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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2/2022 

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022,   13:00 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

013 ΕΗΔ1 Εξειδίκευση πιστώσεων για δαπάνες στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Υπαπαντής του Χριστού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 2.400,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

014 1.  Πρόσληψη εκπαιδευτικού με σύμβαση διάρκειας έως δύο 
μηνών για κάλυψη αναγκών ΚΔΑΠ.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη ενός (1) ΠΕ Θεατρολόγου, 
σύμφωνα με την  εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

015 2.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση οργανωμένων 
χώρων πρασίνου (2022)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και απορρίπτεται η 
προσφορά του Τσούπρου Δαυίδ Χαρίλαου, ως απαράδεκτη, λόγω 
παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής. 

016 3.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης (2022)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και απορρίπτεται η 
προσφορά του Τσούπρου Δαυίδ Χαρίλαου, ως απαράδεκτη, λόγω 
παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής. 

017 4.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και 
άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και απορρίπτεται η 
προσφορά του Τσούπρου Δαυίδ Χαρίλαου, ως απαράδεκτη, λόγω 
παράλειψης προσκόμισης της εγγύησης συμμετοχής. 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος/νος 

2. Φάβας Γεώργιος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 9. Σκοπετές Αναστάσιος 

5. Μπασακίδης Νικόλαος  
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018 5.  Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός 
μικρού φορτωτή με τρία προσαρτήματα 1) σάρωθρο 
καθαρισμού με κάδο συλλογής, 2) σύστημα περονών και 3) 
κάδος ανοιγόμενος».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με 
προσφερόμενη τιμή 79.856,00 € με ΦΠΑ. 

019 6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Καλαμάτας».   

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η 
αποστολή μηνύματος στον εν δυνάμει ανάδοχο ΙΩΑΝΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΤΟΥ 
ΧΡΗΣΤΟΥ για την παροχή αναλυτικών εξηγήσεων για την αποσαφήνιση 
της τιμής της προσφοράς του (έκπτωσης). 

- 7.  Επί της διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου 
«Ολοκλήρωση κατασκευής ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

020 8.  Επί ενστάσεως αναδόχου κατά απόφασης έκπτωσης – 
χορήγησης  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Βελτίωση 
αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) – 
(ΛΕΥΚΟ ο κ.  ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) γίνεται αποδεκτή η ένσταση του 
αναδόχου ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΛΙΑΠΠΑΣ) – (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας  μέχρι 31-5-2022. 

021 9.  Χρονική επέκταση των συμβάσεων για την «Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – εκπαιδευτικού 
υλικού για διετία».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση των συμβάσεων με τους 
προμηθευτές: 

 «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ – ΔΗΜΗΤΡΑ» και «Π. & Φ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ο.Ε.» μέχρι την ολοκλήρωση της νέας 
διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι πέραν της 31-12-2022 

 «ΜΑΡΘΑ ΤΣΕΡΠΕ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» μέχρι 28-2-2022 

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

022 10.  Επανάληψη της διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικού 
διαγωνισμού για την παράδοση Οχημάτων Τέλους Κύκλου 
Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) σε συγκεκριμένο σύστημα συλλογής τους, με 
τους ίδιους όρους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επανάληψη με τους ίδιους όρους, λόγω του 
άγονου του διαγωνισμού, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία 
προσφορά. 
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023 11.  Εξειδίκευση πίστωσης για υπηρεσίες τηλεοπτικής παραγωγής, 
μαγνητοσκόπησης κτλ. εκδηλώσεων, δράσεων, γεγονότων του 
Δήμου Καλαμάτας, έτους 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ  εξειδικεύεται πίστωση 37.200,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

024 12.  Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2022.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύσταση της παγίας προκαταβολής, ποσού 
6.000,00 €, στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου κας Αλεβίζου Μαρίας 
και καθορίζονται οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

- 13.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ    

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

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ    

025 15.  Παραλαβή της Χρηματοοικονομικής Έκθεσης για την 
αξιοποίηση των ακινήτων του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & 
ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ». 

 ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η παραλαβή της Χρηματοοικονομικής Έκθεσης 
όπως συντάχθηκε από τον πιστοποιημένο εκτιμητή κ. Δουλάμη Ηλία – 
Κωνσταντίνο, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, 
Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  24 Ιανουαρίου 2022    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


