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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2013 

Τρίτη 18 Ιουνίου 2013, 12:00 µεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

200  Ανάθεση σύνταξης συµβολαιογραφικής πράξης 
σύστασης θέσεων στάθµευσης στο ακίνητο του ∆ήµου 
στο Ο.Τ. 496 επί της οδού Ιερολοχιτών & Χίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση προκειµένου να εκδοθεί η οικοδοµική 
άδεια για την ανέγερση του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

201  Ανάθεση εργασίας σύνταξης εκθέσεων εκτίµησης των 
ακινήτων κληροδοτήµατος «Παν. ∆ραγώνα» από 
πιστοποιηµένο εκτιµητή. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται: 

1. η ανάκληση της υπ’ αριθµ. 40/2013  απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής περί ανάθεσης της εν λόγω εργασίας στο Σ.Ο.Ε., 
δεδοµένου ότι αυτό καταργήθηκε. 

2. η ανάθεση στην κα Βλαχόγιαννη Μαρία της σύνταξης 5 συνολικά 
εκθέσεων των 11 ακινήτων του  κληροδοτήµατος, αντί ποσού 
2.029,50 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  

σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & 
∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

202 1.  ∆ιενέργεια επαναληπτικού 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 Καλµπάτσι της Τ.Κ. Άριος στον κ. 
Παπαβασιλόπουλο Βασίλειο, µε προσφορά το 35% του παραγόµενου 
ελαιολάδου να παραδίδεται στο ∆ηµοτικό Παντοπωλείου. 

2. η επανάληψη  του διαγωνισµού, µετά το άγονο αυτού, δεδοµένου ότι 
δεν κατατέθηκε καµία προσφορά, για το ελαιοπερίβολο στη θέση 
Γιαννιτσάνικα της ∆.Κ. Καλαµάτας, µε δικαίωµα συµµετοχής του 
οποιουδήποτε. 

26 
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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203 2.  ∆ιενέργεια πλειοδοτικού δηµόσιου διαγωνισµού για την 
παραχώρηση του δικαιώµατος απλής χρήσης τµηµάτων 
αιγιαλού του ∆ήµου Καλαµάτας προς τρίτους, µε 
σύναψη µισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγµατος. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η κατακύρωση του διαγωνισµού: 

1. Στον κ. Βγενή Χαράλαµπο για τη θέση ¨Ανατολική παραλία (∆υτικά του 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ)¨, µε προσφερόµενη τιµή 16,00 € /τ.µ. και για 50 τ.µ. 

2. Στον κ. Γκάργκουλα Ευάγγελο για τη θέση ¨ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΕΡΓΑΣ¨, µε 
προσφερόµενη τιµή 16,00 € /τ.µ. και για 50 τ.µ. 

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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ εκτός  της πίστωσης για  τη µεταφορά των µαθητών 
για την οποία τάσσεται ΥΠΕΡ) εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων σύµφωνα 
µε την εισήγηση  του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

205 4.  Παράταση σύµβασης προµήθειας αναλωσίµων Η/Υ και 
φωτοαντιγραφικών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνεται η παράταση για δύο µήνες, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

206 5.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού του 
έργου «Ευφυές τηλεµατικό σύστηµα πληροφόρησης 
οδηγών και πολιτών για τις µετακινήσεις και τη 
στάθµευση στο ∆ήµο Καλαµάτας µέσω πολλαπλών 
καναλιών ενηµέρωσης - ¨ευφυής µετακίνηση¨». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
εγκρίνονται: 

1. η αποδοχή της οικονοµικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου  
Ένωση Εταιρειών «Εφαρµογές  Έξυπνου  Λογισµικού Κυκλοφορίας & 
Μεταφορών Ανώνυµη Εταιρεία  – INFO TRIP A.E.» και  «AMCO 
Ολοκληρωµένα Συστήµατα Υψηλής Τεχνολογίας Ανώνυµη Βιοµηχανική 
και Εµπορική Εταιρεία -  AMCO Α.Β.Ε.Ε.» 

2. η συνέχιση της διαδικασίας µε την πρόσκληση του υποψηφίου 
αναδόχου για την κατάθεση του φακέλου των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

207 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης ανοιχτού κανονικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για «Προµήθεια δοµικών υλικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου (προµήθεια υλικών λατοµείου και 
προµήθεια σκυροδέµατος)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τµήµα Μελετών 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

208 7.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
«Προµήθεια δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
(προµήθεια υλικών από µάντρα οικοδοµικών υλικών και 
προκατασκευασµένων προϊόντων τσιµέντου)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τµήµα Μελετών 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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209 8.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου «Ανακαίνιση χώρων υγιεινής δηµοτικών 
συνεργείων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων 
Έργων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων. 

210 9.  Κατάρτιση νέων όρων και σύνταξη νέας διακήρυξης για 
τη διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου «Επισκευή µονώσεων σχολείων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνονται οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων 
Έργων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων. 

211 10.  Ακύρωση του διαγωνισµού του έργου «Επεµβάσεις στα 
κοιµητήρια του Καλλικρατικού ∆ήµου Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ), µετά το άγονο του διαγωνισµού, εγκρίνεται η 
ακύρωση αυτού, προκειµένου να συνταχθεί νέα µελέτη, σύµφωνα µε την 
εισήγηση  του Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων Έργων 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

212 11.  Απευθείας εκµίσθωση τµήµατος α΄ ορόφου ακινήτου 
ιδιοκτησίας κληροδοτήµατος «Γρηγ. Αλεξανδρόπουλου» 
στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η απευθείας εκµίσθωση αντί µηνιαίου 
µισθώµατος 350,00 €, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

213 12.  Τροποποίηση προϋπολογισµού οικον. έτους 2013 
κληροδοτήµατος «Λυκ. Σκια». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση, που αφορά στην ενίσχυση της  
δαπάνης για τη χορήγηση υποτροφιών καθώς και την απόδοση ίσου 
ποσού µε αυτό των υποτροφιών στο ∆ήµο Καλαµάτας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

Καλαµάτα  21 Ιουνίου 2013  

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

 

 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


