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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  37/2021 

Τετάρτη  18 Αυγούστου 2021,   13:10 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

445 ΕΗΔ 1 Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής 
του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση εκδήλωσης για την 
παρουσίαση του βιβλίου «ΣΑΛΠΙΓΞ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 350,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

446 ΕΗΔ 2 Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης  του άρθρου 32 
παρ 2γ Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, μη οφειλόμενης 
σε υπαιτιότητα του Δήμου, για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η ανάθεση με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης στην εταιρεία «Γ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» με ποσοστό 
έκπτωσης 2,01% επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών  & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών 

447 ΕΗΔ 3 Ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΟΡΟΥ» (ΔΙ.ΚΕ.ΧΟ.) Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζεται τακτικό μέλος ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος και 
αναπληρωματικό ο κ. Σωφρονάς Γεώργιος.  

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

448 1. Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και:   

i. απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου για τα είδη 
4 & 10 «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΝΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», διότι δεν κατέθεσε  
δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

ii. κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στους α) «Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΒΕΕ», για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 & 14, με 
προσφερόμενη τιμή 22.646,12 € με ΦΠΑ, β) «MAR ΕΠΙΠΛΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», για το τμήμα 5, με 
προσφερόμενη τιμή 32.758,32 € με ΦΠΑ, γ) «KAS ΕΛΛΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το τμήμα 13, με 

37 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Δρούγας Παντελής 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Αθανασόπουλος Κων/νος  
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προσφερόμενη τιμή 2.842,08 € με ΦΠΑ και δ) «COMMODO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το τμήμα 12, με προσφερόμενη τιμή 1.072,60 € με 
ΦΠΑ. 

449 2. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες».    

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό 
φορέα «Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δτ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με μέση έκπτωση 43,21%. 

450 3. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού 
πόλης».      

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «Π. 
ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. με δ.τ. ¨ΕΡΓΟΔΟΜΗ¨», με 
μέση έκπτωση 37,89%. 

451 4. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτιρίων».      

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνονται ο 1ος ΑΠΕ και 
το 1ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

452 5. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση και βελτίωση  κύριου οδικού δικτύου Τ.Κ. 
Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας (που επλήγησαν από τη θεομηνία 
της 07-09-2016)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

453 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Επισκευές έργων υποδομής Τοπικών Κοινοτήτων περιοχής 
Αλαγονίας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 16-10-2021, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

454 7. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών για 
επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, 
μετατοπίσεις μετρητών και παροχές ισχύος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, 
συνολικού ποσού 628,33 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου 
Κουλουμβάκου Παναγιώτη, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

455 8. Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  
επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων: 

i. 2.000,00 € για την επιχορήγηση του Ομίλου Αντισφαίρισης 
Καλαμάτας, για τη διοργάνωση πανελλαδικού πρωταθλήματος 
ανδρών. 
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ii. 2.000,00 € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού 
Συλλόγου «ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ», για τη διοργάνωση τουρνουά 
ποδοσφαίρου. 

iii. 1.000,00 € για την επιχορήγηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου 
«ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ», για τη διοργάνωση τουρνουά ποδοσφαίρου. 

iv. 1.000,00 € για την επιχορήγηση της Αγωνιστικής Λέσχης 
Αυτοκινήτου Καλαμάτας, για τη διοργάνωση αγώνα 
πλαγιολίσθησης και ατομικής χρονομέτρησης. 

v. 500,00 € για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Καρβελαίων «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ», για τη διοργάνωση 
πολιτιστικής εκδήλωσης. 

456 9. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η  μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 13-8-
2021 στην Τρίπολη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ). 

457 10. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο σύνταξης συμβολαιογραφικού 
δικαστικού πληρεξουσίου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση στον συμβολαιογράφο κ. 
Καρκατζούλη Αθανάσιο. 

458 11. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 86/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου 
Προγράμματος Δράσης 2021, της επιχείρησης.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) -  (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 86/2021 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 

459 12. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 87/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2021, της επιχείρησης.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) -  (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ)  εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 87/2021 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 

Καλαμάτα  23 Αυγούστου 2021    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


