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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2018 

Μ. Τρίτη  3 Απριλίου 2018,   13:25  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

122 1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ) 
εγκρίνεται η πραγματοποίηση των δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων 
πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

123 2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 88/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικής με τη σύσταση παγίας 
προκαταβολής έτους 2018 Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση, ως προς τον Εκπρόσωπο της Τοπικής 
Κοινότητας Αρτεμισίας, ορίζοντας το Διονυσόπουλο Παναγιώτη ως διαχειριστή 
της παγίας προκαταβολής, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως νέου 
Εκπροσώπου στη θέση του αποβιώσαντος Σάλμα Νικήτα,  σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

124 3. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ. 
Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ)  
εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

125 4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών «Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων 
(2018)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ)  
εγκρίνονται η μελέτη προϋπολογισμού 29.983,20 €, με ΦΠΑ και οι όροι 
διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

126 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών  «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και 
άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων».    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Πάρκων Αλσυλλίων & Παιδικών Χαρών της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

15 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Φάβας Γεώργιος 

2. Δημόπουλος Δημήτριος  6.  Μπουζιάνης Παύλος 

3. Νπασακίδης Νικόλαος 7. Μπεχράκης Σταμάτης 

4. Μπούχαλης Δημήτριος 8. Σταματόπουλος Ευστάθιος 
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127 6. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών 
κατασκευών».    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την μελέτη 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

128 7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018)».    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την μελέτη 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

129 8. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Χρήση οχήματος 
μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) διάρκειας τριών 
ετών στο πλαίσιο του υποέργου ¨Συγκρότηση και 
λειτουργία κέντρου κοινότητας και κινητής μονάδας στο 
Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή 
Ενότητα Μεσσηνίας¨». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «AUTOHELLAS ATEE», με συνολική 
προσφορά για τρία έτη 11.740,32 €, με ΦΠΑ. 

130 9. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την  «Συντήρηση παιδικών χαρών 
(2018)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ», με 
έκπτωση 9%. 

131 10. Ανάθεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση στη δικηγόρο Αθηνών κα Χριστοδουλίδη 
Ελένη του δικαστικού χειρισμού της αγωγής πρώην συμβασιούχων stage 
κατά του Δήμου Καλαμάτας, που εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
του Δήμου. 

Καλαμάτα  5 Απριλίου 2018   

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


