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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  45/2022 

 Τετάρτη  26 Οκτωβρίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

611 ΕΗΔ1 Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού 
συμβολαίου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 
και του Δήμου Καλαμάτας, για την εκτέλεση του επενδυτικού 
έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης 
αστικού τοπίου Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας 
- Μελέτες Ωρίμανσης και Κατασκευή», ενταγμένου στο 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΠΑΡΩΝ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται ο ορισμός του 
προτεινόμενου από τον εντεταλμένο του συλλόγου συμβολαιογράφων, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

612 1.  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη συμμετοχή του Δήμου 
Καλαμάτας στο έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που 
χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 2.0. 

ΟΜΟΦΩΝΑ διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

613 2.  Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών και έγκριση 
μελετών στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας 14 
«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της 
αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο 
«Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής Συλλογής 
Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as you throw 
– Gain as you sort».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνονται 
το πρακτικό της επιτροπής διερεύνησης τιμών και οι μελέτες α) 
11/2022 με τίτλο «Προμήθεια μέσων προσωρινής αποθήκευσης για τη 
χωριστή συλλογή αστικών αποβλήτων» προϋπολογισμού 492.900,00 € 
άνευ ΦΠΑ, β) 12/2022 με τίτλο «Προμήθεια πλατφόρμας για την 
εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ¨Πληρώνω όσο πετάω¨» 
προϋπολογισμού 125.000,00 € άνευ ΦΠΑ και γ) 13/2022 με τίτλο 
«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης πιλοτικών δράσεων 
διαχείρισης της χωριστής συλλογής αστικών αποβλήτων στον Δήμο 
Καλαμάτας» προϋπολογισμού 256.900,00 € άνευ ΦΠΑ, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

45 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 6. Κανάκης Βασίλειος 

2. Φάβας Γεώργιος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μπασακίδης Νικόλαος 9. Σκοπετέας Αναστάσιος 

5. Αθανασόπουλος Κων/νος  
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614 3.  Επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 55674/15-6-2022 ένστασης του 
αναδόχου του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Καλαμάτας» κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 50564/30-5-2022 
απόφασης έκπτωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) απορρίπτεται η ένσταση, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

615 4.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
και 1ης συμπληρωματικής  σύμβασης του έργου «Ανάπλαση 
οδού Πλαστήρα». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 2ος ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1η 
συμπληρωματική  σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

616 5.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 550/2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς το σκέλος της έγκρισης του 3ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και της 1ης επέκτασης της 
σύμβασης του έργου «Ανάπλαση δικτύου οδών και 
πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, 
Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου 
παιδότοπου» και εκ νέου έγκριση αυτών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 550/2022 απόφαση και 
εγκρίνονται εκ νέου ο 3ος ΑΠΕ και η 1η επέκταση της  σύμβασης, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

617 6.  Έγκριση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του 
έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρου υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του 
Δήμου Καλαμάτας».  

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

618 7.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση 
δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) 
εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 28-2-2023 σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

619 8.  Χρονική επέκταση του συμφωνητικού για την παροχή 
υπηρεσιών «Φυτοπροστασία αλσυλλίων και υπόλοιπων χώρων 
πρασίνου (2021)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση μέχρι 3-5-2023, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

620 9.  Αναπροσαρμογή τιμών σε προϊόντα τα οποία εντάσσονται στο 
συμφωνητικό που αφορούν στην «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού ετών 2021 – 2022». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αναπροσαρμογή τιμών, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 
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621 10.  Αναπροσαρμογή στην τιμή της προμήθειας γάλακτος για τους 
δικαιούχους εργαζόμενους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αναπροσαρμογή από 1,00 € σε 1,02 € πλέον 
ΦΠΑ ανά λίτρο γάλακτος, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής 
παραλαβής. 

622 11.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους 
του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 
11/2022 μελέτης προϋπολογισμού 340.943,59 € με ΦΠΑ και  οι όροι 
διακήρυξης όπως καταρτίσθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

623 12.  Έγκριση δαπάνης για κατεδάφιση παλαιού κτίσματος επί της 
οδού Μαινάλου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 1.115,00 € και η μετέπειτα 
είσπραξη του ποσού αυτού από τον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

624 13.  Απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» του 
εορταστικού στολισμού και των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια 
των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΑΝΑΚΗΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» 
αντί ποσού 134.855,20 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

625 14.  Έκτακτη επιχορήγηση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκτακτη επιχορήγηση με το ποσό των 
70.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Μαρινάκη Σαράντου. 

626 15.  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 του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & 
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΚΟΒΙΤΙΚΩΝ & 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης 

ii. 700,00 € για την επιχορήγηση του ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης 

iii. 500,00 € για την επιχορήγηση του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΗΓΩΝ, για τη διοργάνωση γιορτής κάστανου και 
παραδοσιακών προϊόντων 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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627 16.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη 
Νικολάου την 1-11-2022 στην Τρίπολη (ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 
152) και εν συνεχεία στη Λάρισα (ΕΤΗΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΔΙΚΤΥΟΥ MAJOR CITIES OF EUROPE) έως 4-11-2022.  

628 17.  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 4975 στις 17-10-2022 από Καλαμάτα προς Τρίπολη  και 
επιστροφή αυθημερόν για τη μεταφορά του Διευθυντή Τεχνικών 
Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ κ. Διαμαντόπουλου Βασιλείου και του 
ειδικού συνεργάτη του Δήμου κ. Κουτραφούρη Βασιλείου στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.   

 του ΚΗΗ 2815 οχήματος στις 20-10-2022 από Καλαμάτα προς 
Πύλο και επιστροφή αυθημερόν για την μετάβαση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου στις επετειακές εκδηλώσεις 
για τον εορτασμό της Ναυμαχίας του Ναβαρίνο.     

 του ΚΗΗ 2815 οχήματος στις 17-10-2022 από Καλαμάτα προς 
Τρίπολη  και επιστροφή αυθημερόν για την μετάβαση του κ. 
Δημάρχου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου.     

 του ΚΗΗ 2815 οχήματος στις 19-10-2022 από Καλαμάτα προς 
Αθήνα και επιστροφή αυθημερόν για την μετάβαση του κ. 
Δημάρχου και της ειδικής συνεργάτιδας του Δημάρχου κας 
Μαυρέα Άστρης στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να 
ταξιδέψουν στην Αυστραλία.     

629 18.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών και του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας. 

630 19.  Ανάθεση δικαστικών υποθέσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η ανάθεση στη 
δικηγόρο Αθηνών κα Μαντζώρου Μυρτώ του χειρισμού των αγωγών 
εργαζομένων κατά του Δήμου Καλαμάτας, που εκδικάζονται ενώπιον 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
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631 20.  Νομική υποστήριξη αιρετού. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη στο δημοτικό σύμβουλο 
κ. Φάβα Γεώργιο, για αδίκημα που του αποδίδεται κατά την ενάσκηση 
των καθηκόντων του ως αρμόδιου Αντιδημάρχου για την περισυλλογή 
και διαχείριση αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Νομικής Υπηρεσίας. 

632 21.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 220/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. 
έτους 2022, του νομικού προσώπου.   

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 
220/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου. 

633 22.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 165/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην τροποποίηση του ετήσιου 
προγράμματος δράσης και προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 
2022 της επιχείρησης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΚΑΝΑΚΗΣ) - (ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 165/2022 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 

634 23.  Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικον. έτους 2022, 
κληροδοτήματος «ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ψήφιση πιστώσεων, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

 Καλαμάτα  31  Οκτωβρίου 2022     

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

 


