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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  28/2021 

Τετάρτη  23 Ιουνίου 2021,   13:10 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

342 ΕΗΔ1 Επί του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσίας «Παροχή συγκοινωνιακού έργου (2021)».   

ΟΜΟΦΩΝΑ   υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η 
ανάθεση στην εταιρεία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», με 
προσφερόμενη τιμή 941,08 με ΦΠΑ ανά εβδομάδα. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

343 1.  Πρόσληψη ενός Παιδιάτρου για την κάλυψη των ιατρικών 
αναγκών των νηπίων και βρεφών των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό  

έτος 2021-2022. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών. 

344 2.  Επί των 1ου & 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια επίπλων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και  
αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι α) «Κ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΑΒΕΕ», για τα τμήματα 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 & 14, με προσφερόμενη 
τιμή 22.510,96 € με ΦΠΑ, β) «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΝΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», 
για τα τμήματα 4 & 10, με προσφερόμενη τιμή 121,52 € με ΦΠΑ, γ) 
«MAR ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.», για το 
τμήμα 5, με προσφερόμενη τιμή 32.758,32 € με ΦΠΑ, δ) «KAS ΕΛΛΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΠΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για το τμήμα 13, με 
προσφερόμενη τιμή 2.842,08 € με ΦΠΑ και ε) «COMMODO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
για το τμήμα 12, με προσφερόμενη τιμή 1.072,60 € με ΦΠΑ.  

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

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με μέση έκπτωση 51,29%. 

28 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Οικονομάκου Μαρία 

3. Μαρινάκης Σαράντος 8. Αγγελής Αναστάσιος 

4. Δρούγας Παντελής  

5 Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  
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346 4.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής 
του έργου «Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2020)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με μέση έκπτωση 52,50%. 

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

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», με μέση έκπτωση 52,41%. 

348 6.  Επί του 3ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης 
της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη και 
εγκατάσταση διαδραστικών πολυμεσικών συστημάτων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον οικονομικό φορέα «ΙΔΡΥΜΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ», με προσφερόμενη τιμή 152.520,00 € με 
ΦΠΑ. 

349 7.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων – Δημοτική 
Φιλαρμονική Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται ο 2ος ΑΠΕ, το 2ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 
παράταση μέχρι 31-7-2021, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

350 8.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Επισκευή και αναβάθμιση  Δημοτικών Βρεφονηπιακών / 
Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η παράταση 
μέχρι 30-8-2021, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

351 9.  Χρονική επέκταση του συμφωνητικού για την «Προμήθεια 
ανθοφύτων».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση μέχρι 31-10-2021, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Πάρκων Αλσυλλίων & 
Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

352 10.  Απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 
Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ της διοργάνωσης των εκδηλώσεων 
«Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ) εγκρίνεται η ανάθεση της 
διοργάνωσης στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨ αντί ποσού 
46.600,00 € σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Μαρινάκη Σαράντου. 

353 11.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  
επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων - φορέων: 

i. 1.000,00 € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου 
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ 1888», για την κάλυψη εξόδων συμμετοχής 
του σε πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου. 
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ii. 1.000,00 € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου 
«ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΡΙΤΑΣ 2016», για την κάλυψη 
εξόδων συμμετοχής του σε πανελλήνια πρωταθλήματα στίβου. 

- 12.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

354 13.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2021 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. 
έτους 2021, του νομικού προσώπου.    

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 
19/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου. 

355 14.  Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση κοινοχρήστων ακινήτου του 
κληροδοτήματος «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΔΗΛΑΡΗ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη 24,50 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

Καλαμάτα  28  Ιουνίου 2021    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


