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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   30/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   243/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 

π.μ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

30η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 44137/25-7-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)   Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 8) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση της υπογραφείσας σύμβασης εκτέλεσης του έργου 
«Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στις  Πηγές» και του 1ου 

λογαριασμού – πιστοποίησης αυτού, του κληροδοτήματος «Γρηγ. 
Αλεξανδρόπουλος». 

 
Η από 25/07/2013 σχετική εισήγηση  του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & 
Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέματος, μαζί με τα συνημμένα σε αυτή αναφερόμενα έγγραφα, 
προς ενημέρωση του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
 
       Αφού λάβαμε υπόψη μας  
1.Το υπ’αριθ.37468/430/24-04-2013 έγγραφο της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων 
Πάτρας (συν 1) 
2.Το υπ’αριθ.25190/18-06-2013 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας (συν 2) 
3.Το υπ’αριθ. 70381/774/09-07-2013 έγγραφο της Δ/νσης Εθνικών Κληροδοτημάτων 
Πάτρας (συν 3) 
4.Την υπ’αριθμ.362/2013 Α.Δ.Σ Καλαμάτας διαγραφής από το Τεχνικό Πρόγραμμα 
και τον Προϋπολογισμό του Δήμου του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων 
στις Πηγές» και την αντίστοιχη μείωση εσόδων του προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμάτας (Κ.Α εσόδου 1421 με ποσό 45220,00€  
5.Την από 22/07/2013 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου 
6.Το από 24/07/2013 συμφωνητικό ανάθεσης έργου. 
7. Τον από 25/07/2013 1ο λογαριασμό-πιστοποίηση εργασιών. 
 
                                         ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
Την έγκριση α) της υπογραφείσας σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις 
αγροτικών δρόμων στις Πηγές», του προϋπολογισμού του κληρ/τος 
«Γρηγ.Αλεξανδρόπουλος» οικον. έτους 2013,  και β)του 1ου λογ/σμού –πιστοποίησης 
αυτού .  
 
  
 
           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
              (ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ) 
      Ο ΕΝΤΕΤΑΛ.ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
                    
                                                                              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
 
 
Όπως ενημέρωσε ο κ. Πρόεδρος κατά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου 
ομοειδούς θέματος της ημερήσιας διάταξης της παρούσας συνεδρίασης με τίτλο 
¨Έγκριση της υπογραφείσας σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Επιδιόρθωση 
πλακόστρωτου μικρών τεχνικών εντός οικισμού Πηγών» και του 1ου λογαριασμού – 
πιστοποίησης αυτού, του κληροδοτήματος «Γρηγ. Αλεξανδρόπουλος¨ , είχε μπει στον 
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προϋπολογισμό ένα ποσό για το έργο, που θα το έκανε ο Δήμος και θα πληρωνότανε 
από το Κληροδότημα, όμως τη διαδικασία αυτή δεν την ενέκρινε η Επιτροπή 
Κληροδοτημάτων και αλλάχθηκε,  έγινε τροποποίηση, και γι΄ αυτό και η προηγούμενη 
ληφθείσα απόφαση υπ.  αριθμ. 242/2013 και η παρούσα απόφαση που θα ληφθεί θα 
σταλεί να την εγκρίνει η Επιτροπή Κληροδοτημάτων στην Πάτρα, αύριο που 
συγκαλείται.  
 
Μετά την παραπάνω ενημέρωση του κ. Προέδρου ο κ. Νιάρχος τοποθετήθηκε 
λέγοντας ότι και στα δύο αυτά θέματα θα ψηφίσει λευκό διότι θα έπρεπε τα έργα αυτά 
να τα εκτελέσει ο Δήμος με αυτεπιστασία.  
  
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των 
Κληροδοτημάτων του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη 
τους Διοικητικά και Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 330/2011 
προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, 
κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει: 
 
Ι.  το από 24-07-2013  συναφθέν συμφωνητικό ανάθεσης εκτέλεσης του 

έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων στις Πηγές», του 
προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος «Γρηγ. Αλεξανδρόπουλος» 
οικον. έτους 2013, μεταξύ του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. 
Νίκα, του εκπροσώπου του Κληροδοτήματος «Γρηγ. 
Αλεξανδρόπουλος», εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου σε θέματα 
Δημ. Περιουσίας & Κληροδοτημάτων κ. Δημητρίου Στ. Μπούχαλη και 
του κ. Λαμπρόπουλου Ιωάννη Ε.Δ.Ε. αναδόχου του ανωτέρω έργου. 
  

 και  
 
ΙΙ) τον 1ο λογαριασμό – πιστοποίηση  του εν λόγω έργου, ποσού πληρωμής 

με ΦΠΑ 11.865,61 €,  όπως έχουν υπογραφεί από τον επιβλέποντα 
υπάλληλο, μηχανικό ΤΕ3, του Δήμου Καλαμάτας  κ. Μάλαμα Χαράλαμπο 
και τον ανάδοχο του έργου και έχουν θεωρηθεί   από το Διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας κ. Τζαμουράνη Βασίλειο. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος   

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης  
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  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Ιουλίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


