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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   487/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 41η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 84408/10-09-2021 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. 426/77233/13-11-2020 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) Λιάππας Λεωνίδας, 2)  Μαρινάκης Σαράντος 
και 3) Μπασακίδης Νικόλαος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Πολίτης Δημήτριος και 5) 
Τζαμουράνης Βασίλειος.

Στη   συνεδρίαση  συμμετέχουν τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, Σωφρονάς Γεώργιος και Αγγελής 
Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Πολίτη Δημήτριο, 
Τζαμουράνη Βασίλειο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καλαμάτας 
και Μ. Μαντίνειας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:

- συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη  

- δεν συμμετέχει η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κα 
Χρονοπούλου Μαρία. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 492 απόφαση), το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Ζαφειρόπουλος 
Ιωάννης, η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Νταμάτη Μαρία, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών κα Ηλιοπούλου Γεωργία καθώς και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της 
Επιχείρησης του Δήμου 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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την κάλυψη αναγκών στο 
Δημοτικό Συσσίτιο του Δήμου Καλαμάτας.

Η υπ’ αριθμ πρωτ. 84341/10-9-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης 
& Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος 
και έχει αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως 
εξής:

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη με δίμηνη απασχόληση προσωπικού στο Δημοτικό Συσσίτιο του Δήμου 
Καλαμάτας 
ΣΧΕΤ:  Το με αρ. πρωτ. 83129/8.9.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ  Μαγείρων, ένα 
(1) άτομο ΔΕ Βοηθού Μάγειρα & ένα (1) άτομο ΔΕ Οδηγών, για δύο (2) μήνες, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών στο Δημοτικό Συσσίτιο 
του Δήμου Καλαμάτας.     

          Στο Δήμο Καλαμάτας προέκυψε η ανάγκη για τις προσλήψεις αυτές, διότι : 

          Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας, οι συμβάσεις του προσωπικού που 
απασχολείται στο μαγειρείο του Δημοτικού Συσσιτίου και είναι απαραίτητο για την παροχή 
φαγητού σε εκατό (100) περίπου ωφελουμένους, λήγουν στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές 
Οκτωβρίου, οπότε είναι αναγκαίες οι προσλήψεις Μαγείρων και Βοηθού Μάγειρα, για την κάλυψη 
της  έκτακτης ανάγκης σίτισης απόρων δημοτών.

           Επίσης, για τον ίδιο λόγο (λήξη της σύμβασης) και εξαιτίας του ότι πρέπει να υπάρχουν οι 
απαραίτητες αποστάσεις κατά την μεταφορά των ωφελουμένων, λόγω της πανδημίας, είναι 
αναγκαία για τη δομή του ΚΔΑΠ ΜΕΑ, η πρόσληψη Οδηγού.
          

          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης των προσλήψεων αυτών, αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση της Διευθύντριας Πρόνοιας, που αναλυτικά έχει ως εξής:

          
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού Δίμηνης απασχόλησης λόγω έκτακτης ανάγκης»

   Σας γνωρίζουμε ότι, στο Δημοτικό συσσίτιο σιτίζονται περίπου εκατό (100) ασθενείς 
οικονομικά και με προβλήματα υγείας συνδημότες μας.

   Οι ωφελούμενοι εξαρτώνται από τη σίτιση που τους παρέχει ο Δήμος καθώς δεν έχουν άλλα 
μέσα βιοπορισμού και κάθε διακοπή της θα επιφέρει πολλά προβλήματα στους συγκεκριμένους 
ανθρώπους, αλλά και σε όλο τον κοινωνικό ιστό του Δήμου μας.

   Η παροχή φαγητού είναι αναγκαίο να έχει μια συνέχεια ιδιαίτερα σε αυτήν την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης της πανδημίας που βρίσκεται η χώρα μας και με όλες τις οικονομικές 
επιπτώσεις που έχει επιφέρει.

   Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω :

   Και το γεγονός ότι οι συμβάσεις του προσωπικού του μαγειρείου, λήγουν στο τέλος 
Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, σας κάνουμε γνωστό ότι είναι αναγκαία η πρόσληψη με 
δίμηνη απασχόληση, λόγω της έκτακτης ανάγκης της σίτισης απόρων δημοτών μας, του 
παρακάτω προσωπικού :

• Δύο άτομα (2) ΔΕ Μαγείρων και
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• Ένα άτομο (1) ΔΕ Βοηθό Μάγειρα

   Επίσης για τον ίδιο λόγο (λήξη της σύμβασης) και εξαιτίας του ότι πρέπει να υπάρχουν 
αποστάσεις κατά την μεταφορά των ωφελούμενών λόγω της πανδημίας, είναι αναγκαία για τη 
δομή του ΚΔΑΠ ΜΕΑ η παρακάτω πρόσληψη δίμηνης απασχόλησης :

• Ένα άτομο (1) ΔΕ Οδηγών

   Το ποσό της μισθοδοσίας τους θα καλυφθεί από τους ΚΑ. 15.6041.01 (Τακτικές αποδοχές) & 
ΚΑ. 15.6054.04 (Εργοδοτικές εισφορές).

   Παρακαλούμε για τις απαραίτητες από μέρους σας ενέργειες

                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
                                                                                            «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»
                                                                                 Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
                                                                                      ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ      
   

    Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πρόνοιας, 
εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη :

• δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων
• ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Βοηθού Μάγειρα & 
• ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγού, 

για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα  δύο μηνών, με πλήρη 
απασχόληση.

         Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 
του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν.

         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6041.01 με 
τίτλο «Τακτικές Αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6054.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

        
Ο Αν. Διευθυντής Διοικητικών                       Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διοικητικής                       
                                                                        Μεταρρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης  & ΚΕΠ                                    

      
                    Σπ. Λαγωνικάκος                                                         Γεώργιος Φάβας                    

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Κύριοι συνάδελφοι, είναι κατά την εισήγηση, πρόκειται για 4 άτομα να 
προσλάβουμε, αφορά μαγείρους και βοηθούς μαγείρων, ο κύριος συνάδελφος, 

ο κ. Μαρινάκης, που είναι επί της Πρόνοιας δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι πάνω σ’ 
αυτό και επίσης έχουμε και δύο άτομα ΔΕ οδηγών. 
Σαράντο, θες να προσθέσεις κάτι εσύ; Επειδή πρόκειται για το δημοτικό συσσίτιο. 

Πρόεδρε, δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο ή περισσότερο. Επειδή το συσσίτιο 
λειτουργεί και εξυπηρετεί και φρονώ ότι αυτό είναι επιθυμία και εν πάση 

περιπτώσει το υποστηρίζουν όλες οι παρατάξεις, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να φλυαρούμε σ’ 
αυτό το θέμα. Είναι μια δομή η οποία αποδίδει, μπροστά στο ενδεχόμενο να μην υπάρξει 
κάποια διαδικασία που να μας δίνει τη δυνατότητα, δεν ευχόμαστε βέβαια να επιδεινωθεί η 
κατάσταση είτε με τον COVID, είτε με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, θα πάμε αν παραστεί 
ανάγκη στο δίμηνο, έως να δρομολογήσουμε μία μονιμότερη εξέλιξη την οποία θα 
ενημερωθεί το Σώμα σε επόμενη συνεδρίαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Μάλιστα. Και είναι και για την ομοιογένεια στο προσωπικό που λήγουν οι 
συμβάσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, οπότε είναι αναγκαία 

και η πρόσληψη αυτών των ατόμων. 
Ο κ. Σωφρονάς έχει να πει κάτι; 

Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Μαρινάκη, μιας και ανέφερε αυτό, τι 
εννοεί μετά το δίμηνο τι θα γίνει. Αυτή είναι η ερώτησή μου και υπαινίχθηκε 

ότι έχει ένα πλάνο. Αν μπορεί να πει κάτι παραπάνω έχει καλώς. 

Θα σας πω, θα σας πω. Έχουμε ζητήσει και προσωπικό στον προγραμματισμό 
για 8μηνο που θα προκύψει μετά από διαγωνισμό, στο επόμενο διάστημα, 

αλλά έχουμε και μια προγραμματική σύμβαση με τη ΦΑΡΙΣ, όπου ελέγχουμε τις λεπτομέρειές 
της για να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον το προσωπικό του μαγειρείου μέσα απ’ αυτή την 
προγραμματική σύμβαση που έχουμε με τη ΦΑΡΙΣ, που έτσι κι αλλιώς ο σκοπός είναι η 
στήριξη των κοινωνικών δομών και της πρόνοιας του Δήμου. Αυτό, κ. Σωφρονά. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Ευχαριστώ,… 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Να είστε καλά.

…μου αρκεί αυτό και μακάρι να γίνουνε πιο μόνιμες οι θέσεις και ψηφίζουμε 
Υπέρ. 

Μάλιστα. Να διορθώσω, η θέση οδηγού είναι μία για τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ. 
Ο κ. Λιάππας; 

Και εγώ θα Υπερψηφίσω, αλίμονο. Απλούστατα πρέπει να γίνουνε μόνιμες αυτές 
οι θέσεις. Δηλαδή ταλαιπωρούμε και τους εργαζομένους ανά δίμηνα και άντε να 

δώσουμε παράταση και άντε το ένα και δεν βρίσκουμε τρόπους τέτοιους. Μια μονιμότερη 
λύση, θα ηρεμούσαν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κ. Αγγελής θέλει να πει κάτι; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ. 

¨Υπέρ¨. Ωραία. 
Κύριε Δήμαρχε, θέλετε κάτι εσείς; Αν θέλετε να πείτε κάτι για το δημοτικό 

συσσίτιο. 

Θέλω να πω ότι θα πρέπει να καμαρώνουμε όλοι για τα δημοτικά μαγειρεία που 
διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας, έτσι αυτή η προσπάθεια έχει φέρει αποτέλεσμα, 

μπορούμε, λοιπόν, παρασκευάζουμε καθημερινά περίπου 100 μερίδες, τις μοιράζουμε και 
έχουμε τη δυνατότητα εάν χρειαστεί, ανά πάσα στιγμή, παίρνοντας και επιπλέον προσωπικό, 
που ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ, να φτάσουμε μέχρι και 500. Επαγγελματίες που έχουνε δει 
τα μαγειρεία του Δήμου Καλαμάτας έχουνε πει ότι είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν σε 
δημόσιο οργανισμό και οτιδήποτε άλλο. Αυτά, λοιπόν, τα μαγειρεία ερχόμαστε τώρα, 
Αντιδήμαρχε, μες στην εβδομάδα να τα εγκαινιάσουμε και να κηρύξουμε την επίσημη 
λειτουργία τους, παρά το ότι δουλεύουν ένα χρόνο περίπου τώρα. 

Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, κ. Δήμαρχε. 
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, το 2ο θέμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και τις 
διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  41/2021 Τρίτη 14 / 9 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   487/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6141b9993425a8d725a44b7a στις 17/09/21 07:19
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 5

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την πρόσληψη: 
• α) δύο (2) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων

β) ενός (1) ατόμου, ειδικότητας Βοηθού Μάγειρα 
για την κάλυψη αναγκών στο Δημοτικό Συσσίτιο του Δήμου Καλαμάτας και

• ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγού, 
για την κάλυψη αναγκών της δομής του ΚΔΑΠ ΜΕΑ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα  
δύο μηνών, με πλήρη απασχόληση
για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 84341/10-9-2021 
εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής και στην υπ’ αριθμ. πρωτ.83129/8-9-2021 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας του  Δήμου που εμπεριέχεται σ’ αυτή.
  
Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν. 

Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 
15.6041.01 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών 
εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6054.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές», του 
σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Σωφρονάς Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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