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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  48/2013 

Τρίτη  26 Νοεµβρίου 2013, 12:00 µεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

388  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του 
έργου «Ανάπλαση πεζοδρόµων Αγίου Νικολάου – 
Κεντρικής Οδού και Πλατείας Αγίου Βασιλείου στην 
Τοπική Κοινότητα Λαδά». 

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

389  Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 360/2013 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) συµπληρώνεται η απόφαση µε τη διευκρίνιση ότι η εγκριθείσα 
διάθεση πίστωσης 39.690,00 € για το έργο «Αποπεράτωση Η/Μ 
Εγκαταστάσεων Νιαρχέικου Λιοτριβιού στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών» 
µε Κ.Α. 30.7325.01 αφορά στο έτος 2013 και θα προστεθεί στις 40.000,00 € 
που έχουν προβλεφθεί στον ίδιο Κ.Α. για το 2014, ώστε να υπάρχει το 
συνολικό ποσό του προϋπολογισµού της µελέτης των 79.690,00 €, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

390 1.  Έλεγχος καταστάσεων σχετικών µε την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων 3ου τριµήνου ∆ήµου 
Καλαµάτας έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) αφού ελέγχει, αποδέχεται τα αναγραφόµενα στις καταστάσεις 
εσόδων – εξόδων 3ου τριµήνου 2013 και υποβάλλει αυτές στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µαζί µε σχετική έκθεση. 

- 2.  Αποδέσµευση πιστώσεων. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

391 3.  ∆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. 

48 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

3. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

4. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Νιάρχος Αναστάσιος 
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392 4.  Ανάδειξη αναδόχων για την απευθείας ανάθεση, λόγω 
της εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης,  της εκτέλεσης των 
έργων για την αποκατάσταση των ζηµιών από 
πληµµύρες στις ∆ηµοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών, 
Θουρίας και Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΑΠΟΧΗ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) µετά το άνοιγµα των  υποβληθεισών προσφορών, 
αναδεικνύονται ανάδοχοι: 

1. η εταιρεία «∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΧΤΑΜΠΑΣ Ο.Ε.» για το έργο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες ∆.Ε Άριος», µε ποσοστό 
έκπτωσης 21,00%. 

2. ο κ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ για το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών από 
πληµµύρες ∆.Ε Αρφαρών», µε ποσοστό έκπτωσης 25,00%. 

3. ο κ. Α∆ΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ για το έργο «Αποκατάσταση ζηµιών 
από πληµµύρες ∆.Ε Θουρίας», µε ποσοστό έκπτωσης 25,00%. 

4. η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» (ύστερα από κλήρωση 
µεταξύ τριών υποψηφίων αναδόχων µε την ίδια προσφορά) για το έργο 
«Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες ∆.Ε Καλαµάτας», µε ποσοστό 
έκπτωσης 20,00%. 

393 5.  Έγκριση τροποποίησης ποσοτήτων σύµβασης για την 
προµήθεια λιπαντικών ελαίων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η τροποποίηση (αυξοµείωση) των ποσοτήτων, χωρίς 
να µεταβάλλεται το τελικό ποσό της σύµβασης, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & 
Οχηµάτων.  

394 6.  Απόδοση λογαριασµού των απαιτούµενων δαπανών για 
την πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων ∆΄ διµήνου 
2013. 

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

395 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. 492,00 € για την Τ.Κ. Αγίου Φλώρου. 

2. 972,60 € για την Τ.Κ. Θουρίας. 

3. 984,00 € για την Τ.Κ. Σταµατινού. 

396 8.  Αποδέσµευση ακινήτων της δηµοπρασίας για τη 
µίσθωση οικοπεδικών εκτάσεων για τη διαχείριση 
απορριµµάτων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνεται η αποδέσµευση 
όλων των ακινήτων που έλαβαν µέρος στη διαδικασία µίσθωσης 
οικοπεδικών εκτάσεων, διότι δεν συντρέχει πλέον κανένας λόγος δέσµευσής 
τους, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
& Οχηµάτων. 
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397 9.  Έγκριση ή µη άσκησης ένδικου βοηθήµατος. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ, ΦΑΒΒΑΤΑΣ & 
ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνεται η µη άσκηση ανακοπής κατά της υπ’ αριθµ. 477/2013 
διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας, σύµφωνα 
µε την οποία ο ∆ήµος Καλαµάτας υποχρεώθηκε να καταβάλει στην εταιρεία 
«Κων/νος Κοσσυβάκης & ΣΙΑ Ε.Ε»,  το ποσό των 31.365,00 €, για την 
προµήθεια και τοποθέτηση υδραυλικού γερανού σε απορριµµατοφόρο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µε το νόµιµο τόκο, πλέον δικαστικής δαπάνης 493,65 €, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. 

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

398  Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός µε τον κ. Λεωνίδα Π. 
Μακρή, µισθωτή ακινήτου του κληροδοτήµατος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ», για ρύθµιση 
καθυστερούµενων µισθωµάτων του, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

Καλαµάτα  29  Νοεµβρίου 2013   

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

  

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


