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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  11/2022 

Τετάρτη  16 Μαρτίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

120 ΕΗΔ1 Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για συμμετοχή στο πρόγραμμα  
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης μέσα από το έργο «(Sub.1 – 16873) Παρεμβάσεις 
με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του 
δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές 
περιοχές και στο κτιριακό  απόθεμα» και υποβολή αίτησης / 
πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Στρατηγικές αστικές 
παρεμβάσεις για την ολοκληρωμένη ανάπλαση του κεντρικού 
τμήματος της πόλης της Καλαμάτας» για ένταξη στο ανωτέρω 
πρόγραμμα. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) γίνονται αποδεκτοί οι όροι της πρόσκλησης, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

121 ΕΗΔ2 Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη συμβολαιογραφικού 
πληρεξουσίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη 
συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προς το δικηγόρο του Δήμου κ. 
Δημητρόπουλο Χαράλαμπο προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό 
του Δήμου ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά την εκδίκαση αίτησης 
συμβασιούχων υπαλλήλων κατά του Δήμου Καλαμάτας για αναίρεση 
απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας με την οποία 
απορρίφθηκε αγωγή τους σχετικά με την αναγνώριση ότι συνδέονταν 
με το Δήμο με μία ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου 
χρόνου,  σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

11 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 6. Κανάκηος Βασίλειος 

2. Φάβας Γεώργιος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Μπασακίδης Νικόλαος  
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  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

122 1.  Έγκριση σύναψης σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα για την 
ενεργοποίηση του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών, e-
commers. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΓΓΕΛΗΣ) εγκρίνεται η σύναψη σύμβασης, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

123 2.  Αποδοχή όρων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού 
δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την 
εκτέλεση του έργου με τίτλο « Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις 
αναβάθμισης αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής 
Ενότητας Καλαμάτας - Μελέτες Ωρίμανσης και Κατασκευή »,  το 
οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) γίνονται αποδεκτοί οι όροι λήψης δανείου ύψους 385.800,53 
για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,  σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.   

124 3.  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο 
«Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Πλατείας 23ης Μαρτίου» με 
κωδικό ΟΠΣ 5150081, στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΑΝΑΚΗΣ) γίνεται αποδεκτή η απόφαση 
ένταξης της εν λόγω πράξης με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 1.425.500,00 
€, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  
& Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

125 4.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2022 μελέτης, ως υποέργο 1, με 
τίτλο  «Βιοκλιματική Ανάπλαση  Πλατείας  Φυτειάς»  της  
πράξης «Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους 
και χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας»,  υποβολή 
αίτησης χρηματοδότησης του υποέργου 1 στην υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 4410/22-06-2021 πρόσκληση  υποβολής  προτάσεων 
στον άξ. προτεραιότητας 2 (α.π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & 
Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 
χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου» για το έτος 2021  και αποδοχή των όρων 
χρηματοδότησης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθιμ. 31/2022 μελέτη προϋπολογισμού 
225.000,00 € με ΦΠΑ και η υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου 
στο εν λόγω πρόγραμμα, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

126 5.  Επί του 5ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση οργανωμένων 
χώρων πρασίνου (2022)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με 
ποσό προσφοράς 75.992,78 € με ΦΠΑ. 
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127 6.  Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Κλαδέματα δενδροστοιχιών και 
άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στους:  

 ΞΥΔΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για την Ομάδα Α΄, με ποσό 
προσφοράς 72.000,60 € με ΦΠΑ. 

 ΓΕΝΝΑΤΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, για την Ομάδα Β΄, με ποσό 
προσφοράς 137.674,10 € με ΦΠΑ. 

128 7.  Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης (2022)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στον ΞΥΔΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ποσό 
προσφοράς 93.372,00 € με ΦΠΑ. 

129 8.  Επί του 2ου  πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Θουρίας, Άριος και Αρφαρών».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η 
αποστολή μηνύματος στην εν δυνάμει ανάδοχο ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ για την παροχή αναλυτικών εξηγήσεων για την 
αποσαφήνιση της τιμής της προσφοράς της (έκπτωσης). 

130 9.  Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
«Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων προγραμματισμένων 
επισκευών και συντηρήσεων».  

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

 ΛΑΣΠΑΣ ΦΙΛΤΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, για την 
Ομάδα Α, με ποσό προσφοράς 12.613,61 € με ΦΠΑ. 

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε., για την Ομάδα Β1, με ποσό 
προσφοράς 10.316,74 € με ΦΠΑ. 

 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., για την Ομάδα Β2, με ποσό 
προσφοράς 7.507,65 € με ΦΠΑ. 

 ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε., για τις Ομάδες Γ και Δ, με ποσό προσφοράς 
19.939,20 € με ΦΠΑ. 

131 10.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
«Υπηρεσίες ηχητικών φωτιστικών και χειρισμού αυτών για την 
κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων για τα έτη 2022 
(υπόλοιπο) και 2023».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) 
εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 2/2022 μελέτης, 
προϋπολογισμού 263.649,25 € με ΦΠΑ και  οι όροι διακήρυξης όπως 
καταρτίσθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 
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132 11.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή βραβείων 
στις εκδηλώσεις εορτασμού 23ης Μαρτίου 1821.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
350,00 €, στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Ηλιοπούλου Μαρίας, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

133 12.  Εξειδίκευση πιστώσεων για κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο 
ανακήρυξης της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κας 
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου ως Επίτιμης Δημότη του Δήμου 
Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 1.384,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

134 13.  Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης εγκαινίων 
της νέας παιδικής χαράς στη Δημοτική Κοινότητα Άριος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 500,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

135 14.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  
επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων: 

i. 3.000,00 € για την επιχορήγηση του ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για τη 
συμμετοχή του στους αγώνες πρωταθλήματος της Α2 εθνικής 
κατηγορίας γυναικών μπάσκετ. 

ii. 3.000,00 € για την επιχορήγηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ¨ για τη διοργάνωση Spring 
Basketball Camp. 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

136 15.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 10-3-2022 
στην Αθήνα (ΣΥΝΕΔΡΙΟ SMART CITIES CONFERENCE 2022). 

137 16.  Έγκριση  κίνησης  υπηρεσιακών οχημάτων εκτός  ορίων Δήμου 
Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ θεωρούνται επιβεβλημένες οι παρακάτω κινήσεις του ΚΗΙ 
4171 οχήματος του Δήμου που εγκρίθηκαν με Αποφάσεις Δημάρχου:  

 στις 10-3-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα και επιστροφή 
αυθημερόν για τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου. 

 στις 14-3-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα και επιστροφή 
αυθημερόν για τη μετακίνηση του Προέδρου του ΔΣ της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» κ. Δρούγα 
Παντελή. 
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138 17.  Έγκριση δαπάνης για την κατεδάφιση επικινδύνως 
ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού  Αγ. Λαύρας στη 
Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 1.534,00 € και η μετέπειτα 
είσπραξη του ποσού αυτού από τον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

- 18.  Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί προσδιορισμού 
αξίας ακινήτου στην περιοχή Γιαννιτσανίκων Ρ.Σ. Καλαμάτας.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

139 19.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
των Τμημάτων Ταμείου και Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

- 20.  Συγκρότηση επιτροπών.  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

140 21.  Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2021 και προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2022 της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Αγία 
Μαρίνα Μεσσηνίας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται: 

 η υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
κατασκήνωσης και ο απολογισμός οικον. έτους 2021 αυτής, ο 
οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 57.367,18 € 

ΕΞΟΔΑ 30.232,58 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 27.134,60 € 

 η υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
κατασκήνωσης και ο προϋπολογισμός οικον. έτους 2022 αυτής, ο 
οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 161.394,60 € 

ΕΞΟΔΑ 156.450,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.944,60 € 
 

141 22.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 25/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 
2022 της επιχείρησης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) 
εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 25/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της επιχείρησης. 
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142 23.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμού ύδρευσης και 
αποχέτευσης ακινήτου κληροδοτήματος «ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη 410,13 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

Καλαμάτα  21 Μαρτίου 2022    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


