
Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση  47 / 2019  – 11 / 12 / 2019  – 13:10 

  Σελ. 1 από 4 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  47/2019 

Τετάρτη  11 Δεκεμβρίου 2019,   13:10 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

440 ΕΗΔ1 Απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨ της 
διοργάνωσης των εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση της διοργάνωσης στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨ αντί ποσού 39.510,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Φάβα Γεωργίου. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

441 1. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη πράξης 
τακτοποίησης – προσκύρωσης και αναλογισμού 
υποχρεώσεων τμημάτων των οδών:  

i. Δημοτικών οδών μεταξύ των Ο.Τ. (291α–291β), (271α–
271β) & (271α–291β–292β) 

ii. Μεθώνης μεταξύ των Ο.Τ. (68-53), (69-56) & (1344-630)    

iii. Κορώνης μεταξύ των Ο.Τ. (53-54) 

iv. Παπανικολή μεταξύ των Ο.Τ. (51-54) & (50-53) 

v. Δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. (46-68)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η οριστική παραλαβή της εν λόγω μελέτης, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 

442 2. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση 
κύριου οδικού δικτύου Τ.Κ. Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας (που 
επλήγησαν από τη θεομηνία της 7-9-2016)».  

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

47 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

4. Μαρινάκης Σαράντος 8. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Δρούγας Παντελής  
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443 3. Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 
Αρφαρών».   

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ)  υιοθετείται το πρακτικό 
της επιτροπής και κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό 
φορέα «δ.τ. ΔΟΜΗΚΑΤ ΕΕ (Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.) – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με μέση έκπτωση 52,81%. 

444 4. Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής 
σήμανσης (2019)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στους α) ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ, β) ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε. και γ) ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ, για τα είδη που μειοδότησε ο καθένας. 

445 5. Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και 
υλικών οδοστρωσίας (2019)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ – ΛΑΡΣΙΝΟΣ 
Α.Ε.», με προσφερόμενη τιμή 69.192,00 € με ΦΠΑ. 

446 6. Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – εκπαιδευτικού υλικού για 
διετία».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και κατακυρώνεται 
ο διαγωνισμός στους α) ΓΑΒΡΙΗΛ Β ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, β) 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γ) Π ΚΑΙ Φ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΟΕ και δ) ΤΣΕΡΠΕ ΜΑΡΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, για τα είδη 
που μειοδότησε ο καθένας ή που αναδείχθηκε ύστερα από κλήρωση για 
τα είδη που κατατέθηκαν ισότιμες προσφορές. 

447 7. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 50/2018 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου για την 
«Προμήθεια τροφίμων και παροχή φρέσκου γάλακτος έτους 
2017 – 2018», σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Α236/2019 
απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 50/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την προμήθεια φρέσκου γάλακτος και 
αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για το είδος αυτό η εταιρεία 
«ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΕ», σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

448 8. Κατάρτιση όρων και σύνταξη διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου 
«Ανάπλαση οδού Πλαστήρα».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για 
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του εν λόγω έργου, 
προϋπολογισμού 850.000,00 € με ΦΠΑ, όπως καταρτίστηκαν από το 
Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 
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449 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου «Ανάπλαση οδού Πλαστήρα».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση της επιτροπής, αποτελούμενης 
από τρία μέλη που προέκυψαν ύστερα από κλήρωση του ΜΗΜΕΔ, με 
τους αναπληρωτές τους, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

450 10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση 
ακινήτου στη Μαραθόλακα για τις ανάγκες της υπηρεσίας 
καθαριότητας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ)  εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από τη 
Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

451 11. Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας για 
την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών 
Αθηνών & Μπούτου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) -  (ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ)  εγκρίνονται οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από τον 
Αντιδήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάβα Γεώργιο. 

452 12. Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.  ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ)  γίνεται εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού, σύμφωνα 
με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

453 13. Απόδοση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου 
Καλαμάτας.  

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

i. 992,00 € για την Κοινότητα Αγίου Φλώρου. 

ii. 1.984,00 για την Κοινότητα Αριοχωρίου. 

iii. 1.984,00 για την Κοινότητα Αρφαρών.  

iv. 992,00 € για την Κοινότητα Πηδήματος. 

v. 992,00 € για την Κοινότητα Σταματινού. 

454 14. Έγκριση ενίσχυσης απόρων δημοτών με διατακτικές 
προμήθειας αναγκαίων για τη διατροφή τους ειδών (κρέας). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 11.980,26 € για την ενίσχυση  
απόρων, προκειμένου να τους χορηγηθεί κρέας ενόψει των εορτών, 
σύμφωνα με την εισήγηση και τη σχετική κατάσταση του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής & Εποπτείας Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

455 15. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου  α) στις 3-
12-2019 στην Τρίπολη (ΠΕΔ) και β) στις 9-12-2019 στην Αθήνα (Γ.Σ. 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ»). 
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456 16. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού 
επιμελητή για επίδοση και εκτέλεση πρωτοκόλλου διοικητικής 
αποβολής.  

 ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 55515/4-12-2019 Απόφαση 
Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η επίδοση και η εκτέλεση του υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 55028/2-12-2019 πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από 
καταληφθέν παράνομα τμήμα της οδού Ολυμπιονικών στην περιοχή 
«Παλιάμπελα». 

457 17. Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδας αποζημίωσης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 4/2010 
πράξη αναλογισμού.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση εκ μέρους του Δήμου αίτησης 
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και προσδιορίζεται 
το αιτούμενο ποσό της αποζημίωσης στο ίδιο ποσό που είχε αιτηθεί ο 
Δήμος για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας. 

458 18. Έγκριση ή μη άσκησης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής 
μονάδας αποζημίωσης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 1/2016 
πράξη αναλογισμού.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η άσκηση εκ μέρους του Δήμου αίτησης 
καθορισμού οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης και προσδιορίζεται 
το αιτούμενο ποσό της αποζημίωσης στο ίδιο ποσό που είχε αιτηθεί ο 
Δήμος για τον καθορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας. 

459 19. Χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές/τριες Α΄/θμιας 
Εκπαίδευσης που διαμένουν την Κοινότητα Αλωνίων, 
σχολικού έτους 2019-2020, από το Κληροδότημα «ΑΝΔΡΕΑ 
ΓΚΡΕΤΣΑ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση υποτροφιών σε δέκα (10) 
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. 

460 20. Παραλαβή έργου του Κληροδοτήματος «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ» με τίτλο «Επέκταση πλακόστρωτου 
εντός οικισμού Πηγών».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραλαβή του έργου δαπάνης 8.777,53 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Καλαμάτα  16 Δεκεμβρίου 2019    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


