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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  38/2020 

Τετάρτη  23 Σεπτεμβρίου 2020,   13:10 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

446 ΕΗΔ1 Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της διαδικασίας 
ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια μασκών και 
γαντιών κλπ μιας χρήσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID 19. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η  
ανάθεση της προμήθειας α) 1.000 ποδοναρίων μιας χρήσης στην 
εταιρεία «Θ. ΚΑΤΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αντί 0,06 € / τεμάχιο και β) 1.000 
μασκών υφασμάτινων στην ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΒΟΥΤΙΑΝ αντί 2,00 € 
/ τεμάχιο. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

- 1.  Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη δράση «Ενίσχυση 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον 
covid 19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω της 
στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του 
Δήμου».  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

447 2.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΤΣΕΡΠΕΣ 
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 57,36%. 

448 3.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και 
υπολοίπων χώρων πρασίνου (2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝ. ΤΣΕΡΠΕΣ, με 
έκπτωση 6%. 

38 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Δρούγας Παντελής 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Αθανασόπουλος Κων/νος  
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449 4.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 437/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με «Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ¨Λειτουργία κινητής 
μονάδας επεξεργασίας Α.Σ.Α.¨», λόγω μη κανονικότητας της 
δαπάνης και λήψη νέας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) ανακαλείται η εν λόγω απόφαση και εγκρίνονται η υπ’ 
αριθμ. 11/2020 μελέτη συνολικού προϋπολογισμού (με προαίρεση 
100%) 3.834.129,60 € με ΦΠΑ και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από 
τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

450 5.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης, της μελέτης  και των  τεχνικών 
χαρακτηριστικών για την προμήθεια αλκοολούχου 
αντισηπτικής γέλης (gel) απολύμανσης χεριών, λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
διάδοσης του κορωνοϊού. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 16/2020 μελέτη, 
προϋπολογισμού 3.180,00 € με ΦΠΑ,  τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
η ανάθεση με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης  Οικονομικών.  

451 6.  Χρηματικό βοήθημα σε οικογένειες για αντιμετώπιση έκτακτης 
και σοβαρής ανάγκης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση συνολικού ποσού 1.500,00 €, για 
τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

452 7.  Εξειδίκευση  πιστώσεων  για την οικονομική  ενίσχυση 
συλλόγων – φορέων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  επιχορήγηση των 
αντίστοιχων συλλόγων - φορέων: 

i. 5.000,00 € για την επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου 
«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», για τη διοργάνωση του 
4ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 

ii. 300,00 € για την επιχορήγηση του αθλητικού συλλόγου 
«ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», για 
τη διοργάνωση του Κυπέλλου Πελοποννήσου ΠΟΦΕΠΑ.    

Β. επικαιροποιούνται οι οικονομικές ενισχύσεις συλλόγων – φορέων 
που είχαν εγκριθεί με τις υπ’ αριθμ. 329/2019 και 340/2019 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής 
Επιτροπής αντίστοιχα  και δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 2019. 

- 8.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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453 9.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 442/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σχετικά με  «Κατάρτιση ή μη εξώδικου 
συμβιβασμού περί καταβολής αιτούμενης αποζημίωσης για 
ζημία σε αγροτικό ακίνητο κατά την εκτέλεση έργου» και 
λήψη νέας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλείται η εν λόγω απόφαση και εγκρίνεται η  
εξώδικη συμβιβαστική επίλυση διαφοράς με την κατάρτιση εξώδικου 
συμβιβασμού για καταβολή του αιτούμενου ποσού (4.500,00 €), 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

454 10.  Επικαιροποίηση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 248/2017 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με άσκηση 
ένδικων βοηθημάτων και ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού 
αυτών σε σχέση με την υπόθεση του Δήμου Καλαμάτας κατά 
των ιδιωτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εταιρειών 
(πρώην) Energa – Hellas Power. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επικαιροποίηση – τροποποίηση της εν λόγω 
απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου. 

455 11.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 161/2020 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. 161/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

Καλαμάτα  28 Σεπτεμβρίου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


