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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  43/2022 

 Παρασκευή  14 Οκτωβρίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

565 ΕΗΔ1 Χορήγηση βοηθημάτων για αντιμετώπιση προβλημάτων λόγω 
πυρκαγιάς.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση βοηθημάτων συνολικού ποσού 
1.000,00 €, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

566 ΕΗΔ2 Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις 
προληπτικής ιατρικής στα Καρδιαγγειακά προβλήματα στο 
Δήμο Καλαμάτας» με κωδικό ΟΠΣ 5181161, στο Ε.Π. 
«Πελοπόννησος 2014-2020».  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η απόφαση ένταξης της εν λόγω πράξης 
με ποσό χρηματοδότησης 1.238.016,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

567 ΕΗΔ3 Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  του 
Συμφώνου Συνεργασίας  μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και της 
«ΦΑΡΙΣ» για την Πράξη με τίτλο «Ψηφιακή Πινακοθήκη Δήμου 
Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζεται τακτικό μέλος ο κ. Μπασακίδης Νικόλαος και 
αναπληρωματικό  ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας.  

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

568 1.  Έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Σεπτεμβρίου οικον. 
έτους 2022. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
& ΛΙΑΠΠΑΣ), αφού ελέγχονται, γίνονται αποδεκτά τα οικονομικά 
στοιχεία του μηνός Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

43 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Φάβας Γεώργιος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 9. Αγγελήςς Αναστάσιος 

5. Μπασακίδης Νικόλαος  
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569 2.  Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 3ου 
τριμήνου οικον. έτους 2022. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
& ΛΙΑΠΠΑΣ), μετά τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων 3ου  τριμήνου 
2022, υποβάλλεται σχετική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

- 3.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

570 4.  Προέγκριση έναρξης διαδικασιών σύναψης προγραμματικής 
σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΥΑΚ για 
την εκτέλεση του έργου  «Έργα αποχέτευσης ομβρίων για την 
αποτροπή κινδύνου καταστροφών από έντονα καιρικά 
φαινόμενα». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η έναρξη των διαδικασιών σύναψης της 
προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

571 5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 
2023». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 
13/2022 μελέτης προϋπολογισμού 206.550,78 € με ΦΠΑ και  οι όροι 
διακήρυξης όπως καταρτίσθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

572 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Παροχή δεκατιανού σε μαθητές σχολείων του Δήμου 
Καλαμάτας και για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού 
Σχολείου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές των υπ’ αριθμ. α) 
12/2022 μελέτης προϋπολογισμού 180.229,35 € με ΦΠΑ και β)  4/2022 
μελέτης προϋπολογισμού 174.818,91 € με ΦΠΑ και οι όροι διακήρυξης 
όπως καταρτίσθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

573 7.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου 
«Ανέγερση κτιρίου στέγασης έκθεσης προβολής αλιείας και 
θάλασσας Δήμου Καλαμάτας» της πράξης «Εκθεσιακό κέντρο 
προβολής αλιείας & θάλασσας Δήμου Καλαμάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
& ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν 
από το Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

574 8.  Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο 
«Ανέγερση κτιρίου στέγασης έκθεσης προβολής αλιείας και 
θάλασσας Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση της επιτροπής αποτελούμενη 
από δημοτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

575 9.  Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τον 
«Καθαρισμό Γραφείων – Κτιρίων 2022».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στον ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟ με ποσό προσφοράς 
63.498,76 €. 
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576 10.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση – αναβάθμιση – 
εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτιρίων Δημοτικού Θεάτρου 
Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στον εταιρεία «ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕ», 
με μέση έκπτωση 26,77%. 

 

577 11.  Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διεξαγωγής του 
δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «Δαπάνες 
απομάκρυνσης από το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος των 
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται τα πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΧΑΪΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με προσφερόμενη τιμή 169.632,00 € με ΦΠΑ. 

578 12.  Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του 
έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση  
περιβάλλοντα χώρου στο γήπεδο  Παλιάμπελα  και  προμήθεια  
και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών στο γήπεδο της 
Δυτικής Παραλίας». 

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

579 13.  Έγκριση παράτασης (οριακή προθεσμία) εκτέλεσης του έργου 
«Ανάπλαση οδού Πλαστήρα».  

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2022 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

580 14.  Έκδοση εντάλματος προπληρωμής δαπανών για επεκτάσεις, 
τροποποιήσεις, παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ, μετατοπίσεις 
μετρητών και παροχές ισχύος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
33.613,02 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Κουλουμβάκου 
Παναγιώτη, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

581 15.  Χρονική επέκταση της σύμβασης για την «Προμήθεια γάλακτος 
για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επέκταση μέχρι 18-10-2023 ή ενωρίτερα 
στην περίπτωση που εξαντληθεί το συμβατικό αντικείμενο, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής παραλαβής και 
παρακολούθησης της σύμβασης. 

582 16.  Χορήγηση βοηθήματος για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση βοηθημάτων συνολικού ποσού 
300,00 €, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος Κοινωνικής 
Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

583 17.  Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια τεσσάρων (4) 
γλυπτικών δημιουργιών (εθιμοτυπικά Γραφείου Δημάρχου). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 1.884,80 €, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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584 18.  Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας 
στη διεξαγωγή των Πανελληνίων Αγώνων Νεφροπαθών και 
Μεταμοσχευμένων της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών 
και Μεταμοσχευμένων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 4.000,00 €, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

585 19.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών 
εορταστικού στολισμού και εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των 
εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που θα υλοποιηθούν 
από το Δήμο Καλαμάτας και την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου 
Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
& ΛΙΑΠΠΑΣ) εξειδικεύεται πίστωση ποσού 144.855,20 €, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

586 20.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση 
συλλόγων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εξειδικεύονται οι παρακάτω 
πιστώσεις για την  επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων: 

i. 500,00 € για την επιχορήγηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, για την πραγματοποίηση της Γιορτής Τσικουδιάς 

ii. 800,00 € για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΛΑΤΙΝΟΓΕΝΩΝ ΧΟΡΩΝ ¨SOUTH SALSA¨, για τη διοργάνωση του 
South Salsa Festival 

σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

- 21.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

587 22.  Έγκριση   κίνησης  υπηρεσιακών  οχημάτων  εκτός  ορίων 
Δήμου Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ θεωρείται επιβεβλημένη η κίνηση του ΚΗΗ 4975 
οχήματος στις 5-10-2022 από Καλαμάτα προς Τρίπολη και επιστροφή 
αυθημερόν, για την μετάβαση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  

588 23.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δήμου Καλαμάτας.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών 
μέσω της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των 5.767,92 
€, σύμφωνα με την εισήγηση της υπόλογης υπαλλήλου κας  Αλεβίζου 
Μαρίας. 

589 24.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Πηγών.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών 
μέσω της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των 992,00 
€. 



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση   43 / 2022  – 14 / 10 / 2022  – 1:00 μ.μ. 

 Σελ. 5 από 5 

590 25.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
των Τμημάτων  Ταμείου και Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

- 26.  Ανάθεση νομικής υποστήριξης για την τελεσφόρηση της 
Διαδικασίας Έκπτωσης για τα έργα του Δήμου Καλαμάτας: α) 
«Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» και β) «Επισκευή κτιρίου 
πρώην κιν/φου Ηλέκτρα για επανάχρησή του, ως πολιτιστικού 
πολυχώρου (κιν/φος, πινακοθήκη κ.λ.π.)».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

591 27.  Νομική υποστήριξη υπαλλήλου Δήμου Καλαμάτας.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη της δημοτικής υπαλλήλου 
Σταματελοπούλου Αγγελικής, με δικηγόρο της επιλογής της, σύμφωνα 
με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

592 28.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 29/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, του νομικού προσώπου.   

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 
29/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου. 

 Καλαμάτα  18  Οκτωβρίου 2022     

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

 


