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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  26/2022 

Παρασκευή  24 Ιουνίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

   Η συνεδρίαση, απόντος του Προέδρου κ. Μαρινάκη Σαράντου, 
διεξάγεται υπό την Προεδρεία του Αντιπροέδρου κ. Τζαμουράνη 
Βασιλείου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

348 ΕΗΔ1 Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπανών παροχής 
κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των ΚΔΑΠ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η χρηματοδότηση ύψους  242.477,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης 
της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

349 ΕΗΔ2 Έγκριση λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης 
«ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» σε τρεις κατασκηνωτικές 
περιόδους και πρόσληψης ειδικού προσωπικού για τις ανάγκες 
λειτουργίας αυτής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η λειτουργία της κατασκήνωσης σε τρεις 
κατασκηνωτικές περιόδους και η πρόσληψη ειδικού προσωπικού, 
διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου (έως 2 μήνες), σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών.   

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

350 1.  Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων για την πληρωμή 
απαλλοτριώσεων και επικειμένων για τη διάνοιξη οδών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή 
των όρων, όπως αυτοί τέθηκαν από το Τ.Π.&Δ., για τη λήψη δανείου 
συνολικού ποσού 1.041.434,00 €, σύμφωνα με την πρόταση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

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

26 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Τζαμουράνης Βασίλειος 6. Δρούγας Παντελής 

2. Φάβας Γεώργιος 7. Κοσμόπουλος  Βασίλειος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Μπασακίδης Νικόλαος  
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352 3.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 
38/2022 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 
προϋπολογισμού 119.998,89 € με ΦΠΑ και  οι όροι διακήρυξης όπως 
καταρτίσθηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

353 4.  Επί του 5ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης (2022)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και  

 απορρίπτεται η προσφορά του ΞΥΔΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, λόγω 
μικρότερης διάρκειας από την απαιτούμενη της εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής και 

 αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ» με ποσό προσφοράς 94.091,20 € με ΦΠΑ. 

354 5.  Έγκριση ενοποίησης τμημάτων του διαγωνισμού για 
«Υπηρεσίες ηχητικών-φωτιστικών και χειρισμού αυτών, για την 
κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2022 & 2023».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ενοποίηση των τμημάτων 6 & 7 που αφορούν 
στις ανάγκες του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2022, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

355 6.  Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση μνημόσυνου και 
εκδήλωσης μνήμης για τα θύματα και τους αγνοουμένους  της 
τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 900,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

356 7.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση 
συλλόγων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εξειδικεύεται πίστωση 
1.000,00 € για την επιχορήγηση του Α.Σ. ΠΕΡΣΕΑΣ για τη διεξαγωγή 
αγώνων του ολυμπιακού αθλήματος Μουάι Τάι, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

357 8.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων Άριος, 
Βρομόβρυσης και Θουρίας.  

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

 1.984,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Άριος  

 992,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Βρομόβρυσης. 

 1.984,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Θουρίας. 

358 9.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 23-6-2022 
στην Αθήνα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ). 
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359 10.  Έγκριση  κίνησης  υπηρεσιακών οχημάτων εκτός  ορίων 
Δήμου Καλαμάτας.   

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

 του ΚΗΙ 4171 οχήματος στις 23-6-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα 
και επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.   

 του ΚΗΗ 4972 οχήματος στις 23-6-2022 και στις 27-6-2022 από 
Καλαμάτα προς Αρχαία Επίδαυρο και επιστροφή αυθημερόν για την 
μεταφορά κατασκευών και υλικών.   

 του ΚMN 4963 οχήματος στις 24-6-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα 
και επιστροφή αυθημερόν για την μεταφορά του ΜΕ 139123 
σαρώθρου σε συνεργείο επισκευής. 

360 11.  Συγκρότηση επιτροπής  για  1) την παραλαβή φυσικού 
εδάφους και 2)  τον  χαρακτηρισμό εδαφών για το έργο 
«Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα 
Αρτεμισίας - Δ.Ε. Καλαμάτας - Π.Ε. Μεσσηνίας».  

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

361 12.  Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη 
συμβολαιογραφικής πράξης λύσης χρησιδανείου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο ορισμός του προτεινόμενου από τον 
εντεταλμένο του συλλόγου συμβολαιογράφων, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

362 13.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 114/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην έγκριση του ισολογισμού οικον. έτους 2018 
του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 114/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

 Καλαμάτα  27  Ιουνίου 2022     

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  α.α. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Βασίλειος Τζαμουράνης 

 


