
Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση  19 / 2020  – 20 / 5 / 2020  – 13:00 

  Σελ. 1 από 3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  19/2020 

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Τετάρτη  20 Μαΐου 2020,   13:00 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

204 ΕΗΔ1 Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην 
κινηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ για επανάχρησή του ως 
πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης, 
κ.λ.π.)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «Π. 
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. ¨ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε.¨» με μέση 
έκπτωση 40,31%. 

205 ΕΗΔ2 Μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού. ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μηδενική 
καταβολή των τελών καθαριότητας και κατάληψης κοινόχρηστων 
χώρων, όχι μόνο από τις  επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές αλλά 
και απ’ αυτές που σύμφωνα με τον ΚΑΔ είναι πληττόμενες, σύμφωνα 
με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

206 ΕΗΔ3 Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών 
ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων ακτών του 
Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2020. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας 
«ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ», με προσφερόμενη τιμή 
187.110,54 € με ΦΠΑ. 

19 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

4. Μαρινάκης Σαράντος 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Δρούγας Παντελής  
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

207 1.  Αποδοχή δωρεάς κρεμαστών καλαθιών για φυτά.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) γίνεται αποδεκτή 
η δωρεά εξήντα (60) κρεμαστών καλαθιών για φυτά, που 
προσφέρονται στο Δήμο Καλαμάτας από τον κ. Πετρόπουλο 
Δημήτριο (Greenleaf Garden Center), σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μπάκα Ιωάννη. 

208 2.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.  ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρόταση του 
Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

209 3.  Παράταση χρόνου ισχύος της προσφοράς εταιρείας στο 
πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης (2019)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η παράταση ισχύος της προσφοράς της 
εταιρείας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

210 4.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιση μηχανημάτων – 
οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗ 
Α.Ε.», με προσφερόμενη τιμή 21.517,00 €. 

211 5.  Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες πλυσίματος και 
απολύμανσης κάδων απορριμμάτων για τα έτη 2020 - 2021».   

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «G.D.C 
ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΗΜ. ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ» με προσφερόμενη τιμή 31.992,00 € 
με ΦΠΑ, για δύο (2) έτη. 

212 6.  Επί του πρακτικού της επιτροπής για ανάθεση υπηρεσιών 
απολυμάνσεων στους καταυλισμούς  Ρομά του Δήμου, στο 
πλαίσιο των  κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του νέου κορωνοϊού 
(COVID-19) και της ανάγκης περιορισμού του.  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η 
ανάθεση στην εταιρεία «C.L. Cleaning Group – Λαγογιάννης 
Χρήστος», με προσφερόμενη τιμή 7.440,00 € με ΦΠΑ. 
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ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

213 7.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 
της μελέτης  και των  τεχνικών χαρακτηριστικών για την 
προμήθεια ακλοολούχου αντισηπτικής γέλης (gel) 
απολύμανσης χεριών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης 
του COVID 19.  

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 4/2020 μελέτη προϋπολογισμού 
1.908,00 € με ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ανάθεση με 
διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

214 8.  Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του έργου 
«Συντήρηση - αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε 
κοινόχρηστους χώρους (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα, κλπ)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 3ος 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. 

215 9.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στις 12-5-
2020  στην Αθήνα (Γ.Γ. ΔΙΑΧ. ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) και β) στις 14-5-2020  
στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΣ.). 

216 10.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 61/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 
2020, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 61/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

Καλαμάτα  25 Μαΐου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


