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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   194/2020 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, 
συνέρχεται στην 18η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14475/8-5-2020 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 της υπ’ 
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου 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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 
3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος. 
 
Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος. 

 
Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 189 απόφαση), Λιάππας Λεωνίδας και 
Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο, Ζαφειρόπουλο 
Ιωάννη και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Συμμετέχει η αναπληρώτρια του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Καλαμάτας κα Μπάμπαλη Αικατερίνη, λόγω μη συμμετοχής του Προέδρου κ. Λύρα 
Παναγιώτη.  

 Δεν συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων Ασπροχώματος κ. 
Μαστοράκης Σωτήριος και Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος, καθώς και ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος και ο Συμπαραστάτης του 
Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Καλαμάτας κ. Φερετζάκης Γεώργιος. 

 
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 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης στo Δήμο Καλαμάτας λόγω πανδημίας. 

Οι σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, έχουν αναλυτικά ως  εξής:  

α) Η από 6-5-2020 εισήγηση:  

 
 

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, δύο 

(2) 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.  

 Έναν (1) υπάλληλο ΔΕ ειδικότητας Βοηθών Μαγείρων.  

 

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 υπ  ́αριθ. 429/2014  Απόφαση του Δ.Σ για παροχή συσσιτίου στους απόρους Δημότες του Δήμου  

2. Τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του covid-19 
3. To γεγονός ότι η 120 ΠΕΑ δεν μπορεί να μας εξυπηρετεί πλέον με την  παροχή γευμάτων λόγω και των 

δικών της αυξημένων αναγκών και λόγω των συνθηκών της πανδημίας      

4.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 κορωνοιού COVID -19» 
 

                 Εισηγούμεθα  

 1.  Την  ανάγκη πρόσληψης των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τέσσερις 

(4) μήνες :  

α) Έναν  (1) υπάλληλο  ειδικότητας Δ.Ε Μαγείρων  

β) Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε Βοηθών Μαγείρων  



Συνεδρίαση :  18/2020 Τετάρτη  13 / 5 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   194/2020 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

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  

 

 

β) Η από 12-5-2020 εισήγηση: 
 
 

Θέμα : 

 

«Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του τμήματος 

Τουρισμού, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας» 
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Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, έναν (1) υπάλληλο ΔΕ με πιστοποίηση 

επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός Γραφίστας  Ηλεκτρονικής  Σχεδίασης  Εντύπου, με σχέση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, για τρεις (3) μήνες, 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 με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός Γραφίστας  

Ηλεκτρονικής  Σχεδίασης  Εντύπου.  

 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, οι 

οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω εισήγηση: 

 

 

Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της τμήματος 

Τουρισμού, της διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του 

Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας» 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη : 

 

1) Τις αυξημένες ανάγκες για τη προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Καλαμάτας και 

συγκεκριμένα: τη δημιουργία μακετών,  τον εκσυγχρονισμό του site, τη δημιουργία τουριστικών 

φυλλαδίων, τη δημιουργία γραφιστικών για τη προώθηση του Δήμου διαδικτυακά, στο πλαίσιο της 

νέας τουριστικής περιόδου, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 & 

2) Το γεγονός ότι το Τμήμα ήταν ήδη υποστελεχωμένο σε εξειδικευμένο προσωπικό, επισημαίνουμε την 
άμεση ανάγκη για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός 
Γραφίστας  Ηλεκτρονικής  Σχεδίασης  Εντύπου, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τρεις (3) μήνες, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 24 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου: 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

(Τεύχος Α /́ΦΕΚ 64/14-03-2020). 

Η πρόσληψη αυτή στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του προσωπικού του τμήματος Τουρισμού και του 

τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στους τομείς της 

αρμοδιότητάς του. 

Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του παραπάνω υπό πρόσληψη προσωπικού, θα 

διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 10.6041 & 10.6054.04  του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 με αντίστοιχη  ενίσχυση των σχετικών κωδικών. 

 
 Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια 

 Τμήματος Τουρισμού Προγραμματισμού, 

 Νικόλαος Γιαννακόπουλος Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 

  
Θεμάτων 

Παναγιώτα Κουράκλη 

 

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη: 

1. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
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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 ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ, με 

πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός Γραφίστας  Ηλεκτρονικής  Σχεδίασης  

Εντύπου, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τρεις (3) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών 

στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, 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. 10.6041 & 10.6054.04 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 αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Εισηγητής είναι ο κ. Μαρινάκης. Κύριε Μαρινάκη Σαράντο.  
 
Λοιπόν, συνάδελφοι, ζητώ την έγκρισή σας στο θέμα που εισάγεται στην 
ημερήσια διάταξη για την πρόσληψη δύο ΔΕ: Μάγειρα και Βοηθό Μαγείρου.  

Θα λειτουργήσουμε, μάλλον να σας πω ότι τώρα το συσσίτιο εξυπηρετείται από τους 
Παιδικούς Σταθμούς που μαγειρεύουν οι μαγείρισσες των Παιδικών Σταθμών και 
ικανοποιούμε την ανάγκη παροχής συσσιτίου, για το Μάιο τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν θα 
λειτουργήσουν οι Παιδικοί Σταθμοί, ενδεχομένως τον Ιούνιο να ξεκινήσουν.  
Λαμβάνουμε αυτή την απόφαση να είμαστε έτοιμοι όταν παραστεί η ανάγκη να προσλάβουμε 
αυτούς τους δύο ανθρώπους για το υπόλοιπο του τετραμήνου, οι 4 μήνες είναι αν 
προσληφθούν από αύριο. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος περιορίζεται σε σχέση με τον αρχικό 
χρόνο από τη στιγμή που προσληφθούν, για να λειτουργήσουμε τα Μαγειρεία στο Β ΚΑΠΗ. 
Ξέρετε οι περισσότεροι ότι έχουμε καινούργια μαγειρεία εκεί εγκαταστήσει, δημοτικά 
μαγειρεία και με δεδομένο ότι η Πολεμική Αεροπορία δεν μπορεί πλέον να μας εξυπηρετήσει 
λόγω των συνθηκών μειωμένου προσωπικού, στελεχών σε Αεροπορία και Πολιτικού 
Προσωπικού σε άδειες ειδικού σκοπού και των αυξημένων αναγκών που έχει η ίδια η 
Υπηρεσία, χωρίς να μας δίνουν περισσότερες διευκρινίσεις, δεν μπορεί να μας ικανοποιήσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Συνεπώς, μαγειρεύουμε στους Παιδικούς Σταθμούς και θα ξεκινήσουμε τη λειτουργία των 
Δημοτικών Μαγειρείων που είναι στο Β ΚΑΠΗ. Το προσωπικό αυτό για τις μερίδες του 
συσσιτίου που εξυπηρετούμε, που παραδίδουμε, είναι αρκετό να εξυπηρετήσει αυτή την 
ανάγκη. 

 
Κύριε Αντιδήμαρχε, με ακούτε; Κύριε Αντιδήμαρχε, έχουμε και έναν υπάλληλο 
ως τεχνικός γραφείου της ηλεκτρονικής σχεδίασης εντύπου …   

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σιγά-σιγά, ένα-ένα, ένα-ένα.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαζί είναι, στην ίδια εισήγηση είναι.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αν υπάρχει για κάποια διευκρίνιση ...  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι η δεύτερη.  

 
Δεύτερη εισήγηση, εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Είναι 9ο θέμα όμως, γι’ 
αυτό σας το λέω. Εντάξει, άμα θέλετε να το δούμε ξεχωριστό, μία απόφαση θα 

πάρουμε, είναι ενιαίο το θέμα.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση επ’ αυτού.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, εγώ έχω μια ερώτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Κοσμόπουλε.  

 
Τελείωσε ο χρόνος αυτών των μαγείρων που παίρνουμε τώρα, έχουμε 
βρει τον COVID εδώ και προσλαμβάνουμε με αυτή τη δυνατότητα 

συνέχεια. Τελείωσε. Τι κάνουμε μετά; Πώς θα δίνουμε, ποιος θα εξυπηρετεί αυτούς που 
έχουν ανάγκη τα γεύματα;  

 
Είναι εύλογη η απορία σας, τα δημοτικά μαγειρεία που θα ξεκινήσουν να 
λειτουργούν δεν έχουν καν λειτουργήσει αυτά, είναι καινούργια και μπαίνουμε 

πλέον στη διαδικασία πώς θα έχουμε εκείνο το προσωπικό για να εξυπηρετούμε αυτή την 
ανάγκη. Θα απευθυνθούμε ή στην Περιφέρεια εντάσσοντάς το ως Κοινωνική Δομή ή θα 
κάνουμε τη διαδικασία συνεννοούμενοι με τον ΑΣΕΠ, να πάμε στη διαδικασία προκήρυξης 
οκταμήνου πλέον. Είναι οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, δεν είναι κάτι που 
δουλεύουμε καιρό, να το έχουμε δρομολογήσει.  

 
Όχι, απλώς ήταν μία απορία, να δω πώς θα…, αλλά είναι πράγματα που 
πρέπει να τα ξεκινήσετε από τώρα, απλώς. Δηλαδή, εντάξει, θα πούμε ναι, 

να προσληφθούν αυτοί για το τετράμηνο αυτό, αλλά ήδη από τώρα επειδή ακριβώς πρέπει 
να υπάρχει διαρκής ροή, μπορεί να ξεκινήσουν οι διαδικασίες τι θα γίνει από κει και πέρα.  

 
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.  
Καταρχάς, υπάρχει η πρόθεση από την Περιφέρεια να ενισχύσει τα Δημοτικά 

Συσσίτια σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αυτό ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα 
εξειδικευθεί, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εφόσον αναλαμβάνουμε αυτή την 
υποχρέωση τώρα να παρασκευάζουμε, θα πρέπει να κάνουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες, 
έτσι ώστε αδιαλείπτως, καθημερινώς, Σαββατοκύριακα και αργίες, όπως το κάνουμε, να 
συνεχίσουμε να προσφέρουμε και ενδεχομένως αν υπάρξουν και άλλα αιτήματα να μπορούμε 
και σ’ αυτά να ανταποκριθούμε, σύμφωνα μ’ αυτά που λέγαμε, με τον Κανονισμό που θα 
φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βεβαίως προετοιμαζόμαστε  ώστε να συνεχίσει η 
διαδικασία αυτή εις το μέλλον. Να τη διασφαλίσουμε. Εύλογη η απορία σας.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Μάλιστα. Κάποια άλλη ερώτηση όσον αφορά για το πρώτο κομμάτι, να το πω 
έτσι, της εισηγήσεως;  

Ναι, κ. Τζαμουράνη.  
 
Η κατασκευή των Μαγειρείων στο 2ο ΚΑΠΗ είναι υπόθεση η οποία έχει 
τελειώσει από πέρυσι, έτσι; Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δεν υπήρχε η 

δυνατότητα λόγω το ότι είναι κλειστοί οι Παιδικοί Σταθμοί να χρησιμοποιηθούν οι μαγείρισσες 
των Παιδικών Σταθμών τι θα γινόταν; Θα τα είχαμε κλειστά αυτά; Άρα, κατά τη γνώμη μου, 
έπρεπε ήδη να υπάρξει η μέριμνα το πώς θα λειτουργήσουν.  
Και το δεύτερο, ότι φαντάζομαι ότι η ενίσχυση την οποία έχει υποσχεθεί η Περιφέρεια δεν 
μπορεί να είναι άλλη πλην χρηματικής. Κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα 
θεωρώ η Περιφέρεια στο να βρεθεί τρόπος πρόσληψης προσωπικού που θα λειτουργεί τα 
Μαγειρεία.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.  

 
Κύριε συνάδελφε, έως το τέλος του προηγούμενου μήνα δεν είχαμε κανένα 
θέμα…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο πιο κοντά Σαράντο, γιατί δεν ακούγεται.  

 
… μπορούσε και μας υποστήριζε. Υπήρχε σχεδιασμός, το συσσίτιο πλέον να 
πάει στη διαδικασία του κέτερινγκ, αλλά θεωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή, 

από τον Δήμαρχο και μένα σε συζητήσεις που κάναμε, ότι δεν μπορεί να μείνει αναξιοποίητος 
αυτός ο χώρος, στο Β ΚΑΠΗ, ένας υπερσύγχρονος χώρος κουζίνας.  
Ξεκινάμε, λοιπόν, για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία του στο διηνεκές. Είναι υποχρέωσή 
μας και να σας πω και κάτι; Εντάξει, δεν μπορεί να εξαρτόμαστε είτε από την Πολεμική 
Αεροπορία ή δεν ξέρω από ποιον άλλον. Πρέπει να έχουμε το δικό μας χώρο. Εφόσον 
υπάρχει ήδη υποδομή. Πρόκειται για μία δαπάνη μεγάλη.  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πολύ σωστά το λες.  

 
Θα διασφαλιστεί η λειτουργία τους. Εγώ θα σας έχω ενήμερους για να ξέρετε 
πού κατευθυνόμαστε. Εκείνο θεωρώ που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι να 

αναζητήσουμε τη δυνατότητα έστω με οκτάμηνο ΑΣΕΠ σε πρώτη φάση γιατί δεν έχουμε 
κάνει ούτε προγραμματισμό γι’ αυτό, δεν ήταν, δηλαδή, είναι έκτακτη η εξέλιξη αυτή. 
Σκοπεύαμε από το νέο έτος να μπούμε στη διαδικασία, με το νέο προγραμματισμό. Εν πάση 
περιπτώσει, προτρέξαμε λίγο νωρίτερα. Θα τα βγάλουμε πέρα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λιάππας κάτι θέλει να πει.  

 
Μήπως πρέπει να ενεργοποιήσουμε εθελοντικές ομάδες, γιατί να προσληφθεί 
μόνιμο προσωπικό είναι απίθανο έως πολύ δύσκολο. Μήπως γι’ αυτό το κομμάτι 

πρέπει να ενεργοποιήσουμε εθελοντικές ομάδες ή τη Μητρόπολη ή δεν ξέρω σε μια 
συνεργασία, ούτως ώστε να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα που υπάρχει;  

 
Κοιτάξτε, πρόβλημα, κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει.  
 

ΛΙΑΠΠΑΣ: Τώρα δεν υπάρχει. Στο μέλλον; 
 
…. (δεν ακούγεται) καθημερινά και διασφαλίζουμε τη συνέχιση όλου αυτού. 
Δεν υπάρχει πρόβλημα.  

 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, και μετά, χρόνου, τι θα γίνει;   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΛΙΑΠΠΑΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Κοιτάξτε, η εθελοντική προσφορά πάντα υπήρχε. Είναι ευπρόσδεκτη.  
 

Να κάνουμε και εμείς σαν Δήμος τις κατάλληλες ενέργειες, να δούμε πού να το 
πάμε το καράβι.    

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και αυτό αν χρειαστεί θα γίνει.  

 
Μάλιστα. 
 Κύριε Αντιδήμαρχε, για το ένας υπάλληλος γραφίστας, βλέπω εδώ.  
 
Υπάρχει εισήγηση, κ. Πρόεδρε, από τον Τουρισμό και τον Προγραμματισμό για 
έναν υπάλληλο, πρόσληψης υπαλλήλου για 3 μήνες με την ειδικότητα του 

γραφίστα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι εκεί και υποστελεχωμένη είναι η Υπηρεσία αλλά και ένας 
άνθρωπος που έχει ειδικότερη γνώση να προετοιμάζει κάποια πράγματα, εκτός από τις 
προσπάθειες που θα καταβάλλει ο Δήμος, για την προσέγγιση όποιων τουριστών μπορούν να 
κινούνται, τέλος πάντων, το επόμενο διάστημα και να επιλέξουν μεταξύ της χώρας και 
μεταξύ της θρησκείας, τη δική μας πόλη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε, θέλετε κάτι επ’ αυτού;  

 
Εάν δεν ήταν ο COVID-19 και οι δυνατότητες που μας δίνει, ο υπάλληλος 
αυτός τι θα έκανε; Δεν θα προσλαμβάναμε κάποιον υπάλληλο διότι ήδη 

υπάρχει, υποτίθεται υπάρχει μία δαπάνη 170.000 η οποία τρέχει, η οποία αποσκοπεί στην 
προβολή της πόλεως. Έχουμε ήδη ψηφίσει γι’ αυτό το πράγμα και την έχουμε επιδοτήσει όσο 
μπορούμε περισσότερο.  
Δεν καταλαβαίνω την σκοπιμότητα αυτής της πρόσληψης του τριμήνου, γιατί δεν πρόκειται 
να προσφέρει τίποτα παραπάνω. Και πριν υποστελεχωμένη ήταν η Υπηρεσία, και πριν, 
υποστελεχωμένη είναι τώρα. Υποτίθεται και με μειωμένες δαπάνες τις οποίες πραγματικά 
φαίνεται να έχουμε δεν μπορούμε, πρέπει να είμαστε και φειδωλοί στις όποιες προσλήψεις 
γίνονται.  
Θεωρώ ότι είναι άσκοπη αυτή η πρόσληψη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κανέναν να 
εξυπηρετήσει, τίποτα παραπάνω απ’ αυτό το οποίο χρειάζεται να γίνει και δεν μπορεί να το 
εξυπηρετήσουν 170.000 που έχουμε ψηφίσει για να προβληθεί η πόλη.  

 
Τώρα, κύριε συνάδελφε, χωρίς να είμαι ο ειδικός αλλά τουλάχιστον απ’ αυτά 
που έχουν περιέλθει σε γνώση μου και μπορώ να σας τα καταθέσω με την 

ευθύνη των λεγομένων μου, αυτός ο άνθρωπος θα κάνει μία μακέτα, θα φτιάξει ένα σποτάκι, 
θα φτιάξει ένα γραφικό. Δεν πρόκειται αυτός ο άνθρωπος να αναλάβει όλη την προβολή του 
τουρισμού. Είναι κάποιες επιμέρους εργασίες προφανώς που θα γίνουν στην ιστοσελίδα του 
Δήμου ενδεχομένως. Αυτό το μικρό αντικείμενο θα αναλάβει. Δεν θα αναλάβει τα σποτ ας 
πούμε όλης της προβολής της πόλης. Την καθημερινότητα, να υπάρχει ένας άνθρωπος που 
να προετοιμάζει κάποια πράγματα και να μην αναζητείται με το κομμάτι γραφίστας ας πούμε 
φαντάζομαι, κάπως έτσι θα δινόταν ας πούμε.  

 
Προφανώς το αντιλαμβάνομαι τι θα κάνει.  
Η ερώτηση ήταν: Εάν δεν ήταν ο COVID-19 και να είχαμε τη δυνατότητα 

αυτή θα προσλαμβάναμε; Όχι.  
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Θα πηγαίναμε στους ιδιώτες.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βρήκαμε το COVID-19 και βάζουμε μέσα …  

 
Βασίλη, αν πηγαίναμε σε ιδιώτες μπορεί να μας στοιχίζανε και 10 χιλιάδες και 
15.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΛΙΑΠΠΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  



Συνεδρίαση :  18/2020 Τετάρτη  13 / 5 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   194/2020 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   9

Θα πηγαίναμε στον ιδιώτη όπως το ’πατε. 
 
Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα στοίχιζε, έχουμε ψηφίσει συγκεκριμένο κονδύλι. 
Από τα 170 χιλιάρικα μπορεί να βρισκόταν και αυτό. Τέλος πάντων, για να 

μην σας ταλαιπωρώ πάρα πολύ, Ναι στους μαγείρους, Όχι σ’ αυτό.  
 
Μάλιστα.  
Εγώ να πω κάτι μόνο, προσθέτοντας ότι ξέρετε πάλι λόγω του COVID-19 ότι 

υπάρχει υποστελέχωση σε όλες τις Υπηρεσίες λόγω των αδειών ειδικού σκοπού. Δυστυχώς 
έρχεται και εδώ και αυτή η εφαρμογή. Το λέω συμπληρωματικά. Ξέρω ότι δεν θα αλλάξετε 
την απόφασή σας, απλά το λέω συμπληρωματικά για να γραφτεί στα πρακτικά.  
Ο κ. Τζαμουράνης.  

 
Και δεν θέλω και εγώ τώρα να αρχίσω να λέω τα ίδια, θα ψηφίσω Ναι στο 
πρώτο και Λευκό στο δεύτερο.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λιάππας.  
 
ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αγγελής;  
 
ΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι.  

 
Άρα ομόφωνα …  
Συγνώμη, ¨Κατά¨ είπατε στο δεύτερο, κ. Κοσμόπουλε;  

 
Να πω Λευκό και εγώ στο δεύτερο.  
 

¨Λευκό¨.  
Ομόφωνα, λοιπόν, και για τα δύο.  

 
 
 
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,  
 
καθώς επίσης και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των κ.κ. Κοσμόπουλου και Τζαμουράνη, όσον 
αφορά στην πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Τεχνικού Γραφίστα Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση 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 πράξης αυτής: 
 
α) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου, ενός (1) 

υπαλλήλου ΔΕ ειδικότητας Μαγείρων και ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ ειδικότητας 
Βοηθών Μαγείρων, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών, 

η δαπάνη  για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
των ανωτέρω 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 για σχετική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού προς ενίσχυση των εν λόγω κωδικών και 

 
β) για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, ενός (1) 
υπαλλήλου ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός 
Γραφίστας  Ηλεκτρονικής  Σχεδίασης Εντύπου, για χρονικό διάστημα τριών (3) 
μηνών, 

η δαπάνη  για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
του ανωτέρω υπαλλήλου θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 και επειδή δεν επαρκούν οι 
υπάρχουσες πιστώσεις, γίνεται εισήγηση για σχετική αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού προς ενίσχυση των εν λόγω κωδικών, 

 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στις σχετικές 
εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες καταχωρούνται 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. Δρούγας Παντελής 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Λιάππας Λεωνίδας 

  5. Μαρινάκης Σαράντος 

  6. Μπάκας Ιωάννης 

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 
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  8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Μαΐου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


