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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  35/2022 

Τετάρτη  10 Αυγούστου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

   Η συνεδρίαση, απόντος του Προέδρου κ. Μαρινάκη Σαράντου, 
διεξάγεται υπό την Προεδρεία του Αντιπροέδρου κ. Τζαμουράνη 
Βασιλείου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

435 ΕΗΔ1 Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου περί ανάθεσης υπηρεσιών για 
τη διαμονή αλλοδαπών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 74890/2-8-2022 & 
75092/2-8-2022 Αποφάσεις Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

436 ΕΗΔ2 Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022. ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρόταση του 
Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

437 1.  Αποδοχή δωρεάς εργασιών ανακαίνισης και εξοπλισμού 
δημοτικού χώρου στη Δημοτική Κοινότητα Άριος για τη 
δημιουργία κέντρου νεότητας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά των εργασιών που θα γίνουν 
από την εταιρεία «CKBSM Ε.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

438 2.  Πρόσληψη εκπαιδευτικών με σύμβαση διάρκειας έως δύο 
μηνών για κάλυψη αναγκών ΚΔΑΠ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η πρόσληψη έξι (6) ΠΕ Δασκάλων εν ελλείψει 
αυτών ΠΕ Φιλολόγων, δύο (2) ΠΕ Νηπιαγωγών, ενός (1) ΠΕ 
Θεατρολόγου, ενός (1) ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων, ενός (1) ΠΕ Εικαστικών εν 

35 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1.Τζαμουράνης Βασίλειος 5. Μπασακίδης Νικόλαος 

2. Φάβας Γεώργιος 6. Κανάκης Βασίλειος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 7. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 8. Αγγελής Αναστάσιος 
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ελλείψει αυτών ΠΕ Δασκάλων, ενός (1) ΠΕ Φυσικών, ενός (1) ΠΕ 
Περιβάλλοντος και ενός (1) Ψυχολόγων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, διάρκειας 
δύο μηνών, για την κάλυψη αναγκών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

- 3.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Καλαμάτας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με το διακριτικό τίτλο “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 
Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών 
για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

439 4.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την 
«Συντήρηση και επισκευή οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας 
μέσω σύναψης συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τριάντα έξι (36)  
μηνών».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνονται η 
ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης επειδή δεν 
υποβλήθηκε καμία προσφορά και η προσφυγή στη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης μετά από θετική γνωμοδότηση της ΕΑΔΗΣΥ. 

440 5.  Επί του 1ου πρακτικού επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου».  

ΟΜΟΦΩΝΑ  υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ» με μέση 
έκπτωση 23,67%. 

441 6.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού πόλης».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2022, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

442 7.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή 
προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας».  

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

443 8.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτης και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια τροφίμων Δήμου Καλαμάτας και Νομικών 
Προσώπων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτη, προϋπολογισμού 
504.795,44 € με ΦΠΑ και οι όροι διακήρυξης, όπως καταρτίσθηκαν από 
το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών, 
καθώς και η αντικατάσταση μέλους της επιτροπής. 
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444 9.  Χρηματικό  βοήθημα σε δημότες  για  αντιμετώπιση  
προβλημάτων  υγείας.    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση βοηθημάτων συνολικού ποσού 
1.100,00 €, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

445 10.  Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης 
του πρώτου «KALAMATA PAMISOS RIVER ACTION».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 1.736,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

446 11.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση 
συλλόγων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  
επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων: 

i. 1.000,00 € για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ, για τη διοργάνωση ετήσιας μουσικής εκδήλωσης 

ii. 1.000,00 € για την επιχορήγηση του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ, για τη 
διοργάνωση εκδήλωσης 

iii. 500,00 € για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΝΟΡΙΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΟΥ ¨Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ¨ για τη 
διοργάνωση της ετήσιας γιορτής του τηγανόψωμου 

iv. 3.000,00 € για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
¨ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΣΚΗΝΗ¨, για τη διοργάνωση ανοιχτού φεστιβάλ 
τέχνης   

v. 1.500,00 € για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΦΑΡΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ, για τη διοργάνωση της 3ης Γιορτής επ’ 
αφορμή της λιτανευτικής Καθόδου της Εικόνας της Παναγίας 
Δημιοβίτισσας  

vi. 800,00 € για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΙΩΝ ¨Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ¨, για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων 

vii. 1.000,00 € για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΝΕΔΟΥΣΑΙΩΝ, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

447 12.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στην 1-8-
2022 στην Αθήνα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) και β) 
στις 3-8-2022 στην Τρίπολη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ). 
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448 13.  Έγκριση   κίνησης  υπηρεσιακών  οχημάτων  εκτός  ορίων 
Δήμου Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ θεωρούνται επιβεβλημένες οι κινήσεις οχημάτων του 
Δήμου που εγκρίθηκαν με Αποφάσεις Δημάρχου:  

 του ΚΗΙ 4171 την 1-8-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα και 
επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών 

 του ΚΗΙ 2815 στις 3-8-2022 από Καλαμάτα προς Τρίπολη και 
επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου   

 του ΚΗΙ 4171 στις 3-8-2022 από Καλαμάτα προς Τρίπολη και 
επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση των Αντιδημάρχων κ.κ. 
Καραγιάννη Ανδρέα και Μπασακίδη Νικολάου στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Πελοποννήσου   

 του ΚΗΗ 4963 στις 4-8-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα και 
επιστροφή αυθημερόν για την μεταφορά του ΜΕ 139123 
σαρώθρου από συνεργείο επισκευής. 

449 14.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών, του Τμήματος Αστυνόμευσης & Φύλαξης της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας και του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της 
Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 

450 15.  Έγκριση ή μη άσκησης έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 61/2022 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας  σχετικά  με 
επιδόματα  εορτών και αδείας δημοτικών υπαλλήλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση έφεσης κατά της εν λόγω απόφασης, 
με την οποία έγινε δεκτή αγωγή εργαζομένων στο Δήμο Καλαμάτας και 
υποχρέωσε το Δήμο στην καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας. 

451 16.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 24/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

452 17.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 154/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. 
έτους 2022, του νομικού προσώπου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 
154/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου. 
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453 18.  Απόδοση ποσού στο Δήμο Καλαμάτας από το Κληροδότημα 
«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ» για το έτος 2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απόδοση ποσού 50.000,00 € στο Δήμο 
Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, 
Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

 Καλαμάτα  16  Αυγούστου 2022     

Η Αν.  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  α.α. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Όλγα Παναγιωτοπούλου  Βασίλειος Τζαμουράνης 

 


