποσού 8.993,00 €, προ ΦΠΑ. 

307 12.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 291/2013 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η ανάκληση της 
απόφασης με την οποία είχε ορισθεί ενεργειακός επιθεωρητής για την 
έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του υπό εκμίσθωση 
ισογείου καταστήματος – αναψυκτηρίου, που βρίσκεται στο Δημοτικό 
Πάρκο Σιδηροδρόμων, διότι έχει αναλάβει η ΓΑΙΟΣΕ την έκδοση του εν 
λόγω πιστοποιητικού, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Δημάρχου. 

Καλαμάτα  20 Σεπτεμβρίου 2013  
Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 
 


