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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  8/2022 

Τετάρτη  23 Φεβρουαρίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

083 1.  Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων, οικον. έτους 2020, 
Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΦΡΟΝΑΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ), 
μετά τον προέλεγχο, υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
έγκριση, ο ισολογισμός, η  κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, ο 
πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα του 
ισολογισμού, διαχειριστικής  χρήσης 2020, μαζί  με  έκθεση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

084 2.  Πρόσληψη εκπαιδευτικού με σύμβαση διάρκειας έως δύο μηνών 
για κάλυψη αναγκών ΚΔΑΠ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη 1 Εκπαιδευτικού ΠΕ Δασκάλων ή 
ΠΕ Φιλολόγων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

085 3.  Έγκριση της επικαιροποιημένης υπ’ αριθμ. 98/2018 μελέτης του 
έργου «Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ), εγκρίνονται 
η επικαιροποιημένη μελέτη προϋπολογισμού 1.452.500,00 € με ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών 
Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

- 4.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 
(τακτοποιητικού) του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών 
υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων στην κεντρική προκυμαία 
Λιμένα Καλαμάτας». 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

086 5.  Επί της διαδικασίας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έργου «Επισκευή – 
βελτίωση πεζοδρομίων, ρείθρων κρασπέδων κλπ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ, αφού έληξε η προβλεπόμενη ανώτατη παράταση ισχύος 
των προσφορών των συμμετεχόντων, εγκρίνεται η ματαίωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και η επανάληψή αυτής, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

8 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Φάβας Γεώργιος 7. Σωφρονάς Γεώργιος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 9. Σκοπετέας Αναστάσιος 

5. Μπασακίδης Νικόλαος  
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087 6.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Θρυμματισμός 
φυτικών υπολειμμάτων (2022)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και: 

 απορρίπτονται οι προσφορές των α) «ΛΑΓΚΙΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» και β) «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». 

 εγκρίνεται η ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η 
επανάληψη αυτής με νέους όρους. 

088 7.  Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης (2022)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο «ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με ποσό 
προσφοράς 93.372,00 € με ΦΠΑ. 

089 8.  Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Κλαδέματα 
δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύονται 
προσωρινοί ανάδοχοι οι:  

 «ΞΥΔΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ» για την Ομάδα Α΄, με ποσό 
προσφοράς 72.000,60 € με ΦΠΑ. 

 «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ», για την Ομάδα Β΄, με ποσό 
προσφοράς 137.674,10 € με ΦΠΑ. 

090 9.  Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση 
οργανωμένων χώρων πρασίνου (2022)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και: 

 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου 
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» χωρίς την 
κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής του. 

 αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο αμέσως επόμενος  
συμμετέχων «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με ποσό 
προσφοράς 75.992,78 € με ΦΠΑ. 

091 10.  Απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 
Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» της διοργάνωσης επετειακών εκδηλώσεων 
μηνός Μαρτίου 2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΦΡΟΝΑΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ), 
εγκρίνεται η ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» αντί ποσού 
72.460,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη 
Σαράντου. 

092 11.  Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης συμμετοχής του 
Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση της εκδήλωσης του 
Συνδέσμου Απόστρατων Σωμάτων Ασφαλείας Μεσσηνίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 350,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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093 12.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 10.000,00 € για την επιχορήγηση 
του Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980 για τη συμμετοχή του στους αγώνες 
πρωταθλήματος της Preleague, διεκδικώντας την άνοδο στην Α1 εθνική 
κατηγορία πετοσφαίρισης, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

- 13.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

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

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

094 15.  Νομική υποστήριξη αιρετών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 16781/21-2-2022 Απόφαση 
Δημάρχου με την οποία παρασχέθηκε νομική υποστήριξη στο δημοτικό 
σύμβουλο κ. Φάβα Γεώργιο, για αδίκημα που του αποδίδεται κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων του όταν ήταν Πρόεδρος της επιτροπής 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής 
Υπηρεσίας. 

Καλαμάτα  28 Φεβρουαρίου 2022    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


