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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  5/2022 

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

044 ΕΗΔ1 Επέκταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 48641/15-10-2019 σύμβασης 
που αφορά στην σίτιση του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επέκταση της σύμβασης κατά 4.934,66 € και 
μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης νέου αναδόχου, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

045 ΕΗΔ2 Συμπλήρωση επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης διαγωνισμών 
παροχής υπηρεσιών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ συμπληρώνεται η επιτροπή διαγωνισμού ως προς τις 
υπηρεσίες που  αυτή θα επιλαμβάνεται, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

046 1.  Αποδοχή δωρεάς οργάνου άθλησης ενηλίκων.  ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά που προσφέρεται στο Δήμο 
Καλαμάτας από την εταιρεία «Βορβίλας Κωνσταντίνος και ΣΙΑ Ο.Ε.». 

047 2.  Επί της εισήγησης της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται η εισήγηση της επιτροπής και εγκρίνεται η 
αποστολή μηνύματος στον εν δυνάμει ανάδοχο «ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» για 
την παροχή αναλυτικών εξηγήσεων για την αποσαφήνιση της τιμής της 
προσφοράς του (έκπτωσης). 

048 3.  Επί του 1ου  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Θουρίας, Άριος και Αρφαρών».   

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και  

 ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά του οικονομικού φορέα 
ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, διότι η εγγυητική επιστολή δεν 
ήταν η πρωτότυπη. 

5 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 5. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Φάβας Γεώργιος 6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 7. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Αγγελής Αναστάσιος 
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049 4.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπών υλικών γραφείου – εκπαιδευτικού υλικού για διετία».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη η προσφορά του οικονομικού φορέα ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, λόγω παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης 
συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή. 

- 5.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας συγκροτήματος κτιρίων 
Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας».  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

050 6.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών για Τεχνικό Έλεγχο 
Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
5.000,00 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Μούστου Δημητρίου, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων. 

051 7.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών για μετακίνησης 
οχημάτων (καύσιμα, διόδια κ.λ.π.) εκτός Νομού Μεσσηνίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
1.000,00 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Μούστου Δημητρίου, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων. 

052 8.  Εξειδίκευση πίστωσης για εκδήλωση στη μνήμη των Ελλήνων 
που εκτελέσθηκαν από τα Γερμανικά Στρατεύματα κατοχής (8 
Φεβρουαρίου 1944).  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 300,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

053 9.  Εξειδίκευση πιστώσεων για εορταστικές εκδηλώσεις μηνός 
Μαρτίου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 72.460,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

054 10.  Εξειδίκευση πιστώσεων για καρναβαλικές εκδηλώσεις.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΛΙΑΠΠΑΣ) – (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εξειδικεύονται οι παρακάτω 
πιστώσεις: 

- 38.340,00 €, για την οργάνωση των εκδηλώσεων από την Κοινωφελή 
Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ»  

- 6.200,00 €, για την προβολή – διαφήμιση των εκδηλώσεων 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση   5 / 2022  – 4 / 2 / 2022  – 1:00 μ.μ. 

 Σελ. 3 από 4 

055 11.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  επιχορήγηση 
των αντίστοιχων συλλόγων: 

i. 8.000,00 € για την επιχορήγηση της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για τη διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου. 

ii. 1.500,00 € για την επιχορήγηση του Α.Ο.Π.Κ. ΠΑΤΙΣΤΑ για τη 
συμμετοχή του στους αγώνες του εθνικού πρωταθλήματος της Γ΄ 
Εθνικής Γυναικών. 

056 12.  Αντικατάσταση μελών επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης 
διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αντικατάσταση, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

- 13.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ    

- 14.  Έγκριση  κίνησης  υπηρεσιακών οχημάτων εκτός  ορίων Δήμου 
Καλαμάτας.   

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ    

057 15.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
των Τμημάτων Ταμείου και Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

058 16.  Ανάθεση σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης 
θέσεων στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου 
του Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση στο συμβολαιογράφο κ. Καρκατζούλη 
Αθανασίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη 
Σαράντου. 

 

059 17.  Έγκριση ή μη αναγγελίας απαιτήσεως σε αναγκαστικό 
πλειστηριασμό ακινήτου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αναγγελία απαιτήσεως του Δήμου Καλαμάτας 
στη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης – πλειστηριασμού ακινήτου, για 
ικανοποίηση απαιτήσεων του Δήμου σε βάρος οφειλέτριας εταιρείας. 

060 18.  Έγκριση παράτασης σύμβασης συνεργασίας με την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. για την έντοκη κατάθεση των 
εσόδων του Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) – (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ)  εγκρίνεται η παράταση για ένα έτος με 
διαμόρφωση του επιτοκίου σε 0,01%, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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061 19.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία 
αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, 
του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται ο προϋπολογισμός, 
όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 8/2021 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 599.074,22 € 

ΕΞΟΔΑ 583.574,22 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 15.500,00 € 
 

062 20.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. 
έτους 2022, του νομικού προσώπου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

063 21.  Επί αιτήματος  παράτασης της διάρκειας μίσθωσης ακινήτου 
ιδιοκτησίας κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 

 η παράταση της διάρκειας της μίσθωσης για έξι (6) επιπλέον έτη, ήτοι 
από 23-11-2027 μέχρι 22-11-2033 

 η τροποποίηση του όρου 12 του συμφωνητικού, σχετικά με την 
κήρυξη ληξιπρόθεσμων και απαιτητών όλων των μισθωμάτων μέχρι 
22-11-2027 σε περίπτωση δια καταγγελίας λύσης της αρχικής 
σύμβασης μίσθωσης και όχι κατά τη διάρκεια της παράτασης  

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

- 22.  Διαπραγμάτευση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 36771/22-8-2019 
πρότασης αξιοποίησης/εκμετάλλευσης ακινήτων ιδιοκτησίας του 
κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Καλαμάτα  7 Φεβρουαρίου 2022    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


