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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  50/2022 

  Παρασκευή  25 Νοεμβρίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

689 1.  Αποδοχή δωρεάς προϊόντων για το Δημοτικό Κοινωνικό 
Παντοπωλείο. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά προϊόντων που προσφέρονται 
στο Δήμο Καλαμάτας από ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., 
LEADER Α.Ε. και NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

690 2.  Τροποποίηση σχεδίου προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
& ΛΙΑΠΠΑΣ) γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
τροποποίηση του σχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 
πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

691 3.  Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
έτους 2023, Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
& ΛΙΑΠΠΑΣ) καταρτίζεται το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του 
Δήμου Καλαμάτας και γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
ψήφιση αυτού, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

692 4.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
& ΛΙΑΠΠΑΣ) γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρόταση του 
Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών, 
όπως συμπληρώθηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπασακίδη Νικόλαο. 

693 5.  Συμφωνητικό συνεργασίας για τη διαχείριση μεταχειρισμένων 
ειδών ένδυσης και  υπόδησης, στο πλαίσιο του νέου Ε.Σ.Δ.Α. 
(Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων).   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με την 
εταιρεία RECYCOM, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων.  

50 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 6. Κοσμόπουλος 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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694 6.  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. 
19/2022 μελέτης προϋπολογισμού 206.932,83 € με ΦΠΑ και  οι όροι 
διακήρυξης όπως καταρτίσθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

695 7.  Έγκριση μελέτης, διενέργειας ανοιχτής διαδικασίας και 
κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παροχή υπηρεσίας 
«Συντήρηση οργανωμένων χώρου πρασίνου (2023)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 21/2022 μελέτη, προϋπολογισμού 
179.998,40 € με ΦΠΑ, η διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας και οι όροι 
διακήρυξης, όπως συντάχθηκαν από το Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

696 8.  Έγκριση διενέργειας ανοιχτής διαδικασίας και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης (2023)» και «Καθαρισμός οικοπέδων 
(2023)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η διενέργεια ανοιχτής διαδικασίας και οι όροι 
διακήρυξης, όπως συντάχθηκαν από το Τμήμα Γεωτεχνικών Έργων της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

697 9.  Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους χώρους και 
χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας» - έργο 1 
«Βιοκλιματική ανάπλαση πλατείας Φυτειάς».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της διακήρυξης, όπως καταρτίστηκαν 
από το Τμήμα Διαγωνισμών & Συμβάσεων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

698 10.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού 
για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανέγερση 
κτιρίου στέγασης έκθεσης προβολής αλιείας & θάλασσας 
Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «ΤΣΕΡΠΕΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ 
ΟΕ» με μέση έκπτωση 11,19%.  

699 11.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 1ου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα εργασιών του έργου «Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α΄ 
Φάση) από οδό Φαρών έως Ακρίτα».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΛΙΑΠΠΑΣ) -  
(ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ)  εγκρίνονται η παράταση προθεσμίας 
μέχρι 27-3-2023 και ο 1ος ΑΠΕ, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

700 12.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρου υγιεινής για την  
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του 
Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-1-2023 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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701 13.  Οριστικοποίηση της Απόφασης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών περί έκπτωσης του αναδόχου του έργου 
«Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά - Πελεκητό».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΠΑΡΩΝ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) οριστικοποιείται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 62991/4-7-2022 
απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

- 14.  Τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την 
Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Διαδραστικών Πολυμεσικών 
Συστημάτων (κωδικός ΟΠΣ: 5041844)».  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

702 15.  Επέκταση οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την 
εργασία   «Διαχείριση και λειτουργία των υπαίθριων σταθμών 
αυτοκινήτων (parking), βόρειο και κεντρικό, επί του ποταμού 
Νέδοντα».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ)  εγκρίνεται η επέκταση της σύμβασης μέχρι του ποσού των 
225.000,00 € με ΦΠΑ και για χρονικό διάστημα έως 31/12/2024, 
σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης.  

703 16.  Επί του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας  Δημοπρασιών, 
για την μίσθωση ακινήτων – οικοπέδων για δημιουργία 
ανοικτών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στο Δήμο 
Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισμός, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

704 17.  Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και 
προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δυο αγροτικών 
ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία 
βρίσκονται εντός των ορίων της κτηματικής περιφέρειας 
Μυρσινοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος του Δήμου 
Πύλου – Νέστορος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζεται το κατώτερο όριο μίσθωσης στο ποσό των 
800,00€ ετησίως και εγκρίνονται οι όροι, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

705 18.  Έγκριση τρόπου συγκομιδής ελαιόκαρπου δημοτικών 
ελαιόδεντρων ελαιοκομικής περιόδου 2022-2023.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαδικασία συγκομιδής ελαιοκάρπου,  
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

706 19.  Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη δανειστικού 
συμβολαίου μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 
και του Δήμου Καλαμάτας, για την καταβολή αποζημίωσης 
λόγω απαλλοτρίωσης  ακινήτων για τη διάνοιξη και κατασκευή 
οδών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο ορισμός του προτεινόμενου από τον 
εντεταλμένο του συλλόγου συμβολαιογράφων, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου & Αιρετών. 
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707 20.  Έγκριση – παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου για την 
«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων 
του Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται – παραλαμβάνεται το συμβατικό αντικείμενο, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών 
Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

708 21.  Απόδοση λογαριασμού δαπανών με χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής για τροποποιήσεις – επεκτάσεις δικτύου 
δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών, 
που ανέρχονται στο ύψος των 16.765,15 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

709 22.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων 
Αλωνίων, Ανεμομύλου, Νέδουσας, Σπερχογείας και Σταματινού.  

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

 992,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Αλωνίων. 

 992,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Ανεμόμυλου. 

 992,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Νέδουσας. 

 992,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Σπερχογείας. 

 992,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Σταματινού. 

- 23.  Εξειδίκευση πίστωσης για το έργο «Δημιουργία Ηλεκτρονικού 
Τουριστικού Ιστότοπου για την Καλαμάτα».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

710 24.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση 
συλλόγων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 1.000,00 € για την επιχορήγηση 
του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για την 
πραγματοποίηση εκδήλωσης, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

711 25.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 21 & 22-
11- 2022 στο Βόλο (ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΔΕ). 

712 26.  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 οχήματος στις 16-11-2022 από Καλαμάτα προς 
Τρίπολη και επιστροφή αυθημερόν, για την μετάβαση της 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων κας Κοκκωνίας Γιαννοπούλου και της 
υπαλλήλου της ιδίας Διεύθυνσης κας Κοφτερού Ελένης, για τη 
συμμετοχή τους στην επιμορφωτική ημερίδα «Κυκλική Οικονομία 
και Διαχείριση Απορριμμάτων»    
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 του ΚΗΗ 4171 οχήματος στις 21-11-2022 από Καλαμάτα προς 
Βόλο  και επιστροφή την επομένη 22-11-2022 για τη συμμετοχή 
του κ. Δημάρχου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.     

713 27.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 35/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αφορά στην αποδοχή έκτακτης 
επιχορήγησης από το Δήμο Καλαμάτας και στην τροποποίηση 
του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, του νομικού 
προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 35/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

714 28.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία 
αφορά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 
2022, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 7/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

715 29.  Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές/τριες Δημοτικών Σχολείων, 
σχολικού έτους 2021 – 2022, που διαμένουν στη Δημοτική 
Κοινότητα Αλωνίων, από το κληροδότημα «ΑΝΔΡΕΑ 
ΓΚΡΕΤΣΑ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση υποτροφιών σε επτά (7) 
μαθητές/τριες της Α/θμιας Εκπαίδευσης που διαμένουν στην Κοινότητα 
Αλωνίων, χρηματικού ποσού 400,00 € ανά μαθητή, σύμφωνα με το 
πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής και την εισήγηση του Τμήματος 
Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

716 30.  Επί αιτήσεων των μισθωτών ακινήτων ιδιοκτησίας 
κληροδοτήματος «ΑΝΔΡΕΑ ΓΚΡΕΤΣΑ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανανέωση των μισθώσεων, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου.  

 Καλαμάτα  28  Νοεμβρίου 2022     

Η Αν. Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Όλγα Παναγιωτοπούλου  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

 


