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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   259/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 24η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  23914/19-6-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’ 
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και συμμετέχουν σε αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 266 
απόφαση), 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) 
Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αγγελής Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 268 απόφαση) αναπληρώνοντας το 
τακτικό μέλος κα Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στην εν λόγω Κοινότητα, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρας Παναγιώτης και λόγω μη συμμετοχής του, συμμετέχει στη συνεδρίαση η 
αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας του 
Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας.

Η με αριθμ. πρωτ. 23172/18-06-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο 
του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες     της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας»

Ο Δήμος  Καλαμάτας πρόκειται  να  προσλάβει για  τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Πρόνοιας, 
τρία (3) άτομα,  για  χρονικό  διάστημα  έως  τέσσερις  (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:  Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του  κορωνοϊού   COVID-19,  που  δημοσιεύτηκε  στο  ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020  και  
εντός   χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη 
ισχύος της παρούσας. 

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και 
της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234):

 Έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ειδικότητας Μαγείρων 
  Δύο (2) υπαλλήλων ΥΕ ειδικότητας Βοηθητικού Προσωπικού 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην 
παρακάτω εισήγηση:

ΘΕΜΑ:          «Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες    
της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας»

Εισήγηση

 Αφού λάβαμε υπόψη:

1.Την παρ.2 του άρθρου 24 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 64/14-03-20 Τεύχος Α΄)  «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19»

2. Την επανέναρξη λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών από 01/06/2020 

3. Τις αυξημένες ανάγκες για καθαριότητα των Παιδικών Σταθμών, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ΄ 
αριθ. 162/29-05-20 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  το ΦΕΚ 2085/30-05-2020 και τις 
οδηγίες οργανισμού  Δημόσιας Υγείας 

4.  Το γεγονός ότι οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν λόγω αδειών (ευπαθείς ομάδες) του 
υφιστάμενου  Βοηθητικού Προσωπικού και του προσωπικού των Μαγείρων. 

Εισηγούμεθα
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 1.  Την  ανάγκη πρόσληψης των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για 
τέσσερις (4) μήνες και όχι πέραν της 13ης Σεπτεμβρίου : 
α) Έναν  (1) υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε Μαγείρων 
β) Δύο (2) υπαλλήλους ειδικότητας Υ.Ε Βοηθητικού προσωπικού 
Το  παραπάνω προσωπικό κατά τον μήνα Αύγουστο που οι Παιδικοί  Σταθμοί δεν λειτουργούν θα 
απασχοληθεί σε άλλη υπηρεσία της Δ/νσης Πρόνοιας.

2. Για την μισθοδοσία τους και τις ασφαλιστικές τους εισφορές επειδή η πίστωση δεν επαρκεί  
δεσμευόμαστε  ότι θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2020 και θα ενισχυθούν οι 
Κ.Α  15.6041 και 15.6054.04 στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:
1) Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).
3) Τις διατάξεις της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).
4) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω.
5)  Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που 
προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Πρόνοιας, όπως αυτές αναλυτικά 
περιγράφονται παραπάνω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 της 
ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

  
Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 

υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041 & 15.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή επειδή 
οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ο Διευθυντής  Διοικητικών

Θεόδωρος Κυριακόπουλος

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
& Διοικητικών Υπηρεσιών

                   
                        Σαράντος Μαρινάκης 

 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαρινάκης έχει το λόγο.

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, η Πρόνοια και οι Παιδικοί Σταθμοί ως 
στιγμής δεν είχαν σοβαρό πρόβλημα ή, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζονταν 

με έναν τρόπο τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά την πανδημία, δυστυχώς όμως 
φτάσαμε σε σημείο να είναι ανυπέρβλητα, γιατί έχουμε ειδικά στην καθαριότητα όπως και 
στις θέσεις μάγειρα ειδικού σκοπού άδειες, οι οποίες δημιουργούν κενά, καθώς επίσης και για 
την καθαριότητα υπάρχει και άδεια ασθενείας. Συνεπώς, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε 
για το διάστημα του ενός μηνός που εναπομένει, τον δε Αύγουστο που θα είναι κλειστοί οι 
Παιδικοί Σταθμοί θα προσφέρουν υπηρεσία σε Δομές του Δήμου καλύπτοντας κάποιες ημέρες 
ρεπών, η μαγείρισσα ή ο μάγειρας που θα προκύψει για το μαγειρείο μας, γιατί απαιτήθηκε να 
μετακινηθεί η μαγείρισσα που είχαμε πάρει για να υπηρετήσει στους Παιδικούς Σταθμούς για 
κάποιες ημέρες που υπήρχαν τα κενά, καθώς, επίσης, και για την καθαριότητα που θα ..……. 
(δεν ακούγεται) και θα προσφέρουν στο Δήμο υπηρεσία και θα προετοιμάσουν από την 
πρώτη στιγμή της λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών. 
Για δε την καθαριότητα να διευκρινίσω εδώ ότι είχε υπάρξει αίτημα στο ΑΣΕΠ για να μας 
δοθούν δύο θέσεις, οι οποίες βγήκαν από τον ΑΣΕΠ αλλά αν θα μπαίναμε στη διαδικασία να 
προκηρύσσαμε τις θέσεις τώρα θα τρέξει η διαδικασία, να είναι από την αρχή της περιόδου, 
..……. (δεν ακούγεται)  διάστημα όσο μεγαλύτερο για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών. 
Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο ..……. (δεν ακούγεται)   η πρόσληψη  ορισμένου χρόνου των 3 
ατόμων έως τις 13 Σεπτεμβρίου. 
Αυτά, κ. Πρόεδρε. 

Ωραία. Κύριε Κοσμόπουλε, έχετε να πείτε κάτι; 

Πήραμε τον COVID λέω και διαρκώς προσλαμβάνουμε. Δεν μπορώ να πω 
τίποτα άλλο. Εάν δεν υπήρχε το γεγονός του COVID πώς θα 

λειτουργούσαμε; Τέλος πάντων. 

Να σας πω. Αν δεν υπήρχε το γεγονός του COVID δεν θα είχαμε τις άδειες εκ 
περιτροπής μαθητών. Δεύτερον δεν… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα, λοιπόν… 

… της έκτακτης ανάγκης. Εφόσον έχουμε αυτή τη δυνατότητα τη νομική 
πατάμε σ’ αυτή, αλλιώς θα πηγαίναμε με τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης. 

Δεν μπορώ αυτή που έχει θέμα υγείας να της πω με το ζόρι να δουλέψει. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων… 

Δεν μπορώ να της πω να ’ρθει ή αυτή που ήταν σε γνώση μας ότι θα έπαιρνε 
σύνταξη και είχαμε προβλέψει από τον ΑΣΕΠ να πάρουμε την έγκριση και η 

έγκριση ήρθε πριν ελάχιστο χρονικό διάστημα, να τρέξουν οι διαδικασίες, θέλουμε τον Ιούλιο 
να παρέχουν υπηρεσία. Δεν γίνεται …… 

Τέλος πάντων, δεν ξέρω πού δημοσιοποιούνται αυτά, επειδή εγώ δεν έχω 
το χρόνο να ψάχνω συνέχεια να δω πού δημοσιοποιούνται οι προσλήψεις 

αυτές, είμαι όμως δέκτης παραπόνων διαρκώς ότι ο κόσμος δεν μαθαίνει τις προσλήψεις που 
γίνονται. Παράκληση άλλη μία φορά να υπάρχει μια δημοσιοποίηση. Τίποτα άλλο. 

Λοιπόν, εγώ να συμπληρώσω, ενισχύοντας τον κ. Μαρινάκη, ότι έρχονται και οι 
άδειες του καλοκαιριού, κύριοι συνάδελφοι, και θα έχουμε οξύ πρόβλημα με το 

προσωπικό. 
Λοιπόν, πάμε, κ. Τζαμουράνη. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ θα ψηφίσω ΥΠΕΡ. 

 Κύριε Ζαφειρόπουλε; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:   ΝΑΙ και εγώ ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αγγελή; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΥΠΕΡ, ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ το θέμα 3. 

Η Οικονομική Επιτροπή  με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη της: 
1. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).
3. Τις διατάξεις της περ. ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).
4. Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω.
5. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 

προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση 
συνεδρίασή του.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας Δ.Ε. Μαγείρων και δύο 
(2) υπαλλήλων ειδικότητας Υ.Ε. Βοηθητικού προσωπικού  με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της 
σύμβασης μέχρι της 13ης Σεπτεμβρίου 2020, για την κάλυψη αναγκών της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας,

και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της πράξης αυτής, 
η δαπάνη  για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των 
οποίων υπαλλήλων θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6041 και 15.6054.04  του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 και επειδή δεν επαρκούν οι υπάρχουσες 
πιστώσεις, γίνεται εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας για σχετική 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού προς ενίσχυση των εν λόγω κωδικών, στην 
προσεχή συνεδρίασή του,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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σύμφωνα με όσα αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στη  με 
αριθμ. πρωτ. 23172/18-06-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η 
οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κοσμόπουλος Βασίλειος

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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