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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  8/2021 

Τετάρτη  24 Φεβρουαρίου 2021,   13:00 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

90 ΕΗΔ1 Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών για την 
προετοιμασία – σύνταξη – συμπλήρωση φακέλων για υποβολή 
προτάσεων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις 

 6.200,00 €, για την προετοιμασία – σύνταξη – συμπλήρωση 
φακέλου για την υποβολή πρότασης στον άξονα «Παιδεία, 
Πολιτισμός, Τουρισμός & Αθλητισμός» 

 3.720,00 €, για την προετοιμασία – σύνταξη – συμπλήρωση 
φακέλου για την υποβολή πρότασης στον άξονα «Αξιοποίηση 
του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»  

σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη 
Νικολάου. 

91 ΕΗΔ2 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Δήμου Καλαμάτας, με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
αντιμετώπιση του COVID 19, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 και 175 του Ν. 4764/2020».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) – (ΛΕΥΚΟ οι 
κ.κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η παράταση των 
συμβάσεων μέχρι τη συμπλήρωση μέγιστης συνολικής διάρκειας 
απασχόλησης οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την  εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

92 1.  Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, για την πράξη «Κατασκευή 
προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η χρηματοδότηση ποσού 600.000,00 
€, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

8 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαρινάκης Σαράντος 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Δρούγας Παντελής  
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93 2.  Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1/2021, 2/2021 & 3/2021 μελετών και 
των τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των υποέργων 

 «Ολοκληρωμένη εξ αποστάσεως παροχή άμεσης βοήθειας σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, πρόσβαση σε εξειδικευμένη 
φροντίδα σε περιοχές όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 
είναι δύσκολη καθώς και μείωση των μετακινήσεων εν μέσω 
πανδημίας COVID-19, με την εγκατάσταση καινοτόμων 
συστημάτων Τηλεπαρακολούθησης (Τηλεϊατρική & 
Τηλεφροντίδα)»  

 «Προμήθεια συστημάτων διαχείρισης εισόδου, συστημάτων 
ανέπαφης λειτουργίας ανελκυστήρων καθώς και συστημάτων 
καθαρισμού και απολύμανσης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
πανδημίας COVID-19»  

 «Σύστημα Ευφυούς Γεωργίας και Καταγραφής 
Ατμοσφαιρικών Μεταβλητών ως μέσο παρακολούθησης, 
ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης προειδοποίησης» 

και υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στο 
πρόγραμμα Ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα 
προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ», με τίτλο «Smart cities, 
ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την 
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και 
μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας 
και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 19576/ 19-
10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνονται οι μελέτες 
υπ’ αριθμ. α) 1/2021 προϋπολογισμού 210.576,80 € με ΦΠΑ, β) 
2/2021 προϋπολογισμού 166.091,80 € με ΦΠΑ και γ) 3/2021  
προϋπολογισμού 358.137,30 € με ΦΠΑ και η υποβολή πρότασης 
συμμετοχής του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Γραφείου Ειδικών Συμβούλων & Επιστημονικών 
Συνεργατών. 

94 3.  Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας 
και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» 
με το οποίο αναλαμβάνεται η άσκηση της αρμοδιότητας 
δικαιούχου από το Δήμο Καλαμάτας για λογαριασμό της 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το σύμφωνο συνεργασίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων. 
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«ΦΑΡΙΣ» για την πράξη με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» στο πλαίσιο 
της υπ’ αριθμ. 367/75/Α3/21-1-2021 πρόσκλησης (κωδικός 118 
Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3589) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

95 4.  Έγκριση 1) της υπ’ αριθμ. 91/2016 επικαιροποιημένης μελέτης 
με τίτλο «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Καλαμάτας» της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 2) της υπ’ αριθμ. 8/2020 μελέτης 
της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων με τίτλο 
«Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής οργανικών 
αποβλήτων», 3) της υπ’ αριθμ. 9/2020 μελέτης της Δ/νσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων με τίτλο «Ενίσχυση & 
επέκταση του δικτύου οικιακής & συνοικιακής 
κομποστοποίησης», 4) της υπ’ αριθμ. 10/2020 μελέτης της 
Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων με τίτλο 
«Πρόγραμμα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης & δημοσιότητας 
για την ορθή χρήση του συστήματος χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων και του Πράσινου Σημείου» και 5) της υπ’ αριθμ. 
1/2021 μελέτης της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου 
Δ. Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μελέτες υπ’ αριθμ. α) 8/2020 
προϋπολογισμού 262.867,60 € με ΦΠΑ, β) 9/2020 προϋπολογισμού 
124.620,00 € με ΦΠΑ, γ)  10/2020 προϋπολογισμού 6.944,00 € με 
ΦΠΑ και δ) 1/2021 προϋπολογισμού 173.339,60 € με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

96 5.  Ανάκληση της  αριθμ. 55/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την  Συμμετοχή του 
Δήμου Καλαμάτας στην υπ’ αριθμ. 18214/ 29-09-2020 
Πρόσκληση ΑΤ04 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης 
και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο Πράξης «Γωνιές Ανακύκλωσης και 
Εξοπλισμός διακριτής συλλογής στο Δήμο Καλαμάτας» & 
Έγκριση των υπ’ αριθμ. 2 & 4/2021 μελετών της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 55/2021 απόφαση και 
εγκρίνονται οι μελέτες υπ’ αριθμ. α) 2/2021 «Δράσεις 
Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας», προϋπολογισμού 121.520,00 
€ με ΦΠΑ  και β) 4/2021 «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και 
προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης», προϋπολογισμού 
2.430.000,00 € με ΦΠΑ και η συμμετοχή του Δήμου στο εν λόγω 
πρόγραμμα, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ανακύκλωσης 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 
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97 6.  Ανάκληση της αριθμ. 56/2021 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και λήψη νέας απόφασης για την  Συμμετοχή του 
∆ήµου Καλαμάτας, στην Α.Π.18215/29-09-2020 Α.Τ. 12 
πρόσκληση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, για την υποβολή αιτήσεων 
χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο 
Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Καλαμάτας» & 
έγκριση των υπ’ αριθμ. 3 & 5/2021 μελετών της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 56/2021 απόφαση και 
εγκρίνονται οι μελέτες υπ’ αριθμ. α) 3/2021 «Προμήθεια 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων και σταθμών φόρτισης», 
προϋπολογισμού 2.249.236,00 € με ΦΠΑ και β) 5/2021 «Προμήθεια  
υλικών ηλεκτροδότησης (παροχή ρεύματος) ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 23.237,60 € με 
ΦΠΑ και η συμμετοχή του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ανακύκλωσης της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

98 7.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2018 επικαιροποιημένης μελέτης του 
έργου «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα 
Αρτεμισίας – Δ.Ε. Καλαμάτας – Π.Ε. Μεσσηνίας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 67/2018 επικαιροποιημένη 
μελέτη προϋπολογισμού 230.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και 
Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

99 8.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων και 
διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο γήπεδο ¨Παλιάμπελα¨ 
και προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών στο 
γήπεδο της δυτικής παραλίας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΠΑΡΩΝ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνονται ο 1ος ΑΠΕ 
και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

100 9.  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του 
αντικειμένου της συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με 
τίτλο «Μελέτη πράξης Εφαρμογής περιοχής Ασπροχώματος Δ. 
Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η 
παράταση μέχρι 31-12-2021,  σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Χωροταξίας & Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας. 

101 10.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (wc) Δημοτικού Σταδίου 
Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) – 
(ΠΑΡΩΝ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ)  εγκρίνεται η παράταση μέχρι 31-3-
2021,  σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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102 11.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας  εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα ¨Ξερίλα¨».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 31-3-2021, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

103 12.  Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών 
για το έργο «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων 
φωτισμού πόλης». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης 
στις 10-3-2021, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος  
Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

104 13.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων 
φωτεινών σηματοδοτών πόλης και συντήρηση  φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «3Κ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση 
53,00%. 

105 14.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού 
οδικού δικτύου (2021)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο ΤΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τ. ΙΩΑΝΝΗ, 
με έκπτωση 22,36%. 

106 15.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση οχημάτων – 
μηχανημάτων Δήμου Καλαμάτας».   

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ 
Α.Ε.», με προσφερόμενη τιμή 21.000,00 €. 

107 16.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης, της μελέτης  και των  τεχνικών 
χαρακτηριστικών για την προμήθεια γαντιών, με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτη, 
προϋπολογισμού 33.255,38 € με ΦΠΑ,  τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
και η ανάθεση με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

108 17.  Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας 
στη διοργάνωση Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 2.000,00 €, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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109 18.  Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης που αφορούν 
στην προμήθεια συλλεκτικού μεταλλίου από το Δήμο 
Καλαμάτας, στα πλαίσια του εορτασμού των 200 ετών από την 
έναρξη της Επανάστασης του 1821.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ και ΠΑΡΩΝ 
ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ)  εξειδικεύεται πίστωση ποσού 24.800,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη 
Σαράντου. 

110 19.  Ορισμός ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τις ανάγκες 
της απαλλοτρίωσης του έργου «Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα 
από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας – Α΄ 
Φάση». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο ορισμός ανεξάρτητου πιστοποιημένου 
εκτιμητή, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Μπασακίδη Νικολάου. 

- 20.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

111 21.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου του 
κληροδοτήματος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη 124,70 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  1 Μαρτίου 2021    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


