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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  31/2021 

Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021,   13:15 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

378 ΕΗΔ1 Αποδοχή της  Απόφασης  Ένταξης του έργου με τίτλο 
«Δημιουργία ψηφιακού μουσείου – Κέντρου προβολής 
διπλωματίας, Καλαμάτα» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η απόφαση ένταξης του εν λόγω 
έργου προϋπολογισμού 21.075,00 €. 

379 ΕΗΔ2 Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού 
προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται ο προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

380 1. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες».   

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Δ. ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ δτ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με μέση έκπτωση 
43,21%. 

381 2. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας 
(2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και  

 απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου «ΛΑΜΠΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», διότι δεν κατέθεσε φορολογική 
ενημερότητα. 

 κηρύσσεται άγονος ο διαγωνισμός καθώς οι υπόλοιποι 
συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δεν έχουν δεχθεί την παράταση 
ισχύος των προσφορών τους. 

31 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Χριστόπουλος Ιωάννης 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος 8. Αγγελής Αναστάσιος 

4. Δρούγας Παντελής  

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  
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382 3. Επί του 4ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης και συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 
πόλης».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση έκπτωση 53,00%. 

 

383 4. Χρηματικό βοήθημα σε δημότη για αντιμετώπιση έκτακτων και 
σοβαρών αναγκών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 250,00 €, για τη χορήγηση 
χρηματικού βοηθήματος, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

384 5. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης  
δράσεων στα πλαίσια εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη 
της Επανάστασης του 1821.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εξειδικεύεται πίστωση ποσού 126.780,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη 
Νικολάου. 

385 6. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών δύο θεατρικών 
παραστάσεων του Μεσσηνιακού Ερασιτεχνικού Θεάτρου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 2.490,00 €, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

386 7. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής 
του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση της 1ης Πελοποννησιακής 
Έκθεσης Ζυθοποιών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 
3.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Μαρινάκη Σαράντου. 

387 8. Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη 
συνδιοργάνωση σεμιναρίου αξιοποίησης αρωματικών 
φαρμακευτικών φυτών στην διατροφή και την 
επιχειρηματικότητα.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 800,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

388 9. Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 1.500,00 € για την  επιχορήγηση  
του αθλητικού συλλόγου «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», για τη διοργάνωση αγώνα Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Καρτ 2021. 

389 10. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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- 11. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

390 12. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 
παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στην 
Κοινότητα Μ. Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας, προς τρίτους, με 
σύμβαση μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για την 
τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.  

ΟΜΟΦΩΝΑ καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

391 13. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου επί αιτήματος 
μείωσης ενοικίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19).  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας 
σύμφωνα με την οποία η μισθώτρια εταιρεία ακινήτου (θερινός 
κινηματογράφος) δικαιούται μείωση του μηνιαίου μισθώματος κατά 
40% α) για το μήνα Μάιο 2020 ως κλειστή επιχείρηση με απόφαση 
της πολιτείας και β) για τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο ως 
πληττόμενη επιχείρηση. 

392 14. Έγκριση ή μη άσκησης ενδίκου βοηθήματος (αγωγής).  ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται η άσκηση αγωγής απόδοσης ακινήτου (κυλικείο εντός 
αλσυλλίου Αλμυρού Βέργας) η μίσθωση του οποίου έχει λήξει, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

393 15. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής 
σύμβασης 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. 

394 16. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 142/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 
2021, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 
142/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου. 

395 17. Σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων του Κληροδοτήματος 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) - (ΑΠΕΧΕΙ ο κ. 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται: 

 η ανάθεση σε ανεξάρτητο ορκωτό εκτιμητή για σύνταξη πλήρους 
και λεπτομερούς χρηματοοικονομικής έκθεσης, που θα αποτελέσει 
την αφετηρία για τη θεμελίωση των σημείων διαπραγμάτευσης με 
τον υποψήφιο επενδυτή,  
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 η δαπάνη έως του ποσού των 3.000,00 € συν ΦΠΑ που θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας επειδή 
το χρηματικό υπόλοιπο του κληροδοτήματος δεν επαρκεί  και θα 
επιστραφεί στο Δήμο μόλις το κληροδότημα αποκτήσει το 
ανάλογο ποσό, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

Καλαμάτα  15 Ιουλίου 2021    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


