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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  39/2020 

Τετάρτη  30 Σεπτεμβρίου 2020,   13:10 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

456 ΕΗΔ1 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 331/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα: Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα 
εργασιών και 1ης τροποποίησης σύμβασης του έργου 
“Διαμόρφωση αίθουσας του Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας 
στα πλαίσια του έργου ¨Καλαμάτα 1821 – Δρόμοι 
Ελευθερίας¨» και λήψη νέας με το ίδιο θέμα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλείται η εν λόγω απόφαση και εγκρίνονται ο 1ος 
ΑΠΕ και η 1η τροποποίηση της σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

457 1.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 45/2020 μελέτης του έργου με τίτλο 
«Επισκευή – βελτίωση πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων, 
κλπ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 45/2020 μελέτη, 
προϋπολογισμού 100.400,00 € με ΦΠΑ,  σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

458 2.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 65/2020 μελέτης του έργου με τίτλο 
«Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση  εγκαταστάσεων 
φωτισμού πόλης». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 65/2020 μελέτη, 
προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ,  σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

459 3.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές 
έργων υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων περιοχής Αλαγονίας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν 
από το Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

39 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Δρούγας Παντελής 9. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  
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460 4.  Έγκριση της μελέτης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων και 
αυτοκινήτων για συμπληρωματικές επεμβάσεις στη 
Μαραθόλακα, λόγω κήρυξης του Δήμου σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας» και ανάθεση αυτών 
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 23/2020 μελέτη 
προϋπολογισμού 34.950,64 € με ΦΠΑ και η ανάθεση με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
κ. Μπάκα Ιωάννη. 

461 5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση 
των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του 
Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ 0 κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 108/2019 μελέτης, προϋπολογισμού 
125.736,00 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από το Τμήμα Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - 
Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και οι όροι, 
όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών.  

462 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δήμου 
Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 
14/2020 μελέτης, προϋπολογισμού 147.859,71 € με ΦΠΑ και οι όροι, 
όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

463 7.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Συντήρηση παιδικών χαρών (2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» με έκπτωση 31%. 

464 8.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας με 
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρου για την 
εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης 
πολιτών και επισκεπτών στην κεντρική προκυμαία Λιμένα 
Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-11-2020, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

465 9.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων για εγκατάσταση 
συστήματος ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και 
επισκεπτών στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2020, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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466 10.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών 
Κοινοτήτων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-11-2020, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

467 11.  Χρηματικό βοήθημα σε οικογένειες για αντιμετώπιση έκτακτης 
και σοβαρής ανάγκης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εξειδικεύεται πίστωση ποσού 150,00 €,  για τη 
χορήγηση χρηματικού βοηθήματος, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας. 

468 12.  Εξειδίκευση  πίστωσης για κάλυψη δαπανών διοργάνωσης 
διαδικτυακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου ¨on-line Training¨. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) εξειδικεύεται πίστωση 
ποσού 6.200,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

469 13.  Εξειδίκευση  πίστωσης για κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο 
επίσημων και εθιμοτυπικών επισκέψεων που 
πραγματοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

470 14.  Εξειδίκευση  πιστώσεων  για την οικονομική  ενίσχυση 
συλλόγων – φορέων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 2.000,00 € για την επιχορήγηση 
του αθλητικού συλλόγου «Γ.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ 2016», για την υποστήριξη 
αναπτυξιακών αγώνων στίβου Πελοποννήσου.  

471 15.  Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών 
κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών εξόδων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών, 
που ανέρχονται στο ύψος των 1.400,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
της υπόλογης διαχειρίστριας κας Γκουλούση Αναστασίας. 

472 16.  Έκδοση εντάλματος  προπληρωμής  για την κάλυψη δαπανών 
κτηματολογίου και συμβολαιογραφικών εξόδων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
5.000,00 €, στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου κας Γκουλούση 
Αναστασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

- 17.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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473 18.  Πρόσληψη καθαριστριών για την κάλυψη των αναγκών των 
σχολικών μονάδων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη έξι (6) ΥΕ Καθαριστριών για 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με την  εισήγηση 
του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών. 

- 19.  Κήρυξη έκπτωτης της μειοδότριας εταιρείας και κατάπτωση, 
υπέρ της αναθέτουσας αρχής, της εγγύησης συμμετοχής της 
για το έργο «Επισκευή κτιρίου πρώην κινηματογράφου 
ΗΛΕΚΤΡΑ για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου 
(κινηματογράφου, πινακοθήκης, κλπ)».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

474 20.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 24/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, έτους 2020, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 24/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.   

Καλαμάτα  5 Οκτωβρίου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


