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Σελ. 1 από 4 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  9/2017 

Τρίτη  14  Φεβρουαρίου 2017,  13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

043  Έγκριση Απόφασης ∆ηµάρχου περί παροχής νοµικής 
υποστήριξης σε αιρετό. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η Απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία 
παρέχεται νοµική υποστήριξη στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο και πρώην 
Αντιδήµαρχο κ. Καµβυσίδη Ιωάννη, ο οποίος διώκεται για αδίκηµα 
που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. 

-  Επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΤΕΝΑ 
ΑΤΕΒΕ» σχετικά µε το διαγωνισµό για την «Αναβάθµιση του 
συστήµατος οδοφωτισµού του ∆ήµου Καλαµάτας µε σκοπό 
την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση κόστους 
λειτουργίας». 

∆εν λαµβάνεται απόφαση διότι δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη, 
ως θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. 

044  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών 
κυκλοφοριακής σήµανσης (2016)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισµός στις εταιρείες 1) «ΣΗΜΑ Α.Β.Ε.Ε. 
ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» και 2)  
«Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», για τα είδη που 
µειοδότησε η κάθε µία. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

045 1.  Αποδοχή δωρεάν κλαδέµατος ευκαλύπτων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
γίνεται αποδεκτή η δωρεά του κ. Αλεξανδρόπουλου Κων/νου για την 
παροχή δωρεάν κλαδέµατος 10 ευκαλύπτων επί της οδού Νέδοντος, 
υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτει η ∆ιεύθυνση 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

09 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 4. Φάβας Γεώργιος 

2. Μπουζιάνης Παύλος 5. Μπεχράκης Σταµάτης 

3. Πολίτης ∆ηµήτριος 6. Φαββατάς ∆ηµήτριος 
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046 2.  Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 525/2016 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας ως προς την επιβολή 
δηµοτικών τελών σε µη στεγασµένους χώρους καταστηµάτων 
της παραλιακής ζώνης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
τροποποίηση της απόφασης, ώστε τα δηµοτικά τέλη σε µη 
στεγασµένους χώρους καταστηµάτων της παραλιακής ζώνης να 
καταβάλλονται τµηµατικά ανάλογα µε τη χρήση, σύµφωνα µε την 
πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

047 3.  Καθορισµός τελών χρήσης αιγιαλού έτους 2017. ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον 
καθορισµό των τελών χρήσης αιγιαλού σε 11,00 € / τ.µ., σύµφωνα 
µε την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

048 4.  Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την πώληση 
χαρταετών κατά το τριήµερο της Καθαράς ∆ευτέρας και 
καθορισµός τέλους χρήσης αυτών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
γίνεται εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για: 

I. την χορήγηση 10 αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις 
οδούς: 1) Κρήτης (έξωθεν του ∆ηµοτικού Πάρκου 
Σιδηροδρόµων) 2) Κρήτης (έναντι του πάρκου του Λιµενικού 
Ταµείου), 3) Κρήτης και Φιλελλήνων (βόρειο πεζοδρόµιο), 4) 
Λυκούργου και Νέδοντος (40 µέτρα από το σήµα stop), 5) 
Νέδοντος και Μακεδονίας, 6) Σπάρτης και Αρτέµιδος (έµπροσθεν 
του ∆ηµοτικού Φυτωρίου), 7) Αρτέµιδος και Μποµπολέτη, 8) 
Φαρών και Βασιλέως Γεωργίου (40 µέτρα από το φωτεινό 
σηµατοδότη επί της Βασιλέως Γεωργίου), 9) Αθηνών (έναντι του 
Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος) και 10) Αθηνών (στο βόρειο 
πεζοδρόµιο πλησίον καταστήµατος DIA). 

II. τον καθορισµό του τέλους χρήσης αυτών σε 30,00 €, για χρήση 
µέχρι 3,00 τ.µ.,  

σύµφωνα µε την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη 
∆ηµητρίου. 

049 5.  Αιτήµατα για έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
δαπανών οικον. έτους 2017. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
υποβάλλεται αίτηµα στο Τµήµα Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου. 

050 6.  Έγκριση πραγµατοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2017. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνεται η πραγµατοποίηση των δαπανών και η διάθεση των 
αντίστοιχων πιστώσεων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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051 7.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής δαπανών για Τεχνικό 
Έλεγχο Οχηµάτων του ∆ήµου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η έκδοση  εντάλµατος προπληρωµής, 
ποσού 1.500,00 €, στο όνοµα του δηµοτικού υπαλλήλου Μούστου 
∆ηµητρίου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Οχηµάτων της 
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

052 8.  Έγκριση µελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισµού για την υπηρεσία «∆απάνες 
αποµάκρυνσης από το Κ.∆.Α.Υ. του υπολείµµατος των 
ανακυκλώσιµων απορριµµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνονται, η µελέτη προϋπολογισµού 31.000,00 €, µε ΦΠΑ και οι 
όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού, όπως 
καταρτίστηκαν από τη ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & 
Οχηµάτων. 

053 9.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού 
µειοδοτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών  
«Συντήρηση παιδικών χαρών». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΒΟΡΒΙΛΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε έκπτωση 3,00%. 

054 10.  Έγκριση προϋπολογισµών και απολογισµού προηγούµενων 
οικον. ετών του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης - 
Κληροδοτήµατος ∆ήµου Καλαµάτας «∆ΗΜΟΣΘ. 
ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΗ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνονται οι προϋπολογισµοί των οικον. ετών 2015 & 2016 και ο 
απολογισµός οικον. έτους 2015. 

055 11.  Έγκριση προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης - Κληροδοτήµατος ∆ήµου Καλαµάτας 
«∆ΗΜΟΣΘ. ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΗ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνεται ο προϋπολογισµός, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 225,59  € 

ΕΞΟ∆Α 2,00  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 223,59  € 
 

056 12.  Έγκριση απολογισµών οικον. ετών 2015 (σε ορθή επανάληψη) 
και 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης - 
Κληροδοτήµατος ∆ήµου Καλαµάτας «ΚΩΝ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνονται οι απολογισµοί των οικον. ετών 2015 & 2016. 
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057 13.  Έγκριση προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 του Κεφαλαίου 
Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης - Κληροδοτήµατος ∆ήµου Καλαµάτας 
«ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνεται ο απολογισµός, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 25.953,11  € 

ΕΞΟ∆Α 25.010,45  € 

ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 942,66  € 
 

058 14.  Τροποποίηση προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς ∆ιαχείρισης - Κληροδοτήµατος ∆ήµου 
Καλαµάτας «ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνεται η τροποποίηση του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

Καλαµάτα  17 Φεβρουαρίου 2017   

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Στ. Μπούχαλης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


