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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2013 

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013, 12:00 µεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

250 1.  Προέλεγχος οικονοµικών καταστάσεων ∆ήµου 
Καλαµάτας  2012. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ, ΑΠΩΝ ο 
κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) αφού προελέγχει, υποβάλλει τον Ισολογισµό, την 
κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων 
και προσαρτήµατος διαχειριστικής χρήσης 2012 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για έγκριση. 

251 2.  Αποδέσµευση πιστώσεων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ, ΑΠΩΝ 
ο κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) εγκρίνεται η αποδέσµευση σύµφωνα µε τις εισηγήσεις 
του Τµήµατος Γεωτεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών. 

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

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

253 4.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου 
«Ανακαίνιση χώρων υγιεινής δηµοτικών συνεργείων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισµός 
στην εταιρεία «ΤΣΕΡΠΕΣ – ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑΠ∆ΕΑΣ Ο.Ε. - ΑΝΕΛΙΞΗ 
Ο.Ε.» µε έκπτωση 27,07%. 

254 5.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια δοµικών υλικών για τις ανάγκες του ∆ήµου 
(προµήθεια υλικών λατοµείου και προµήθεια 
σκυροδέµατος)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισµός στην εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛ ΝΤΟΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αντί ποσού 
144.270,00 €, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

255 6.  Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής του ανοιχτού 
µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου «Επισκευή 
µονώσεων σχολείων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζεται νέα ηµεροµηνία η 21/8/2013, καθότι δεν διεξήχθη ο 
διαγωνισµός λόγω της απεργίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

32 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 6. Μαρινάκης Σαράντος 

2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 7. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

3. Καµβυσίδης Ιωάννης 8. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

4. Καρβέλης Γεώργιος 9. Μπεχράκης Σταµάτης 

5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  
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256 7.  Επανάληψη πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ, εκτυπωτών και 
φωτοαντιγραφικών έτους 2013». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η επανάληψη, καθότι δεν διεξήχθη ο διαγωνισµός 
λόγω των κινητοποιήσεων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 

257 8.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου «Βελτίωση οδικού δικτύου  εισόδων πόλεως 
Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τµήµα 
∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

258 9.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήµανσης». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν 
από το Τµήµα Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.  

- 10.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια τροφίµων και ειδών παντοπωλείου για τα 
Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2013». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

259 11.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης εκµίσθωσης 
ακινήτου του ∆ηµοτικού Πάρκου Σιδηροδρόµων 
Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τµήµα ∆ηµοτικής 
Περιουσίας & Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

- 12.  Ανάθεση της «Μεταφοράς & διάθεσης των 
απορριµµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας» έπειτα από 
διαπραγµάτευση. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

- 13.  ∆ιαχείριση των απορριµµάτων µε τη µέθοδο της 
µηχανικής διαλογής – κοµποστοποίησης – 
χειροδιαλογής ανακυκλώσιµων υλικών.   

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

- 14.  Μεταφόρτωση και µεταφορά των απορριµµάτων του 
∆ήµου Καλαµάτας, έως ότου ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες ανάθεσης της ¨Μεταφοράς και διάθεσης 
των απορριµµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας¨ έπειτα από 
διαπραγµάτευση. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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260 15.  Απόδοση παγίας προκαταβολής ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόµενος λογαριασµός των δαπανών µέσω 
της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται για κάθε Τοπική Κοινότητα στο 
ποσό των: 

1. 984,00 € για την Τ.Κ. Αιθαίας. 

2. 984,00 € για την Τ.Κ. Αρτεµισίας. 

3. 984,00 € για την Τ.Κ. Αρφαρών. 

4. 984,00 € για την Τ.Κ. Λαδά. 

5. 209,10 € για την Τ.Κ. Λαιίκων 

6. 984,00€ για την Τ.Κ. Νέδουσας. 

261 16.  Απόδοση λογαριασµού των απαιτούµενων δαπανών για 
την πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων Β΄ διµήνου 
2013. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι αποδιδόµενοι λογαριασµοί σύµφωνα µε  τις 
εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας. 

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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) εγκρίνεται η µη άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθµ. 
61/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 

263 18.  Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας εκµίσθωσης ανωγείου 
διαµερίσµατος – επαγγελµατικής στέγης, ιδιοκτησίας 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης «ΓΡΗΓ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) εγκρίνονται τα πρακτικά της δηµοπρασίας, η οποία απέβη 
άγονος, καθώς δεν εµφανίστηκε κανείς ενδιαφερόµενος και εγκρίνεται η 
επανάληψη αυτής µε τους ίδιους όρους, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

264 19.  Αµοιβή πληρεξούσιας δικηγόρου του κληροδοτήµατος 
«ΠΑΝ. ∆ΡΑΓΩΝΑΣ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 10.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, για την αµοιβή της δικηγόρου κας 
Λαπιώτη Άσπας, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Περιουσίας & Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

Καλαµάτα  12 Αυγούστου 2013  

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

  

 

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


