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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ  Κ Α Λ A Μ Α Τ Α Σ  

 

Έχοντας υπόψη : 

1.Την αριθµ. 300/ 4097/11-09- 2019 Απόφαση Δηµάρχου Καλαµάτας µε θέµα <<Παροχή 

Εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων <<Με εντολή Δηµάρχου >>. 

2.Την αριθµ. 313/ 43443-23-09-2029  Απόφαση Δηµάρχου Καλαµάτας µε θέµα 

<<Συµπλήρωση –Τροποποίηση Απόφασης για την Παροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής 

εγγράφων <<Με εντολή Δηµάρχου  (300/ 4097/11-09- 2019 >>. 

3.Τις εν σειρά α) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΛΑ: ΩΦΠΩ4όΜΤΛ6-87Χ), 

β) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6ΙΙ), 

γ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (AM: όΛ8Ι4όΜΤΛό-8ΞΩ), 

 ό) αρ. ΔΙΔΑΛ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΛΑ: όΩ4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ), 

 ε) αρ ΛΙΛΑΛ/Φ69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (AM: ΩΗS446ΜΤΛό-ΟΩΧ), 

οτ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜΟ4όΜΤΛ6-014), 

ζ) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ4όΜΤΛ6-ΘΘΦ), 

η) αρ. ΔIΔΑΔ/Φ.69/11S/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ), 

8) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η74όΜΤΛ6-ΓΜΛ), 

ι) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ), 

ια) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ. 11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛό-ΧSΑ), 

ιβ) αρ. ΔIΔΑΔ/φ.69/120/12705/30-6-2020 (ΑΔΑ: όIΤΠ4όΜΤΛό-IΡΘ), 

ιγ) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ4όΜΤΛό-ΘΜΨ), 

ιό) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ94όΜΤΛό-ΝΟΒ), 

ιε) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.3.2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ24όΜΤΛ6-ΜΕΦ) 

4. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/οικ.16316 /20-09-2020 εγκύκλιος. Υπουργείου 

Εσωτερικών. 

5.Την αρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413 – ΑΔΑ :Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η  εγκύκλιος. 

Υπουργείου Εσωτερικών. 

6.Την αρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3-11-2020 – ΑΔΑ :Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η  

εγκύκλιος. Υπουργείου Εσωτερικών. 

7.Την αρ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020  – ΑΔΑ :Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η  

εγκύκλιος. Υπουργείου Εσωτερικών. 

8. Την αριθ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.: 69863/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  µε θέµα  

«Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
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9.  Την αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) 

«Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα 

από το Σάββατο,7 Νοεµβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2020», 

διευκρινίζονται τα εξής αναφορικά  τη λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών κατά το 

χρονικό διάστηµα από 7.11.2020 έως και 30.11.2020  και ειδικότερα των  διατάξεων της 

περ. 2 της παρ. 1 του άρ. 1 της ως άνω Κ.Υ.Α. προβλέπονται τα εξής: ….«1. Προς τον 

σκοπό αντιµετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται τα 

ακόλουθα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας>>…… 

10. Την αριθµ, 116452-04-11-2020 /4-11-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων. 

11. Το Α.Π75317/08-11-2020 έγγραφο του  Υπουργείου Εσωτερικών. 

12.Τις εν σειρά  αριθµ. πρωτ. 72763/10-11-2020, 73990/13-11-2020 και 76351/20-

11-2020  Αποφάσεις  Δηµάρχου Καλαµάτας . 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Τροποποιούµε  την αριθµ. 76351/20-11-2020 ( Α∆Α : 6ΥΤΓΩΕΕ-090)  Απόφαση   
∆ηµάρχου Καλαµάτας ως κάτωθι :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Στο πλαίσιο των έκτακτων µέτρων αντιµετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοιού COVID-19 για τις υπηρεσίες του Δήµου Καλαµάτας και την  λειτουργία 

του µε το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών  ή την εκπλήρωση του 

έργου του  σύµφωνα µε τ’ ανωτέρω ,αποφασίζουµε  τα ακόλουθα µέτρα προστασίας  

για την δηµόσια υγεία εργαζοµένων και πολιτών ανά πεδίο, ενδεικτικά αναφέροντας :  

 
1)Λειτουργία µε το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την 
εκπλήρωση του έργου σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις .  

 

a)Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε οµάδες αυξηµένου κινδύνου 

µε χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και παροχή τηλεργασίας, όπου είναι εφικτό. 

Υποχρεωτική τηλεργασία στο µέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη 

φύση των καθηκόντων, επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε οµάδα 

αυξηµένου κινδύνου.  

 

β) Εξυπηρέτηση κοινού µόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν 

ραντεβού.  

 

γ)Τήρηση απόστασης ενάµισι (1,5) µέτρου.  

 

δ)Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων µέσω τηλεδιάσκεψης . 

 

ε)Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουµένης της απόστασης του ενάµισι (1,5) 

µέτρου και µε τη συµµετοχή έως επτά (7) ατόµων.  
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2)Την παροχή τηλεργασίας ή  απογευµατινής βάρδιας ή  αποµάκρυνσης  από την 
υπηρεσία  των κάτωθι υπαλλήλων του ∆ήµου :    

 

Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 23-11-

2020 ΕΩΣ 30-11-2020. 

 
Τηλεργασία  για την εβδοµάδα 23-11- 2020 έως 30-11-2020 

 
Άγριου Σταυρούλα- ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας 
Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 

Άγριου Σταυρούλα ∆ιευθύντρια Αντικείµενο εργασίας 
Φυκίρης Κωνσταντίνος Προϊστάµενος Έλεγχος και υπογραφή όλων 

των Χωροταξικών θεµάτων 
του τµήµατος  

∆ηµοπούλου Φωτεινή  Σύνταξη δηλώσεων 
ιδιοκτησίας, έλεγχο 
µεµονωµένων πράξεων - 
αδιάθετα οικόπεδα 

Σταθοπούλου Ασπασία  Έλεγχο e-Αδειών, 
φορολογικών 

Ξηρογιάννης Γεώργιος   
Χασανέα Παναγιώτα  Πρωτοκόλληση-

διεκπεραίωση-σύνταξη 
εγγράφων Υπηρεσίας 

Μαντούβαλου Μαρία  Σύνταξη απαντητικών 
εγγράφων - αποστολή 
στοιχείων ελεγκτών δόµησης  

∆ιαµαντόπουλος Φώτιος 8µηνη σύµβαση Απάντηση ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων  

Μαρία Μπακαράκη 8µηνη σύµβαση Ενηµέρωση της ηλεκτρονικής 
αρχειοθέτησης  υποθέσεων 
αυθαιρέτων 

 
Καράµπελα Λευκοθέα- ∆ιεύθυνση Πρόνοιας 
Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 

Οχτάρα Ευαγγελία 8µηνη σύµβαση Καταγραφή εισερχοµένων 
συνολικά ωφελούµενων στο 
Κέντρο Κοινότητας από 1/1/20 
σε µηχανογραφικό φύλλο excel 
(Μητρώο Ωφελουµένων Κ.Κ ) 

Ραυτοπούλου Ευαγγελία Ι∆ΟΧ Υπάλληλος του 
Κέντρου Κοινότητας 

Προνοιακά Επιδόµατα 
αναπηρίας - ηλεκτρονικες 
αιτήσεις και απαντήσεις σε 
ερωτήµατα ∆ηµοτών µε 
εκτροπή τηλεφώνου , 
ψυχολογικη υποστηριξη µέσω 
τηλεφώνου , Επιµέλεια  του 
Μητρώου Ωφελουµένων του 
Κ.Κ 

Μαµαλούκου Ευαγγελία   ∆ιοικητική παρακολούθηση του 
προγράµµατος Εναρµόνιση  
Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής  Ζωής  , 
∆ιεξαγωγή προµήθειας ειδών 
εξοπλισµού  νέων βρεφικών 
τµηµάτων  

Τζιαµουρανη Σταυρούλα Υπάλληλος ∆Ε  ∆ιοικητικου  
τµήµατος Κοιν. Αρωγής 

∆ιαδικασια προµήθειας 
τροφίµων και ειδών προσωπικής 
υγιεινής Ροµά, διαδικασία 
επέκτασης σύµβασεων  
 τροφίµων  ∆ηµ. Συσσιτίου , 
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ηλεκτρονικές αιτήσεις 
επιδόµατος Ελάχιστου 
Εγγυηµένου Εισοδήµατος  

Καρδάση  Όλγα  ΠΕ ∆ιοικητικού  
Προϊστάµενη Τµήµατος 
Κοινωνικής Πολιτικής 
Εποπτείας Ελέγχων  

∆ιαχείριση εγγράφων στο ΙΡΙ∆Α 
, ∆ιεκπεραίωση εκκρεµοτήτων 
ιδιωτικών παιδικών Σταθµών , 
Παρακολούθηση έργου 
Κοινωνικών Λετουργών. 

Κουτσουµπάρη  Αικατερίνη  ΤΕ ∆ιοικητκού  ∆ιοικητική παρακολούθηση του 
προγράµµατος Εναρµόνιση  
Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής  Ζωής . 

 
 
Γιάννης Μ. Λιοντήρης – ∆/ντης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών 
 

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 

Κωνσταντόπουλος Κων/νος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕ Γεωπόνος Σύνταξη γεωτεχνικών µελετών, 

παρακολούθηση διαγωνιστικών 

διαδικασιών και ανάλογων 

εγγράφων, σύνταξη εγγράφων 

αλληλογραφίας µε εργολάβους και 

πολίτες, επίβλεψη συνεργείων 

αυτεπιστασίας, επίβλεψη και 

παρακολούθηση εργολαβιών, 

καταγραφή ηµερήσιου 

αποτελέσµατος, εκτέλεση εντολών 

και οδηγιών τµηµαταρχών και 

∆ιευθυντή των Γεωτεχνικών 

Υπηρεσιών 
Σύνταξη γεωτεχνικών µελετών, 

παρακολούθηση διαγωνιστικών 

διαδικασιών και ανάλογων 

εγγράφων, σύνταξη εγγράφων 

αλληλογραφίας µε εργολάβους και 

πολίτες, επίβλεψη συνεργείων 

αυτεπιστασίας, επίβλεψη και 

παρακολούθηση εργολαβιών, 

καταγραφή ηµερήσιου 

αποτελέσµατος, εκτέλεση εντολών 

και οδηγιών τµηµαταρχών και 

∆ιευθυντή των Γεωτεχνικών 

Υπηρεσιών 
Σύνταξη γεωτεχνικών µελετών, 

παρακολούθηση διαγωνιστικών 

διαδικασιών και ανάλογων 

εγγράφων, σύνταξη εγγράφων 

αλληλογραφίας µε εργολάβους και 

πολίτες, επίβλεψη συνεργείων 

αυτεπιστασίας, επίβλεψη και 

παρακολούθηση εργολαβιών, 

καταγραφή ηµερήσιου 

αποτελέσµατος, εκτέλεση εντολών 

και οδηγιών τµηµαταρχών και 

∆ιευθυντή των Γεωτεχνικών 

Υπηρεσιών 

Παπαδοπούλου Ελένη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕ Μηχ/κος 

Χιουρέα Αικατερίνη  
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Κοκκωνία Γιαννοπούλου - Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης -∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & 
Οχηµάτων 
 
Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 

Κωνσταντίνα Μαλαπάνη Κοινωφελής, ΟΑΕ∆  
Κοφτερού Ελένη   

Τσιµικλή Ιωάννα – Μαρία Π.Ε. ∆ιοικητικού – 
Οικονοµικού 
*Σηµείωση : Η κα. Τσιµικλή 
Ιωάννα Μαρία ήταν και την 
προηγούµενη εβδοµάδα σε 
ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ,όπου εκ 
παραδροµής δεν 
συµπεριλήφθηκε στην 
σχετική Απόφαση 
∆ηµάρχου . 
 

 

 
 
Κυριακόπουλος Θεόδωρος  – Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών 
Ληξίαρχος ∆ήµου Καλαµάτας -∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών 
 

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 
Κίτσου Ελένη  ∆ιεκπεραίωση αιτηµάτων 

πολιτών µε Εmail καθώς και 
των αιτήσεων των ΚΕΠ πάλι 
µέσω Εmail 

Τούντα Ειρήνη ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 30/11/2020  
∆ιεκπεραίωση , διαχείριση 
αλληλογραφίας µέσω Εmail 
και ΙΡΙ∆ΑΣ. - Σύνταξη 
εγγράφων ,εισηγήσεων , και 
διακίνηση µέσω ΙΡΙ∆ΑΣ . - 
Επικοινωνία και συντονισµός 
µε την ∆ιοίκηση και το 
Προσωπικό του Τµήµατος για 
την έκβαση του ανατεθέντος 
υπηρεσιακού έργου, ή 
ενηµέρωση και επίλυση τυχόν 
απρόβλεπτων θεµάτων. 

Κοκκώνη Αναστασία  ΗΜΕΡΕΣ 25,26,27/11-2020 
∆ιεκπεραίωση αιτηµάτων 
εργαζοµένων στο ∆ήµο 
Καλαµάτας µε Εmail καθώς και 
των αιτήσεων των 
ωφελούµενων 4Κ του ΟΑΕ∆ 
µέσω Εmail και ΙΡΙ∆ΑΣ. 

Λάζαρου Γεωργία  ΗΜΕΡΕΣ 23 και 24/11-
2020 ∆ιαχείριση και 
διεκπεραίωση των επιδοµάτων 
τέκνων όλων των υπαλλήλων 
του ∆ήµου ( Μονίµων , 
Ι∆ΑΧ,Ι∆ΟΧ, κ.λ.π.) 

Ωρολογάς Κωνσταντίνος 

 
 
 

 Πρωτοκόλληση εγγράφων από 
απόσταση (Εmail - σύνταξη 
διαβιβαστικών-σύνταξη 
αποδεικτικών δηµοσίευσης) 

Μακρής Κωνσταντίνος   

Γαλανόπουλος Ιωάννης   

Ευτυχία Φειδά  ΗΜΕΡΕΣ 26 και 27/11-
2020 Αλληλογραφία , 
σύνταξη εγγράφων µέσω e-
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mail µε την Προισταµένη του 
Τµήµατος -Εργάνη (µέσω 
mail), Βεβαιώσεις κίνησης 
εργαζοµένων . 

Σπυροπουλος Σταυρος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΗΜΕΡΕΣ 23, 24 και 25/11-
2020 Πίνακες αδειών 
υπαλλήλων (κανονικές, 
ειδικού σκοπού κλπ) µέσω e-
mail. - Ταξινόµηση αδειών ανά 
∆ιεύθυνση και ανά κατηγορία 
υπαλλήλων ( υπαλλήλων , 
Μονίµων , Ι∆ΑΧ, Ι∆ΟΧ , 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ,4ΜΗΝΟ ,ΕΣΠΑ, 
Κ∆ΑΠ). 

 
 
 
 
 
Κουράκλη Παναγιώτα- ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων 
Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 
Λιούτα Μαρία  Υποστήριξη χρηστών 

Κατσούλα Σοφία  Προετοιµασία εντύπων 
τουριστικής προβολής 

∆ιαµαντοπούλου Γεωργία  Προετοιµασία εντύπων 
τουριστικής προβολής 

Γκούνη Μιράντα  ∆ιοικητική υποστήριξη - 
παραγωγή και ανάρτηση 
εγγράφων 

Πρωτογέρη Αθηνά  Σύνταξη διακηρύξεων, 
υποβολή στοιχείων σε ΕΥ∆ 

 
Ηλιοπούλου Γεωργία – ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
Μπουρίκα Σοφία - Τµηµατάρχης προσόδων περιουσίας και κοιµητηρίων  
 
Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 

Άττια Μαρία ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

Έκδοση Αποφάσεων Επιβολής 
Προστίµων Αυθαίρετης 
Χρήσης  

ΒΑΣΙΛΑ∆ΙΩΤΗ ΞΕΝΙΑ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

Έκδοση Βεβαιώσεων Τ.Α.Π. - 
Έκοση Αποσπασµάτων Β. Κ. - 
Έκδοση Αποφάσεων 
∆ηµάρχου 
 

ΑΓΓΕΛΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 
 

Σύνταξη Βεβαιωτικών 
Καταλόγων ∆.Τ, Τ.Α.Π. & 
Φ.Η.Χ.  
 

ΚΑΜΠΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
 

Σύνταξη Βεβαιωτικών 
Καταλόγων ∆.Τ, Τ.Α.Π. & 
Φ.Η.Χ.  
 

ΚΟΤΣΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  COVID-19 
 

Έκδοση Αδειών Κοινόχρηστου 
Χώρου - Ενηµέρωση 
∆ηµοτών 
 

ΚΡΟΜΠΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ COVID-19 
 

Σύνταξη Χρηµατικών 
Καταλόγων 
 

ΦΑΛΙ∆Α ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  Σύνταξη Χρηµατικών 
Καταλόγων 
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ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

Λαγωνικάκος Σπύρος - Τµηµατάρχης  
Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

Εκκαθάριση ∆απανών - 
Έκδοση Χ.Ε.Π. 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΓ∆Α 
 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

Εκκαθάριση ∆απανών - 
Έκδοση Χ.Ε.Π. 
 

ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

Έλεγχος µισθοδοσίας - 
Έκδοση καταστάσεων 
µισθοδοσίας 
 

ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΝΤΙ 
 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
 

Έλεγχος µισθοδοσίας - 
Έκδοση καταστάσεων 
µισθοδοσίας 
 

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ - 
ΦΡΥΝΗ 
 

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ 
 

Αναρτήσεις Χ.Ε.Π., 
Καταχωρήσεις παραστατικών 
 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΜΗ 
 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
 

Αναρτήσεις Χ.Ε.Π., 
Καταχωρήσεις παραστατικών 
 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Ζουζούλας Ιωάνης - Τµηµατάρχης  

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 
ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
 

COVID-19 
 

Ενηµέρωση βάσης 
∆εδοµένων, Έλεγχος 
ρυθµίσεων & διακανονισµών 
- Ενηµέρωση Οφειλετών 
 

ΜΠΑΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
 

ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
 

Ενηµέρωση βάσης 
∆εδοµένων, Έλεγχος - 
Καταχώρηση Λογαριασµών 
 

ΚΑΡΒΕΛΑ ΕΛΛΗ 
 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
 

Έλεγχος οφειλών - 
Ενηµέρωση Οφειλετών - 
Ενηµέρωση βάσης 
 

 
 
Λυκουργιά Χριστίνα  – ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 
Αγγελική Κανελλοπούλου  Πολιτικός Μηχανικός –

Συγκοινωνιολόγος 
 

• Διεκπεραίωση εγγράφων/ 

αιτήσεων μέσω του 

συστήματος ΙΡΙΔΑ 

• Αυτοψίες για τη διεκπεραίωση 

των αιτήσεων και για εργασίες 

του συνεργείου 

• Παρακολούθηση πορείας 

μελέτης ΣΒΑΚ (διορθώσεις 

παραδοτέων) 

• Εισηγήσεις για συλλογικά 

όργανα (Τοπικά Συμβούλια, 

ΕΠΖ) 
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Αδαµοπούλου Παγώνα 
 

∆ιοικητική υπάλληλος 
 

• Σύνταξη εγγράφων και 

διακίνηση μέσω ίριδας 

• Διαθέσεις πιστώσεων 

• Πληροφορίες τηλεφωνικά σε 

πολίτες 

• Διακίνηση αλληλογραφίας μέσω 

ίριδας και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

• Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων 

ΟΓΑ 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 
Βρεττού Πολυξένη  Πολιτικός 

Μηχανικός 
• Ολοκλήρωση διαδικασιών για έγκριση εργασιών 

μικρής κλίμακας, που αφορά στη μελέτη του 

κτιρίου ΚΗΦΗ του Δήμου Καλαμάτας. 

•  Σύνταξη Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής 

Οικοδομικών Εργασιών, που αφορά  

στο κτίριο της πρώην Ηλεκτρικής 
Εταιρείας. 

• Σύνταξη τεύχους Περιγραφικού Τιμολογίου της 

μελέτης, που αφορά στην επισκευή  του 

Δημοτικού Θεάτρου ΔΗΠΕΘΕΚ (ολοκλήρωση 

σχετικών άρθρων εργασιών, που δεν 

περιλαμβάνονται στα άρθρα του εγκεκριμένου 

τιμολογίου του δημοσίου. 

• ‘Έλεγχος πορείας στατικής μελέτης, που έχει 

ανατεθεί σε ιδιώτη μηχανικό, για την κατασκευή 

του 1
ου

 Ειδικού Σχολείου Καλαμάτας.   
 

∆ιονυσσόπουλος Γιάννης 
 

ΗΛΜ 
Μηχανικός 
 

• Επίβλεψη επισκευής ανελκυστήρων ιστ. 

∆ηµαρχείου κ ∆ηµ. Σχολείου Λαιίκων 

• Έλεγχος και καταχώρηση 

δικαιολογητικών ανελκυστήρων για 

έκδοσή βεβαίωσης καταχώρησης 
• Ενέργειες μέσω irida 

• Σύνταξη μελέτης προμήθειας –τοποθέτησης 

κλιματιστικών Μονάδων Κλειστού Γυμναστηρίου 

• Μελέτη συντήρησης ανελκυστήρων δημοτικών 

κτιρίων (2020)  

• Εποπτεία Μελέτης Η/Μ Ειδικού Σχολείου – 

συνεργασία με Γ. Γιαννακόπουλο (μελετητής 

Η/Μ) 

 
 

Ροδίτη Εύα Πολιτικός 
Μηχανικός 
ΤΕ 

• Σύνταξη μελέτης για την αγροτική οδοποιία που 

θα ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 

που λήγει στο τέλος του χρόνου , 

• Ενέργειες για τις  εκκρεμότητες που υπάρχουν στα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα που απαιτούν 

καταχώρηση στην εφαρμογή ΟΠΣ ωστε να 

πληρωθούν οι ανάδοχοι,  

• Ενέργειες επιλυσης ημερήσιων προβλημάτων 

(διορθωσεις ή συμπληρωματικά στοιχεια - 
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διευκρινίσεις) που προκύπτουν από τον έλεγχο 

μελετών από φορείς   

• Ενέργειες μέσω irida 

*Σηµείωση : Η κα. Ροδίτη Εύα ήταν και την 
προηγούµενη εβδοµάδα σε ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 
,όπου εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκε 
στην σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου . 

 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 

Μπουµπουπούλου Αγγελική ΗΛΜ 
Μηχανικός 

• Παρακολούθηση εγγράφων/ αιτήσεων, μέσω του 

συστήματος ΙΡΙΔΑ 

• Προγραμματισμός εργασιών και παρακολούθηση 

έργων τμήματος 

• Έλεγχος και Υπογραφή εγγράφων έργων, 

λογαριασμών και ανακεφαλαιωτικών Πινάκων 

 

Παπουτσής Κων/νος 
 

Πολιτικός 
Μηχανικός 

 

• Εκτέλεση εργασιών µέσω ίριδας 
• Επίβλεψη και διοικητική παρακολούθηση 

έργων του ∆ήµου Καλαµάτας, 

• Σύνταξη µελετών ΚΑ του Τεχνικού 
Προγράµµατος του ∆ήµου 

• Ηλεκτρονικοί ∆ιαγωνισµοί 

 

 
Γιαννόπουλος Γιώργος Πολιτικός 

Μηχανικός 
ΤΕ 

• Εκτέλεση εργασιών μέσω ίριδας 

• Μελέτη «Κατασκευή προπονητηρίου στον χώρο του 

Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», Σύνταξη – 

διορθώσεις άρθρων αναλυτικού τιμολογίου 

• Έλεγχος επιμέτρησης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός 

γηπέδου Αρφαρών», σύμφωνα με τις διορθώσεις 

• Ηλεκτρονικός διαγωνισμός  «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ ΙΚΛΑΙΝΑΣ» - 

Συν/ση σε άλλα μέλη – διορθώσεις 2ου Πρακτικού 

Συνεργασία µε κ. Παπουτσή για θέµατα ΑΠΕ 
Ασπροχώµατος 

 
 
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Αρµοδιότητα 
Τσάκαλης Ηλίας ΗΛΜ 

Μηχανικός 
• Παρακολούθηση – Επίβλεψη του εργου της 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 

• Επιστασία  της υπηρεσίας  της ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. 

• Επιστασία του ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΑΜΕΑ στην Πρόνοια  

 
 

1.Επιπροσθέτως οι προαναφερόµενοι υπάλληλοι αν και υφίσταται η αποµάκρυνση από 

το χώρο εργασίας τους και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ( εξ ‘ 

αποστάσεως) µε τη µορφή της τηλεργασίας, εξακολουθεί να υφίσταται η  συνεχής 
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επικοινωνία και εποπτεία από τον αρµόδιο Διευθυντή και Προϊστάµενο καθώς 

επίσης  η αναφορά  µε την υπηρεσία για την  πορεία του ανατεθέντος έργου , όπως 

επίσης και η ενηµέρωση  και αξιολόγηση εν γένει από την πλευρά  της Διοίκησης . 

2. Οι αναφερόµενοι υπάλληλοι του Πίνακα 1 (ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 09-11-2020 ΕΩΣ 30-11-2020 ) της 

αριθµ. πρωτ.  72763/10-11-2020 Απόφαση Δηµάρχου Καλαµάτας (ΑΔΑ : 

72763/6ΤΤΤΩΕΕ-Λ3Υ), εξακολουθεί να ισχύει ως έχει κατά το µέρος αυτό 

* Προστίθεται όµως στον Πίνακα αυτό,  οι εξής υπάλληλοι : α) Χρυσοµάλλης 

Παναγιώτης , Μόνιµος ,   ΔΕ Φυλάκων χώρων –κτιρίων Διεύθυνση Δηµοτικής 

Αστυνοµίας , β) Κουραµπάς Παναγιώτης  ΟΑΕΔ ,ΠΕ Κοινωνιολόγων Γραφείο 

Γενικής Γραµµατέως και γ) Λιακέα Στυλιανή  ΙΔΑΧ, ΤΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόµων  

Διεύθυνση Πρόνοιας  .  

Η προηγούµενη σχετική  µε αριθµ. πρω. 76351/20-11-2020 ( ΑΔΑ : 6ΥΤΓΩΕΕ-

090)  Απόφαση   Δηµάρχου Καλαµάτας , παύει να ισχύει . 

 
       Η παρούσα απόφαση τροποποιείται εκάστοτε για όσο χρονικό διάστηµα τηρούνται τα 

έκτακτα µέτρα και κοινοποιείται στο Γραφείο Δηµάρχου , στη Γενική Γραµµατέα , σε όλες τις 

Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Γραφεία  και σε όλους τους Αντιδηµάρχους. 

 

   
                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                                     

                                        «µε εντολή» 

                                                                         

                                                            Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

     

           ΜΑΡΙΑ ΗΛ.ΝΤΑΜΑΤΗ 
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