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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  34/2020 

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Τετάρτη  26 Αυγούστου 2020,   13:10 

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

  ΘΕΜΑTA ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

376  Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση της με αρ.πρωτ. 
46155/24.08.2020 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 9Ο6ΜΩΕΕ-
ΖΕΦ) για τη δαπάνη φιλοξενίας επίσημου προσκεκλημένου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 400,00 € και εγκρίνεται η 
Απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης των υπηρεσιών φιλοξενίας 
(παροχή γεύματος), σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Φάβα Γεωργίου.  

377  Εξειδίκευση  πιστώσεων  για την οικονομική  ενίσχυση 
συλλόγων – φορέων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 300,00 € για την επιχορήγηση του 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΔΟΥΣΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για τη 
διοργάνωση εκδήλωσης «Ήθη και έθιμα της περιοχής», σύμφωνα με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

378  Εξέταση της υπ’ αρ.πρωτ. 45876/21-08-2020 προσφυγής της 
εταιρείας ΒΟΡΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, κατά της 
τροποποιημένης προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του 
Δήμου Καλαμάτας, για «Συντήρηση παιδικών χαρών», με 
αρ.πρωτ. 43981/13-08-2020. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης 
ενστάσεων και  

 γίνεται αποδεκτή η εν λόγω προσφυγή  

 εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, η οποία θα 
καταρτισθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής 

 εγκρίνεται η επιστροφή του παραβόλου που συνοδεύει την 
προσφυγή 

 ματαιώνεται η διαγωνιστική διαδικασία. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

34 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουηράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

4. Μαρινάκης Σαράντος 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  
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379 1.  Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Πελοπόννησος» στον άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη 
και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση» για την «Ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 124/2019 μελέτη για την 
«Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων» προϋπολογισμού 32.612,00 € με ΦΠΑ  και η 
υποβολή πρότασης στο εν λόγω πρόγραμμα για την «Ίδρυση και 
λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)», 
συνολικού προϋπολογισμού 898.432,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων. 

380 2.  Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Πελοπόννησος» στον άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη 
και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός 
κοινωνική ενσωμάτωση» για την «Ίδρυση και λειτουργία 
Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με 
ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 125/2019 μελέτη για την 
«Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για λειτουργία του Κέντρου 
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες» 
προϋπολογισμού 37.944,00 € με ΦΠΑ  και η υποβολή πρότασης στο 
εν λόγω πρόγραμμα για την «Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 
Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΚΔΗΦ)», συνολικού προϋπολογισμού 1.647.944,00 € με ΦΠΑ,  
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 
& Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

381 3.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.  ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

382 4.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 321/2020 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής με τίτλο «Έγκριση δαπάνης, μελέτης, τεχνικών 
προδιαγραφών και τρόπου διενέργειας προμήθειας υλικών για 
την υλοποίηση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διόρθωση ως προς αναγραφόμενο Κ.Α από 
30.7131.35 στο σωστό 30.7135.26, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής 
Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

383 5.  Χρονική επέκταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών 
«Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (εργατικών κατοικιών 
Καλαμάτας 8 & Καλαμάτα 9 κλπ)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση μέχρι 12-3-2021, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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384 6.  Επέκταση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών «Δαπάνες 
διάθεσης ογκωδών απορριμμάτων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ)  εγκρίνεται η επέκταση 
κατά 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, ήτοι για ποσό 55.800,00 
€, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

385 7.  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών «Δαπάνες διάθεσης ογκωδών απορριμμάτων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ)  
εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 21/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 
446.400,00 € με ΦΠΑ και οι όροι διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν 
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

386 8.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων και 
σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την «Προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών 
συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και 
επισκεπτών στην πόλη της Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 
1/2019 μελέτης προϋπολογισμού 237.447,60 € με ΦΠΑ και οι όροι 
διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

387 9.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και 
υπολοίπων χώρων πρασίνου (2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΕΡΠΕΣ, με έκπτωση 
6%. 

388 10.  Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Συντήρηση – 
αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε κοινόχρηστους χώρους 
(δημ. Πάρκο, parking Νέδοντα, κλπ)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 4ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική 
Σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

389 11.  Έγκριση 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων 
και λοιπές δράσεις».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται ο 5ος ΑΠΕ, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

390 12.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για 
«Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
336,80 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου κ. Λαλέα Ηλία, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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391 13.  Χρηματικό βοήθημα σε οικογένειες για αντιμετώπιση έκτακτης 
και σοβαρής ανάγκης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση συνολικού ποσού 500,00 €, για τη 
χορήγηση χρηματικού βοηθήματος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας. 

392 14.  Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας (2020)», σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & 
Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

393 15.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 21-8-
2020 στην Πάτρα (ΑΠΟΚ/ΝΗ Δ/ΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔ. & 
ΙΟΝΙΟΥ). 

394 16.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ακινήτου (διαμερίσματος) 
του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη 384,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  31  Αυγούστου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


