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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  16/2019 

Πέμπτη  18 Απριλίου 2019,   13:20  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

113 ΕΗΔ1 Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αλλαγή πλαστικού τάπητα 
στο γήπεδο ¨Παναγιώτης Μπαχράμης¨ στο ανατολικό κέντρο 
του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στον ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΚΟΣΜΑ, με προσφερόμενη 
τιμή 113.216,00 €, με ΦΠΑ.  

114 ΕΗΔ2 Συγκρότηση επιτροπής για την απ’ ευθείας ανάθεση 
συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, με τη διαδικασία 
του κατεπείγοντος. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής, αποτελούμενη από 
δημοτικούς υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

115 1. Έγκριση κατάστασης απόρων Δημοτών για την ενίσχυσή τους 
με διατακτικές προμήθειας  αναγκαίων για την διατροφή τους 
ειδών (κρέας). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάσταση απόρων, για τη χορήγηση σε αυτούς 
1.400 κιλών κρέατος, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

116 2. Έγκριση κατάστασης απόρων Δημοτών για τη χορήγηση 
χρηματικού βοηθήματος. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάσταση απόρων, για τη χορήγηση σε αυτούς 
χρηματικού βοηθήματος συνολικού ποσού 8.490,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

117 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια εκτυπώσεων Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης  
Οικονομικών.  

16 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Ντίντα Παναγιώτα 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 5. Μπάκας Ιωάννης 

3. Μπούχαλης Δημήτριος  
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118 4. Κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση των μαθητών του 
Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας το σχολικό έτος 2019 – 2020». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα 
Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διοικητικών.  

119 5. Άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της υπ’ αριθμ. 95/2019 
Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με το διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την 
«Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις 
ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας  και Νομικών Προσώπων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση αίτησης ανάκλησης κατά της εν λόγω 
πράξης, στην οποία αναφέρεται ότι κωλύεται η υπογραφή των συμβάσεων 
για την προμήθεια των υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης  Οικονομικών και της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

120 6. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων και 
απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών χαρών 
του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στην εταιρεία «ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με 
προσφερόμενη τιμή 70.432,00 €, με ΦΠΑ. 

121 7. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ν. ΤΖΙΚΑΚΗΣ, με μέση έκπτωση 
60,02%. 

122 8. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για τροποποιήσεις – 
επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
95.531,58 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Κουλουμβάκου 
Παναγιώτη, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

123 9. Επί αιτήσεως της πλειοδότριας εταιρείας της φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση με σκοπό την 
πλήρη επισκευή – ανακαίνιση και αξιοποίηση του δημοτικού 
ακινήτου «ΑΧΙΛΕΙΟΝ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή εν μέρει η αίτηση της πλειοδότριας 
εταιρείας και εγκρίνεται η τροποποίηση 3 όρων της διακήρυξης, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου. 

124 10. Καταγγελία μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων 
ισογείου ακινήτου ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ επικαιροποιείται η υπ’ αριθμ. 315/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν α) κατάπτωση της 
εγγύησης της μισθώτριας κ. Rogozanska Teodora Savchena και β) η 
καταγγελία της μίσθωσης, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Ηλιόπουλου 
Αθανασίου.   
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125 11. Ορισμός διοικούσας επιτροπής κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & 
ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζεται η Οικονομική Επιτροπή ως διοικούσα επιτροπή του 
κληροδοτήματος, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, 
Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

126 12. Έγκριση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2019, του 
κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο προϋπολογισμός, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 39.863,39  € 

ΕΞΟΔΑ 39.813,39  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 50,00  € 
 

127 13. Έγκριση μακροχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων του 
κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ επιβάλλεται η ουσιώδης ανακατασκευή των ακινήτων και ως 
εκ τούτου εγκρίνεται η μακροχρόνια μίσθωση αυτών, με το μισθωτή να 
επιβαρύνεται με τη συνολική ή τη μερική δαπάνη ανακατασκευής, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

128 14. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 231/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικής με τον «Καθορισμό 
αρμοδιοτήτων προσωπικού του Τομέα Περιουσίας του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων αναφορικά με 
τη διαχείριση των κληροδοτημάτων (ΚΑΔ) του Δήμου και τη 
διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών αυτών». 

ΟΜΟΦΩΝΑ συμπληρώνεται η εν λόγω απόφαση, ώστε στις αρμοδιότητες 
του ορισθέντος προσωπικού να συμπεριληφθούν και αυτές που αφορούν 
στο κληροδότημα «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ», σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  22 Απριλίου 2019   

Ο    Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


