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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   130/2020 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η  Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 

συνέρχεται στην 12η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 

την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10395/19-3-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 

σύμφωνα με το νόμο.  
 

Η συνεδρίαση, σε εφαρμογή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/11-3-2020/τ. Α), πραγματοποιείται με 
τηλεδιάσκεψη και συμμετέχουν 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 επίσης το αναπληρωματικό μέλος  της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Πολίτη Δημήτριο.  

 

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, καθώς και το 
αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

Η από 18-3-2020/Δ.Υ. σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως  εξής:  

    

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα»  

ΣΧΕΤ: Το από 17.3.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

          Με την αριθ. πρωτ. 16316/6.3.2020 έγκριση του Υπ. Εσωτερικών, ο Δήμος Καλαμάτας 

επρόκειτο να προσλάβει δώδεκα (12) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (για την 

αντιμετώπιση και του οδοκαθαρισμού), έξι (6) άτομα ΔΕ Οδηγών (οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ 

και ηλεκτρονικό ταχογράφο, εκ των οποίων οι πέντε (5) να έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και 

ο ένας (1) κατηγορίας CE) και ένα (1) άτομο ΔΕ Χειριστή Μηχανικού Σαρώθρου και Καδοπλυντηρίου, 

ειδικότητας 4.1 & 4.4, ομάδας Α, ο οποίος να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας C, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.205 του Ν.3584/2007, για την κάλυψη των αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα.     

  

          Με το από 17.3.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 

Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων προτείνει σε πρώτη φάση την πρόσληψη των εξής:  

έξι (6) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 

τριών (3) ΔΕ Οδηγών (οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου με άδεια 

οδήγησης κατηγορίας C  

ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανικού Σαρώθρου και Καδοπλυντηρίου, ειδικότητας 4.1 & 4.4, ομάδας Α, ο 

οποίος να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας C 

 

           

           Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική 

εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 

Οχημάτων, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

            

           Θέμα : Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

ανταποδοτικού χαρακτήρα 

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1)  Το από 16-03-2020 αίτημα της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων για την άμεση 

ανάγκη πρόσληψης 15 εργατών καθαριότητας, 5 οδηγών και ενός χειριστή λόγω των συνθηκών  που 

επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 24 
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παρ. 2 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Τεύχος Α’/ΦΕΚ 64/14-03-2020), 

2) Την αρ. πρωτ. 16316/9-3-2020, έγκριση της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη 19 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (οκτάμηνο) στην καθαριότητα, 

3) Το γεγονός ότι έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 

της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών διευκρινίστηκε η 

δυνατότητα που έχει ο Δήμος να προσλάβει το προσωπικό που εγκρίθηκε για οκτάμηνη εργασία σε 

περισσότερες των μια φάσεων με ξεχωριστές προκηρύξεις, 

Εισηγούμαστε την πρόσληψη σε πρώτη φάση των ακόλουθων ειδικοτήτων ως εξής: 

 

- Εργάτες καθαριότητας έξι (6) 

- Οδηγοί τρεις (3) οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου με άδεια 

οδήγησης κατηγορίας C 

- Χειριστής ένας (1) μηχανικού σαρώθρου και καδοπλυντηρίου ειδικότητας 4.1, και 4.4, ομάδας Α, ο 

οποίος θα διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας C 

 

Για το υπόλοιπο προσωπικό  (6 Εργάτες & 3 Οδηγοί) θα επανέλθουμε με νέα εισήγηση και εφόσον 

διαπιστωθεί η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στους ανάλογους κωδικούς μισθοδοσίας.  

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Γιαννοπούλου Κοκκωνία 

Χημικός Μηχανικός MSc 

 

         Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης 

της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή 

τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού, δέκα (10) άτομα, για τους 

λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.  

   

         Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.205 του 

Ν.3584/2007, όπως ισχύει, για την κάλυψη των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο 

Καλαμάτας. 

    

         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041 & 

20.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας, οικονομικού έτους 2020 και θα 

εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν 

μετά την παρέλευση του τρέχοντος έτους.   

 

Ο Διευθυντής Διοικητικών                           Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 

           α.α.                                                           &  Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

                 Θεόδωρος Κυριακόπουλος                                       Σαράντος Μαρινάκης 

 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης και η από 19-03-2020/Δ.Υ. Βεβαίωση 
του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
αναφορικά με την κάλυψη της δαπάνης των αποδοχών του υπό πρόσληψη προσωπικού και 
της δαπάνης των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών.  
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Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. 
Μαρινάκης λέει ότι σε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης που είχε πάρει η Οικονομική 
Επιτροπή για 19 άτομα, οκτάμηνο, προγραμματισμό  που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο, 
προχωράμε στην προκήρυξη των 10 θέσεων, από τις 19, σε αυτή τη φάση,  6 εργάτες 
καθαριότητας , 3 Οδηγούς  και 1 χειριστή σαρώθρου, οι υπόλοιπες ανάγκες  σε αυτή τη φάση 
θα καλυφθούν άμεσα από το τετράμηνο κατ΄ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  μετά 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, 205 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύει,   
 

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

Εγκρίνει την πρόσληψη,  

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους  
απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με τις διατάξεις του άρθρου 
205  Ν. 3584/2007, όπως ισχύει,  

του παρακάτω προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα στο Δήμο Καλαμάτας: 
 

-  έξι (6) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   

- τριών (3) ΔΕ Οδηγών  (οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου με άδεια οδήγησης κατηγορίας C)  

και 

- ενός (1) ΔΕ Χειριστή Μηχανικού Σαρώθρου και Καδοπλυντηρίου ειδικότητας 
4.1, και 4.4, ομάδας Α (ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια οδήγησης 
κατηγορίας C) , 

 
η δαπάνη  για την απασχόληση των οποίων θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041 και 
20.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020,  και θα εγγραφούν 
και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους , σε περίπτωση που οι συμβάσεις 
λήξουν μετά την παρέλευση του τρέχοντος έτους, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στην από     
18-3-2020/Δ.Υ. 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 
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  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος  

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Μπασακίδης Νικόλαος 

  7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 24 Μαρτίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


