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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  11/2020 

Τετάρτη  18 Μαρτίου 2020,   13:00 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

114 ΕΗΔ1 Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού και ελάφρυνσης των πληγεισών επιχειρήσεων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για  

 παράταση της προθεσμίας καταβολής οφειλών, δόσεων ρύθμισης 
και τμηματικής καταβολής διευκόλυνσης οφειλών των πληγεισών 
επιχειρήσεων μέχρι 31/7/2020 

 μηδενική καταβολή των τελών καθαριότητας και κατάληψης 
κοινόχρηστων χώρων από επιχειρήσεις για όσο χρονικό διάστημα 
παραμείνουν κλειστές 

 αναστολή είσπραξης οφειλόμενων φόρων και τελών (π.χ τέλος 
παρεπιδημούντων  0,5%, 5% κ.λ.π) έως την 31/7/2020 

 μηδενική καταβολή αντιτίμου για την κατάληψη θέσης 
στάθμευσης στα σημεία ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και στα 
parking του Δήμου στον Νέδοντα και την ΚΑΚ έως την 31/3/2020 

 μηδενική καταβολή τροφείων στους παιδικούς σταθμούς για όσο 
χρονικό διάστημα παραμείνουν κλειστοί 

σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Φάβα Γεωργίου. 

115 ΕΗΔ2 Εξειδίκευση πιστώσεων για την ανάθεση υπηρεσιών 
επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών, στο πλαίσιο λήψης 
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση συνολικού ποσού 5.000,00 €, για 
την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, σύμφωνα με την εισήγηση 
της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

11 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

4. Μαρινάκης Σαράντος 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Δρούγας Παντελής  
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116 ΕΗΔ3 Εξειδίκευση πιστώσεων για την προμήθεια απολυμαντικών - 
αντισηπτικών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της 
ανάγκης περιορισμού του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση συνολικού ποσού 5.000,00 €, για 
την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, σύμφωνα με την εισήγηση 
της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

117 ΕΗΔ4 Εξειδίκευση πιστώσεων για την ανάθεση υπηρεσιών 
απολυμάνσεων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της 
ανάγκης περιορισμού του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση συνολικού ποσού 305.000,00 €, 
για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

118 1.  Ανάκληση της υπ’  αριθμ. 107/2020 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής και λήψη νέας για «Προγραμματισμό προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με 
κάλυψη της δαπάνης από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, 
έτους 2020, στο Δήμο Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ  ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 107/2020 απόφαση για το ίδιο 
θέμα και εγκρίνεται η πρόσληψη τριών (3) ΔΕ Κηπουρών και ενός (1) 
ΠΕ Διοικητικού, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

119 2.  Ανάκληση της υπ’  αριθμ. 108/2020 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής και λήψη νέας για «Προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη 
της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, έτους 2020, στο Δήμο 
Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 108/2020 απόφαση για το ίδιο 
θέμα εγκρίνεται η πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εργάτη Νεκροταφείου, με 
σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ (8) 
μηνών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

- 3.  Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

120 4.  Επί των 1ου & 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εργασίες 
πλυσίματος και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων για τα έτη 
2020 - 2021».   

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «G.D.C ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΗΜ. 
ΤΣΟΥΛΑΚΟΣ» με προσφερόμενη τιμή 31.992,00 € με ΦΠΑ. 
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121 5.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την υπηρεσία «Δαπάνες απομάκρυνσης από 
το Κ.Δ.Α.Υ. του υπολείμματος των ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) – (ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «ΧΑΪΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» με προσφερόμενη τιμή 62.000,00 € με ΦΠΑ, 
για δύο έτη. 

122 6.  Χρονική επέκταση του συμφωνητικού για την παροχή 
υπηρεσιών «Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση για τρεις (3) μήνες ή έως 
την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

123 7.  Χρονική επέκταση του συμφωνητικού για την παροχή 
υπηρεσιών «Β’  δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος 
παρακολούθησης αδέσποτων ζώων (2019)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση για τρεις (3) μήνες ή έως 
την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

- 8.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την 
καταβολή χρηματικών βραβείων στις εκδηλώσεις εορτασμού 
της 23ης Μαρτίου 1821.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

- 9.  Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών διοργάνωσης 
εορταστικών εκδηλώσεων μηνός Μαρτίου αφιερωμένες στην 
επέτειο απελευθέρωσης της 25ης Μαρτίου 1821 στις Δημοτικές 
Ενότητες Θουρίας, Άριος & Αρφαρών.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

124 10.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή ποσών, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

125 11.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 13-3-
2020  στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΣ.). 
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126 12.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία 
αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, έτους 2020, 
του νομικού προσώπου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 1/2020 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

127 13.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η οποία 
αφορά στην έγκριση του οικονομικού απολογισμού, έτους 
2019, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο απολογισμός, όπως ψηφίστηκε με την υπ’ 
αριθμ. 4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 437.416,47 € 

ΕΞΟΔΑ 414.451,14 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 22.965,33 € 
 

Καλαμάτα  23  Μαρτίου 2020    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


