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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   119/2020 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η  Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 

συνέρχεται στην 11η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9887/13-3-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  
 

Η συνεδρίαση, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τ. Α), πραγματοποιείται με 
τηλεδιάσκεψη και συμμετέχουν 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, 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 συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Δρούγας Παντελής και  Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. 

Πολίτη Δημήτριο και Αλιφέρη Καραθανάση Ελένη,  αντίστοιχα.   

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης ο Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: Άριος κ. 

Κωστόπουλος Γρηγόριος, Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, Θουρίας κ. Κυριακόπουλος 

Κων/νος και Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 

θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος.  

 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ανάκληση της υπ’  αριθμ. 108/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη 
νέας για «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, έτους 
2020, στο Δήμο Καλαμάτας». 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Μαρινάκης, αναφέρεται στην από 16.3.2020 
εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών 
του Δήμου και η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 

Θέμα : Ανάκληση της 108/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας 

απόφασης για «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, έτους 

2020, στο Δήμο Καλαμάτας»  

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 11072/18.2.2020 έγγραφό του, με θέμα 

¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

και τα ΝΠΙΔ αυτών¨ ζητάει, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων στις οποίες αναφέρεται, την 

ορθή και έγκαιρη υποβολή των σχετικών αιτημάτων των φορέων για το έτος 2020, σύμφωνα με τις 

ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των 

κρατικών δαπανών, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί ανά κατηγορία 

αιτήματος πρόσληψης έκτακτου προσωπικού.   

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου προχώρησε στη λήψη της 108/2020 απόφασης που απαιτείτο 

για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δύο (2) ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου, για 

να απασχοληθούν στο Κεντρικό Κοιμητήριο, με κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από λοιπές 

αντικαταβολές), σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών, όπως περιγράφονταν στη 

σχετική εισήγηση που το Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων μας απέστειλε.  

Όμως στη συνέχεια η Οικονομική Υπηρεσία αδυνατούσε να χορηγήσει βεβαίωση ύπαρξης 

πιστώσεων για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού.   

Για το λόγο αυτό το Τμήμα Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων, επανήλθε με νέα εισήγηση, στην 

οποία προτείνει την ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ΥΕ Εργάτη Νεκροταφείου, που θα απασχοληθεί 

στο Κεντρικό Κοιμητήριο του Δήμου Καλαμάτας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.  

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να προχωρήσει στην ανάκληση 

της 108/2020 απόφασης και στη λήψη νέας, διότι έγινε ορθή επανάληψη ως προς τον αριθμό 

ανάγκης προσλήψεων στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία απόφαση στη συνέχεια 

θα αποσταλεί για έγκριση στα αρμόδια όργανα, για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του έκτακτου 

προσωπικού στο Δήμο, σύμφωνα με τη νέα εισήγηση:  

 

 Η ορθή επανάληψη της με αριθ. πρωτ. 8399/4.3.2020 σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης 

Οικονομικών του Δήμου: 

 

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στο Δήμο 

Καλαμάτας» 
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Σε απάντηση του με αρ. πρωτ.: 7410/26-02-2020 εγγράφου, σας αναφέρουμε την 

ανάγκη πρόσληψης ενός (1) ΥΕ Εργάτη Νεκροταφείου, που θα απασχοληθεί στο Κεντρικό 

Κοιμητήριο του Δήμου Καλαμάτας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.  

 Η δαπάνη μισθοδοσίας του και ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει αντίστοιχα τους 

κωδικούς του δημοτικού προϋπολογισμού 45.6041 με εγκεκριμένη πίστωση 10.000€ και τον 

45.6054.04 με το ποσό των 1.500€. 

Ενημερωτικά σας πληροφορούμε ότι η επικείμενη συνταξιοδότηση εργατών στον 

αντίστοιχο χώρο, καθιστά επιτακτική πλέον την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. 

 

                                                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΒΑΣ 

 

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη: 

1) Το με αριθ. πρωτ. 11072/18.2.2020 με θέμα: ¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών¨, έγγραφο του 

Υπουργείου Εσωτερικών  

2) Το με αριθ. πρωτ. 30720/20.2.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της 

υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4039/2012)  

4) Τις διατάξεις του άρθρου 48 και της παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/2015  

5) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014  

6) Τις άμεσες ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως καταγράφονται στην 

ανωτέρω εισήγησή της 

7) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών 

εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στον δημοτικό προϋπολογισμό οικον. έτους 

2020, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα  

  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

στην Οικονομική Επιτροπή την ανάκληση της 108/2020 απόφασης και τη λήψη νέας απόφασης 

έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα έναν (1) ΥΕ Εργάτη Νεκροταφείου, 

που θα απασχοληθεί στο Κεντρικό Κοιμητήριο του Δήμου Καλαμάτας, με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με κάλυψη της 

δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές.  

 

Ο Διευθυντής  Διοικητικών 

α.α. 

Θεόδωρος Κυριακόπουλος 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

& Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Σαράντος Μαρινάκης 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της:  

1) το με αριθ. πρωτ. 11072/18.2.2020 με θέμα: ¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών¨, έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών  

2) το με αριθ. πρωτ. 30720/20.2.2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 

3) τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του Ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της 
υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4039/2012)  

4) τις διατάξεις του άρθρου 48 και της παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/2015  
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5) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014  

6) τις άμεσες ανάγκες της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως καταγράφονται στην 
ανωτέρω εισήγησή της 

7) την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών 
εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στον δημοτικό προϋπολογισμό οικον. έτους 
2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην από 16-3-2020/Δ.Υ. παραπάνω καταχωρούμενη 
υπηρεσιακή εισήγηση και 

8) τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί την από 16.3.2020 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριμένα 
 
Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 108/2020 προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά «Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, 
έτους 2020, στο Δήμο Καλαμάτας»  

και  

εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ΥΕ Εργάτη Νεκροταφείου, που θα απασχοληθεί 
στο Κεντρικό Κοιμητήριο του Δήμου Καλαμάτας, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με κάλυψη της 
δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές. 
 
Η δαπάνη  της  μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη 
προαναφερόμενου προσωπικού θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 45.6041 και 
45.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, αντίστοιχα.  
 
 
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. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης  

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Μπάκας Ιωάννης  
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  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Μαρτίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
  


