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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  08/2014 

Τρίτη  18 Φεβρουαρίου 2014, 12:00 µεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

061  Αναµόρφωση δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 
2014. 

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. 

062  Επί του πρακτικού της επιτροπής του ανοικτού 
πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
γάλακτος για τους εργαζόµενους στο ∆ήµο Καλαµάτας 
έτους 2014». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισµός στην εταιρεία «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΕΚΑΣ Α.Ε.» στην τιµή 
του 1,05 € ανά λίτρο γάλακτος. 

063  Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης µη 
πραγµατοποιηθείσας δέσµευσης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
εγκρίνεται η ανατροπή σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.  

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

064 1.  ∆ιάθεση πιστώσεων που ανετράπησαν στο οικον. έτος 
2013 και διατίθενται στο οικον. έτος 2014. 

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

065 2.  ∆ιάθεση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2014. 

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

066 3.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής δαπανών για Τεχνικό 
Έλεγχο Οχηµάτων του ∆ήµου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, συνολικού 
ποσού 6.000,00 €, στο όνοµα του δηµοτικού υπαλλήλου Φωτόπουλου 
Ηλία, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

08 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μπουζιάνης Παύλος 5. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

2. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

3. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

4. Καρβέλης Γεώργιος  
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ.ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

067 4.  Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής δαπανών για αγορά 
ηλεκτρονικών µηνυµάτων (sms) του ∆ήµου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, συνολικού 
ποσού 500,00 €, στο όνοµα της δηµοτικής υπαλλήλου Κουκούλη 
Ευµορφίας, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής 
Προστασίας. 

068 5.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης για τη 
διενέργεια ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις  Καλαµάτας 2014». 

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

069 6.  Μεταβολή χρόνου περαίωσης του έργου «Ανέγερση του 
8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνεται η µείωση του χρόνου περαίωσης του έργου από 24 σε 18 µήνες 
από την υπογραφή της σύµβασης, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

070 7.  Παράταση σύµβασης για τον καθαρισµό κτιρίων και 
συνεργείων του ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ & ΦΑΒΒΑΤΑΣ) 
εγκρίνεται η παράταση µέχρι την ανάδειξη νέου µειοδότη, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

071 8.  Ανάθεση επιδόσεων σε  δικαστικό επιµελητή. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση σε δικαστικό επιµελητή του 
Πρωτοδικείου Αθηνών της επίδοσης της αγωγής για την αναγνώριση της 
κυριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας επί γεωτεµαχίου, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Καλαµάτα  21 Φεβρουαρίου 2014   

Ο  Γραµµατέας  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

  

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 Παύλος Μπουζιάνης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 

 


