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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  33/2021 

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021,   13:15 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

410 ΕΗΔ1 Αποδοχή δωρεάς αναθηματικής στήλης και προτομών του 
Παπαφλέσσα και Κολοκοτρώνη στην Κοινότητα Αρφαρών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά που προσφέρεται στο Δήμο 
Καλαμάτας με ενέργειες της Πρωτοβουλίας Επικοινωνίας Πολιτών 
Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών και από διάφορες χορηγίες.  

411 ΕΗΔ2 Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  
επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων - φορέων: 

i. 500,00 € για την επιχορήγηση του Συλλόγου Γυναικών 
Σπερχογείας «Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ», για τη διοργάνωση μουσικής 
εκδήλωσης. 

ii. 600,00 € για την επιχορήγηση του Συλλόγου Άμμου Μεσσηνίας, 
για τη διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν 35 Αγωνιστών το 1821 
καταγόμενων από τον Άμμο  Μεσσηνίας. 

iii. 500,00 € για την επιχορήγηση του Ιππικού Ομίλου Πλατέος «ΤΟ 
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ», για τη διοργάνωση της 1ης  Έκθεσης Αλόγων. 

iv. 3.500,00 € για την επιχορήγηση του Συλλόγου Φιλίππων 
Πελοποννήσου, για τη διοργάνωση εθιμοτυπικών ιππικών αγώνων. 

412 ΕΗΔ3 Επί των πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια παροχής φρέσκου 
παστεριωμένου γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του 
Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας 
«ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τιμή 0,83 € 
ανά λίτρο, πλέον ΦΠΑ 13%. 

33 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 5. Χριστόπουλος Ιωάννης 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος 7. Αγγελής Αναστάσιος 

4. Δρούγας Παντελής  
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  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

413 1. Παραλαβή μελετών που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του 
Δικτύου Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κυκλική Οικονομία 
με Δ.Τ. «Βιώσιμη Πόλη».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η παραλαβή 
των μελετών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

414 2. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα 
Αρτεμισίας Δ.Ε. Καλαμάτας – Π.Ε. Μεσσηνίας».   

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» 
με μέση έκπτωση 44,37%. 

415 3. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2020)».   

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ε.Δ.Ε.» με μέση έκπτωση 52,19%. 

416 4. Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας φανερής 
πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος 
απλής χρήσης αιγιαλού, στην Κοινότητα Μ. Μαντίνειας του Δήμου 
Καλαμάτας, προς τρίτους, με σύμβαση μισθωτικής σχέσης έναντι 
ανταλλάγματος για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στην ΦΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, αντί ποσού 2.000,00 €. 

 

417 5. Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σχετικά 
με ένσταση κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 56917/29-6-2021 
Απόφασης Δημάρχου Καλαμάτας που αφορά στην ανάθεση της 
παροχής υπηρεσίας «Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων 
2021».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό και: 

 γίνεται εν μέρει αποδεκτή η ένσταση ως προς το α) αίτημα του 
δεύτερου (Β) σκέλους αυτής και απορρίπτονται τα υπόλοιπα σημεία 

 εγκρίνεται η επιστροφή του καταβληθέντος παραβόλου 

 εγκρίνεται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 56917/29-6-2021 
Απόφασης Δημάρχου Καλαμάτας 

 εγκρίνεται η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

418 6. Απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 
Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» της διοργάνωσης  δράσεων στα πλαίσια 
εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 
1821.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) - (ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ)  εγκρίνεται η ανάθεση της διοργάνωσης στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨ αντί ποσού 126.780,00 € σύμφωνα 
με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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419 7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

- 8. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Καλαμάτα  2 Αυγούστου 2021    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


