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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Φάβας Γεώργιος
2. Μαρινάκης Σαράντος
3. Δρούγας Παντελής
4. Αθανασόπουλος Κων/νος
5

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ.

5. Χριστόπουλος Ιωάννης
6. Τζαμουράνης Βασίλειος
7. Λιάππας Λεωνίδας
8. Αγγελής Αναστάσιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2021
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ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
315

ΕΗΔ1

Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής  διαπιστώνεται ότι εσφαλμένα απορρίφθηκε η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
του
έργου
«Αντικατάσταση
πεπαλαιωμένων
φωτεινών
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
σηματοδοτών πόλης και συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών
 ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 294/2021 απόφαση της Οικονομικής
πόλης».
Επιτροπής
 επαναφέρεται ο διαγωνισμός στην κατάσταση πριν από το σημείο
στο οποίο εμφιλοχώρησε το σφάλμα
 αναπέμπεται ως μη αποδεκτό το 2ο πρακτικό της επιτροπής
διαγωνισμού και ζητείται η σύνταξη νέου πρακτικού ελέγχου των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
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ΕΗΔ2

Έγκριση δαπάνης και συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στη ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η
συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 2.232,00 €, σύμφωνα με την
δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
317

1.

Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Βελτίωση αγροτικής ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η απόφαση ένταξης και η αντίστοιχη
οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας» στον άξονα προτεραιότητας χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης ποσού 2.134.000,00 €, σύμφωνα
«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
υπαίθρου και των οικισμών» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική
οδοποιία» και αποδοχή της αντίστοιχης χρηματοδότησης.
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2.

Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Δράσεις για ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η απόφαση ένταξης και η αντίστοιχη
υποδομές του Δήμου Καλαμάτας που χρήζουν αντισεισμικής χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης ποσού 41.475,52 €, σύμφωνα με
προστασίας» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των
οικισμών» του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο
«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας
(προσεισμικός έλεγχος)» και αποδοχή της αντίστοιχης
χρηματοδότησης.
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3.

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.
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4.

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Παροχή συγκοινωνιακού έργου ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 46/2021 μελέτη,
(2021)», επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης παροχής της προϋπολογισμού 52.500,00 € με ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και
η ανάθεση με διαπραγμάτευση και ορίζεται η επιτροπή
υπηρεσίας αυτής και συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) – (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις
προτάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών.

διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης &
Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
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5.

Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και
διαγωνισμού για την προμήθεια «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στους α) «VITAFARM TSATSOYLIS
BROS O.E.» και β) «ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
(2021) προμήθεια ζωοτροφών».
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ FLAKES» για τα είδη που μειοδότησε ο καθένας.
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6.

Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Απολυμάνσεις δημοτικών χώρων, κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στους α) «GK CLEANING – GEGA
KONSTANTINO», για τις υπηρεσίες υπ’ αριθμ. 1, 3 & 4, με
κτιρίων και εξοπλισμού».

προσφερόμενη τιμή 4.344,96 € με ΦΠΑ και β) «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ – ΙΡΙΔΑ SERVICE», για τις υπηρεσίες υπ’ αριθμ. 2 & 5, με
προσφερόμενη τιμή 19.495,28 € με ΦΠΑ.
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7.

Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς
βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού
οδικού δικτύου (2021)».

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με προσφερόμενη τιμή 71.376,38 €
με ΦΠΑ.
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8.

Συνεδρίαση 26 / 2021 – 11 / 6 / 2021 – 13:20

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 30-11-2021, σύμφωνα με
την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης
«Ανάπλαση οδού Πλαστήρα».
Τεχνικών Υπηρεσιών.
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9.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 5-3-2022, σύμφωνα με
«Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄ Φάση) από οδό Φαρών έως την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών.
Ακρίτα».
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10.

Συνέχιση της διαδικασίας του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνονται:
μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής  η συνέχιση της διαδικασίας με τον επόμενο στη σειρά μειοδότη
του έργου «Εγκατάσταση πυρασφάλειας στη Μαραθόλακα».
οικονομικό φορέα «Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε.
¨ΕΡΓΟΔΟΜΗ Ο.Ε.¨», μετά την μη αποδοχή της παράτασης ισχύος
της προσφοράς του πρώτου οικονομικού φορέα «ΤΣΑΛΛΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ»,
 η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής στον οικονομικό φορέα
«ΤΣΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ»,
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών
Θεμάτων του Δήμου.
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11.

Επέκταση του οικονομικού αντικειμένου και της χρονικής
διάρκειας της με αριθμ. πρωτ. 12483/14-4-2020 σύμβασης για
την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός των κτιρίων – γραφείων του
Δήμου Καλαμάτας».

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επέκταση του οικονομικού αντικειμένου
μέχρι του ποσού των 17.881,15 € και της χρονικής διάρκειας έως την
ολοκλήρωση της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι πέραν των 4
μηνών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών &
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.
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12.

Έγκριση διενέργειας δαπάνης, της
χαρακτηριστικών
για
την
πληροφορικής», με τη διαδικασία
κατεπείγουσας ανάγκης και ορισμός

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 11/2021 μελέτη,
προϋπολογισμού 45.005,80 € με ΦΠΑ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και
η ανάθεση με διαπραγμάτευση και ορίζεται η επιτροπή
διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ.
Μαρινάκη Σαράντου.
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13.

Κατάρτιση όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής και ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης, όπως
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητών άχρηστων καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων
της Διεύθυνσης Οικονομικών.
υλικών του Δήμου Καλαμάτας.

μελέτης και των τεχνικών
«Προμήθεια
εξοπλισμού
της διαπραγμάτευσης, λόγω
επιτροπής διαπραγμάτευσης.
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Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 51.600,00 €,
για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, σύμφωνα με την
διοργάνωσης των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021».
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου.
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15.

Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση έκδοσης συγγράμματος με ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 31.005,00 € και εγκρίνεται
τίτλο «Ιχνηλατώντας τη συμβολή της Καλαμάτας και της η έκδοση του εν λόγω συγγράμματος, σύμφωνα με την εισήγηση
Μεσσηνιακής ενδοχώρας στο έπος της ανεξαρτησίας. Σηματωροί του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου.
και αγωνιστές του 1821».
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16.

Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις
επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων - φορέων:

για

την

i. 800,00 € για την επιχορήγηση του Πολιτιστικής Αθλητικής
Ένωσης «ΑΡΓΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», για τη διοργάνωση Τουρνουά
Υδατοσφαίρισης.
ii. 1.200,00 € για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού & Αναπτυξιακού
Συλλόγου ΒΕΡΓΑΣ, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την
επέτειο της Μάχης της Βέργας.
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17.

18.

Μετακινήσεις
Συμβούλων.

Δημάρχου,

Αντιδημάρχων

και

Δημοτικών ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 3-62021 στην Αθήνα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ).

Έγκριση Απόφασης
χειρισμού υπόθεσης.

Δημάρχου

περί

ανάθεσης

δικαστικού ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 46092/1-6-2021 Απόφαση
Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε ο δικαστικός χειρισμός της
υπόθεσης έφεσης του Δήμου Καλαμάτας κατά του ΙΚΑ Καλαμάτας και
κατά της υπ’ αριθμ. 527/2018 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Καλαμάτας στο δικηγόρο Τρίπολης κ. Μαμάκο
Χαράλαμπο, σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου.

Καλαμάτα 14 Ιουνίου 2021
Ο Γραμματέας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος

Γεώργιος Παναγ. Φάβας
Αντιδήμαρχος Καλαμάτας
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