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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  38/2019 

Τετάρτη  16 Οκτωβρίου 2019,   12:00 μεσ.  

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

334 1.  Συνέχιση της διακοπείσας συζήτησης – διαδικασίας επί του 
υπ’ αριθμ. 13ου θέματος της προηγούμενης συνεδρίασης 
με τίτλο «Άνοιγμα φακέλου τεκμηριωμένης πρότασης για 
την εκμετάλλευση των ακινήτων στη Μ. Μαντίνεια, του 
κληροδοτήματος ¨ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ¨». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 

i. εγκρίνεται η συγκροτηθείσα από τον κ. Δήμαρχο επιστημονική επιτροπή 
αξιολόγησης της κατατεθείσας πρότασης 

ii. ανοίγεται ο φάκελος, καταγράφεται το περιεχόμενο και αποστέλλεται 
στην ανωτέρω επιστημονική επιτροπή για αξιολόγηση.  

335 2.  Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου – 
εκπαιδευτικού υλικού για διετία». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και  

i. αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι 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 και 

ii. εγκρίνεται η προμήθεια των ειδών που δεν κατατέθηκαν προσφορές με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 

336 3.  Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ, με προσφερόμενη τιμή 66.360,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

337 4.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό 
Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα 
κλπ) & αναβάθμιση υφιστάμενου παιδότοπου». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται να ζητηθεί από τον προσωρινό ανάδοχο η 
αιτιολόγηση του μεγάλου ποσοστού έκπτωσης 63,15%, ύστερα από 
πρόταση του κ. Τζαμουράνη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργείται 
πρόβλημα στο διαγωνισμό. 

 

38 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

4. Δρούγας Παντελής 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Αθανασόπουλος Κων/νος 
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338 5.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 79/2019 μελέτη του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το Τμήμα Προμηθειών & 
Αποθήκης της Διεύθυνσης  Οικονομικών. 

339 6.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων 
διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια δεκατιανού (σάντουιτς) σε μαθητές σχολείων 
του Δήμου Καλαμάτας» για το έτος 2020. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 14/2019 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης  Οικονομικών και οι όροι, όπως καταρτίστηκαν από το ίδιο 
Τμήμα. 

340 7.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  επιχορήγηση 
των αντίστοιχων συλλόγων - φορέων: 

i. 1.000,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΛΕΪΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨», για τη διοργάνωση 
εκδήλωσης. 

ii. 300,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΛΑΤΕΟΣ ¨Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ¨», για τη διοργάνωση πολιτιστικής 
εκδήλωσης.  

iii. 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΚΟΒΙΤΙΚΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», για τη διοργάνωση παραδοσιακής 
εκδήλωσης. 

iv. 600,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΟΛΙΑΝΙΤΩΝ ¨Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ¨», για τη διοργάνωση της «1ης 
Γιορτής Μήλου».  

v. 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», για τη διοργάνωση εκδήλωσης.  

vi. 300,00 € για την επιχορήγηση του «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ», για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων. 

vii. 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ ¨Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΔΑΣ¨», 
για την πραγματοποίηση αγοράς τοπικών προϊόντων. 

viii. 800,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΡΒΕΛΑΙΩΝ ¨ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ¨», για τη διοργάνωση 
εκδήλωσης. 
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ix. 500,00 €, για την επιχορήγηση του «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΗΓΑΙΩΤΩΝ», για την πραγματοποίηση γιορτής 
κάστανου. 

x. 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΑΡΑΙ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΙΚΩΝ», για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

xi. 300,00 € για την επιχορήγηση του «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΟΙ ΑΜΦΕΙΕΙΣ¨», για τη διοργάνωση μουσικοχορευτικής 
εκδήλωσης. 

xii. 400,00 € για την επιχορήγηση του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ», για τη διοργάνωση ημερίδας. 

xiii. 600,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨DANCE CHALLENGE¨»,  για τη διοργάνωση 
του 2ου διεθνούς κυπέλλου χορού.  

xiv. 500,00 € για την επιχορήγηση του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΚΟΒΙΤΙΚΩΝ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.  

341 8.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών 
συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση 
εκδηλώσεων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την κάλυψη των 
δαπανών συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση των 
αντίστοιχων εκδηλώσεων: 

i. 500,00 € για τη διοργάνωση του 5ου Δρόμου Αθανάτων (140 χλμ. 
Τρίπολη – Σπάρτη – Μυστράς – Καλαμάτα) 

ii. 300,00 € για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Συλλόγου Νεφροπαθών 
Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας δωρεάς οργάνων 
σώματος και μεταμοσχεύσεων 

iii. 500,00 € για τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης με θέμα 
«Εξάρτηση στο διαδίκτυο» για μαθητές του 3ου Γυμνασίου Καλαμάτας 

iv. 1.240,00 € για τη διοργάνωση εκδήλωσης σχετικής με την πολιτιστική 
σημασία του αναστηλωτικού έργου του Ιερού Κουβουκλίου του 
Παναγίου Τάφου 

σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Αντιδημάρχου και Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής κ. Φάβα Γεωργίου. 

342 9.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός των δαπανών μέσω 
της παγίας προκαταβολής της Κοινότητας Αλαγονίας που ανέρχονται στο 
ποσό των 992,00 €. 
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343 10.  Σύσταση παγίας προκαταβολής Κοινοτήτων Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύσταση παγίας προκαταβολής στις Κοινότητες 
του Δήμου Καλαμάτας, στο όνομα των αντίστοιχων Προέδρων Συμβουλίων 
και Προέδρων αυτών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

344 11.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.     

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών και του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας. 

345 12.  Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής 
αποζημίωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο εξώδικος συμβιβασμός και η καταβολή 
αποζημίωσης ποσού 110,00 € σε ιδιοκτήτη οχήματος για αποκατάσταση 
ζημίας που υπέστη από πτώση σε λακκούβα, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

346 13.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων 
ακινήτου του κληροδοτήματος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 
ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη ποσού 51,68 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

Καλαμάτα  21 Οκτωβρίου 2019    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


