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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  3/2020 

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020,   13:20 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

026 ΕΗΔ1 Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων και 
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο γήπεδο ¨Παλιάμπελα¨ 
& προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών στο 
γήπεδο Δυτικής Παραλίας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «Δ. 
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» με μέση έκπτωση 45,94%. 

027 ΕΗΔ2 Εξειδίκευση πιστώσεων για τη διοργάνωση του 8ου 
Καλαματιανού Καρναβαλιού και Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 
2020 Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 47.000,00 €, 
για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Γραφείου Ειδικών Συμβούλων. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

028 1. Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου οικον. 
έτους 2019.  

ΟΜΟΦΩΝΑ, (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ) 
αφού ελέγχονται, γίνονται αποδεκτά τα οικονομικά στοιχεία του 
μηνός Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

029 2. Χρονική επέκταση της σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες του Δήμου 
Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση για διάστημα έως τριών 
μηνών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης  Οικονομικών. 

03 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 5. Δρούγας Παντελής 

2. Μπάκας Ιωάννης 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

4. Μαρινάκης Σαράντος 8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 
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030 3. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού 
οδικού δικτύου (2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
με έκπτωση 6%. 

031 4. Επί των 1ου & 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων για το έτος 2020 (Αναλωσίμων Η/Υ και μελανιών 
για τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα)».   

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και  

i. αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι συμμετέχουσες εταιρείες, 
για τα είδη που μειοδότησε η καθεμία  και 

ii. εγκρίνεται η προμήθεια των ειδών που δεν κατατέθηκαν 
προσφορές με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

032 5. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 
κτιρίων – Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΚΞΙΑ: ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» με μέση 
έκπτωση 55,13%. 

033 6. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Ολοκλήρωση και φωτισμός 
ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Ασπρόχωμα».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «Δ. 
ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» με μέση έκπτωση 43,81%. 

034 7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση 
μηχανημάτων – οχημάτων Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτη, 
προϋπολογισμού 37.000,00 € και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

035 9. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 23-1-
2020 στην Αθήνα (ΥΠ. ΠΡΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΗ). 

036 10. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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037 11. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, έτους 2020, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του νομικού προσώπου. 

038 8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δαπάνες 
απομάκρυνσης από το (Κ.Δ.Α.Υ.) του υπολείμματος των 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 1/2020 μελέτη, 
προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από τη Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων. 

Καλαμάτα  3  Φεβρουαρίου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


