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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  53/2013 

∆ευτέρα 30 ∆εκεµβρίου 2013, 12:00 µεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

- 1.  Αποδέσµευση πιστώσεων. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

427 2.  Αναµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 
2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  γίνεται 
εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για αναµόρφωση του προϋπολογισµού, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

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

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

429 4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ειδών σιδηροπωλείου, (οµάδα Γ΄ - ειδικά 
χρώµατα)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισµός 
στην εταιρεία «ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ Α.Ε.» αντί ποσού  50.331,60 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

430 5.  Επί ενστάσεων κατά του πρακτικού διεξαγωγής 
ανοιχτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού» έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
υιοθετείται η εισήγηση της επιτροπής διαγωνισµού  και για τους λόγους που 
αναφέρονται σε αυτή εγκρίνονται τα εξής: 

1. Η απόρριψη της ένστασης του κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. 

2. Η αποδοχή εν µέρει της ένστασης της εταιρείας «ΑΣΤRΟΝ Electric A.E.» 
και συγκεκριµένα: 

i. Η απόρριψη των εταιρειών «Α. ΜΟΥΡΑΤΙ∆ΗΣ ΑΒΕΤΕ» και 
«ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από το διαγωνισµό. 

ii. Η διατήρηση της εταιρείας «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» στη διαδικασία του 
διαγωνισµού. 

3. Η συνέχιση του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών 
προσφορών των εταιρειών «Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.» και «ΑΣΤΡΟΝ Electric 
A.E.» 

53 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

2. Καµβυσίδης Ιωάννης 6. Μαρινάκης Σαράντος 

3. Καρβέλης Γεώργιος 7. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

4. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Φαββατάς ∆ηµήτριος 
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431 6.  Παράταση συµβάσεων για τη «Συντήρηση δηµοτικού 
φωτισµού πλην Καλαµάτας 2012 – 2013».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνεται η παράταση από 1/1/2014 έως 31/3/2014, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων  
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

432 7.  Απόδοση λογαριασµού δαπανών για την επέκταση 
δηµοτικού φωτισµού στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
Ασπροχώµατος. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνεται ο απολογισµός των δαπανών, που ανέρχονται στο ποσό των 
3.300,34 €, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

433 8.  Απολογισµός των απαιτούµενων δαπανών για την 
καταχώρηση διαφόρων πράξεων στο Κτηµατολόγιο και 
για την έκδοση πιστοποιητικών.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο απολογισµός των δαπανών που ανέρχονται στο 
ποσό των 703,00 €, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπολόγου διαχειρίστριας 
κας Χριστοπούλου Ιωάννας. 

434 9.  Απόδοση παγίας προκαταβολής ∆ήµου Καλαµάτας. ΟΜΟΦΩΝΑ   εγκρίνεται ο αποδιδόµενος λογαριασµός  των  δαπανών   
µέσω της παγίας προκαταβολής  που  ανέρχονται  στο  ποσό των 2.287,58 
€, σύµφωνα µε την εισήγηση του υπόλογου διαχειριστή κ. Ζούζουλα 
Ιωάννη. 

435 10.  Απόδοση παγίας προκαταβολής ∆ηµοτικών - 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. Αγρίλου. 

2. 984,00 € για την Τ.Κ. Άνθειας. 

3. 998,00 € για την Τ.Κ. Θουρίας. 

4. 984,00 € για την Τ.Κ. Καρβελίου 

5. 998,88 € για την Τ.Κ. Πηγών. 

436 11.  Συγκρότηση επιτροπών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας 
διαγωνισµών, απευθείας αναθέσεων και παραλαβής προµηθειών και β) 
διενέργειας διαγωνισµών ή απευθείας αναθέσεων για την παροχή 
υπηρεσιών, ανά ∆ιεύθυνση, αποτελούµενες από τρεις (3) δηµοτικούς 
υπαλλήλους, µε τους αναπληρωτές τους, που αναδείχθηκαν ύστερα από 
κλήρωση που διενήργησε η κάθε ∆ιεύθυνση. 
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437 12.  Ανάθεση επιδόσεων σε  δικαστικούς επιµελητές. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή του 
Πρωτοδικείου Καλαµάτας της επίδοσης της αγωγής για την αναγνώριση της 
κυριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας επί γεωτεµαχίου, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

438 13.  Αµοιβή πληρεξούσιου δικηγόρου κληροδοτήµατος 
«ΛΥΚ. ΣΚΙΑ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αµοιβή της δικηγόρου µε το ποσό των 1.258,41 €,   
για το χειρισµό των διαφορών που έχουν προκύψει µεταξύ εκµισθωτή και 
µισθωτή ακινήτου του κληροδοτήµατος, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

Καλαµάτα  2 Ιανουαρίου 2014   

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

  

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


