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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   34/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   381/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 34η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  45898/21-8-2020 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 των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020  εγκυκλίων 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 τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.  
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη 
κ.κ.  Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καλαμάτας 
και Μ. Μαντίνειας κ.κ. Λύρας Παναγιώτης και Σπίνος Γεώργιος αντίστοιχα, επειδή στην 
ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, οι οποίοι όμως 
δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Χριστόπουλος Ιωάννης, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος και ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Φαββατάς Δημήτριος.

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 :

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020.

Οι σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, έχουν αναλυτικά ως εξής: 

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 46254/24-8-2020 εισήγηση

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική εισήγηση για την 9η αναμόρφωση του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές 
εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου                         Η Διευθύντρια Οικονομικών
              & Μισθοδοσίας

Λαγωνικάκος Σπυρίδων                                 Ηλιοπούλου Γεωργία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡ 

ΦΩΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΡ 
ΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1211.05 Χρηματοδότηση για 
την κάλυψη της 
δαπάνης της 
μισθοδοσίας των 
καθαριστριών των 
σχολικών μονάδων

0 0 201320 201320 Απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ.52360/19-08-

2020

1328.32 Χρηματοδοτήσεις για 
την Βελτίωση τοπικής 
οδού Άνω - Κάτω 
Βέργας (Άνω τμήμα)

200000 379434 33407,04 412841,04 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 
2020

00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 100000 71400 -66400 5000

00.6434.05 Δαπάνες για 
μεταφορές – 
μετακινήσεις

5000 5000 -2000 3000

00.6434.08 Δαπάνες για 
υπηρεσίες 
διοργάνωσης 
εκδηλώσεων

9000 9000 -7000 2000

00.6434.12 Λοιπές δαπάνες 
εκδηλώσεων και 
εθιμοτυπικών, γενικής 
φύσεως

30000 30000 -4600 25400

00.6442 Διοργάνωση 
συνεδρίων 
συναντήσεων 
διαλέξεων

15000 15000 -7000 8000
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00.6495 Λοιπές δαπάνες 
γενικής φύσεως

50000 50000 -2000 48000

00.6731.001 Προαιρετικές εισφορές 
ΝΠΔΔ

40000 40000 70000 110000 Αφορά έκτακτη 
επιχορήγηση του  
Αθλητικού  
Οργανισμού Δήμου 
Καλαμάτας για 
κάλυψη αναγκών 
συντήρησης 
εγκαταστάσεων 
κλπ.

00.6739.02 Εισφορά στο ΚΕ.ΠΕ.ΨΟ 0 0 500 500

00.6739.06 Ετήσια εισφορά στο 
Δίκτυο Πόλεων για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 
''ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ''

0 0 2000 2000

10.6012.01 Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

3400 9400 2500 11900

10.6022.01 Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

1500 16500 500 17000

10.6041 Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

37000 92500 187750 280250 159000 ΜΙΣΘ. 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

28750 COVID   

10.6054.04 Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ 

7000 14100 58070 72170 42320 ΜΙΣΘ. 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ, 

15750 COVID

10.6162.03 Υπηρεσίες για την 
εκπόνηση 
επιχειρησιακού 
σχεδιασμού του 
Δήμου Καλαμάτας εν 
όψει του εορτασμού 
της επετείου των 200 
χρόνων από το 1821

0 0 24800 24800

20.7135.08 Προμήθεια και 
τοποθέτηση υλικών-
ανταλλακτικών για τη 
συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών (2020) 

0 0 9994,4 9994,4

20.7325.06 Βελτίωση δημοτικού 
φωτισμού σε πλατείες 
και κοινόχρηστους 
χώρους και συντήρηση 
εγκαταστάσεων 
φωτισμού πόλης

0 210394,4 -34794,4 175600
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20.7335.03 Συντήρηση 
εγκαταστάσεων 
φωτισμού πόλης 

0 0 24800 24800

30.7311.02 Διαμόρφωση 
αίθουσας του 
ιστορικού δημαρχείου 
Καλαμάτας στα 
πλαίσια του 
προγράμματος  
«Καλαμάτα 1821- 
Δρόμοι Ελευθερίας»

0 12100 1806 13906

30.7323.13 Ασφαλτόστρωση 
τμήματος οδού Άνω 
Αρφαρά - Πελεκιτό 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

250000 250000 -25806 224194

40.6041 Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

0 0 8000 8000 Χρημ/ση Covid

40.6054 Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού

0 0 2004,8 2004,8 Χρημ/ση Covid

64.7323.01 Βελτίωση τοπικής 
οδού Άνω – Κάτω 
Βέργας, τμήμα έργου 
διάνοιξης οδού στη 
Δημοτική Κοινότητα 
Βέργας (Άνω τμήμα) 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

200000 379434 33407,04 412841,04 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-
2020

64.7331.04 Επισκευή και 
αναβάθμιση 
Δημοτικών 
Βρεφονηπιακών και 
Παιδικών Σταθμών 
Καλαμάτας 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

300000 300000 24000 324000

70.02.6012.01 Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

0 2500 -2500 0

70.02.6022.01 Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές

0 500 -500 0

Επίσης  στην αρχική εισήγηση μας αρ. πρωτ. 44826/2020 της 9ης αναμόρφωσης περιλαμβάνεται 
μείωση ποσού 2880,00 ευρώ στον Κ.Α.  00.6443.03 «Δαπάνες για ενοικίαση λοιπού εξοπλισμού» 
(κατόπιν της με αρ. πρωτ. 40716/04-08-2020 εισήγησης του Γραφείου Δημάρχου και Αιρετών). 

Με το αρ. πρωτ. 45480/20-08-2020 έγγραφο του το Γραφείου Δημάρχου και Αιρετών εισηγείται νέα 
επιπλέον  μείωση του Κ.Α. 00.6443.03 ύψους 7.800,00ευρώ, 

 έτσι ο Κ.Α. 00.6443.03 με την 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού διαμορφώνεται ως εξής: 
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡ 

ΦΩΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

00.6443.03 «Δαπάνες για 
ενοικίαση λοιπού 
εξοπλισμού»  

20000 20000 -10680 9320

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Κ.Α. 64.7333.01 «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας» από Πρόγραμμα  
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I» σε Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 829/18-06-2020 
απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και την υπ. Αριθμ. 155/2020 ΑΔΣ.

 
 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 46672/25-8-2020 εισήγηση
 
ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική εισήγηση (2η) για την 9η αναμόρφωση του Δημοτικού 

Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα που περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές 
εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου για τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου                         Η Διευθύντρια Οικονομικών
              & Μισθοδοσίας

Λαγωνικάκος Σπυρίδων                                 Ηλιοπούλου Γεωργία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩ

ΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

70.01.7425.16 Δαπάνες δράσεων για 
την εφαρμογή του 
Συμφώνου των 
Δημάρχων

15000 15000 9000 24000

70.01.7425.01 Δαπάνες εξοπλισμού 
και εργασιών 
Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

24000 24000 -4000 20000

70.01.7425.02 Προμήθεια, 
εγκατάσταση, 
παραμετροποίηση και 
αναβάθμιση 
συστημάτων 
ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης και 
καταγραφής χώρων

0 9000 -2000 7000

70.02.6672 Ανταλλακτικά λοιπών 
μηχανημάτων

5000 5000 -2000 3000

70.02.7131.01 Προμήθεια 
μηχανημάτων

2000 2000 -1000 1000

00.6062 Έξοδα κηδείας 
αποβιωσάντων 
υπαλλήλων

1000 3000 2000 5000
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 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 47181/26-8-2020 εισήγηση

ΘΕΜΑ : Συμπληρωματική εισήγηση (3η) για την 9η αναμόρφωση του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2020.

Σας αποστέλλουμε το παρακάτω απόσπασμα για τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου                         Η Διευθύντρια Οικονομικών
              & Μισθοδοσίας

Λαγωνικάκος Σπυρίδων                                 Ηλιοπούλου Γεωργία

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩ

ΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΜΟΡ
ΦΩΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

00.6312 Λοιποί φόροι 330000 330000 -55735,20 274264,80

10.6051.07 Εργοδοτικές εισφορές 
ΚΥΤ προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου

7050 7050 2300 9350

10.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΦΚΑ

160000 175000 15500 190500

15.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΦΚΑ

53000 53000 16000 69000

20.6051.02 Εργοδοτικές εισφορές 
υπέρ  ΕΤΕΑ / τέως  
ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ 
(Ν. 4052/12)

62000 52000 -5200 46800

20.6051.04 Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ

15000 65400 5200 70600

30.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΦΚΑ

53000 56500 7200 63700

35.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΦΚΑ

32000 32000 7500 39500

35.6051.11 Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 
για παροχές σε Είδος 
Υπαλλήλων (Πρώην 
ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ)

14000 14000 1000 15000

50.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΕΦΚΑ

30000 30000 6000 36000

10.6052.11 Εισφορές  υπέρ ΕΦΚΑ 
για παροχές σε Είδος

500 500 235,20 735,20

 Τις παραπάνω εισηγήσεις συνοδεύουν οι προτάσεις υπηρεσιών του Δήμου για την ανάγκη 
τροποποίησης του προϋπολογισμού.
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Σύμφωνα με την εισήγηση που ήρθε από τη Διεύθυνση Οικονομικών και 
σύμφωνα φυσικά και με τις εισηγήσεις των Υπηρεσιών.

Δεν ξέρω αν θέλετε να συζητήσουμε. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι; 
Και είναι, επίσης, και μία συμπληρωματική που μου ήρθε πριν από λίγο και μένα και αφορά 
στην ουσία μισθούς και εργοδοτικές εισφορές που αφορούν τους προσληφθέντες με 
τετράμηνο. 

Εγώ μια παρατήρηση θέλω να κάνω. 
Επειδή υπάρχει ένα κονδύλι το οποίο παίρνουμε και το οποίο είναι 

σημαντικό, 200 τόσες χιλιάδες, και αφορά τις καθαρίστριες τις οποίες πρέπει να προσλάβουμε 
για τη νέα περίοδο, θέλω να τονίσω κοιτώντας ότι από τις 9.474 καθαρίστριες που θα 
προσληφθούν σε όλη την χώρα οι 5.000 είναι με μόνιμη σχέση εργασίας, πλήρους 
απασχόλησης και οι 4.474 με μερική απασχόληση. Δυστυχώς η αναλογία αυτή στο Δήμο είναι 
εντελώς διαφορετική. Ο Δήμος μας για κάποιο λόγο, τον οποίον καλό θα ήταν εάν τον ξέρετε 
να μας τον πείτε, έχει μόνο 12 πλήρους απασχόλησης και παίρνει 74 μερικής απασχόλησης. 
Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό όταν έχουμε σημαντικές διαφοροποιήσεις σε άλλους Δήμους. 
Δηλαδή ο Δήμος Τρικκαίων παίρνει 67 μόνιμες, πλήρους απασχόλησης και 3 μερικής. Ο 
Δήμος Άνδρου 58 – 22. Ο Δήμος Πειραιά 114 – 25, ο Δήμος Πατρέων 118 – 59, ο Δήμος 
Καλαμαριάς 63 πλήρους – μερικής 3, δηλαδή τεράστιες διαφορές. Ο Νομός Ηρακλείου 
Κρήτης 143 πλήρους σε μόνιμη απασχόληση – 19 μερικής, ο Δήμος Αθηναίων 255 – 9. 
Δηλαδή σημαντικές διαφορές. 
Αυτό, ήταν και εδώ ο κ. Θεοδωρικάκος, του ετέθη το θέμα αυτό; Γιατί να μην μπούμε και 
εμείς σ’ αυτή τη διαδικασία να πάρουμε μόνιμες, πλήρους απασχόλησης προσωπικό; Απ’ τη 
στιγμή που χρηματοδοτείται κιόλας, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Τζαμουράνη; 

Να συμπληρώσω και εγώ στην ίδια παρατήρηση, πόσες ήταν οι μόνιμες 
καθαρίστριες μέχρι σήμερα και δεύτερον, επειδή έτσι όπως έχει 

ανακοινωθεί θα ανοίξουν τα σχολεία στις 7 του Σεπτέμβρη άνοιξε η διαδικασία υποδοχής των 
αιτήσεων για την πρόσληψη των καθαριστριών; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σήμερα νομίζω, σήμερα. 

Γιατί άκουγα και στο ραδιόφωνο ότι πολλοί διαμαρτύρονταν, κάποιοι, εν 
πάση περιπτώσει, παράγοντες, ότι παρά τις εξαγγελίες δεν έχει ανοίξει η 

διαδικασία και δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να κάνουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι.

Μάλιστα. Θέλει να πει κάποιος κάτι άλλο; Κάποιος συνάδελφος; Κύριε 
Ζαφειρόπουλε; Κύριε Αγγελή, θέλετε κάτι;  

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, όχι. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι για τις καθαρίστριες; 

Αν είναι ερώτημα ναι, όχι τοποθέτηση. Τοποθέτηση μετά να την κάνουμε, να 
απαντήσουμε στα ερωτήματα. 

Ερώτημα, ερώτημα. 
Χθες μόλις άνοιξε η προκήρυξη, είμαστε απ’ τους τελευταίους Δήμους που 

προχωρήσαμε στην ανάρτηση της προκήρυξης.
Θέλω να ρωτήσω πώς θα επιλεγούν αυτοί της πλήρης απασχόλησης και της μερικής. Πώς θα 
είναι ο τρόπος, δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Πρώτα-πρώτα πώς έγινε η πρόταση για 12 πλήρους και 74 μερικής; Από ποια διαδικασία 
προέκυψε αυτό; 
Το δεύτερο είναι πώς θα επιλεγούν οι 12 που θα είναι πλήρους απασχόλησης και οι 74 
μερικής απασχόλησης; 
Και το τρίτο: πώς θα τοποθετηθούν και στα σχολεία. Με ποια διαδικασία θα τοποθετηθούν 
και στα σχολεία; Γιατί δεν δήλωσαν καν σχολεία τώρα, δεν δήλωσαν σχολικές μονάδες. 
Επειδή υπάρχει μια καχυποψία, θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης διαφάνεια και μια ισότιμη 
αντιμετώπιση όλων αυτών των γυναικών. Τα κριτήρια έχουν βγει, το Υπουργείο προχώρησε 
με πολλές παλινωδίες, αλλάζει κάθε μέρα τα κριτήρια και τροποποιούσε το Προεδρικό 
Διάταγμα, αυτό θα έπρεπε να έχει τελειώσει εχθές, είναι σίγουρο ότι μ’ αυτή τη διαδικασία, 
αν τα σχολεία ανοίξουν στις 7 του μηνός, πολύ δύσκολα θα είναι οι καθαρίστριες εκεί στις 7 
του μηνός. Βέβαια πιστεύω ότι τα σχολεία χρειάζονταν τώρα τις καθαρίστριες αλλά, τέλος 
πάντων. 
Λοιπόν, συνοψίζω.
Ένα: πώς θα επιλεγούν μερικής και γενικής απασχόλησης, ολικής απασχόλησης;
Δεύτερο: πώς θα τοποθετηθούν στις σχολικές μονάδες;
Και το τρίτο που είπαμε: πότε ουσιαστικά θα βγουν τα αποτελέσματα, γιατί πριν 10 μέρες… 

Μάλιστα. Κάποιος άλλος έχει να πει κάτι; Όχι. 
Λοιπόν, απαντήσεις επί των θεμάτων που ετέθησαν. 

Καταρχήν, όσον αφορά τα νούμερα που βλέπετε εδώ επάνω σύμφωνα με την απόφαση η 
οποία υπήρξε από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα στοιχεία τα έδωσε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και αυτά 
μας είπε προχθές και ο κ. Υπουργός που ήταν εδώ. Τα στοιχεία, λοιπόν, τα έδωσε το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ λαμβάνοντας υπόψη το προσωπικό το οποίο… 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είναι αυτό; Εγώ απορώ τι είναι αυτό το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι ένας Οργανισμός σύμφωνα με τον οποίο διαχειρίζονται 
ζητήματα που αφορούν… 

Είναι το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας που πλήρωνε τις καθαρίστριες. Αλλά οι 
καθαρίστριες πέρυσι είχαν προσληφθεί με βάση τις αίθουσες. 

Λοιπόν, θα με ακούσετε, κ. Χριστόπουλε; 
Σύμφωνα μ’ αυτό, λοιπόν, γίναν οι προτάσεις και έγινε για όλους τους Δήμους. 

Έτσι; Από κει και πέρα, τα κριτήρια προσλήψεων… 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπήρξαν προτάσεις απ’ το Δήμο; 

Όχι. Ακούστε λίγο. Εμείς είχαμε τα στοιχεία…, τα στοιχεία που δώσαμε ήταν ότι 
εμείς είχαμε 25 πλήρους απασχόλησης, 14 αορίστου χρόνου και κάποιες 

ωρομίσθιες. 
Λοιπόν, από κει και πέρα, λέω και ξαναλέω πάλι ότι τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα 
προσληφθούν θα είναι η προϋπηρεσία η οποία είχε η κάθε καθαρίστρια και φυσικά κοινωνικά 
κριτήρια. Εντάξει; Αυτό, ως απαντήσεις. 
Θέλετε κάτι άλλο; 

Εγώ ρώτησα κάτι άλλο, κ. Πρόεδρε, συγνώμη. Δεν ρώτησα αυτό. Αυτά τα 
κριτήρια τα είδαμε. Είδαμε την προκήρυξη. Είπαμε πώς θα επιλεγούν 

μερικής και πλήρους και πώς θα τοποθετηθούν στα σχολεία; 

Σας είπα. Σύμφωνα με την προϋπηρεσία που είχε η κάθε καθαρίστρια και 
σύμφωνα με τις ανάγκες τις οποίες θα υπάρξουν.

Αυτό είναι για την πρόσληψη, για την τοποθέτηση είπα και το διαχωρισμό 
που είπες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Δηλαδή, θα καλυφθούν πρώτα, με βάση τα κριτήρια αυτά, θα καλυφθούν 
πρώτα οι πλήρους απασχόλησης;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι πλήρους απασχόλησης και μετά οι μερικής.

Δηλαδή, οι 12 πρώτες θα είναι πλήρους και οι υπόλοιπες θα είναι γενικής 
στην πρωτοβάθμια.

Μάλιστα, εντάξει. 
Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τον προϋπολογισμό έχουμε; 

Κάποια άλλη πρόταση σχετικά με τον προϋπολογισμό έχουμε; Όχι. 
Πάμε, ψηφίζουμε.
Κύριε Κοσμόπουλε;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΛΕΥΚΟ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη;

Εξ όσων άκουσα και διορθώστε με αν έκανα λάθος, στην ερώτηση που σας 
έκανα πόσες μέχρι τώρα ήταν οι μόνιμες η απάντηση είναι 25. Είναι έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ήταν 25 και τώρα πήγαμε στις μισές, 12. Πλήρους απασχόλησης.

Εδώ λέμε: έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, ναι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα πήγαμε στο μισό. Κατά συνέπεια…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πώς δεν είναι έτσι; Άμα οι 25 μόνιμες γίνανε 12, δεν είναι έτσι;

Είπαμε όχι μόνιμες, είπαμε πλήρους απασχόλησης, από αυτές που 
απασχολούνταν. Μην τα μπερδεύετε. Εντάξει;

Συγνώμη, εντάξει. Συγνώμη, πλήρους απασχόλησης. Τώρα είναι 12 οι 
πλήρους απασχόλησης.

Μα είπα εγώ τέτοιο; Τέλος πάντων. 
Η έγκριση για τη μόνιμη θέση πλήρους απασχόλησης, για τη μόνιμη θέση 

πλήρους απασχόλησης.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα οι υπόλοιπες…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυξάνονται βέβαια οι μερικής, πολύ-πολύ περισσότερες.

Θεωρώ ότι αυτό είναι μία απώλεια εν σχέσει με το παρελθόν -έτσι;- και όχι 
μία βελτίωση, όπως τουλάχιστον διαλαλείται (με αι, όχι εσείς), διαλαλείται 

από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι στα μέτρα κατά του κορωνοϊού θα έχουμε και βελτίωση 
των συνθηκών υγιεινής στα σχολεία. 
Με αυτού του είδους το συσχετισμό θεωρώ ότι μάλλον λιγότερη θα έχουμε ασφάλεια παρά 
περισσότερη. 
Παρόλα αυτά θα ψηφίσω και εγώ ΛΕΥΚΟ για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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Απλά μία υπενθύμιση όσον αφορά αυτά που είπε ο κ. Τζαμουράνης. Έχουμε 14 
αορίστου χρόνου οι οποίες είναι δικές μας, δηλαδή είναι εκτός του συστήματος 

-να το πω έτσι- της έγκρισης των προσλήψεων που βλέπουμε εδώ πέρα -έτσι;- που οι άλλοι 
Δήμοι δεν τις έχουν. Εντάξει;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν συμπεριλαμβάνονται στο νούμερο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, όχι.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι. Και πάλι είναι εις βάρος μας…

Όχι, γιατί θα σας πω, γιατί υπάρχουν στα νούμερα που δεν 
συμπεριλαμβάνονται, είναι και άλλες 25 που είναι μερικής απασχόλησης. Εκτός, 

δηλαδή, απ’ τις 14 αορίστου που δεν συμπεριλαμβάνονται είναι και άλλες 25 μερικής 
αορίστου χρόνου. Εντάξει; 14… Εντάξει; Στην ουσία, δηλαδή, βάζοντας κάτω όλα τα 
νούμερα για να καταλήξουμε, επειδή είπαμε πολλά νούμερα, παίρνουμε και 9 παραπάνω 
καθαρίστριες.

Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι όσοι είχανε πρόσβαση, καλύτερη 
πρόσβαση στην ΚΕΔΕ,  είναι οι ευνοημένοι, και αυτοί που είναι χαμένοι.

Εμείς πάντως δεν είμαστε χαμένοι, κ. Κοσμόπουλε. Δεν είμαστε χαμένοι. 
Ευνοημένοι είμαστε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Από τους χαμένους. Από τους χαμένους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, παίρνοντας 9 παραπάνω δεν είμαστε χαμένοι, κερδισμένοι είμαστε. 

Με συγχωρείτε, όταν διαλαλείται ότι θα ενισχυθούν σε όλα τα σχολεία, το 
να πάρουμε 9 πλήρους απασχόλησης παραπάνω είμαστε ικανοποιημένοι; 

Εντάξει, όπως το βλέπει ο καθένας.

Ναι, ακούστε, όταν οι άλλοι Δήμοι δεν έχουν αορίστου χρόνου που είχαμε εμείς 
και εμείς τις έχουμε, με βάση αυτό το οποίο παίρνουμε, είμαστε και παραπάνω 

9. 
Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό τώρα. 
Ψηφίζετε ¨ΛΕΥΚΟ¨, κ. Τζαμουράνη;

Ο Δήμος Τρικκαίων που είναι μικρότερος από μας παίρνει 67 πλήρους 
απασχόλησης. Πάμε παρακάτω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσους αορίστους είχε ο Δήμος Τρικκαίων, ξέρετε;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που δεν είναι μέσα. Άρα λοιπόν, δεν μπορείτε να συγκρίνετε.

Δεν ξέρω, και όσες και να είχε και 0 να είχε, το ότι παίρνει 67 και εμείς 12, 
αθροίστε, αθροίστε και θα δείτε. 

Λοιπόν, ΛΕΥΚΟ, πάμε στο επόμενο.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε.

Λοιπόν, τελειώνουμε. Ψηφίζουμε κ. Χριστόπουλε. 
Κύριε Τζαμουράνη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΛΕΥΚΟ και εγώ. 
Βασίλη, όποιος έχει το πεπόνι έχει και το μαχαίρι είναι.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφίζουμε κ. Τζαμουράνη.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΛΕΥΚΟ σας είπα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφειρόπουλε;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αγγελή;

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΥΠΕΡ.

¨ΥΠΕΡ¨. 
ΟΜΟΦΩΝΑ λοιπόν.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις παραπάνω υπηρεσιακές εισηγήσεις, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 
72 & 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ 
ψήφου από τους κ.κ. Κοσμόπουλο & Τζαμουράνη,  

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στις υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 46254/24-8-2020, 46672/25-8-2020 & 47181/26-8-2020 εισηγήσεις του 
Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, τα οποία αναλυτικά καταχωρούνται 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

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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7. Μπασακίδης Νικόλαος

8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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