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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  38/2022 

Παρασκευή  9 Σεπτεμβρίου 2022,   1:00 μ.μ. 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

481 ΕΗΔ1 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το 
έτος 2023. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη:  

Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 
δέκα (10) μηνών: 

➢ Είκοσι τριών (23) ατόμων ΥΕ Καθαρισμού Σχολείων, πλήρους 
απασχόλησης  

➢ Εκατόν τριών (103) ατόμων ΥΕ Καθαρισμού Σχολείων, μερικής 
τρίωρης απασχόλησης  

Β. με συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους: 

➢  Ενός (1) Φαρμακοποιού, για το Δημοτικό Φαρμακείο 

➢ Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, για 
το Δημοτικό Ιατρείο 

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

482 ΕΗΔ2 Επί της 1ης εισήγησης της  επιτροπής διεξαγωγής του δημόσιου 
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για 
την εκτέλεση του έργου «Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην 
Ηλεκτρικής Εταιρείας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο  κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται το πρακτικό της 
επιτροπής και αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός 
φορέας «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 15,70%. 

483 ΕΗΔ3 Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού περί καταβολής 
αποζημίωσης λόγω ζημιάς σε όχημα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού, περί 
καταβολής αποζημίωσης για ζημία σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών και τη γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

38 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Μαρινάκης Σαράντος 5. Μπασακίδης Νικόλαος 

2. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 8. Σκοπετέας Αναστάσιος 
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  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

484 1.  Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην Πρόσκληση του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
Άξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του 
περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων 
(ΤΣ)», µε τίτλο «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης της Χωριστής 
Συλλογής Αστικών Αποβλήτων σε Δήμους της Χώρας – Pay as 
you throw – Gain as you sort» και υποβολή πρότασης 
χρηματοδότησης της πράξης «Πιλοτικές Δράσεις Διαχείρισης 
της Χωριστής Συλλογής Αστικών Αποβλήτων στο Δήμο 
Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου και η υποβολή 
σχετικής πρότασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

485 2.  Αποδοχή της Απόφασης του Πράσινου Ταμείου περί ένταξης 
της δαπάνης της χρηματοδότησης για την οικονομική 
υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας για την Αποστολή 
‘‘100 Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες Πόλεις έως το 2030’’, 
από το ΥΠ.ΕΝ.». 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η απόφαση ένταξης με ποσό 
χρηματοδότησης 65.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

486 3.  Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για 
τον «Καθαρισμό Γραφείων – Κτιρίων 2022».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται τα πρακτικά της επιτροπής και αναδεικνύεται 
προσωρινός ανάδοχος ο ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ με ποσό προσφοράς 
63.498,76 €. 

487 4.  Χρονική παράταση της σύμβασης για την «Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και ευπρεπισμού».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση μέχρι 22-12-2022, σύμφωνα με 
την εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της 
σύμβασης. 

488 5.  Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου εκτέλεσης 
του έργου «Αποκατάσταση και βελτίωση κύριου οδικού 
δικτύου Τ. Κ. Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας (που επλήγησαν 
από τη θεομηνία της 07-09-2016)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του 
χρόνου εκτέλεσης του έργου μέχρι 21-11-2022, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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489 6.  Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου εκτέλεσης 
του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ. Ε. Καλαμάτας 
(2020)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου 
εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-11-2022, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

490 7.  Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου εκτέλεσης 
του έργου «Συντήρηση οδοποιίας  Δ. Ε. Αρφαρών  (2020)».   

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου 
εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-11-2022, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

491 8.  Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου εκτέλεσης 
του έργου «Συντήρηση οδοποιίας Δ. Ε. Θουρίας (2020)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου 
εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-11-2022, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

492 9.  Επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου εκτέλεσης 
του έργου «Συντήρηση οδοποιίας Δ. Ε. Άριος (2020)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται η επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος και του χρόνου 
εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-11-2022, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

493 10.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Συντηρήσεις επισκευές στα Κοιμητήρια Δήμου 
Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) 
εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2022,  σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

494 11.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην 
Τ. Κ. Άριος». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΡΩΝ ο κ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-4-2023, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

495 12.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα 
Αρτεμισίας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΡΩΝ ο κ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-9-2022, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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496 13.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών, 3ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«Ανέγερση Δημοτικού Καταστήματος Ασπροχώματος». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΠΑΡΩΝ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνονται η παράταση 
προθεσμίας μέχρι 6-12-2022, ο 3ος ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ, σύμφωνα 
με τις εισηγήσεις του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

497 14.  Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για το Υποέργο 
«Υπογειοποίηση Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην 
πλατεία Υπαπαντής στην Καλαμάτα» στο πλαίσιο υλοποίησης 
της πράξης «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας – Γ’ 
φάση (Πλατεία Υπαπαντής)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 
16.765,15 € με ΦΠΑ, στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου 
Γιαννόπουλου Γεωργίου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

498 15.  Απόδοση λογαριασμού δαπανών με χρηματικό ένταλμα 
προπληρωμής για τροποποιήσεις – επεκτάσεις δικτύου 
δημοτικού φωτισμού μέσω ΔΕΔΔΗΕ.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος απολογισμός των δαπανών, 
που ανέρχονται στο ύψος των 12.199,57 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

499 16.  Απόδοση παγίας προκαταβολής Δημοτικής Κοινότητας Αγίου 
Φλώρου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο αποδιδόμενος λογαριασμός δαπανών μέσω 
της παγίας προκαταβολής που ανέρχονται στο ποσό των 992,00 €. 

500 17.  Έγκριση Απόφασης Δημάρχου περί ανάθεσης υπηρεσιών για τη 
διατήρηση υγειονομικών μέτρων κατά το διάστημα διαμονής 
αλλοδαπών στην πόλη της Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 83409/29-8-2022 Απόφαση 
Δημάρχου περί ανάθεσης της υπηρεσίας εγκατάστασης και ημερήσιου 
καθαρισμού επτά (7) χημικών τουαλετών, για χρονικό διάστημα πέντε 
(5) ημερών, αντί ποσού 2.170,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

501 18.  Απευθείας ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 
Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», στο πλαίσιο του 4ου Διεθνούς 
Διαγωνισμού & Φεστιβάλ Χορωδιών Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση στην Κοινωφελή Επιχείρηση 
«ΦΑΡΙΣ» αντί ποσού 30.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Γενικής Γραμματέως κας Νταμάτη Μαρίας. 

502 19.  Εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση 
συλλόγων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εξειδικεύονται οι παρακάτω πιστώσεις για την  
επιχορήγηση των αντίστοιχων συλλόγων: 

i. 800,00 € για την επιχορήγηση του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΚΑΡΒΕΛΑΙΩΝ ¨ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ¨, για τη διοργάνωση 
πολιτιστικής εκδήλωσης 

ii. 500,00 € για την επιχορήγηση του ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑΔΑΙΩΝ ¨Ο ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 
ΛΑΔΑΣ¨, για τη διοργάνωση εκδήλωσης με αγορά τοπικών 
προϊόντων 
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iii. 5.000,00 € για την επιχορήγηση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για τη διοργάνωση του 5ου Ημιμαραθωνίου Καλαμάτας 
και λοιπών αγώνων 

iv. 2.000,00 € για την επιχορήγηση του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980¨, για τη διοργάνωση τουρνουά βόλεϊ   

v. 1.500,00 € για την επιχορήγηση του Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
για τη διοργάνωση ενός προγράμματος street volley  

σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου 
και της Γενικής Γραμματέως κας Νταμάτη Μαρίας. 

503 20.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μετακινήσεις: 

 του κ. Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη (86η ΔΕΘ) από 10 έως 13-9-
2022. 

 του Αντιδημάρχου κ. Μπασακίδη Νικολάου στη Θεσσαλονίκη (86η 
ΔΕΘ) από 9 έως 13-9-2022. 

504 21.  Έγκριση   κίνησης  υπηρεσιακών  οχημάτων  εκτός  ορίων 
Δήμου Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ θεωρούνται επιβεβλημένες οι κινήσεις του ΚΗΙ 4171 
οχήματος που εγκρίθηκαν με Απόφαση Δημάρχου 

 στις 31-8-2022 από Καλαμάτα προς Αθήνα και Αεροδρόμιο «Ελ. 
Βενιζέλος» και επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση του κ. 
Δημάρχου στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία αεροπορικώς 
στην Κωνσταντινούπολη,  

 στη 1-9-2022 από Καλαμάτα προς Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και 
επιστροφή αυθημερόν για την μετακίνηση του κ. Δημάρχου από 
αεροδρόμιο στην Καλαμάτα μετά την επιστροφή του από 
Κωνσταντινούπολη. 

505 22.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των 
Τμημάτων Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων και Ταμείου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

506 23.  Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο 
«Αναβάθμιση Προαύλιων Χώρων Σχολικών Μονάδων Δήμου 
Καλαμάτας». 

ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτείται η επιτροπή αποτελούμενη από δημοτικούς 
υπαλλήλους, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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507 24.  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 429/2022 απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής ως προς το αντικείμενο της επιτροπής 
για την «Προμήθεια μικρού λεωφορείου για την μεταφορά 
ωφελουμένων ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας».   

ΟΜΟΦΩΝΑ συμπληρώνεται η απόφαση ώστε η συγκροτηθείσα 
επιτροπή παραλαβής – αξιολόγησης των προσφορών και 
παρακολούθησης να έχει ως αντικείμενο και την παραλαβή του 
αυτοκινήτου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσχολικής 
Αγωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

508 25.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2022 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, του νομικού προσώπου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 26/2022 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

509 26.  Διαδικασία ανάθεσης αξιοποίησης των ακινήτων του 
Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης – Κληροδοτήματος 
«ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΕΥΔΟΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η διαδικασία και η έκδοση σχετικής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των 
ακινήτων του κληροδοτήματος, σύμφωνα την εισήγηση του Τμήματος 
Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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Ο  Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Σαράντος Χαρ. Μαρινάκης 

 


