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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   2/2020 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η  Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 1η/2020 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1179/10-1-2020 

πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη (προσέλευση στην υπ’ αριθμ.  5 απόφαση και αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 9 απόφαση), 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) 
Μαρινάκης Σαράντος, 5) Μπάκας Ιωάννης και 6) Τζαμουράνης Βασίλειος. 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Μπασακίδης Νικόλαος 
και 2) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ.  Δρούγας Παντελής και Αθανασόπουλος Κων/νος  οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση 
αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπασακίδη Νικόλαο και Πολίτη Δημήτριο 
αντίστοιχα.  
 
Επίσης παραβρίσκεται στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 3 απόφαση). 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχει θέμα 
που αφορά στην εν λόγω Κοινότητα.  

 
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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού στους Δημοτικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου 
Καλαμάτας.  

Η από 8.1.2020/ΔΥ σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης και 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσληψη   βοηθητικού  προσωπικού στους Δημοτικούς  & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς 

Δήμου Καλαμάτας» 

ΣΧΕΤ:  Το με αριθ. πρωτ. 57733/19.12.2019  Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προσχολικής 

Αγωγής 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει δύο (2) άτομα ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, για να απασχοληθούν στους Δημοτικούς & Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια 

της οποίας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος. 

           

 Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης των προσλήψεων αυτών αποτυπώνεται στις σχετικές 

εισηγήσεις του Διευθυντή Πρόνοιας, που αναλυτικά έχουν ως εξής: 

            

           Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναγκών οι οποίες προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα 

στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, (αναρρωτικές άδειες 

του υπηρετούντος προσωπικού, επικείμενες συνταξιοδοτήσεις μέσα στο έτος 2020) και για την 

εύρυθμη λειτουργία τους, υπάρχει άμεσα  ανάγκη πρόσληψης δύο (2) ατόμων Βοηθητικού 

Προσωπικού Καθαριότητας. 

        Η πρόσληψη αυτή  θα είναι μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής  ζωής» και θα αφορά σε συμβάσεις σύμφωνα με το Ν.2190/94, για χρονικό 

διάστημα από  την ημερομηνία της σύμβασης έως 31.8.2020, με δυνατότητα ανανέωσης. 

         Για τις ανωτέρω προσλήψεις υπάρχει πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς Κ.Α.: 60.6041.01 

“Τακτικές αποδοχές” και Κ.Α.: 60.6054.04 “Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ  εκτάκτου προσωπικού”.  

         Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες.                      

                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

                                                                                  ΣΠΥΡ. ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ 

          

         Ύστερα από την παραπάνω σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας, εισηγούμαστε στην 

Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης, για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού, για τους 

λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν, από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31
η
.8.2020, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος.  

            

         Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του 

άρθρου 21 του Ν.2190/1994, ως ισχύει.    
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         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.01 με 

τίτλο «Τακτικές Αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 

60.6054.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των εξόδων 

του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και επόμενων ετών, σε περίπτωση 

ανανέωσης της σύμβασης ή παράτασης εάν το πρόγραμμα συνεχιστεί. 

         

 

 

Ο Διευθυντής Διοικητικών                        Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

                 α.α.                                                        & Διοικητικών Υπηρεσιών                                     

                                                                                                        

          Θεόδωρος Κυριακόπουλος                                     Σαράντος Μαρινάκης                     

 

 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν και Βεβαίωση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης 
των αποδοχών του υπό πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού και της δαπάνης των αντίστοιχων 
εργοδοτικών εισφορών.  
 
 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Μαρινάκης.  

 
Ως η εισήγηση, κ. Πρόεδρε.  
Ζητάμε δύο άτομα, έχουμε μία αναρρωτική και μία συνταξιοδότηση που θα 

προκύψει μες στο τρέχον έτος, για την εύρυθμη λειτουργία τους. Είναι με διαδικασία ΑΣΕΠ, 
διαρκείας έως τέλη Αυγούστου και η πίστωση είναι από το ΕΣΠΑ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Κοσμόπουλος μια τοποθέτηση.  

 
Δεν είμαστε αρνητικοί, είναι αυτονόητο, αλλά θα πρέπει και ο Δήμος να 
αποφασίσει να έχει μια ενιαία τακτική για το πώς θα προσλαμβάνει 

καθαρίστριες.  
Παρεμπιπτόντως, αυτή που προσελήφθη στο ΚΔΑΠ με δύο μήνες, είχα παρακαλέσει την 
περασμένη φορά να ενημερωθούμε ποια προσελήφθη. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Γενικά 
όποιοι προσλαμβάνονται για δύο μήνες, που λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις, καλό είναι 
κάποια στιγμή να ενημερωνόμαστε όλοι μας ποιοι είναι αυτοί που προσλαμβάνονται με 
δίμηνες…   
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι. : …….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Θα μου το πεις, θα μου το πεις.  

Πρέπει, λοιπόν, ο Δήμος να αποφασίσει να έχει μια ενιαία τακτική. Δεν 
είναι δυνατόν η σωστή τακτική η οποία ακολουθεί ο Αντιδήμαρχος και την οποία επικροτούμε 
προφανέστατα να μην είναι σωστή γι’ αυτά που γίνονται στη ΦΑΡΙΣ. Δεν είναι δυνατόν η 
ΦΑΡΙΣ να αναθέτει την καθαριότητα σε ιδιωτικό συνεργείο για τα ΚΔΑΠ και μάλιστα έναντι 
αμοιβής 75.000 περίπου για 5 ΚΔΑΠ, που είναι μια αμοιβή ιδιαίτερα…, γιατί επιβαρύνεται και 
με το ΦΠΑ, αφού είναι κοπή τιμολογίου προφανέστατα και επίσης και δεν είναι δυνατόν να 
γίνονται και διαδικασίες οι οποίες, μάλιστα στην προκήρυξη να υπάρχει και ο όρος ότι εάν δεν 
έχεις ήδη μια προϋπηρεσία δύο χρόνων στο ίδιο αντικείμενο δεν μπορεί να συμμετέχεις στο 
διαγωνισμό. Ε έτσι δεν θα μπορεί να συμμετέχει ποτέ κανένας σε διαγωνισμό, ο ίδιος ο 
οποίος συμμετέχει θα ξανασυμμετέχει και θα ξανασυμμετέχει.  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   
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Θεωρούμε, λοιπόν, ότι πρέπει να ομογενοποιηθεί αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ποιοι λόγοι 
οδήγησαν στη ΦΑΡΙΣ, καθυστέρηση (;), δεν ξέρω, αλλά πρέπει να ομογενοποιηθεί αυτό το 
πράγμα και να έχουμε μία ενιαία τακτική όσον αφορά την πρόσληψη των…  

Θεωρώ ότι και η ΦΑΡΙΣ πρέπει την επόμενη χρονιά να αναπροσαρμόσει το σχεδιασμό της και 
στα ΚΔΑΠ να προσλάβει με τον ίδιο τρόπο όπως προσλαμβάνει ο Δήμος για την καθαριότητα 
τον κόσμο. 

Αυτό.  
 
Κάποιος άλλος για κάποια τοποθέτηση ή κάποια ερώτηση;  

Ο κ. Τζαμουράνης έχει το λόγο.  
 
Με την ευκαιρία των όσων είπε ο Βασίλης θέλω να σημειώσω ότι πλέον 
πρέπει να γίνει και κάποιος προγραμματισμός. Πέρασε ένα χρονικό 

διάστημα μέχρι να  αναλάβει  η νέα  Δημοτική Αρχή, νομίζω πλέον τώρα ότι  έχει την 
απόλυτη εικόνα και θα  πρέπει  σε  ετήσια  βάση πλέον να υπάρχει ένας  προγραμματισμός 
για την κάλυψη αυτών των αναγκών, ώστε να μην χρειάζεται κάθε μήνα ή κάθε συνεδρίαση 
να φέρνουμε και ένα θέμα είτε κατεπείγοντος χαρακτήρα για την πρόσληψη κάποιου κτλ. - 
κτλ. 

Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα διευκολύνει τα πράγματα και θα είμαστε όλοι σε καλύτερη 
κατάσταση.  

 
Θέλει κάποιος άλλος να πει κάτι;  

Κύριε Μαρινάκη, θέλετε επ’ αυτών που ακούστηκαν να προσθέσετε κάτι;  

Λοιπόν πάμε στην ψηφοφορία.  

Ομόφωνα; Ομόφωνα κ. Ζαφειρόπουλε;  

ΟΜΟΦΩΝΑ.  
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και αυτές της παρ.3 του άρθρου 21 
του Ν. 2190/1994, ως ισχύει,    
 

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

Εγκρίνει την πρόσληψη  δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ,   

για να θα απασχοληθούν στους Δημοτικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του 
Δήμου Καλαμάτας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,  

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας 
ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2020, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος,   

για  την  εύρυθμη λειτουργία των Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών λόγω 
των άμεσων αναγκών οι οποίες προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε 
αυτούς (αναρρωτικές άδειες του υπηρετούντος προσωπικού, επικείμενες 
συνταξιοδοτήσεις μέσα στο έτος 2020), 

η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, ως ισχύει,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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και η δαπάνη για την εν λόγω απασχόλησή του θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.01 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 60.6054.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», 
του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 κα επόμενων ετών σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης ή παράτασης εάν 
το πρόγραμμα συνεχιστεί,   

βάσει των όσων αναφέρονται στην από 8.1.2020/ΔΥ εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται 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. Αθανασόπουλος  Κων/νος  

  2. Δρούγας Παντελής 

  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Μπάκας Ιωάννης 

  7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Ιανουαρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 


