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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  46/2020 

Τετάρτη  18 Νοεμβρίου 2020,   13:00 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

561  Έγκριση διενέργειας δαπάνης, μελέτης  και  τεχνικών 
χαρακτηριστικών για την προμήθεια τροφίμων και προϊόντων 
προστασίας και ευπρεπισμού για τους καταυλισμούς Ρομά του 
Δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης 
του COVID 19.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 6/2020 μελέτη, προϋπολογισμού 
6.503,73 € με ΦΠΑ,  τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η ανάθεση με 
διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

562 1.  Έγκριση ενίσχυσης απόρων δημοτών με διατακτικές 
προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών (κρέας). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 10.000,00 € για την 
ενίσχυση  απόρων, προκειμένου να τους χορηγηθεί κρέας ενόψει των 
εορτών Χριστουγέννων, σύμφωνα με την εισήγηση και τη σχετική 
κατάσταση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων 
της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

563 2.  Χρηματικό βοήθημα σε οικογένειες για αντιμετώπιση έκτακτης 
και σοβαρής ανάγκης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση συνολικού ποσού 800,00 €, για τη 
χορήγηση χρηματικού βοηθήματος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας. 

564 3.  Επέκταση συμβάσεων τροφίμων για την κάλυψη του 
δημοτικού συσσιτίου.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η ποσοτική επέκταση των συμβάσεων με 
τους προμηθευτές που είχαν προκύψει μετά από διαγωνιστική 
διαδικασία, μέχρι 50% της αξίας τους,  σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

46 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Οικονομάκου Μαρία 

4. Μαρινάκης Σαράντος 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Δρούγας Παντελής  
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565 4.  Καθορισμός δημοτικών τελών 2021.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) – (ΛΕΥΚΟ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ) γίνεται εισήγηση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό των δημοτικών τελών, 
σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

566 5.  Περί αναγκαιότητας λήψης δανείου για τη διάνοιξη και 
κατασκευή οδών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ) διαπιστώνεται η ανάγκη 
λήψης δανείου συνολικού ποσού 4.000.000,00 € και γίνεται σχετική 
εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

567 6.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2020 μελέτης του έργου με τίτλο 
«Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 62/2020 μελέτη, 
προϋπολογισμού 127.000,00 € με ΦΠΑ,  σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

568 7.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από 
Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος».  

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

569 8.  Έγκριση 6ου ανακεφαλαιωτικού - τακτοποιητικού πίνακα 
εργασιών του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 
& αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται ο 6ος ΑΠΕ, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

570 9.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά - 
Πελεκητό». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-6-2021, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

571 10.  Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών «Λειτουργία κινητής μονάδας επεξεργασίας 
Α.Σ.Α.». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ)  υιοθετούνται τα πρακτικά της 
επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία 
«ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.», με προσφερόμενη τιμή 1.858.140,00 € με ΦΠΑ. 

572 11.  Απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ» του 
εορταστικού στολισμού και της εικαστικής χριστουγεννιάτικης 
παρέμβασης στην πόλη και τις κοινότητες της Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ)  εγκρίνεται η ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση 
¨ΦΑΡΙΣ¨ αντί ποσού 58.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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573 12.  Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της διαδικασίας 
ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την προμήθεια υφασμάτινων 
μασκών προστασίας, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στο 
πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του COVID 19.  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η  
ανάθεση της προμήθειας 1.000 μασκών στην ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 
ΝΤΑΒΟΥΤΙΑΝ αντί 2,00 € / τεμάχιο. 

574 13.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης, μελέτης και τεχνικών 
χαρακτηριστικών για την παροχή υπηρεσιών απολυμάνσεων, 
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
διάδοσης του COVID 19.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 45/2020 μελέτη, 
προϋπολογισμού 3.720,00 € με ΦΠΑ,  τα τεχνικά χαρακτηριστικά και 
η ανάθεση με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

575 14.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου Καλαμάτας. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών 
μέσω της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των: 

i. 1.984,00 € για την Κοινότητα Αιθαίας. 

ii. 1.984,00 € για την Κοινότητα Αντικαλάμου. 

iii. 989,58 € για την Κοινότητα Λαδά. 

iv. 992,00 € για την Κοινότητα Πολιανής. 

v. 992,00 € για την Κοινότητα Σπερχογείας. 

576 15.  Έγκριση τρόπου συγκομιδής ελαιοκάρπου δημοτικών 
ελαιοδέντρων ελαιοκομικής περιόδου 2020 – 2021.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται να γίνει συγκομιδή α) για τα εκμισθωμένα 
που έχει λήξει η μίσθωση από τους ίδιους μισθωτές ή από νέους 
ενδιαφερόμενους και β) για αυτά που δεν είχαν εκμισθωθεί από νέους 
ενδιαφερόμενους, με τους ίδιους του τελευταίου διαγωνισμού, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπάκα Ιωάννη, όπως 
διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της εισήγησης. 

577 16.  Έγκριση τρόπου συγκομιδής ελαιοκάρπου δημοτικών 
ελαιοδέντρων ελαιοκομικής περιόδου 2020 – 2021, 
κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται να γίνει συγκομιδή από ενδιαφερόμενο που 
θα πληροί συγκεκριμένους όρους και κριτήρια, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

- 17.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

- 18.  Έγκριση ή μη παραίτησης από ένδικο βοήθημα.  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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578 19.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 201/2020 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. 201/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

Καλαμάτα  23 Νοεμβρίου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


