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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  40/2022 

Δευτέρα  26 Σεπτεμβρίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

527 ΕΗΔ1 Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου περί ανάθεσης υπηρεσιών για 
τη διαμονή αλλοδαπών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 93177/22-9-2022 & 
93303/22-9-2022 Αποφάσεις Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

528 ΕΗΔ2 Χρηματικό  βοήθημα σε δημότη  για  αντιμετώπιση  
προβλημάτων  υγείας.    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση βοηθήματος ποσού 500,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

529 1.  Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα ¨ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗ & 
ΚΑΡΜΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ¨, για τη χορήγηση 
υποτροφιών στη μνήμη Παναγιώτη Φωτέα.  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά 25.000,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Γενικής Γραμματέως του Δήμου. 

530 2.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 
οικον. έτους 2022.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ), αφού ελέγχονται, γίνονται αποδεκτά τα οικονομικά στοιχεία 
των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2022, σύμφωνα με τη τις 
εισηγήσεις του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

531 3.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

40 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 6. Κανάκης Βασίλειος 

2. Φάβας Γεώργιος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 9. Σκοπετέας Αναστάσιος 

5. Μπασακίδης Νικόλαος  
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532 4.  Αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης «Ανάπλαση οδού 
Πλαστήρα» με Κωδικό ΟΠΣ 5035357 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) γίνεται αποδεκτή η 
τροποποίηση της εν λόγω πράξης με συνολική επιλέξιμη δημόσια 
δαπάνη 696.361,83 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

533 5.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Διανοίξεις και κατασκευές οδών».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και η 
παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 6-12-2022, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

534 6.  Χρονική παράταση των συμβάσεων για την «Προμήθεια 
εκτυπώσεων του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση για 6 μήνες ή μέχρι την 
ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την εισήγηση 
της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης. 

535 7.  Επί του τροποποιημένου 1ου πρακτικού της επιτροπής 
διεξαγωγής του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο 
«Αποτύπωση – κτηματογράφηση, πολεοδόμηση, πράξη 
εφαρμογής, γεωλογική μελέτη, οριοθέτηση ρεμάτων, 
περιβαλλοντική μελέτη, περιοχής επέκτασης Ρυμοτομικού 
Σχεδίου Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΠΑΡΩΝ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ - ΛΕΥΚΟ ο κ. ΛΙΑΠΠΑΣ) 
εγκρίνεται το πρακτικό της επιτροπής στο οποίο καταγράφεται η 
βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων. 

536 8.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση 
πλατείας 23ης Μαρτίου».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΕ» με ποσοστό 
έκπτωσης 23,67%. 

537 9.  Επί της εισήγησης της επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή προπονητηρίου στο 
χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται η εισήγηση της επιτροπής και εγκρίνεται η 
αποστολή μηνύματος στην εν δυνάμει ανάδοχο «VASARTIS SA» για 
την παροχή αναλυτικών εξηγήσεων για την αποσαφήνιση της τιμής της 
προσφοράς της (έκπτωσης). 

538 10.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 262/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διόρθωση, ως προς τον αναγραφόμενο 
αριθμό της απόφασης της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, από  
λανθασμένο 686/2022 στο ορθό 682/2022, σύμφωνα με την εισήγηση 
της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
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539 11.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων 
Αγρίλου και Καρβελίου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών 
μέσω της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των: 

 992,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Αγρίλου. 

 992,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Καρβελίου. 

540 12.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση 
συλλόγων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  
επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων: 

i. 1.200,00 € για την επιχορήγηση της ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΑΡΜΟΝΙΑ», για τη διοργάνωση επετειακής 
χορωδιακής εκδήλωσης 

ii. 2.000,00 € για την επιχορήγηση του ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για τη 
διοργάνωση διήμερου τουρνουά μπάσκετ 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

541 13.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 20-9-2022 
στην Αθήνα (ΥΠ. ΠΕΡΙΒ. ΕΝΕΡΓ. & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ). 

542 14.  Έγκριση   κίνησης  υπηρεσιακών  οχημάτων  εκτός  ορίων 
Δήμου Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ θεωρούνται επιβεβλημένες οι κινήσεις των παρακάτω 
οχημάτων του Δήμου που εγκρίθηκαν με Αποφάσεις Δημάρχου 

 του ΚΗΗ 4171 στις 20-9-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα  και 
επιστροφή αυθημερόν για τη μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.   

 του ΚΗΗ 4171 στις 21-9-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα  και 
επιστροφή αυθημερόν για τη μεταφορά και κατάθεση φακέλων στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.   

 του ΚΗΗ 4975 στις 21-9-2022 από Καλαμάτα προς Τρίπολη και 
επιστροφή αυθημερόν, για την μετάβαση υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην έδρα του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας.   

 του ΚΗΙ 4981 στις 26-9-2022 από Καλαμάτα προς ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας 
όπου θα παραμείνει για εργασίες επισκευής του 

 του ΚΗΙ 4171 στις 11-8-2022 από Καλαμάτα προς Πάτρα και 
επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση του οδηγού και συνοδού 
του ΚΗΙ 4981 από ΒΙ.ΠΕ. Πατρών στην Καλαμάτα.   
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543 15.  Διαγραφή υποχρεώσεων - παραστατικών από το πρόγραμμα 
ΕΓΚΡΙΤΟΣ.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

544 16.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις την 
εισήγηση του Τμήματος  Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

545 17.  Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής 
αποζημίωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο εξώδικος συμβιβασμός και η καταβολή 
αποζημίωσης 248,00 €, για αποκατάσταση ζημίας αυτοκινήτου από 
πτώση σε λακκούβα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. 

546 18.  Εξόφληση τιμολογίου τοπικής εφημερίδας για τη δημοσίευση 
ανακοίνωσης σχετικά με την ανάδειξη υποτρόφων του 
Κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η εξόφληση ποσού  59,52 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

 Καλαμάτα  29  Σεπτεμβρίου 2022     

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

 


