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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   230/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, 
συνέρχεται στην 21η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  17056/29-5-2020 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) 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. Αγγελής Αναστάσιος και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, αναπληρώνοντας τα τακτικά 
μέλη κ.κ. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη και Πολίτη Δημήτριο αντίστοιχα. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων Αρφαρών κ. Ματθαίος 
Αριστοτέλης, Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος, καθώς και 
ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, επειδή στην ημερήσια διάταξη 
υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση. 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Χριστόπουλος Ιωάννης, καθώς και ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης. 

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 ενός (1) ατόμου ειδικότητας βοηθητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου Αρφαρών, λόγω 

πανδημίας.

Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως  εξής: 

Θέμα : «Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, κατηγορίας ΥΕ, με Σύμβαση Εργασίας 
Ορισμένου Χρόνου»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών, ένα 
(1) άτομο, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες και όχι πέραν της 13ης Σεπτεμβρίου 2020, 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, 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):

- Ένα (1) άτομο ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

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

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού, κατηγορίας ΥΕ, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας 
 Την επανέναρξη λειτουργίας των ΚΔΑΠ από 1η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με την 
 Την υφιστάμενη άδεια ανατροφής τέκνου του υφισταμένου βοηθητικού προσωπικού του 

ΚΔΑΠ Αρφαρών και την δημιουργούμενη υπηρεσιακή ανάγκη
 Το γεγονός ότι η υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη με το υπάρχον 

προσωπικό των υπολοίπων ΚΔΑΠ 
 την εύρυθμη λειτουργία της δομής και την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων

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 (τ.Α’/ΦΕΚ 64/14.3.2020)» οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν 
οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. 
Προτείνεται, 

Η πρόσληψη ενός (1) άτομου ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, για το ΚΔΑΠ Δημοτικού Σχολείου 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-206-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-206-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CF%82-%CE%B5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-5/
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Αρφαρών, για χρονικό διάστημα έως και τεσσάρων μηνών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 
13ης Σεπτεμβρίου 2020.
Η δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ατόμου που θα προσληφθεί θα 
βαρύνει τους εξής κωδικούς: 60.6041.02 Τακτικές αποδοχές για ΚΔΑΠ και Κ.Α. 60.6054.05 
Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ για ΚΔΑΠ. 

O ANAΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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 στην υπηρεσία ΚΔΑΠ λόγω πανδημίας, όπως καταγράφονται παραπάνω.
5) Το γεγονός ότι για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης, 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) ατόμου, ειδικότητας 
ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης 
απασχόλησης, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στο  
ΚΔΑΠ του Δημοτικού Σχολείου Αρφαρών, λόγω πανδημίας, 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. 60.6041.02 «Τακτικές αποδοχές για ΚΔΑΠ» και 
60.6054.05 «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ για ΚΔΑΠ» του Δημοτικού προϋπολογισμού και η εκτέλεσή 
της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

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: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Μαρινάκης. Κύριε Αντιδήμαρχε.

Κύριε Πρόεδρε, ως η εισήγηση αλλά αν θα ήθελαν οι συνάδελφοι κάτι να 
διευκρινίσω και μου επιτρέπετε για ένα λεπτό, να πω λίγο το στόρι για να 

έχουμε και μια συνέπεια σε αυτά που λέμε και σε προηγούμενες Επιτροπές. 

Ακριβώς, θα το θέλαμε να ακούσουμε. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Σε προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής μας Επιτροπής είχαμε φέρει 
θέμα εδώ για δίμηνο στην καθαριότητα των ΚΔΑΠ των Αρφαρών, επειδή η 

καθαρίστρια που είχε επιλεγεί εκεί ήταν σε άδεια εγκυμοσύνης. Και είχαμε πει τότε στην 
Οικονομική Επιτροπή ότι αποστέλλουμε έγγραφο στον ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να μας εγκρίνει τη 
διαδικασία όσον αφορά τη διαδικασία του ΑΣΕΠ ως προβλέπεται. Η έγκριση από τον ΑΣΕΠ 
ήρθε, δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς, αλλά μέσω της πανδημίας όπου είχε ανασταλεί η 
λειτουργία των ΚΔΑΠ. Συνεπώς, δεν πήγαμε σε προκήρυξη γιατί δεν ξέραμε αν θα 
λειτουργήσουμε. 
Όταν, λοιπόν, δόθηκε η εντολή, η οδηγία, τέλος πάντων, να λειτουργήσουν είχε λήξει η 
προθεσμία του ΑΣΕΠ. Συνεπώς, θα πάμε στη διαδικασία πρόσληψης, τέλος πάντων, γι’ αυτό 
το διάστημα 4ωρης έως 13 Σεπτέμβρη και από τα τέλη Αυγούστου επανέρχεται η κανονική 
καθαρίστρια εκεί που έχει επιλεγεί με τη διαδικασία. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για δύο μήνες θα την πάρετε; 

Υπάρχει κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο; 

Μέχρι και τις εγγραφές. Στα μέσα Αυγούστου επανέρχεται η κυρία που ήταν 
καθαρίστρια εκεί με τη διαδικασία ΑΣΕΠ η οποία θα πάρει και την άδειά της 

την κανονική που εκκρεμεί. 

Καλώς, Σαράντο, εντάξει, εντάξει. 

Κανονικά έρχεται στις αρχές Σεπτέμβρη. 

Μάλιστα. Κάποιος άλλος εκ των συναδέλφων θέλει να κάνει κάποια 
τοποθέτηση; Όχι. Πάμε στην ψηφοφορία. 

¨Ναι¨ έχει πει ο κ. Κοσμόπουλος, ή ¨όχι¨; Κύριε Κοσμόπουλε; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γιάννη Ζαφειρόπουλε; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αγγελή; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι. 

Αρφαρά είναι, αλίμονο να μην λέγατε ναι. 
Ομόφωνα. 

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 στην υπηρεσία ΚΔΑΠμεΑ λόγω πανδημίας, όπως καταγράφονται 

παραπάνω.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  21/2020 Τετάρτη  3 / 6 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   230/2020

Πρακτικά Οικονομικής ΕπιτροπήςΔιανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5edf40e98045f405340967bb στις 09/06/20 12:47
5

5. Το γεγονός ότι για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης, 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, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, για 
χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στο  
ΚΔΑΠ του Δημοτικού Σχολείου Αρφαρών, λόγω πανδημίας, 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 δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 
ανωτέρω βοηθητικού προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 60.6041.02 «Τακτικές 
αποδοχές για ΚΔΑΠ» και 60.6054.05 «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ για ΚΔΑΠ» του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στη 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. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπάκας Ιωάννης

7. Μπασακίδης Νικόλαος

8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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