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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  18/2020 

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Τετάρτη  13 Μαΐου 2020,   13:15 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

187 ΕΗΔ1 Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκ   
ευής του έργου «Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΤΣΕΡΠΕΣ-
ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 58,46%. 

188 ΕΗΔ2 Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 
του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

189 ΕΗΔ3 Έγκριση διενέργειας δαπάνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 
της μελέτης  και των  τεχνικών χαρακτηριστικών για την 
προμήθεια μασκών και γαντιών κ.λπ., στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID 19.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 5/2020 μελέτη προϋπολογισμού 
21.045,66 € με ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ανάθεση με 
διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

190 ΕΗΔ4 Παράταση των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς 
του κορωνοϊού και ελάφρυνσης των πληγεισών επιχειρήσεων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για παράταση: 

 της αναστολής είσπραξης οφειλόμενων φόρων και τελών (π.χ 
τέλος παρεπιδημούντων  0,5%, 5% κ.λ.π) έως την 31/8/2020 

 της μηδενικής καταβολής αντιτίμου για την κατάληψη θέσης 
στάθμευσης στα σημεία ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και στα 
parking του Δήμου στον Νέδοντα και την ΚΑΚ έως την 31/5/2020 

σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

18 
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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  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

191 1.  Αποδοχή δωρεάς προϊόντων.  ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά προϊόντων που προσφέρονται 
στο Δήμο Καλαμάτας από α) καλάθια αλληλεγγύης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, β) Σ/Μ «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ», γ) κ. ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ 
ΛΕΩΝΙΔΑ Πρόεδρο εταιρείας «NUERIA PROPERTIES A.E.», δ) 
συνεργασία ΚΕΔΕ – MY MARKET  και  ε) κα ΦΟΙΦΑ ΤΑΣΙΑ, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας. 

192 2.  Επέκταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης οχημάτων 
κυκλοφορίας στο Δήμο Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η επέκταση κατά 15 ημέρες της  
δωρεάν παραχώρησης χρήσης δύο οχημάτων που έχουν 
παραχωρηθεί στο Δήμο Καλαμάτας από την εταιρεία «TOYOTA 
ΕΛΛΑΣ ΕΒΕΕ», για την κάλυψη των αναγκών της δραστηριότητας 
«Βοήθεια στο Σπίτι», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας. 

193 3.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου οικον. έτους 
2020.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ), μετά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου 
2020, υποβάλλεται σχετική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

194 4.  Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης στo Δήμο 
Καλαμάτας λόγω πανδημίας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Μαγείρων και ενός 
(1) ΔΕ Βοηθών Μαγείρων, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την 
κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας,  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται η πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής 
Σχεδίασης Εντύπου, διάρκειας τριών (3) μηνών, για την κάλυψη των 
αναγκών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων,  

σύμφωνα με τις  εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 
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195 5.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 
της μελέτης  και των  τεχνικών χαρακτηριστικών για την 
προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών γκισέδων και 
επιτοίχιων συσκευών απολυμαντικού υγρού για την 
προφύλαξη των εργαζομένων του Δήμου Καλαμάτας, στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID 19.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 30/2020 μελέτη προϋπολογισμού 
9.796,00 € με ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ανάθεση με 
διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

- 6.  Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια αστικού εξοπλισμού».  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

196 7.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ  
και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Ανέγερση 
Δημοτικού Καταστήματος Ασπροχώματος».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η 
συμπληρωματική σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

197 8.  Επί του 2ου 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 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΚΞΙΑ: ΜΑΡΙΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» με μέση 
έκπτωση 55,13%. 

198 9.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση 
οδού Ναυαρίνου (Α΄ φάση) από οδό Φαρών έως Ακρίτα». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου, 
προϋπολογισμού 650.000,00 € με ΦΠΑ, όπως καταρτίστηκαν από το 
Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

199 10.  Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου 
του έργου «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄ φάση) από οδό 
Φαρών έως Ακρίτα». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση της επιτροπής, αποτελούμενης 
από τρία μέλη που προέκυψαν ύστερα από κλήρωση του ΜΗΜΕΔ, με 
τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

200 11.  Συγκρότηση επιτροπής.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της 
διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, αποτελούμενης από τρεις 
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υπαλλήλους, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

201 12.  Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα 
Genesis.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις των Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

- 13.  Επί αιτήματος περί καταβολής αποζημίωσης για αποκατάσταση 
ζημίας σε αυτοκίνητο.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

202 14.  Ανάθεση εργασιών στην ορισθείσα πληρεξούσια δικηγόρο για 
το κληροδότημα «Βασιλείου και Ευδοκίας Παναγιώταρου».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) - (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνονται: 

i. η ανάθεση στην δικηγόρο κα Δημοπούλου Αθανασία εργασιών, α) 
σύνταξης γνωμοδότησης για τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί αναφορικά με την πρόταση που υπεβλήθη για την 
εκμετάλλευση ακινήτων του κληροδοτήματος και β) αξιοποίησης 
ακινήτου (διαμερίσματος) στο Βύρωνα Αττικής, 

ii. η δαπάνη για την αμοιβή της δικηγόρου ποσού 400,00  € πλέον 
ΦΠΑ, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

203 15.  Επικαιροποίηση της έγκρισης πληρωμής της αμοιβής 
δικηγόρου για θέματα του κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ επικαιροποιείται η αμοιβή του δικηγόρου κ. 
Χριστόπουλου Ιωάννη, ποσού 443,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

Καλαμάτα  18 Μαΐου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


