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Σελ. 1 από 2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2013 

Τρίτη  23 Απριλίου 2013, 12:00 µεσ.  

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

137  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων και 
διακήρυξης κανονικού µειοδοτικού διαγωνισµού για 
«Προµήθεια τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών των 
Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 2013». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού 
∆ήµου Καλαµάτας. 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

138 1.  ∆ιεξαγωγή επαναληπτικής φανερής πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας για την τριετή παραχώρηση κοινοχρήστων 
χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών κατασκευών 
τύπου ΠΥΡΓΟΣ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) µετά το άγονο του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος, παραπέµπεται το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απευθείας παραχώρηση των εν λόγω 
χώρων, ύστερα από διαπραγµάτευση. 

139 2.  ∆ιεξαγωγή επαναληπτικής 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. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) µετά το άγονο του διαγωνισµού, δεδοµένου ότι 
δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόµενος, παραπέµπεται το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την απευθείας παραχώρηση των εν λόγω 
χώρων, ύστερα από διαπραγµάτευση. 

140 3.  ∆ιάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΝΙΑΡΧΟΣ & 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων σύµφωνα µε τις 
εισηγήσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

141 4.  Ασφάλιση των γερανών δύο απορριµµατοφόρων οχηµάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση της συµπληρωµατικής ασφάλισης 
των γερανών, µε συνολικό ποσό ασφαλίστρων 180,00 €, στην 
εταιρεία «INTRELIFE A.A.E.Γ.A.», στην οποία έχει κατακυρωθεί ο 
σχετικός διαγωνισµός,  σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

16 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 6. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 7. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

3. Καµβυσίδης Ιωάννης 8. Νιάρχος Αναστάσιος 

4. Καρβέλης Γεώργιος 9. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

5. Μπασακίδης Νικόλαος  
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

142 5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
«∆ηµιουργία ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΠΑΡΩΝ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ), µετά το άγονο του 
διαγωνισµού, δεδοµένου ότι δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, 
εγκρίνεται η επανάληψη αυτού. 

143 6.  Κοστολόγηση υλικών ζηµιών που προκλήθηκαν από τροχαίο 
ατύχηµα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κοστολόγηση ζηµιών που προκλήθηκαν σε 
σιδηροϊστό δηµοτικού φωτισµού, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

144 7.  Κατάρτιση όρων και σύναξη διακήρυξης για την εκµίσθωση 
ενός ανωγείου διαµερίσµατος α΄ ορόφου, Αγ. Γεωργίου & 
Κων/πόλεως – Καλαµάτα, του Κληροδοτήµατος 
«ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τµήµα 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών.  

145 8.  ∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού, οικον. έτους 2013, 
του Κληροδοτήµατος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνεται η διάθεση 
πίστωσης 1.600,00 € για την αµοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & 
∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

146 9.  ∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού, οικον. έτους 2013, 
του Κληροδοτήµατος «ΑΝ∆ΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνεται η διάθεση 
πίστωσης 246,00 € για την αµοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & 
∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

Καλαµάτα  26 Απριλίου 2013  

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 

 


