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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  36/2022 

Δευτέρα  22 Αυγούστου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

454 1.  Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας με 
δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, λόγω επειγουσών αναγκών.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) εργατών 
καθαριότητας, επτά (7) οδηγών και ενός (1) χειριστή μηχανικού 
σαρώθρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας δύο μηνών, για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία 
καθαριότητας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

455 2.  Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (σύμβαση 
εργασίας ΙΔΟΧ) για την κάλυψη αναγκών των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Βοηθού 
Βρεφονηπιοκόμου ή ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμου, με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, για την 
κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών. 

456 3.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Καλαμάτας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με το διακριτικό τίτλο “Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 
Α.Ε. Ο.Τ.Α.”, για την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών 
για την αξιοποίηση και αναβάθμιση δημοτικών υποδομών κτλ. 

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

εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

457 4.  Επί της 3ης εισήγησης της επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 
Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται η εισήγηση της επιτροπής και κατακυρώνεται ο 
διαγωνισμός στην ΣΗΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ με μέση 
έκπτωση 33,75%. 

36 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 5. Αθανασόπουλος Κων/νος 

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 6. Κανάκης Βασίλειος 

3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

4. Μπασακίδης Νικόλαος 8. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  



Περίληψη Συνεδρίασης  Συνεδρίαση   36 / 2022  – 22 / 8 / 2022  – 1:00 μ.μ. 

 Σελ. 2 από 3 

458 5.  Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο  
«Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων 
του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 23-9-2022, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

459 6.  Παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης για την 
«Προμήθεια ενός ανοικτού φορτηγού οχήματος με 
ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 3-3-2023, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

460 7.  Χρονική επέκταση της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσίας 
καθαρισμού των κτιρίων – γραφείων του Δήμου Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επέκταση μέχρι την ολοκλήρωση του 
συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την εισήγηση της Προέδρου της 
επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης. 

461 8.  Επέκταση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης για την 
«Ασφάλιση μηχανημάτων – οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επέκταση μέχρι του ποσού των 1.500,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Προέδρου της επιτροπής παραλαβής και 
παρακολούθησης της σύμβασης. 

462 9.  Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για 
δαπάνες απομάκρυνσης από το (Κ.Δ.Α.Υ.) του υπολείμματος 
των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας» 
και συγκρότηση επιτροπής  διαγωνισμού.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η υπ’ αριθμ. 9/2022 μελέτη, προϋπολογισμού 
178.460,00 € με ΦΠΑ και οι όροι διακήρυξης, όπως καταρτίσθηκαν από 
τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων και συγκροτείται 
η επιτροπή διαγωνισμού αποτελούμενη από δημοτικούς υπαλλήλους, 
σύμφωνα με την εισήγηση της ίδιας Διεύθυνσης. 

463 10.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων Βέργας 
και Λαιΐκων. 

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

 3.968,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Βέργας. 

 2.000,00 € για τη Δημοτική Κοινότητα Λαιΐκων. 

464 11.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
μνήμης, ενόψει της επετείου των σεισμών του 1986 στην 
Καλαμάτα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση ποσού 650,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

465 12.  Εξειδίκευση πιστώσεων για μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή 
και λοιπές υπηρεσίες/προμήθειες στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς 
Διαγωνισμού & Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 53.765,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

466 13.  Εξειδίκευση πιστώσεων  για μετακινήσεις, διαμονή και 
διατροφή κτλ. στο πλαίσιο αδελφοποίησης με το Δήμο Lowell 
(Μασαχουσέτη, ΗΠΑ). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται πιστώσεις συνολικού ποσού 9.105,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 
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467 14.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση 
συλλόγων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύεται πίστωση 2.000,00 € για την επιχορήγηση του 
ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, για τη διοργάνωση  
Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ανδρών, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

468 15.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 11-8-2022 
στην Αθήνα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ). 

469 16.  Έγκριση   κίνησης  υπηρεσιακών  οχημάτων  εκτός  ορίων 
Δήμου Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ θεωρούνται επιβεβλημένες οι κινήσεις οχημάτων του 
Δήμου που εγκρίθηκαν με Αποφάσεις Δημάρχου:  

 του ΚΗΙ 4171 στις 11-8-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα και 
επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση του κ. Δημάρχου στο 
Υπουργείο Εσωτερικών 

 του ΚΗΙ 2974 στις 17-8-2022 από Καλαμάτα προς Πύργο και 
επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων στο Δήμο 
Πύργου   

 του ΚΗΗ 4972 στις 23-8-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα και 
επιστροφή αυθημερόν για την μεταφορά επίπλων και λοιπών ειδών. 

470 17.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 113/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην αύξηση εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2022 της 
επιχείρησης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΑΝΑΚΗΣ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 113/2022 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 

 Καλαμάτα  25  Αυγούστου 2022     

Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

 


