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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   35/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   396/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 35η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  48430/28-8-2020 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 συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.  
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος,  αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ.  Πολίτη Δημήτριο. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καλαμάτας 
και Αρφαρών, 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 ο Πρόεδρος του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αρφαρών κ. Ματθαίος 
Αριστοτέλης. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου κ. Δρούγας Παντελής 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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, λόγω 
πανδημίας. 

Οι σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου,  οι οποίες ήταν στο φάκελο προς ενημέρωση, έχουν 
αναλυτικά ως εξής: 

 Η με  αριθμ. πρωτ. 47813/27-08-2020 εισήγηση 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  τετράμηνης απασχόλησης για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας »

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας Δήμου 
Καλαμάτας , συνολικό αριθμό  πέντε    (5) ατόμων , για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, 
με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 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):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότητες για την εύρυθμη 
λειτουργία των παρακάτω δομών  της Διεύθυνσης Πρόνοιας :

A. Συσσίτιο :
1. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Μαγείρων.
2. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Βοηθός Μάγειρα.

B. Παιδικοί Σταθμοί :
1. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Μαγείρων.
2. Δύο (2) άτομα, κατηγορίας Υ.Ε., ειδικότητας Βοηθητικού προσωπικού.

Και σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας  Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 47350/26-08-2020 σχετική εισήγηση: 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου τετράμηνης απασχόλησης για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 64/14-03-20 Τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19».
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2.Το αριθ. 45201/17-07-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «τετράμηνες συμβάσεις 
για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού 
covid-19».

3. Την αριθμ. 429/2014 Απόφαση του Δ.Σ για  παροχή συσσιτίου στους απόρους Δημότες του Δήμου.

4. Το γεγονός ότι η 120 ΠΕΑ δεν μπορεί να μας εξυπηρετεί πλέον με την παροχή γευμάτων για το 
συσσίτιο, λόγω και των δικών τις αυξημένων αναγκών και λόγω των συνθηκών τις πανδημίας.
5. Τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας στους χώρους των Παιδικών Σταθμών λόγω της πανδημίας.

6. Το γεγονός ότι λόγω λήψης ειδικών αδειών (ευπαθείς ομάδες), του υφιστάμενου προσωπικού 
ειδικοτήτων μαγείρων και βοηθητικού προσωπικού, δεν εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των 
δομών συσσιτίου και παιδικών σταθμών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, τετράμηνης διάρκειας, 
με τις παρακάτω ειδικότητες και αριθμό, για την εύρυθμη λειτουργία των παρακάτω δομών :

A. Συσσίτιο :
1. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Μαγείρων.
2. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Βοηθός Μάγειρα.

B. Παιδικοί Σταθμοί :
1. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Μαγείρων.
2. Δύο (2) άτομα, κατηγορίας Υ.Ε., ειδικότητας Βοηθητικού προσωπικού.

Η μισθοδοσία τους και οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα καλυφθούν από τους Κ.Α.
15.6041 και 15.6054.04 .

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                   & α.α                                                                      & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
         ΚΑΡΔΑΣΗ ΟΛΓΑ                                                                  ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

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) Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5) Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας , όπως καταγράφονται  
στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, 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.
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε θ Α

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, τετράμηνης απασχόλησης  για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη 
χρονική διάρκεια που προτείνονται ανωτέρω, για την εύρυθμη λειτουργία των παρακάτω δομών , 
ήτοι : 

A. Συσσίτιο :
1. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Μαγείρων.
2. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Βοηθός Μάγειρα.

B. Παιδικοί Σταθμοί :
1. Ένα (1) άτομο, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Μαγείρων.
2. Δύο (2) άτομα, κατηγορίας Υ.Ε., ειδικότητας Βοηθητικού προσωπικού.

για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας  , 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. 15.6041 και 15.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε , θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

                   Ο Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας 
                   &  Διοικητικών Υπηρεσιών

                   
                                      Σαράντος Μαρινάκης 

  Η με  αριθμ. πρωτ. 49649/01-09-2020 εισήγηση:

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες 
της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας »

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας Δήμου 
Καλαμάτας , συνολικό αριθμό  δύο     (2) ατόμων , για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, με 
συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 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. 

 Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε Οδηγών
 Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε Βρεφοκόμων

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 
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της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234):
Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότητες για την εύρυθμη 

λειτουργία των παρακάτω δομών  της Διεύθυνσης Πρόνοιας :

Και σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας  Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 49429/01-09-2020 σχετική εισήγηση: 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου τετράμηνης απασχόλησης για τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας».

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω της πανδημίας του covid-19 ήτοι τον
μεγάλο φόρτο εργασίας για την ανάγκη μετακίνησης για αυτοψία και έκδοση βεβαιώσεων
μόνιμης κατοικίας για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης , λόγω της παράτασης
πληρωμής του κατά τους προηγούμενους μήνες και μέτρα προστασίας που πρέπει να
τηρούνται στους παιδικούς σταθμούς .
2.Την παρ. 2 του άρθρου 24 της Π.Ν.Π (ΦΕΚ 64/14-03-20 Τεύχος Α΄) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID -19»
3. Το με αρ. πρωτ. 45201/17-07-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: Τετράμηνες
συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και
διασπορά του κορωνοϊού.

Εισηγούμεθα

1. Την ανάγκη πρόσληψης των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου
χρόνου για τέσσερις (4) μήνες :
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f4dfede9d3a876c8ac48c95 στις 01/09/20 11:35
α) Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε Οδηγών
β) Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε Βρεφοκόμων
2. Για την μισθοδοσία τους και τις ασφαλιστικές τους εισφορές επειδή η πίστωση δεν
επαρκεί δεσμευόμαστε ότι θα γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2020 και
θα ενισχυθούν οι Κ.Α 15.6041 και 15.6054.04 στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
           ΠΡΟΝΟΙΑΣ                                                             ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
                                                                                     & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
                                                                                           ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

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. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας , όπως καταγράφονται  
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στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, 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 Ε θ Α

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, τετράμηνης απασχόλησης  για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη 
χρονική διάρκεια που προτείνονται ανωτέρω, για την εύρυθμη λειτουργία των παρακάτω δομών , 
ήτοι : 

 Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε Οδηγών
 Έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας Δ.Ε Βρεφοκόμων

για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας  , 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. 15.6041 και 15.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε , θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

                   Ο Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας 
                   &  Διοικητικών Υπηρεσιών

                   
                                      Σαράντος Μαρινάκης 

  Η με αριθμ. πρωτ. 49828/02-09-2020 εισήγηση:

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου  τετράμηνης 
απασχόλησης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 
Καλαμάτας, λόγω πανδημίας ( Ορθή επανάληψη )»

                                           ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η

1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Φ.Ε.Κ. 64/Α’/14-
03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» σύμφωνα με τις οποίες «Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος 
εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) 
μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, 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. 3584/20007, 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. Η κατά το 
προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής 
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Επιτροπής. 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 ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από 
την ανάθεση συνεδρίασή του.

2) Το με αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Τετράμηνες 
συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19», στο οποίο διευκρινίζεται ότι σχετικές συμβάσεις μπορεί να συνάπτονται 
μέχρι 13-9-2020 για τον παραπάνω λόγω και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες.
3) Το γεγονός της έλλειψης προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  (  προσλήψεις , 
φόρτος εργασίας σ’ όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης , κανονικές άδειες προσωπικού , άδειες ειδικού 
σκοπού κ.λ.π., ) και την ανάγκη ενίσχυσης αυτής με προσωπικό κατάλληλο προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις της .
4) Το γεγονός ότι με την αριθμ. 374/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκ παραδρομής 
ελήφθη απόφαση για  την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  και  
ειδικότερα  την πρόσληψη δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού αντί του 
ορθού : 

 ενός ατόμου , κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού.
 ενός ατόμου , κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Διοικητικού.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α 
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. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

6. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, 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.

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της  απόφασης 
που απαιτείται, για την πρόσληψη του εν θέματι  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):

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, και για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών , ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως   την πρόσληψη 
δύο (2) ατόμων ως εξής :
 ενός ατόμου , κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού.
 ενός ατόμου , κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Διοικητικού.

  με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης 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. 
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Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό 
πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει  αντιστοίχως τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 του 
Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση 
γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί 
υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης

 Η με αριθμ. πρωτ. 49833/02-09-2020 εισήγηση:

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου, τετράμηνης 
απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων  Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων  Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα για 
τα εξής κάτωθι αντιστοίχως Τμήματα , ήτοι :

Α. του Τμήματος Τουρισμού  , συνολικού αριθμού ενός  ( 1 ) ατόμου , για χρονικό διάστημα 
έως τέσσερις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 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):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  την εξής ειδικότητα: 

 ενός  (1) ατόμου , κατηγορίας ΔΕ  με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός 
Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου ,

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών
    Θεμάτων  Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα του Τμήματος Τουρισμού, οι οποίες     
    περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 49144/31-08-2020 σχετική εισήγηση:

Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες του τμήματος
Τουρισμού , της διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του
Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας»

Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Τις αυξημένες ανάγκες για την συνέχιση της προώθησης του τουριστικού προϊόντος της
Καλαμάτας και συγκεκριμένα: τη δημιουργία μακετών, τον εκσυγχρονισμό του site, τη δημιουργία 
τουριστικών φυλλαδίων, τη δημιουργία γραφιστικών για τη προώθηση του Δήμου
διαδικτυακά και γενικά την ανάγκη παρουσία του στο διαδίκτυο ,λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 &
2) Το γεγονός ότι το τμήμα είναι υποστελεχωμένο σε εξειδικευμένο προσωπικό, επισημαίνουμε την 
άμεση ανάγκη για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως 
Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου , με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, για 
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τέσσερις (4) μήνες, 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 (Τεύχος Α΄/ΦΕΚ 64/14-03-2020).
Η πρόσληψη αυτή στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του προσωπικού του τμήματος Τουρισμού του 
τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στους τομείς της 
αρμοδιότητάς του.
Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του παραπάνω υπό πρόσληψη προσωπικού, θα 
διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 10.6041 & 10.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020 με αντίστοιχη ενίσχυση των σχετικών κωδικών.
         
       Ο Προϊστάμενος
Τμήματος Τουρισμού                                                                                Η Διευθύντρια
                                                                                                              Προγραμματισμού,
                                                                                                     Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών
Νικόλαος Γιαννακόπουλος                                                                        Θεμάτων

                                                                                                            Παναγιώτα Κουράκλη

Β. του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
, συνολικού  αριθμού  ενός  ( 1 ) ατόμου , για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, με 

συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 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):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  την  εξής ειδικότητα: 

 ενός  (1) ατόμου , κατηγορίας ΠΕ  Πληροφορικής ,

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών
    Θεμάτων  Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  οι 
οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 49267/01-09-2020 σχετική εισήγηση:

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης, λόγω πανδημίας, για
τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου
Καλαμάτας»

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Φ.Ε.Κ.
64/τ. Α’/14-03-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
2) Το με αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
«Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19», στο οποίο διευκρινίζεται ότι σχετικές
συμβάσεις μπορεί να συνάπτονται μέχρι 13-9-2020 για τον παραπάνω λόγω και για χρονικό
διάστημα έως τέσσερις μήνες.
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3) Τις αυξημένες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και γενικά ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για τη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, των
συλλογικών οργάνων του, καθώς και για την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση των πολιτών
λόγω της πανδημίας του κορωνoϊού COVID-19.
4) Το γεγονός ότι το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου έχει σημαντική έλλειψη εξειδικευμένου
προσωπικού και υπάρχει ανάγκη για άμεση ενίσχυσή του

Ζητούμε την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής, με σχέση εργασίας 
ορισμένου
χρόνου για τέσσερις (4) μήνες, σύμφωνα με την ανωτέρω Π.Ν.Π.
Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του παραπάνω υπό πρόσληψη προσωπικού, θα
διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 10.6041 & 10.6054.04, του δημοτικού προϋπολογισμού οικ.
έτους 2020.
                                                                                                  Η Διευθύντρια
                       
                                                                                             Κουράκλη  Παναγιώτα

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. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης  της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων  Δήμου Καλαμάτας και ειδικότερα  των  Τμημάτων  Τουρισμού  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Καλαμάτας , όπως καταγράφονται  στις ανωτέρω σχετικές  
εισηγήσεις. 

Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, 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 Ε Θ Α

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας , για τις ειδικότητες, τον 
αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνονται αντιστοίχως στα παρακάτω Τμήματα της εν 
θέματι Διεύθυνσης , ήτοι : 

Α. του Τμήματος Τουρισμού 
 ενός  (1) ατόμου , κατηγορίας ΔΕ  με πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας ως Τεχνικός 

Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου 

Β. του Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 ενός  (1) ατόμου , κατηγορίας ΠΕ  Πληροφορικής 
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 για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων  του Δήμου Καλαμάτας , 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  αντιστοίχως τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 του 
Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση 
γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί 
υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

                   Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
                   & Διοικητικών Υπηρεσιών

                   
                                      Σαράντος Μαρινάκης 

 Η με αριθμ. πρωτ. 49840/02-09-2020 εισήγηση:

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου, τετράμηνης 
απασχόλησης για τις ανάγκες των ΚΔΑΠΜΕΑ της Διεύθυνσης Πρόνοιας Δήμου 
Καλαμάτας, λόγω πανδημίας»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες των ΚΔΑΠΜΕΑ της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας  Δήμου Καλαμάτας , συνολικό αριθμό ενός   (1) ατόμου , για χρονικό διάστημα έως 
τέσσερις (4) μήνες, με σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 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):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  την  εξής ειδικότητα: 

 ενός ( 1) ατόμου   κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Οδηγών.  

σύμφωνα με τις ανάγκες των ΚΔΑΠΜΕΑ της Διεύθυνσης Πρόνοιας  , οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ.49289 /31-08-2020 σχετική εισήγηση:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου τετράμηνης απασχόλησης για τις
ανάγκες του ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας»

Σύμφωνα με:
1) Την ΠΝΠ «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) Το αριθμ. πρωτ. 45201/17-7-20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα
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«Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοiου covid-19»

και
Τις άμεσες ανάγκες του ΚΔΑΠΜΕΑ για την απασχόληση ενός (01) ατόμου με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάωρης απασχόλησης, ειδικότητας ΔΕ
Οδηγών, δεδομένου ότι:
Α) η υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ.19881/691 που αφορά την επαναλειτουργία
δομών ανοικτής φροντίδας, Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) αναφέρει
ότι ως προς τις μετακινήσεις των ωφελούμενων των Κέντρων συστήνεται η μεταφορά των
ωφελούμενων με ιδιωτικό όχημα, όπου είναι εφικτό, ενώ για τις περιπτώσεις χρήσης
λεωφορείων ή βαν ισχύει ότι και για τα σχολικά λεωφορεία (διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6
και 7 της υπ΄ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.5.2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», ΦΕΚ
1780/Β’), καθώς και τις διατάξεις του Άρθρου 4 ΦΕΚ Β’ 1869/17.05.2020, σύμφωνα με τις
οποίες για επιβατηγά οχήματα με οδηγό μέχρι 7 θέσεων επιτρέπεται η μεταφορά δύο
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f4644d30115e3ef37c5cac7 στις 01/09/20 10:04
επιβατών πλέον του οδηγού. Έτσι σε κάθε δρομολόγιο θα μπορεί να μεταφέρετε ένα παιδί
μαζί με τον οδηγό και τον συνοδό υπάλληλο.
Β) Επειδή αρκετοί από τους ωφελούμενούς μας δεν έχουν τη δυνατότητα ιδίας μεταφοράς
κι επειδή ως δομή με βάση τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει με τους γονείς έχουμε
υποχρέωση να τους προσφέρουμε μετακίνηση, κρίνεται αναγκαία η έκτακτη πρόσληψη
ενός οδηγού για τη χρήση και δεύτερου οχήματος για μεταφορά ωφελουμένων για την
ομαλή ροή του προγράμματος, και σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής νομοθεσίας.
Η δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη της μισθοδοσίας του ατόμου που θα προσληφθεί
για 4 μήνες θα βαρύνει τους εξής κωδικούς:
- Κ.Α. 60.6041.03 Τακτικές αποδοχές για ΚΔΑΠΜΕΑ και
- Κ.Α. 60.6054.06 Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ για ΚΔΑΠΜΕΑ
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε για την πρόσληψη ενός (01) ατόμου με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάωρης απασχόλησης, ειδικότητας ΔΕ
Οδηγών.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Λ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ__

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. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

5. << Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοiου covid-19.

6. Τις άμεσες ανάγκες των ΚΔΑΠΜΕΑ  της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 
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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 προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας , για την ειδικότητα, τον 
αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνεται, ήτοι : 

 ενός ( 1) ατόμου   κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Οδηγών .

 για την κάλυψη των αναγκών των ΚΔΑΠΜΕΑ  στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας,  
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  αντιστοίχως τους Κ.Α. 60.6041.03 Τακτικές αποδοχές για 
ΚΔΑΠΜΕΑ και Κ.Α 60.6054.06 Εργοδοτικές Εισφορές  για ΚΔΑΠΜΕΑ του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε,  θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί 
υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

                   Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
                   & Διοικητικών Υπηρεσιών

                   
                                      Σαράντος Μαρινάκης 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Μαρινάκης. Κύριε Αντιδήμαρχε.  

Λοιπόν, όπως βλέπετε στις εισηγήσεις έχουμε αίτημα προς την Οικονομική 
Επιτροπή από τη Διεύθυνση Πρόνοιας, θα ξεκινήσω, είναι μάγειρες, έναν 

μάγειρα και έναν βοηθό μάγειρα για το συσσίτιο, έναν μάγειρα για τους Παιδικούς Σταθμούς 
και έναν βοηθητικό προσωπικό για τους Παιδικούς Σταθμούς. Τελευταία  …… (κακή σύνδεση) 
ερχόμαστε και συμπληρώνουμε το αίτημά μας   ……. (κακή σύνδεση)  για την Πρόνοια, γιατί 
ξέρετε ότι η Πρόνοια δεν έχει οδηγό, ούτε καν αυτοκίνητο,  εξυπηρετείται περιστασιακά από 
τη Δημοτική Αστυνομία ή από οποίον οδηγό της Διεύθυνσης Οχημάτων μας εξυπηρετεί, 
καθίσταται ανάγκη, λοιπόν, να έχουμε έναν οδηγό ώστε να εξυπηρετεί αυτές τις ανάγκες, 
συν ότι ήδη έχουν υπάρξει αιτήματα και προβήκαμε σε διανομή κατοίκων 5 μερίδων 
φαγητών γιατί αυτούς που δεν μπορούν πλέον να κινηθούν και αυτό είναι τεκμηριωμένο  
σύμφωνα με τα αιτήματα και τις αυτοψίες των κοινωνικών λειτουργών.  Συνεπώς λοιπόν  
απαιτείται ένας οδηγός και μία βρεφονηπιοκόμος γιατί  ……. (κακή σύνδεση)  την κοινωφελή 
εργασία που θα έρθει απαιτείται μία θέση ΔΕ Παιδοκόμων έτσι ώστε να μπουν στα νέα 
τμήματα τα βρεφικά που θα ξεκινήσουν απ’ τη Δευτέρα, την ερχόμενη εβδομάδα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε ή έχουμε και άλλο; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Στη συνέχεια, λοιπόν, και οι άλλες Διευθύνσεις έχουν υποβάλει τις εισηγήσεις 
τους που είναι κατά νόμο και μέσα  είναι στις διατάξεις, συνεπώς δεν έχουμε 

κανένα πρόβλημα ως προς τη νομιμότητα. Ως προς το περιεχόμενο των εργασιών που θα 
προσφέρουν και το αντικείμενο που θα έχουν, περιγράφεται ευκρινώς στις εισηγήσεις όπως 
και έχουν κατατεθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Αντιδήμαρχε, ολοκληρώσατε με την Πρόνοια, κ. Αντιδήμαρχε; 

Υπάρχει και ένα οδηγός λοιπόν για τα ΚΔΑΠΜΕΑ, καταλαβαίνεται ότι αυτό ……. 
(κακή σύνδεση)  ΚΔΑΠ είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, καταλαβαίνετε ότι είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση ενός οδηγού ….. 

Να προσθέσω εγώ, κύριε συνάδελφε, ότι υπάρχει και ένα άτομο για το Τμήμα 
Τουρισμού και, επίσης, μία ορθή επανάληψη που αφορά προηγούμενη 

απόφαση για δύο άτομα ΠΕ κατηγορίας είχαμε πάρει με την 374/2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής και αυτό θα γίνει ένα άτομο ΠΕ και ένα άτομο ΔΕ. Εντάξει; Και, 
επίσης, και ένα άτομο για το Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ.
Αυτά, κύριοι συνάδελφοι, απ’ όλες τις Υπηρεσίες. 
Κύριε Κοσμόπουλε, έχετε το λόγο. 

Λοιπόν, θα ψηφίσουμε ΝΑΙ σε όλα αλλά τελευταία φορά εάν δεν πάρουμε 
παίρνουμε μία λίστα των ατόμων τα οποία προσλαμβάνουμε. Σας έχω 

παρακαλέσει να έχουμε μία λίστα με τα άτομα τα οποία προσλαμβάνουμε. Βρίσκομαι διαρκώς 
προ εκπλήξεων και αιτήσεων συνδημοτών οι οποίοι μου λένε διάφορα. Δεν θέλω αυτή τη 
στιγμή στην Οικονομική Επιτροπή να πω ή να παρουσιάσω ή να φωτογραφίσω τι μου λένε, 
άτομα μέσα απ’ αυτά που μου λένε, αλλά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε ό,τι προσλήψεις 
γίνονται με δικιά μας έγκριση να έχουμε κάποια στιγμή και τα ονόματα. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Τζαμουράνη; 

Εγώ θέλω να πω το εξής: ότι απ’ την αρχή της πανδημίας εμείς στηρίξαμε 
και υπερψηφίσαμε όλες τις αποφάσεις για πρόσληψη προσωπικού έκτακτης 

ανάγκης, με μοναδικό γνώμονα να μην διασαλευθεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του 
Δήμου και των δομών του, θεωρούμε όμως και εμείς αυτονόητη την υποχρέωσή μας να 
ζητήσουμε, αυτό που …. (κακή σύνδεση), - έτσι;- την ενημέρωση επί των ονομάτων που 
έχουν προσληφθεί ώστε να μπορούμε να κρίνουμε εάν κάποια κακόβουλα σχόλια περί 
πρόσληψης ημετέρων έχουν βάση ή είναι αβάσιμα. Ζητάμε, λοιπόν, αυτό τον πίνακα είτε 
στην επόμενη συνεδρίαση, είτε μπορείτε να μας τον κοινοποιήσετε στο e-mail μας. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε …

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. 

Συγχωρέστε με, μου διέφυγε προηγουμένως να πω  ότι στους Παιδικούς 
Σταθμούς εκεί που λέμε 2 άτομα κατηγορίας ΥΕ:  ¨ειδικότητας Γενικών 

Καθηκόντων¨, λέμε ¨βοηθητικού προσωπικού¨, σας παρακαλώ πάρα πολύ, την Επιτροπή να 
υιοθετήσει το ¨Γενικών Καθηκόντων¨ έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσία όπου 
είναι χρειαστεί  στους παιδικούς σταθμούς. 

Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, κύριοι συνάδελφοι, μ’ αυτό, έτσι, να 
το δεχθούμε; 

Συμφωνείτε, κ. Κοσμόπουλε, έτσι; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ, 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Και εσείς, κ. Τζαμουράνη, συμφωνείτε; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ ΝΑΙ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εσείς, κ. Ζαφειρόπουλε; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνώ, ΝΑΙ.

Άρα, λοιπόν, συμφωνούμε στην ουσία της εισηγήσεως, άρα ψηφίζουμε 
ΟΜΟΦΩΝΑ το 1ο θέμα. 

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. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 

Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού covid-19.

5. Τις άμεσες ανάγκες Διευθύνσεων του Δήμου Καλαμάτας, όπως καταγράφονται  στις 
ανωτέρω σχετικές εισηγήσεις και με την τροποποίηση που εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. 
Μαρινάκης όσον αφορά στην ειδικότητα των υπό πρόσληψη δύο (2) ατόμων κατηγορίας 
Υ.Ε. για τους Παιδικούς Σταθμούς από ¨Βοηθητικού Προσωπικού¨ σε  ¨Γενικών 
Καθηκόντων¨    

6. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, 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 έγκριση 
πρόσληψης συνεδρίασή του.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν

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

Ι.  Εγκρίνει  την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, 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 πράξης αυτής,

 για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας:  
 δύο (2) ατόμων, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Μαγείρων
 ενός (1) ατόμου, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας Βοηθός Μάγειρα 
 δύο (2) ατόμων, κατηγορίας Δ.Ε., ειδικότητας  Οδηγών
 ενός (1) ατόμου, κατηγορίας Δ.Ε.  ειδικότητας  Βρεφοκόμων
 δύο (2) ατόμων, κατηγορίας Υ.Ε., ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας 

 ενός (1) ατόμου, κατηγορίας Π.Ε.  Πληροφορικής
 ενός (1) ατόμου, κατηγορίας ΔΕ με πιστοποίηση επαγγελματικής 

επάρκειας ως Τεχνικός Γραφίστας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου  

η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των 
οποίων θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041, 10.6054.04, 15.6041, 15.6054.04,  
60.6041.03, 60.6054.06, του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020, η εκτέλεσή 
της δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σε περίπτωση που οι 
υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, γίνεται εισήγηση για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
στην πρώτη μετά από την παρούσα έγκριση πρόσληψης  συνεδρίασή του,

σύμφωνα με όσα και για τους  λόγους  που  αναφέρονται  στις  υπ’  αριθμ. πρωτ. 
α) 47813/27-08-2020, β) 49649/01-09-2020, γ) 49840/02-09-2020 και δ) 
49833/02-09-2020, σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες 
καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

ΙΙ. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 374/2020 προηγούμενης απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας για πρόσληψη προσωπικού 
ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας, ως 
προς την κατηγορία του υπό πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών 
της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, 

από ¨Δύο (2) ατόμων κατηγορίας Π.Ε. και ειδικότητας Διοικητικού¨ 

σε     -   ενός (1) ατόμου  κατηγορίας Π.Ε. και ειδικότητας Διοικητικού
-   ενός (1) ατόμου  κατηγορίας Δ.Ε. και ειδικότητας Διοικητικού

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 49828/02-09-2020 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. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος
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7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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