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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   31/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   357/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 31η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  39960/31-7-2020 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) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης 
Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής, Χριστόπουλος Ιωάννης  και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας 
τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο, Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, αντίστοιχα.  

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα  και λόγω απουσίας του  συμμετέχει στη συνεδρίαση η αναπληρώτρια αυτού 
κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 

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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας.  

Η με αριθμ. πρωτ. 41105/05-08-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής:

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

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας , συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) 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 ειδικότερα: 

 Δύο (2) υπαλλήλους ΥΕ ειδικότητας Εργατών  γενικών  καθηκόντων 
 Δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ ειδικότητας  Οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 40416/05-08-2020 σχετική εισήγηση:

ΘΕΜΑ:   Επί προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
Πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1) Τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας, με αποτέλεσμα πολλά
άτομα που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία και τα συνεργεία, να έχουν λάβει ειδική άδεια
2) το γεγονός οτι η υπηρεσία ήταν ήδη υποστελεχωμένη σε προσωπικό,
επισημαίνουμε την άμεση ανάγκη για την πρόσληψη των κάτωθι ειδικοτήτων με σχέση εργασίας
ορισμένου χρόνου για 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 κορωνοιού COVID-19 (Τεύχος Α΄/ΦΕΚ 64/14-03-2020), για την άμεση ενίσχυση του
εργατοτεχνικού προσωπικού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι
ανάγκες στους τομείς συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των κοινοχρήστων χώρων 
(πεζοδρομίων,
ρειθροκρασπέδων, δρόμων, πάρκων, παιδικών χαρών, κυκλοφοριακής σήμανσης κλπ.) και κτιρίων
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αρμοδιότητας του Δήμου Καλαμάτας :
- Δύο (2) εργάτες γενικών καθηκόντων
- Δύο (2) οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων

Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του υπό πρόσληψη παραπάνω προσωπικού θα
διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 30.6041 & 30.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. 
έτους
2020.

Η Διευθύντρια Τ.Υ.

Λυκουργιά Χριστίνα

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 Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

6) Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 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.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που 
προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 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. 30.6041 & 30.6054.04 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
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Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Αντιδήμαρχος, έχει το λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν έχει διανεμηθεί η εισήγηση, 
όπως και να έχει όμως αφορά  αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας να 

προσλάβουμε για τετράμηνο δύο εργάτες γενικών καθηκόντων και δύο οδηγούς φορτηγών 
αυτοκινήτων. Εντάσσονται μέσα στα πλαίσια του Νόμου και προφανώς υπάρχει η 
δυνατότητα αυτή να τους προσλάβουμε, να καλύψουν ανάγκες τις οποίες φαντάζεστε ότι 
έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και από άδειες ειδικού σκοπού και από άδειες 
τρέχουσες που πρέπει να υπάρξουν για το προσωπικό και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 
προσπάθεια των παρεμβάσεων που γίνονται στον αστικό ιστό. 
Εγώ θα έβαζα και μια παράμετρο παραπάνω, όλοι διαπιστώνετε ότι το επόμενο διάστημα 
δείχνει να είναι επικίνδυνο ή τουλάχιστον να είναι ανησυχητικό, η εξέλιξη των επόμενων 
ημερών, θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, έτσι ώστε αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
του Νόμου να έχουμε το προσωπικό εκείνο, να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, όπως 
το κάναμε και το προηγούμενο διάστημα με το έμψυχο δυναμικό που είναι αναγκαίο και μετά 
από τη λειψανδρία που υπάρχει στις Υπηρεσίες του Δήμου. 

Μάλιστα. Ερωτήσεις. 
Κύριε Χριστόπουλε;

Ναι, εγώ ήθελα η επιλογή να γίνει φατσικά, δηλαδή πώς θα τους επιλέξει ο 
κ. Αντιδήμαρχος για να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτό να απαντηθεί; Αυτή την ερώτηση; 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Η επιλογή πώς θα είναι;  

Κοιτάξτε. 
Ο Νόμος προβλέπει ότι μπορεί να γίνει απευθείας επιλογή. Πιθανόν να είναι 

κάποιοι άνθρωποι που έχουν δείξει δείγματα γραφής το προηγούμενο διάστημα στο Δήμο και 
έχουν προσφέρει εκείνα που απαιτούν οι ειδικότητές τους ή θα το χειριστεί η Υπηρεσία η 
Τεχνική. 

Τέλος πάντων, εντάξει, είναι ζήτημα αυτό, εγώ θα ψηφίσω ΥΠΕΡ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Τζαμουράνη, έχετε το λόγο. 

Όχι, δεν θέλω να κάνω κάνα σχόλιο, εντάξει, καταλαβαίνω τις ανάγκες, 
παρότι θεωρώ ότι είναι λίγο τραβηγμένη η επίκληση του Νόμου περί covid-

19, εν πάση περιπτώσει, αφού υπάρχει αυτή η δυνατότητα γιατί όχι (;) να μην την 
αξιοποιήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ο κ. Ζαφειρόπουλος;

Δεν έχω ……. (δεν ακούγεται), θα ψηφίσω Υπέρ. 

Ωραία. 
Ο κ. Αγγελής;

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ψηφίζουμε όλοι Υπέρ, λοιπόν.
ΟΜΟΦΩΝΑ.

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 κορωνοiου covid-19.

5.  Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών 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 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

Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου,
για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου 
Καλαμάτας 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,

 Δύο (2) υπαλλήλων ΥΕ ειδικότητας Εργατών  γενικών  καθηκόντων   
 Δύο (2) υπαλλήλων ΔΕ ειδικότητας  Οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων 

η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των οποίων θα 
βαρύνει τους Κ.Α. 30.6041 & 30.6054.04 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, 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 αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στη  με 
αριθμ. πρωτ. 41105/05-08-2020 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 :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Δρούγας Παντελής

3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

8. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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