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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  47/2018 

Τετάρτη  21 Νοεμβρίου 2018,   13:10  

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

407  Έγκριση φακέλου συνοπτικού διαγωνισμού και κατάρτιση 
όρων διακήρυξης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο 
«Μελέτη εντοπισμένων τροποποιήσεων ΓΠΣ Καλαμάτας 
Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ και ΚΑΤΑ ο κ. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται ο φάκελος και καταρτίζονται οι όροι, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Χωροταξίας & Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

408 1.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 
χώρων και λοιπές δράσεις». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το 
πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η 
εταιρεία «PDL AE», με μέση έκπτωση 53,34%. 

409 2.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του  
Δ. Καλαμάτας» που εντάσσεται στο πρόγραμμα 
¨ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II¨. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στις εταιρείες α) «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την προμήθεια γεωργικού 
ελκυστήρα, με ποσό 49.000,00 €, πλέον ΦΠΑ και β) «Δ. Φ. 
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ» για την προμήθεια σαρώθρου, με ποσό 
159.950,00, πλέον ΦΠΑ. 

47 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

2. Δημόπουλος Δημήτριος 6. Ντίντα Παναγιώτα 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Φαββατάς Δημήτριος 

4. Μπούχαλης Δημήτριος 8. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 
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410 3.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπόγειων κάδων και 
εξαρτημάτων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ)  
υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός 
ανάδοχος η εταιρεία «ENVOTEC (ΙΩΑΝΝΑ Π. ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗ)», με ποσό 
48.732,00, με ΦΠΑ. 

411 4.  Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών 
κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών εξόδων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο απολογισμός των δαπανών, που ανέρχονται 
στο ύψος των 1.448,95 €, σύμφωνα με την εισήγηση του υπόλογου 
διαχειριστή της πίστωσης δημοτικού υπαλλήλου Ζούζουλα Ιωάννη. 

412 5.  Ορθή επανάληψη των όρων φανερής πλειοδοτικής 
δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου 
«Ξενώνα Τουριστικού Ταϋγέτου». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η ορθή 
επανάληψη των όρων, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Μπούχαλη Δημητρίου. 

413 6.  Έγκριση άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 
105/2017 απόφασης του Εφετείου Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ)   
εγκρίνεται η άσκηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 105/2017 απόφασης 
του Εφετείου Καλαμάτας, με την οποία, αφού κρίθηκε ως 
αντισυνταγματική η θέση των εναγόντων σχολικών φυλάκων σε 
διαθεσιμότητα, απορρίφθηκε έφεση του Δήμου Καλαμάτας κατά 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας. 

414 7.  Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκων βοηθημάτων κατά της 
σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής του Δήμου κατά της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 146766/2018 απόφασης του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ)   
εγκρίνεται η άσκηση προσφυγής/αίτησης ακύρωσης και αίτησης 
αναστολής εκτέλεσης με αίτημα προσωρινής διαταγής κατά της 
σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής του Δήμου κατά της υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 146766/2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

415 8.  Έγκριση άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 
4515/2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η 
άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. 4515/2018 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 
5.000,00 € σε βάρος του Δήμου Καλαμάτας, ως υπεύθυνο φορέα για τη 
λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων. 

- 9.  Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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416 10.  Νομική υποστήριξη υπαλλήλων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη των υπαλλήλων του Δήμου 
Καλαμάτας Ζαμπάρα Αθανασίου και Χρυσανθακόπουλου Κων/νου, οι 
οποίοι φέρονται ως κατηγορούμενοι για παράβαση που τους αποδίδεται 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την εισήγηση 
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Καλαμάτα  26 Νοεμβρίου 2018   

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας 

 


