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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  44/2013 

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013, 12:00 µεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

345  Ορισµός συµβολαιογράφου για τη σύνταξη 
συµβολαιογραφικής πράξης µεταβίβασης ακινήτων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται ο ορισµός του, 
προτεινόµενου από τον εντεταλµένο για τα κρατικά συµβόλαια, 
συµβολαιογράφου, για τη σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης της 
απευθείας αγοράς από το ∆ήµο  Καλαµάτας  α)  ακινήτων  για  τη  
διάνοιξη τµηµάτων  των  οδών  Τριών Ναυάρχων – Χίου & Ιερολοχιτών 
και β) ακινήτου για την ένταξη αυτού στον περιβάλλοντα χώρο του 
Μεγάρου Χορού, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών & 
Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

346  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης κανονικού ανοικτού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
έτους 2013». 

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

347  Νοµική υποστήριξη δηµοτικών υπαλλήλων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νοµική υποστήριξη των δηµοτικών υπαλλήλων 
κ.κ. Γιαννακόπουλου Κων/νου και Κάτσου Παναγιώτη, οι οποίοι διώκονται 
για αδικήµατα που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 
τους. 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

- 1.  Αποδέσµευση πιστώσεων. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

44 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 6. Μαρινάκης Σαράντος 

2. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Νιάρχος Αναστάσιος 

4. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 9. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  
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348 2.  ∆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. 

349 3.  Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του 
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού για το έργο 
«Επισκευές σε σχολικά κτήρια που αφορούν υγιεινή και 
ασφάλεια». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισµός  στην εταιρεία  «ΤΕΧΝΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΤΣΕΡΠΕΣ 
– ΚΩΤΣΑΚΗΣ – ΠΑΠΑ∆ΕΑΣ ΟΕ ¨ΑΝΕΛΙΞΗ ΟΕ¨» µε ποσοστό έκπτωσης 
7,39%. 

- 4.  Ανάδειξη αναδόχου για εκτέλεση µε απ’ ευθείας 
ανάθεση του έργου «Συντήρηση θερµάνσεων σχολείων 
(2013)». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

350 5.  Απ’ ευθείας ανάθεση προµήθειας αναλωσίµων Η/Υ, 
εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η 
απευθείας ανάθεση της προµήθειας α) στην εταιρεία «COPYNET ΧΙΩΤΗΣ 
Ο.Ε.», β) στην εταιρεία «ΠΑΝΑΤΑΖΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και γ) 
στην κα ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ∆ΗΜΗΤΡΑ ∆ΗΜ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ, για τα είδη που 
µειοδότησε η κάθε µία. 

351 6.  Απόδοση παγίας προκαταβολής ∆ήµου Καλαµάτας. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται ο αποδιδόµενος λογαριασµός των δαπανών µέσω της 
παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των 2.003,28€. 

352 7.  Απόδοση παγίας προκαταβολής ∆ηµοτικών - Τοπικών 
Κοινοτήτων ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται ο αποδιδόµενος 
λογαριασµός των δαπανών µέσω της παγίας προκαταβολής που 
ανέρχονται για κάθε Τοπική Κοινότητα στο ποσό των: 

1. 969,24 € για την Τ.Κ. Νέδουσας. 

2. 984,00 € για την Τ.Κ. Μικροµάνης. 

353 8.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για την 
εκµίσθωση τεσσάρων περιπτέρων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τµήµα 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 
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354 9.  Έγκριση προϋπολογισµού, οικον. έτους 2014, του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς  ∆ιαχείρισης «ΣΚΙΑ 
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται ο προϋπολογισµός, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 449.254,63  € 

ΕΞΟ∆Α 171.175,00  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 278.079,63  € 
 

355 10.  Αµοιβή της πληρεξούσιας δικηγόρου του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς  ∆ιαχείρισης «∆ΡΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ  και 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η αµοιβή της δικηγόρου, εκ ποσού  
7.000,00 €, για τις µέχρι τώρα εργασίες που έχει εκτελέσει προκειµένου να 
γίνει εκποίηση ακινήτων του κληροδοτήµατος, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

Καλαµάτα  1 Νοεµβρίου 2013   

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

   

 

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 
 
 


