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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  25/2013 

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013, 12:00 µεσ.  

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

   Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Καµβυσίδης ζητεί από τον κ. Φαββατά να 
ανακαλέσει την καταγγελία περί ¨κοπανατζήδων¨ και ¨ηµετέρων¨ 
διµηνιτών στο ∆ήµο Καλαµάτας και ιδιαίτερα στην υπηρεσία καθαριότητας 
της οποίας για δύο χρόνια ήταν πολιτικός προϊστάµενος. Ο κ. Φαββατάς 
εµµένει στην καταγγελία για ένα διµηνίτη στο Σύνδεσµο Ύδρευσης καθώς 
και για τους διµηνίτες εργάτες πυρασφάλειας στις Τοπικές Κοινότητες, ενώ 
σχετική παρέµβαση κάνει και ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλιόπουλος. Ακολούθως 
οι κ.κ. Μπρεδήµας & Φαββατάς αποχωρούν από τη συνεδρίαση 
καταγγέλλοντας ότι δέχονται επίθεση από την πλευρά της πλειοψηφίας.  

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

194 1.  ∆ιενέργεια πλειοδοτικού δηµόσιου διαγωνισµού για την 
εκµίσθωση καλλιεργήσιµων εκτάσεων (ελαιοπεριβόλων) 
∆ήµου Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται: 

1. η κατακύρωση του διαγωνισµού για την εκµίσθωση του 
ελαιοπεριβόλου στη θέση Άγιο Νικόλαο της Τ.Κ. Αρφαρών στη Λαγανά 
Κασσιανή µε προσφορά 40% του παραγόµενου ελαιολάδου να 
παραδίδεται στο ∆ηµοτικό Παντοπωλείου. 

2. η επανάληψη  του διαγωνισµού, µετά το άγονο αυτού, δεδοµένου ότι 
δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, για τα ελαιοπερίβολα στις θέσεις 
Γιαννιτσάνικα της ∆.Κ. Καλαµάτας και Καλµπάτσι της Τ.Κ. Άριος, µε 
δικαίωµα συµµετοχής όλων των δηµοτών του ∆ήµου Καλαµάτας. 

195 2.  Αποδέσµευση πιστώσεων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η αποδέσµευση 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις  των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και  
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η διάθεση 
πιστώσεων σύµφωνα µε τις εισηγήσεις  του Τµήµατος Λογιστηρίου της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

25 
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 

197 4.  Ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση, µε απευθείας 
ανάθεση, του έργου «Συντήρηση και επισκευή 
κτηριακών εγκαταστάσεων Κατασκήνωσης Αγίας 
Μαρίνας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) µετά το άνοιγµα των 5 
υποβληθεισών προσφορών, αναδεικνύεται ανάδοχος του έργου η εταιρεία 
«ΛΕΥΚΤΡΟ Ε.Ε.» µε ποσοστό έκπτωσης 21,00%. 

198 5.  Γνωµοδότηση επί της ένστασης κατά του πρακτικού II 
της επιτροπής διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης 
της µελέτης «Μελέτη πράξης εφαρµογής περιοχής 
Ασπροχώµατος ∆ήµου Καλαµάτας».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται η γνώµη της 
επιτροπής διαγωνισµού και απορρίπτεται η ένσταση κατά του πρακτικού II 
αυτής. 

199 6.  Άσκηση ένδικων µέσων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση: 

1. Έφεσης κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπλίου µε την οποία 
υποχρεώθηκε ο ∆ήµος Καλαµάτας να καταβάλει σε δικηγόρο 
17.402,00 € για την παροχή νοµικών υπηρεσιών. 

2. Προσφυγής κατά πράξεων του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου και του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, σχετικές µε πρόστιµο 10.000,00 € που επιβλήθηκε στο 
∆ήµο Καλαµάτας για το χώρο µεταφόρτωσης απορριµµάτων στο 
παλαιό πεδίο βολής.   

- 7.  Απόδοση ποσού στο ∆ήµο Καλαµάτας από το 
κληροδότηµα «Λυκ. Σκια», ίσο µε αυτό των 
υποτροφιών σε αριστεύσαντες µαθητές του ∆ήµου. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Καλαµάτα  14 Ιουνίου 2013  

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

 

 

 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


