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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  16/2020 

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Δευτέρα  27 Απριλίου 2020,   13:15 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

167 1.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου οικον. έτους 2019. ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ), 
μετά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου 2019, 
υποβάλλεται σχετική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

168 2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνών Φεβρουαρίου - Μαρτίου 
οικον. έτους 2020. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
αφού ελέγχονται, γίνονται αποδεκτά τα οικονομικά στοιχεία των 
μηνών Φεβρουαρίου & Μαρτίου 2020, σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

169 3.  Έγκριση δαπάνης, μελέτης, τεχνικών χαρακτηριστικών και 
πρακτικού επιτροπής για ανάθεση προμήθειας απολυμαντικών 
και αντισηπτικών σκευασμάτων στο πλαίσιο λήψης μέτρων 
αποφυγής της διάδοσης του νέου κορωνοϊού (COVID-19). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μελέτη προϋπολογισμού 5.299,89 € με 
ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ανάθεση, σύμφωνα με το 
πρακτικό της επιτροπής, σε 4 συμμετέχοντες στη σχετική 
διαδικασία, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

170 4.  Έγκριση δαπάνης, μελέτης, τεχνικών χαρακτηριστικών και 
πρακτικού επιτροπής για ανάθεση: Υπηρεσιών απολυμάνσεων 
για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο των 
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού και της ανάγκης 
περιορισμού του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μελέτη προϋπολογισμού 36.766,00 € με 
ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ανάθεση, σύμφωνα με το 
πρακτικό της επιτροπής, σε 4 συμμετέχοντες στη σχετική 
διαδικασία, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών. 

16 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 5. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος 7. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

4. Δρούγας Παντελής  

  

  



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση  16 / 2020  – 27 / 4 / 2020  – 13:15 

  Σελ. 2 από 2 

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

171 5.  Έγκριση δαπάνης, μελέτης, τεχνικών χαρακτηριστικών και 
πρακτικού επιτροπής για ανάθεση προμήθειας υλικοτεχνικής 
υποδομής για τη διενέργεια τηλεδιασκέψεων, στο πλαίσιο των 
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού και της ανάγκης 
περιορισμού του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ)  εγκρίνεται η μελέτη 
προϋπολογισμού 7.870,28 € με ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
η ανάθεση, σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής, σε 2 
συμμετέχοντες στη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με την εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων. 

172 6.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ 
ΙΩΑΝΝΗ, με μέση έκπτωση 56,20%. 

173 7.  Απόδοση λογαριασμού των απαιτούμενων δαπανών μέσω 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για «Επεκτάσεις 
δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΗ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο απολογισμός των δαπανών, που 
ανέρχονται στο ύψος των 6.707,42 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

174 8.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  30 Απριλίου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


