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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  12/2021 

Τετάρτη  17 Μαρτίου 2021,   13:10 

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

  ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

145 ΕΗΔ1 Επί του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης για την προμήθεια 
γαντιών, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω 
κατεπείγουσας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του 
κορωνοϊού.  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η 
ανάθεση στην εταιρεία «BLUEMED – ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», 
με προσφερόμενη τιμή 27.365,49  €,  με ΦΠΑ. 

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

- 1. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) για την μετεγκατάσταση των 
συνεργείων Δήμου – ΔΕΥΑΚ.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

- 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την 
πράξη «Ωρίμανση μελετών για την υλοποίηση έργων Δήμου 
Καλαμάτας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Ωρίμανση έργων 
και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

- 3. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο «Ωρίμανση μελετών για υλοποίηση έργων του Δήμου 
Καλαμάτας»,  στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ09 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα 
Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας 
Υγείας-Τεχνική Βοήθεια». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

12 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπάκας Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Οικονομάκου Μαρία 

4. Μαρινάκης Σαράντος 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Δρούγας Παντελής  
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- 4. Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την 
υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια ευφυών συστημάτων 
καθημερινότητας για την ασφάλεια και την βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών» και υποβολή πρότασης στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ», 
με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και 
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και 
περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας 
της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

- 5. Έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την 
υλοποίηση του υποέργου «Καλαμάτα Πόλη Ανθεκτική: Δράσεις 
Επιχειρησιακής Συνέχειας, Παρατηρητήριο Πολιτών – ενίσχυση 
της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Καλαμάτας» και υποβολή 
πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του Προγράμματος 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ», με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, 
συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό 
και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, 
προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την 
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

146 6. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του κύριου 
υποέργου 1 με τίτλο «Ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση του 
1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας», με τα συνοδά 
υποέργα και τις οριζόντιες δράσεις του, της  πράξης με τίτλο 
«Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής εκπαίδευσης Δήμου 
Καλαμάτας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Αξιοποίηση του 
κτιριακού αποθέματος των Δήμων», στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Παιδεία,  Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου 
στο εν λόγω πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 4.830.314,90 € 
με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών, 
Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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147 7. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του κύριου 
υποέργου 2 με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης και κατασκευή έργου: 
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Καλαμάτας», με τα 
συνοδά υποέργα και τις οριζόντιες δράσεις του,  της πράξης με 
τίτλο «Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής εκπαίδευσης Δήμου 
Καλαμάτας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», με τίτλο «Αξιοποίηση του  
κτιριακού αποθέματος των Δήμων» στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Παιδεία,  Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υποβολή πρότασης συμμετοχής του Δήμου 
στο εν λόγω πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 7.051.150,95 € 
με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών, 
Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

148 8. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτης με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσίας για τη διαμόρφωση ειδικού χώρου στο κοιμητήριο 
Καλαμάτας για την ταφή των θυμάτων από covid-19» και 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 4/2021 μελέτη, 
προϋπολογισμού 8.680,00 € με ΦΠΑ και η προσφυγή στη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

149 9. Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) 
του έργου «Επισκευή συντήρηση κτιρίων στο Ανατολικό 
Κέντρο». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

150 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών Κτιρίων – Δημοτική 
Φιλαρμονική Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 30-5-2021, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

151 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Αποκατάσταση και βελτίωση κύριου οδικού δικτύου ΤΚ 
Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 21-9-2021, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

152 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Μικροεπεμβάσεις για την διαμόρφωση κ.χ. στην Τ.Κ. 
Βρομόβρυσης». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 17-4-2021, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

153 13. Έγκριση διενέργειας δαπάνης, της μελέτης  και των  τεχνικών 
χαρακτηριστικών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, 
υπηρεσιών και λογισμικού, με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοϊού.   

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ) εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 
3/2021 μελέτη, προϋπολογισμού 39.339,00 € με ΦΠΑ,  τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και η ανάθεση με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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154 14. Χρονική επέκταση του συμφωνητικού για την παροχή υπηρεσιών 
«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, 
οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου 2020». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρονική επέκταση μέχρι 6-8-2021, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών. 

155 15. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπανών για 
επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ 
μετατοπίσεις μετρητών και παροχές ισχύος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, 
συνολικού ποσού 15.862,07 €, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου 
Κουλουμβάκου Παναγιώτη, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

156 16. Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών προετοιμασίας 
και προβολής των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από 
την Ελληνική Επανάσταση.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ)   εξειδικεύεται 
πίστωση ποσού 26.115,40 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

157 17. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής 
του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση του «1ου Ψηφιακού 
Μαραθώνιου Βαλκανικής Ποίησης».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ)  εξειδικεύεται 
πίστωση ποσού 1.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

158 18. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι  μετακινήσεις του κ. Δημάρχου  α) στις 
11-3-2021 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΣ.), β) στις 12-3-2021  στην Αθήνα (ΥΠ. 
ΕΣ.) και γ) στις 17-3-2021  στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΣ.). 

159 19. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 
2021, στο Δήμο Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ)  εγκρίνεται η πρόσληψη 
α) δώδεκα (12) εργατών καθαριότητας, β) έξι (6) οδηγών και γ) ενός 
(1) χειριστή μηχανικού σαρώθρου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

160 20. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2021, στο Δήμο 
Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ)  εγκρίνεται η 
πρόσληψη:  

 τριών (3) ΔΕ Κηπουρών και ενός (1) Χειριστή μηχανήματος έργου 
και γεωργικού ελκυστήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 

 ενός (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ενός (1) ΥΕ Καθαριστών,  
διάρκειας έως έντεκα (11) μηνών και ενός (1) ΤΕ Κοινωνικών 
Λειτουργών, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας 
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 τριών (3) ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού και ενός (1) ΤΕ 
Οικονομικού/Λογιστικού, διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών  

 ενός (1) ΠΕ Πληροφορικής και ενός (1) ΔΕ Τεχνικού/Γραφίστα, 
διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης  & Ευρωπαϊκών Θεμάτων  

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

161 21. Νομική υποστήριξη πρώην υπαλλήλου Δήμου Καλαμάτας. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη του πρώην δημοτικού 
υπαλλήλου Τζαμουράνη Βασιλείου, για αδίκημα που της αποδίδεται 
κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, με δικηγόρο της επιλογής 
του, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

162 22. Νομική υποστήριξη υπαλλήλων Δήμου Καλαμάτας.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η νομική υποστήριξη των δημοτικών  
υπαλλήλων Καραλή Παναγιώτη και Φειδά Αθανασίου, για την κλήση 
ανωμοτί κατάθεσης στα πλαίσια διενεργούμενης προκαταρκτικής 
εξέτασης, με δικηγόρο της επιλογής τους, σύμφωνα με την εισήγηση 
της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

Καλαμάτα  22 Μαρτίου 2021    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


