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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  25/2020 

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Τετάρτη  1 Ιουλίου 2020,   13:10 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

273 ΕΗΔ1 Επί του πρακτικού της επιτροπής διενέργειας φανερής 

επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων 

αιγιαλού, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Καλαμάτας, προς 

τρίτους με σύμβαση μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος 

για την τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής που 

εξυπηρετούν τους λουόμενους του Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) υιοθετείται το πρακτικό 
και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «CRAZY BLOOM 

EE» για τη θέση «Έναντι χειμάρρου ¨Κερεζένια¨ ανατολική 

παραλία Καλαμάτας», αντί ποσού 3.000,00 €. 

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

274 1.  Απαλλαγή δημοτικών τελών των επιχειρήσεων και 

επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται επί της οδού 

Ιατροπούλου, από Σιδηροδρομικού Σταθμού έως Νέδοντος, 

λόγω εκτέλεσης έργων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την εν 

λόγω απαλλαγή κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των έργων, 
σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

275 2.  Επί των πρακτικών της επιτροπής  διενέργειας ανοικτού 

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμου 

σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας 
«ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με προσφερόμενη 
τιμή 148.478,22 € με ΦΠΑ. 

25 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Χριστόπουλος Ιωάννης 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

4. Μαρινάκης Σαράντος  

5. Δρούγας Παντελής  
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276 3.  Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της διαδικασίας 

ανάθεσης με διαπραγμάτευση, για την «Προμήθεια πλαστικών 

δοχείων ps (κεσέδες), για την ανάγκη του δημοτικού 

συσσιτίου».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η  
ανάθεση στον ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡ. ΙΩΑΝΝΗ, με προσφερόμενη 
τιμή 2.289,04 € με ΦΠΑ. 

277 4.  Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της διαδικασίας 

ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την «Μίσθωση 

μηχανημάτων και αυτοκινήτων για συμπληρωματικές 

επεμβάσεις στη Μαραθόλακα, λόγω κήρυξης του Δήμου σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της 
επιτροπής και εγκρίνεται η  ανάθεση στον ΙΣΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ-ΣΩΖΩΝ 
με προσφερόμενη τιμή 34.992,80 € με ΦΠΑ.  

278 5.  Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 

διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 

υπηρεσία «Λοιπά ασφάλιστρα (Ασφάλιστρα για παιδικές χαρές 

Δήμου Καλαμάτας)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 23/2020 μελέτη, 
προϋπολογισμού 22.992,00 € με ΦΠΑ και οι όροι, όπως 
καταρτίστηκαν από το Τμήμα Πάρκων Αλσυλλίων και Παιδικών 

Χαρών της Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

279 6.  Χρονική επέκταση του συμφωνητικού για την παροχή 

υπηρεσιών «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση για ένα (1) μήνα ή έως 
την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

280 7.  Χρονική επέκταση του συμφωνητικού για την παροχή 

υπηρεσιών «Β’  δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος 

παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2019)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση για ένα (1) μήνα ή έως 
την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου,  σύμφωνα με την 

εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

281 8.  Παράταση χρόνου ισχύος διάρκειας σύμβασης για την 

«Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης» 2019. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η παράταση μέχρι 20-9-2020, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  

282 9.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (wc) 

Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα 
με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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283 10.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 

ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «Ανακατασκευή (retoppinc) στίβου 

Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα 
με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

284 11.  Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 88/2020 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην εξειδίκευση  

πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 

6ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς».  

ΟΜΟΦΩΝΑ επικαιροποιείται η απόφαση σχετικά με την εξειδίκευση 

πίστωσης 3.000,00 € για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση 
του 6ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς, ως προς την ημερομηνία 
διεξαγωγής του Φεστιβάλ, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

- 12.  Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης 

διοργάνωσης εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020».  

Αρχικά ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ το θέμα αλλά τελικά συζητήθηκε στο τέλος.  

285 13.  Εξειδίκευση  πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο 

εθιμοτυπικών επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων που 

πραγματοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας, για το υπόλοιπο του 

έτους 2020.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 8.911,88 €, 
για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, σύμφωνα με την 

εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

286 14.  Εξειδίκευση  πιστώσεων  για την οικονομική  ενίσχυση 

συλλόγων – φορέων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 800,00 € για την επιχορήγηση 

του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑΙΩΝ ¨ΠΑΝΑΓΙΑ Η 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ¨», για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

287 15.  Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το πρόγραμμα 

Genesis.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με την εισήγηση της 

Διεύθυνσης Οικονομικών. 

288 16.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 

καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις 
εισηγήσεις της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

289 17.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 

Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 29-6-
2020  στο Άργος (Παρουσίαση Προγράμματος ¨ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ¨). 

290 18.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου 

κληροδοτήματος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη 73,74 €, σύμφωνα με την 

εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση  25 / 2020  – 1 / 7 / 2020  – 13:10 

  Σελ. 4 από 4 

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

Διεύθυνσης Οικονομικών. 

291 19. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 186/2020 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής σχετικής με τον ορισμό δικηγόρων για θέματα 

κληροδοτημάτων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάκληση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

292 12. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης 

διοργάνωσης εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2020». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ο κ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 
15.596,00 €, για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

Καλαμάτα  6 Ιουλίου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


