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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  05/2019 

Τετάρτη  6 Φεβρουαρίου 2019,   13:00  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

032  Αντικατάσταση υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για την 
κάλυψη δαπανών κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών 
εξόδων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αντικατάσταση της Παγάνη Αναστασίας από την 
Κίτσου Ελένη, λόγω του ασυμβίβαστου των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών να ορίζονται υπόλογοι ΧΕΠ, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

033 1. Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικον. έτους 2017, 
Δήμου Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ), μετά τον 
προέλεγχο, υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, ο 
ισολογισμός, η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διαθέσεως 
αποτελεσμάτων και το προσάρτημα του ισολογισμού, διαχειριστικής 
χρήσης 2017, μαζί με έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής. 

034 2. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ), γίνεται 
εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

035 3. Απόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Καλαμάτας. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών μέσω 
της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των 124,20 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του υπόλογου διαχειριστή κ. Μυλωνά 
Θεόδωρο. 

05 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μπεχράκης Σταμάτης  5. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 6. Ντίντα Παναγιώτα 

3. Μπούχαλης Δημήτριος 7. Μπάκας Ιωάννης 

4. Φάβας Γεώργιος 8. Νιάρχος Αναστάσιος 
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036 4. Αντικατάσταση υπολόγου παγίας προκαταβολής Δήμου 
Καλαμάτας, έτους 2019.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αντικατάσταση του Μυλωνά Θεόδωρου από την 
Αλεβίζου Μαρία, λόγω του ασυμβίβαστου των υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών να ορίζονται διαχειριστές παγίας 
προκαταβολής, σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του 
Δήμου. 

037 5. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Ασφάλιση μεταφορικών μέσων έτους 2019». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές και  οι όροι όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών 
& Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

038 6. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Αποστολή της επιστολικής 
αλληλογραφίας του Δήμου και αποστολή αλληλογραφίας 
μέσω ταχυμεταφορών (courier), έτους 2019». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στις εταιρείες: 

 i. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» για την ομάδα Α. «Αποστολή της 
επιστολικής αλληλογραφίας του Δήμου έτους 2019», με ποσοστό 
έκπτωσης 9%. 

ii. «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ΕΛΤΑ) Α.Ε.» για την ομάδα Β. «Αποστολή 
αλληλογραφίας μέσω ταχυμεταφορών (courier) έτους 2019», με 
ποσοστό έκπτωσης 44%. 

039 7. Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Αλλαγή πλαστικού 
τάπητα στο γήπεδο ¨Παναγιώτης Μπαχράμης¨ στο ανατολικό 
κέντρο του Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ & ΝΙΑΡΧΟΣ) 
υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός 
ανάδοχος ο ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ, με προσφερόμενη 
τιμή 113.216,00 €, με ΦΠΑ. 

040 8. Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας, οι παρακάτω Αποφάσεις Δημάρχου που ελήφθησαν 
λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που προέκυψε για κάθε περίπτωση: 

i. η υπ’ αριθμ. 2502/18-1-2019, με την οποία ανατέθηκε σε ιδιώτη η 
μεταφορά αλατιού οδικού δικτύου από τις αλυκές Μεσολογγίου στην 
Καλαμάτα. 

ii. η υπ’ αριθμ. 3468/25-1-2019, με την οποία ανατέθηκε σε ιδιοκτήτες 
μηχανημάτων η αντιμετώπιση – αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις.  
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041 9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 474/2018 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής η οποία αφορά στη συγκρότηση 
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση της απόφασης, με την 
αντικατάσταση των ορισθέντων με την απόφαση αυτή δημοτικών 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών, ως μέλη επιτροπών,  από άλλους 
άλλων Διευθύνσεων, λόγω του ασυμβίβαστου των υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών να μετέχουν στις επιτροπές αυτές, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

042 10. Παροχή νομικής υποστήριξης. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη του Εκπροσώπου της 
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Φλώρου, ο οποίος φέρεται ως κατηγορούμενος 
για παράβαση που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 
του ως αιρετού, σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου. 

Καλαμάτα  11 Φεβρουαρίου 2019   

Ο    Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 

   

 

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σταμάτης Μπεχράκης 

Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής 

 


