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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2013 

Πέµπτη 18 Ιουλίου 2013, 12:00 µεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

227  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για 
«Προµήθεια τροφίµων για την κατασκήνωση της Αγίας 
Μαρίνας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς της 
∆ιεύθυνσης Παιδείας. 

228  Νοµική υποστήριξη πρώην αιρετού. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νοµική υποστήριξη, από δικηγόρο του ∆ήµου, 
του πρώην ∆ηµοτικού Συµβούλου Γεωργίου Κουρκουτά, ο οποίος διώκεται 
για αδίκηµα που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του 
ως αιρετού. 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

229 1.  Αποδέσµευση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικον. έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ) 
εγκρίνεται η αποδέσµευση σύµφωνα µε τις εισηγήσεις  των ∆ιευθύνσεων 
∆ιοικητικών και  Οικονοµικών. 

230 2.  ∆ιάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2013. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων σύµφωνα µε την εισήγηση  
του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

231 3.  Έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 
προνοιακών επιδοµάτων Γ΄ διµήνου 2013. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 
1.469.400,87 € και η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής, στο όνοµα των 
ορισµένων υπαλλήλων ως υπολόγων, σύµφωνα µε την εισήγηση της  
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας. 

232 4.  Ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση µε απ’ ευθείας 
ανάθεση του έργου «Εκτέλεση έργου (∆ιαµόρφωση 
χάνδακα στην Τοπική Κοινότητα Ανεµόµυλου)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ) µετά το 
άνοιγµα των 2 υποβληθεισών προσφορών, αναδεικνύεται ανάδοχος του 
έργου ο ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   µε ποσοστό έκπτωσης 2,00%. 

29 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 5. Μπασακίδης Νικόλαος 

2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

3. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

4. Καρβέλης Γεώργιος 8. Νιάρχος Αναστάσιος 

  



Περίληψη Συνεδρίασης Συνεδρίαση 29/ 2013  –  18 / 07 / 2013  – 12:00 µεσ.  

Σελ. 2 από 2 

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

233 5.  Ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση µε απ’ ευθείας 
ανάθεση του έργου «Κατασκευή αναβαθµών 
προστασίας γέφυρας Νέδουσας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ) µετά το 
άνοιγµα των 4 υποβληθεισών προσφορών, ισοβαθµούν 2 υποψήφιοι 
ανάδοχοι µε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης 13,00% και ύστερα από κλήρωση 
αναδεικνύεται ανάδοχος του έργου ο ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ µε 
ποσοστό έκπτωσης 13,00%. 

234 6.  Συγκρότηση επιτροπών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισµών, απ’ ευθείας αναθέσεων, αξιολόγησης αποτελεσµάτων και 
παραλαβής προµηθειών, για περιπτώσεις που αφορούν σε εθιµοτυπικά 
είδη, αποτελούµενες από τρεις (3) δηµοτικούς υπαλλήλους, µε τους 
αναπληρωτές τους, που αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που 
διενήργησε η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών. 

- 7.  Άσκηση ή µη ανακοπής επί υποθέσεως (διαταγής 
πληρωµής) της ε.π.ε. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ 
ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Ε.Π.Ε.». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Καλαµάτα  22 Ιουλίου 2013  

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

 

 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


