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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2013 

∆ευτέρα 29 Ιουλίου 2013, 11:00 π.µ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

235 1.  ∆ιάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2013. 

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

236 2.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού για την 
ανάθεση εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη Πράξης 
Εφαρµογής Περιοχής Ασπροχώµατος ∆ήµου 
Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετούνται τα πρακτικά 
και η εισήγηση της επιτροπής και: 

1. Απορρίπτεται η ένσταση των συµπραττόντων γραφείων «ΜΑΤΑ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ & ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ». 

2. Κατακυρώνεται ο διαγωνισµός στα συµπράττοντα γραφεία 
«ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»  αντί ποσού 
108.455,86 €. 

237 3.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για 
«Προµήθεια δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
(προµήθεια υλικών από µάντρα οικοδοµικών υλικών και 
προκατασκευασµένων προϊόντων τσιµέντου)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισµός στην εταιρεία «∆. & Κ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.» 
αντί ποσού 58.222,05 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

238 4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για τη 
«Μίσθωση αυτοκινήτων και µηχανηµάτων για τις 
ανάγκες εκτέλεσης των έργων αυτεπιστασίας του 
∆ήµου Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής  και εγκρίνεται 
η κατακύρωση µε βάση το χαµηλότερο ανά κατηγορία µίσθωµα, ενώ 
δικαίωµα στην απασχόληση θα έχουν και όλοι όσοι συµµετείχαν και είναι 
αποδεκτοί στο διαγωνισµό µε το ίδιο µίσθωµα του µειοδότη. 

239 5.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής δαπανών για τη 
λειτουργία της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, συνολικού 
ύψους 1.200,00 €, στο όνοµα της δηµοτικής υπαλλήλου Παγάνη 
Αναστασίας, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & 
Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

30 
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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240 6.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής δαπανών σύνδεσης 
µε το δίκτυο διανοµής χαµηλής τάσης για τον 
ηλεκτροφωτισµό κοινόχρηστων χώρων του Ιστορικού 
Κέντρου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται  η  έκδοση  εντάλµατος  προπληρωµής, 
συνολικού ύψους 2.036,90 €, στο όνοµα του δηµοτικού υπαλλήλου 
Λεβεντόπουλου Αλέξανδρου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων & Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

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

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

241 8.  Ανάθεση επιδόσεων σε δικαστικό επιµελητή. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή της επίδοσης 
των υπ’ αριθµ. 202/2013 & 204/2013 αποφάσεων του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Καλαµάτας στην εταιρεία «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.», σύµφωνα 
µε την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 

- 9.  Έγκριση Απόφασης ∆ηµάρχου περί αµοιβής δικαστικών 
επιµελητών. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

242 10.  Έγκριση της υπογραφείσας σύµβασης εκτέλεσης του 
έργου «Επιδιόρθωση πλακόστρωτου µικρών τεχνικών 
εντός οικισµού Πηγών» και του 1ου λογαριασµού – 
πιστοποίησης αυτού, του κληροδοτήµατος «Γρηγ. 
Αλεξανδρόπουλος». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η υπογραφείσα 
σύµβαση και ο 1ος λογαριασµός – πιστοποίηση του έργου ποσού 9.554,75 
€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

243 11.  Έγκριση της υπογραφείσας σύµβασης εκτέλεσης του 
έργου «Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων στις  
Πηγές» και του 1ου λογαριασµού – πιστοποίησης  
αυτού, του κληροδοτήµατος «Γρηγ. 
Αλεξανδρόπουλος». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η υπογραφείσα 
σύµβαση και ο 1ος λογαριασµός – πιστοποίηση του έργου ποσού 11.865,61  
€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

244 12.  Απόδοση ποσού στο ∆ήµο Καλαµάτας από το 
κληροδότηµα «Λυκ. Σκια». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος και η 
απόδοση ποσού 250.000,00 € στο ∆ήµο Καλαµάτας, ίσου µε αυτό των 
υποτροφιών σε αριστεύσαντες µαθητές, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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245  Έγκριση ή µη άσκησης ένδικου βοηθήµατος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η άσκηση 
αγωγής κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την αναγνώριση της κυριότητας 
του ∆ήµου και τη διόρθωση της ανακριβούς αρχικής εγγραφής, σχετικά µε 
γεωτεµάχιο – κοινόχρηστο δηµοτικό δρόµο, το οποίο ανακριβώς 
αναγράφεται ως ιδιοκτησίας Ελληνικού ∆ηµοσίου αντί του ορθού ∆ήµου 
Καλαµάτας, σύµφωνα µε την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 

246  Επί του πρακτικού της επιτροπής πρόχειρου 
µειοδοτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια τροφίµων για 
την κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισµός: 

1. στην εταιρεία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΣΙΡΑ ΜΑΛΑΜΑ & ΣΙΑ ΕΕ» για το 
µοσχάρι σπάλα α/ο και τα χοιρινά σουβλάκια, αντί συνολικού ποσού 
2.414,25 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

2. στην εταιρεία «Α∆ΕΛΦΟΙ Π. ΜΟΥΡΓΗ ΑΕ» για τα λοιπά είδη κρεάτων 
και για τα είδη παντοπωλείου, άρτου, µαναβικής και κατεψυγµένων, 
αντί συνολικού ποσού 10.190,01 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  

Καλαµάτα  1 Αυγούστου 2013  

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

 

 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


