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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  1/2021 

Δευτέρα   11 Ιανουαρίου 2021,   13:00 

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

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

1 1.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας, του 
Δήμου Δυτικής Μάνης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 
«Πάρνωνας Α.Ε.», για την πράξη: Ωρίμανση υλοποίηση του 
έργου «Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μικρά Μαντίνεια – 
Κιτριές». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ) εγκρίνεται η 
σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.   

2 2.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής 
Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου 
Καλαμάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», για τη λειτουργία του Δημοτικού 
Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ», κ. Δρούγα Παντελή. 

3 3.  Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για 
αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ).  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ) εγκρίνεται η πρόσληψη για 
χρονικό διάστημα έως 8 μήνες  ενός (1) ΠΕ Πληροφορικής και ενός 
(1) ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός 
Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου, για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 
σύμφωνα με την  εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

4 4.  Επί του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη 
κατασκευής του έργου: «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου 
Καλαμάτας Γ’ Φάση (Πλατεία Υπαπαντής)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και: 

 δεν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές των οικονομικών φορέων 
«Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. με δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» και «Π. 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» 

1 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

1. Φάβας Γεώργιος 6. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

2. Μπασακίδης Νικόλαος 7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος 8. Οικονομάκου Μαρία 

4. Δρούγας Παντελής 9. Αγγελής Αναστάσιος 

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  
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 αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «PPS 
SQUARE ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση 55,23%. 

5 5.  Επί των 1ου και 2ου πρακτικών της επιτροπής διενέργειας 
ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την «Προμήθεια 
εκτυπώσεων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και: 

 δεν γίνεται αποδεκτή η προσφορά του οικονομικού φορέα 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. MULTI 
PRODUCTIONS» 

 αναδεικνύονται προσωρινοί ανάδοχοι οι οικονομικοί φορείς α) 
«ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», β) 
«ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ», γ) εταιρεία 
«PRINTFAIR ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. PRINTFAIR ΕΠΕ» και δ) εταιρεία «CLOUDPRINT 
DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ με δ.τ. 
CLOUDPRINT ΙΚΕ» για τα είδη που μειοδότησε ο κάθε ένας ή που 
αναδείχθηκε ύστερα από κλήρωση για τα είδη που κατατέθηκαν 
ισότιμες προσφορές. 

6 6.  Επί του 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού 
διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση 
πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2021)».  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και 
κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στην εταιρεία «NAQUATEC A.E.», με 
έκπτωση 11%. 

7 7.  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 647/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής ως προς το μέρος που αφορά στην έγκριση της 1ης 
συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Επισκευή και 
αναβάθμιση Δημοτικών Βρεφονηπιακών / Παιδικών Σταθμών 
Καλαμάτας» και επανέγκριση αυτής.   

ΟΜΟΦΩΝΑ ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 647/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής ως προς το μέρος που αφορά στην έγκριση 
της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και εγκρίνεται εκ νέου η 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

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

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30-3-2021, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

9 9.  Κοστολόγηση υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από τροχαίο 
ατύχημα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κοστολόγηση ζημιών ύψους 2.057,36 €, 
που προκλήθηκαν σε κολώνα του δημοτικού φωτισμού, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών.  
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10 10.  Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων κηδείας του 
αποβιώσαντος Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Ασπροχώματος Σωτηρίου Μαστοράκη.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η δαπάνη 2.100,00 €, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

- 11.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

11 12.  Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών στο πλαίσιο της 
υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα 
«Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή 
σύγκλιση» 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».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής, αποτελούμενη από 
δημοτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Σκοπετέα Αναστασίου. 

12 13.  Συγκρότηση επιτροπών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπών διενέργειας 
διαγωνισμών και παραλαβής παροχής υπηρεσιών και προμηθειών, 
αποτελούμενες από δημοτικούς υπαλλήλους,  σύμφωνα με την 
εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρινάκη Σαράντου. 

13 14.  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εργαζομένων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ ο κ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ) – (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ)  

 αναγνωρίζεται ότι οι αιτούντες εργαζόμενοι α) Δούβας Νικόλαος β) 
Στυλιανόπουλος Φίλιππος και γ) Ηλιόπουλος Αναστάσιος 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στη Διεύθυνση 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 

 συνομολογείται η ιστορική βάση και τα πραγματικά περιστατικά 
της από 15/12/2021 αίτησης των εργαζόμενων, στην οποία 
περιέχεται αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής το οποίο 
συζητείται την 11/01/2021 ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών 

 συνομολογείται η Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων και η Αίτηση 
Προσωρινής διαταγής των ανωτέρω εργαζομένων 
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 ορίζεται ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Καλαμάτας για 
την παραπάνω υπόθεση ο δικηγόρος Αθήνας κ. Μανουράς 
Ιωάννης και εξουσιοδοτείται να παραστεί κατά την ανωτέρω 
δικάσιμο και να συνομολογήσει την ιστορική βάση της παραπάνω 
αιτήσεως των εργαζομένων και τα πραγματικά περιστατικά αυτής 

σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Δημάρχου Καλαμάτας. 

14 15.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 225/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. 
έτους 2020, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ η κα ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 
225/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου. 

15 16.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 13/2020 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας 
«Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή», η οποία αφορά στην έγκριση 
του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2021, του νομικού 
προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ (ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ) 
εγκρίνεται ο προϋπολογισμός, όπως ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
13/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 200.000,00 € 

ΕΞΟΔΑ 199.000,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000,00 € 
 

- 17.  Επί αιτήματος μισθώτριας εταιρίας για μείωση του ενοικίου 
ακινήτου του κληροδοτήματος «ΛΥΚ. ΣΚΙΑ».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Καλαμάτα  13 Ιανουαρίου 2021    

Ο   Γραμματέας  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   

 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Γεώργιος Παναγ. Φάβας 

Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

 


