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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  30/2021 

Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021,   13:10 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

358 ΕΗΔ1 Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Αξιοποίηση – αναβάθμιση – εκσυγχρονισμός 
συγκροτήματος κτιρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και 
περιβάλλοντος χώρου». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΠΑ.ΜΕ. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» 
με μέση έκπτωση 29,00%. 

359 ΕΗΔ2 Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στις δαπάνες διοργάνωσης του 
Φεστιβάλ ανάδειξης δημιουργίας και προβολής ταλέντου 
μουσικών & χορευτικών σχημάτων – SHOWCASE FESTIVAL. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 
2.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Μαρινάκη Σαράντου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

360 1. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων.  ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η δωρεά προϊόντων που προσφέρονται 
στο Δήμο Καλαμάτας από S/M ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Αρωγής της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας. 

361 2. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2021.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) – (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΛΙΑΠΠΑΣ) γίνεται εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, 
σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

30 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος 8. Λιάππας Λεωνίδας 

4. Δρούγας Παντελής 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  

  



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση   30 / 2021  – 2 / 7 / 2021  – 13:10 

  σελ. 2 από 4 

362 3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου και του 
Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου 
έργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού τύπου σταθμού 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Καλαμάτας Μεσσήνης στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων βάσει 
ΠΕΣΔΑ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου. 

363 4. Επί του 3ου της επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού   
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμοί γραφείων – κτιρίων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα 
«ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΗΛΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ – ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ», με ποσό οικονομικής προσφοράς 
56.646,37 € με ΦΠΑ.  

364 5. Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοικτού 
ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπώσεων για 
τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στους οικονομικούς φορείς α) 
«ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», β) 
«ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ», γ) εταιρεία 
«PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. PRINTFAIR ΕΠΕ» και δ) εταιρεία «CLOUDPRINT 
DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με δ.τ. 
CLOUDPRINT ΙΚΕ», για τα είδη που μειοδότησε ο κάθε ένας ή που 
αναδείχθηκε ύστερα από κλήρωση για τα είδη που κατατέθηκαν 
ισότιμες προσφορές. 

365 6. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΧΑΡΙΤΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», με μέση έκπτωση 64,02%.  

366 7. Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού 
πόλης». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «Π. ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ – Π. 
ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ Ο.Ε. με δ.τ. ¨ΕΡΓΟΔΟΜΗ¨», με μέση έκπτωση 
37,89%. 

367 8. Επί αιτήματος του προσωρινού αναδόχου του έργου 
«Ολοκλήρωση κατασκευής Ανοικτού Θεάτρου Καλαμάτας» για 
παράταση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.   

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & 
ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η παράταση μέχρι 8-7-2021, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου. 
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368 9. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντα 
χώρου στο γήπεδο ¨Παλιάμπελα¨ & προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικής κερκίδας θεατών στο γήπεδο της Δυτικής Παραλίας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 
παράταση μέχρι 30-9-2021, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

369 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων στην 
κεντρική προκυμαία Λιμένα Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 29-8-2021, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

370 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Ασπροχώματος». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΛΙΑΠΠΑΣ) εγκρίνεται η παράταση μέχρι 31-
10-2021, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

371 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά – Πελεκητό».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 30-9-2021, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

372 13. Έγκριση επέκτασης της σύμβασης για την «Προμήθεια ετοίμου 
σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η επέκταση της 
σύμβασης κατά 50%, ήτοι για ποσό 74.147,04 € με ΦΠΑ,  σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

373 14. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης 
μνημοσύνου και εκδήλωσης μνήμης για τα θύματα και τους 
αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.  

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

374 15. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών συμμετοχής 
του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση συνεδρίου της Ένωσης 
Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου με το ποσό των 
800,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη 
Σαράντου. 

375 16. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς καταλόγους.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

376 17. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι  μετακινήσεις του κ. Δημάρχου  α) στις 2-
7-2021 στην Κόρινθο (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΤΑ) και β) στις 5-7-2021 στην Αθήνα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ). 
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377 18. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία 
αφορά στην έγκριση του Ισολογισμού οικον. έτους  2020 του 
νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 
5/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου. 

Καλαμάτα  5 Ιουλίου 2021    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


