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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   67/2020 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:15  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 7η/2020 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5954/13-2-2020 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης 
Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος. 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση, 
Ελένη, 2) Μαρινάκης Σαράντος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ.  Δρούγας Παντελής και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, οι οποίοι συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο και Μαρινάκη 
Σαράντο αντίστοιχα.   
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή 
στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ 
αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άριος κ. Κωστόπουλος 
Γρηγόριος.  

 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας 
Παναγιώτης.  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

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 έκτακτου προσωπικού για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο 
Καλαμάτας.  

Η από 12.2.2020/ΔΥ 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 εκτάκτου προσωπικού για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο 

Δήμο Καλαμάτας  

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 5843/12.2.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων & Οχημάτων 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται 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.      

           

          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: 

            

           Από το τέλος του προηγούμενου χρόνου δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα προσωπικού 13 ατόμων 
στην Υπηρεσία Καθαριότητας, σε σχέση με τις δυνάμεις που διέθετε η Υπηρεσία πριν τις τελευταίες 
ανακατατάξεις προσωπικού, με την ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων της 3Κ και τις αποχωρήσεις 
των υπηρετούντων με 8μηνες και 4μηνες συμβάσεις. Στο προαναφερόμενο έλλειμμα, των 13 ατόμων, 
δεν υπολογίζεται καν και η μείωση  του διατιθέμενου προσωπικού που προέκυψε από την 
απομάκρυνση των ατόμων του 8μηνου του ΟΑΕΔ (περισσότερα των 20 ατόμων, βοηθητικών εργατών 
καθαριότητας, οδηγών και χειριστών), τα οποία όμως προσέφεραν έστω και συμπληρωματικές – 
βοηθητικές υπηρεσίες ανακουφίζοντας το φορτίο του υπόλοιπου προσωπικού. 
 
Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες, 
η Οικονομική Επιτροπή, με την 435/2020 απόφασή της, ενέκρινε την πρόσληψη, με 2μηνη σύμβαση, 
των 13 ατόμων (8 εργατών και 5 οδηγών) ενώ η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την 279314/17-12-
2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΛΛΗΟΡ1Φ-Ξ6Ξ) και έτσι 
βοηθήθηκε ο Δήμος στην διεκπεραίωση του αντικειμένου της καθαριότητας τις ημέρες των εορτών, 
έστω και με δυσκολία.  
Οι προσληφθέντες υπάλληλοι αναμένεται να ολοκληρώσουν το δίμηνο της εργασίας τους περίπου 
μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Πέραν της καθημερινής ανάγκης για την αποκομιδή των απορριμμάτων που 
μετά την αποχώρηση του προσωπικού που απασχολείται με δίμηνο θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο. 
Kατά την συγκεκριμένη περίοδο στο Δήμο Καλαμάτας έχουν προγραμματισθεί πολλές εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο εορτασμού των αποκριών και της διεξαγωγής Καρναβαλιού, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης 
χιλιάδων επισκεπτών με άμεση συνέπεια την αύξηση των παραγόμενων απορριμμάτων και την 
επακόλουθη αύξηση απαίτησης εκτέλεσης εργασιών οδοκαθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων.  
Ενώ στη συνέχεια ακολουθούν και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις (23η , 25η Μαρτίου, Πάσχα κλπ) οι 
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οποίες δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες για εκτέλεση εργασιών καθαρισμού.  Συνεπώς είναι ευνόητη η 
ανάγκη ενίσχυσης του Δήμου άμεσα με προσωπικό καθαριότητας, καθώς δεν θα μπορούν να 
εκτελεστούν τα δρομολόγια της αποκομιδής.  Επιπλέον, πέραν του διαπιστωθέντος παραπάνω 
ελλείμματος προσωπικού, το οποίο αντιμετωπίστηκε προσωρινά χωρίς πάλι να μπορούν να 
καλύπτονται όλες οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, για ένα δίμηνο, για τον σχεδιασμό της νέας 
χρονιάς 2020, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες επιτακτικές ανάγκες της υπηρεσίας 
καθαριότητας οι οποίες δεν εκτελούνταν με επάρκεια, όπως η επέκταση της ανακύκλωσης στους 
ορεινούς όγκους Αλαγονίας και Αρφαρών, η αξιόπιστη ξεχωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου 
οργανικού, το συχνότερο πλύσιμο των υπέργειων κάδων με το διατιθέμενο στην υπηρεσία όχημα-
πλυντήριο κλπ. Το διευρυμένο αυτό αντικείμενο επιβάλλεται να ενταχθεί μέσα στον σχεδιασμό των 
προτεραιοτήτων του Δήμου και θα επιχειρηθεί να αντιμετωπισθεί με τη βοήθεια και του προσωπικού 
με 8μηνη σύμβαση, μέσω ΑΣΕΠ, όπως γίνεται κάθε χρόνο, γιατί οι μεν δύο πρώτες δράσεις 
περιλαμβάνονται στους στόχους που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η δε τελευταία 
απαιτείται για τη διαφύλαξη των καλύτερων συνθηκών προστασίας της δημόσιας υγείας με 
ταυτόχρονο όφελος τη σωστή συντήρηση και αποτροπή καταστροφής των κάδων.  
Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος που θα προκύψει κατά την 
αποχώρηση του έκτακτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας όπου θα είναι αδύνατη η 
εκτέλεση όλων των προγραμμάτων αποκομιδής και η τήρηση της υποχρεωτικής 6ήμερης εργασίας 
καθώς δεν θα είναι δυνατό να δοθούν άδειες και ρεπό στο μόνιμο προσωπικό απαιτείται η πρόσληψη 
προσωπικού με 8μηνη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 205 του Ν. 3584/2007, του εξής 
προσωπικού: 
α) Δώδεκα (12) εργατών καθαριότητας (για την αντιμετώπιση και του οδοκαθαρισμού). 
β) Έξι (6) οδηγών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και ηλεκτρονικό ταχογράφο εκ των οποίων οι 
πέντε (5) να έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και ένας (1) κατηγορίας CE. 
γ) Ενός (1) χειριστή μηχανικού σαρώθρου και καδοπλυντηρίου ειδικότητας 4.1, και 4.4, ομάδας Α, ο 
οποίος θα διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας C. 
Ο αριθμός των ατόμων προκύπτει όχι από τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες είναι περισσότερες αλλά 
από τις σχετικές διαθέσιμες πιστώσεις. 
Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τους κωδικούς 20.6041 και 20.6054.04. 
 

  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, 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. 

 

         

Ο Διευθυντής Διοικητικών                        Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

               α.α.                                                                  & Διοικητικών Υπηρεσιών                                     

                                                                                                        

           Θεόδωρος Κυριακόπουλος                                           Σαράντος Μαρινάκης         
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Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης η από 12.2.2020/ΔΥ Βεβαίωση του 
Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου αναφορικά με 
την κάλυψη της δαπάνης των αποδοχών του υπό πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού και της 
δαπάνης των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών.  
 καθώς επίσης και εκτυπώσεις από την ιστοσελίδα dimosnet με τα άρθρα 205 του Ν. 
3584/2007 και 10 του Ν.4257/2014 εκτυπωμένα.  
 
       
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα θα μας εισηγηθείτε … 

 
Σύμφωνα με την εισήγηση. Θέλουμε 12 άτομα ειδικότητας ΥΕ εργατών 
καθαριότητας, 6  άτομα οδηγούς και 1 ακόμα χειριστή μηχανικού σαρώθρου και 

καδοπλυντηρίου, δηλαδή 19 άτομα, με τις διαδικασίες που καθορίζονται από το  άρθρο 205 
του νόμου3584/2007. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει το σκεπτικό … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΣΕΠ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΣΕΠ ναι.   
 
ΜΠΑΚΑΣ: ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ΑΣΕΠ. Αυτός είναι ο κώδικας, αυτό που γράφει είναι ο κώδικας …   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Είναι ο νόμος 3584/2007.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κώδικας προσωπικού. Αλλά είναι 2019, πόσο είναι ….   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2190. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρθρα 2 έως 17   .…   
 
ΦΩΝΗ: Τα έχεις μάθε απέξω. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι γιατί με κοροϊδεύατε την περασμένη εβδομάδα, γι΄ αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε  θέλετε κάτι επ΄ αυτού;  ¨Όχι¨. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη.  

 
Μία ερώτηση μόνο.  
Με αυτή  την περιβόητη 3Κ, την προκήρυξη, πήρε ο Δήμος τίποτα;  

 
ΜΠΑΚΑΣ: Τους πήρε όλους …   
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτός από 2-3 … 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Εκτός 3 άτομα τους πήρε όλους τους άλλους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήρε αλλά ταυτόχρονα επειδή αποχώρησαν κάποιοι προέκυψαν οι ανάγκες.  
  
ΜΠΑΚΑΣ: Υπάρχουν ελλείψεις.   

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί νομίζω στο εισηγητικό αναφέρεται στην εικόνα την περυσινή.  

 
Εγώ πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να λυθούν οι ελλείψεις με … 
Ορίστε; 

 
Λέω, στο εισηγητικό, αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται στην περυσινή εικόνα 
των ελλείψεων και απλά αναρωτιέμαι μετά την 3Κ δεν βελτιώθηκε η 

κατάσταση;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά είπαμε ότι έφυγε και κόσμος,   έφυγαν τα οκτάμηνα και τα τετράμηνα. 

 
Και αυτοί που είχαν έρθει από την κοινωφελή εργασία φύγανε, οπότε έχει κάτσει 
η ιστορία.   Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε μήπως κάποιες υπηρεσίες κάνουμε 

διαγωνισμό. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ε πρέπει μόνιμο προσωπικό να έχουμε.   
 
ΜΠΑΚΑΣ: Όχι μόνιμο και ιδιώτες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μακάρι να μπορούσαμε να το έχουμε. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Και ιδιώτες, γιατί;  

 
Καλά μόνιμο έτσι κι  αλλιώς  δεν μπορούμε.  
Εκείνο που δεν ξέρω αν έχει περπατήσει είναι η διαδικασία της 

κινητικότητας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κινητικότητα προχωράει σιγά σιγά.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν έχει ενεργοποιηθεί κάτι ακόμα;  

 
 Όχι, όχι.  
Λοιπόν πάμε ψηφοφορία: Ναι, ναι, ναι, όλοι ναι. 

Ομόφωνα. 
 
 
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 και 10 του Ν. 
4257/2014,    
 

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,  

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

- δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας (για την 
αντιμετώπιση και του οδοκαθαρισμού)  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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- έξι (6) ατόμων ΔΕ Οδηγών  [τα οποία πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και 
ηλεκτρονικό ταχογράφο εκ των οποίων τα πέντε (5) να έχουν άδεια 
οδήγησης κατηγορίας C και ένα (1) κατηγορίας CE]  

και 

- ενός (1) ατόμου ΔΕ χειριστή μηχανικού σαρώθρου και καδοπλυντηρίου 
ειδικότητας 4.1, και 4.4, ομάδας Α, το οποίο θα 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,   

σύμφωνα με όσα αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στην από     
12-2-2020/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. Δρούγας Παντελής 

  2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Μπασακίδης Νικόλαος 

  7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Φεβρουαρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   67/2020 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:15  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 7η/2020 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5954/13-2-2020 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης 
Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος. 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση, 
Ελένη, 2) Μαρινάκης Σαράντος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ.  Δρούγας Παντελής και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, οι οποίοι συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο και Μαρινάκη 
Σαράντο αντίστοιχα.   
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων, επειδή 
στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ 
αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άριος κ. Κωστόπουλος 
Γρηγόριος.  

 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας 
Παναγιώτης.  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπεχράκης Σταμάτης.  

 

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 έκτακτου προσωπικού για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο 
Καλαμάτας.  

Η από 12.2.2020/ΔΥ 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 εκτάκτου προσωπικού για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο 

Δήμο Καλαμάτας  

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 5843/12.2.2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων & Οχημάτων 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται 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.      

           

          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: 

            

           Από το τέλος του προηγούμενου χρόνου δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα προσωπικού 13 ατόμων 
στην Υπηρεσία Καθαριότητας, σε σχέση με τις δυνάμεις που διέθετε η Υπηρεσία πριν τις τελευταίες 
ανακατατάξεις προσωπικού, με την ανάληψη υπηρεσίας των επιτυχόντων της 3Κ και τις αποχωρήσεις 
των υπηρετούντων με 8μηνες και 4μηνες συμβάσεις. Στο προαναφερόμενο έλλειμμα, των 13 ατόμων, 
δεν υπολογίζεται καν και η μείωση  του διατιθέμενου προσωπικού που προέκυψε από την 
απομάκρυνση των ατόμων του 8μηνου του ΟΑΕΔ (περισσότερα των 20 ατόμων, βοηθητικών εργατών 
καθαριότητας, οδηγών και χειριστών), τα οποία όμως προσέφεραν έστω και συμπληρωματικές – 
βοηθητικές υπηρεσίες ανακουφίζοντας το φορτίο του υπόλοιπου προσωπικού. 
 
Για την αντιμετώπιση του ελλείμματος αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες, 
η Οικονομική Επιτροπή, με την 435/2020 απόφασή της, ενέκρινε την πρόσληψη, με 2μηνη σύμβαση, 
των 13 ατόμων (8 εργατών και 5 οδηγών) ενώ η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την 279314/17-12-
2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΑΔΑ: 6ΛΛΗΟΡ1Φ-Ξ6Ξ) και έτσι 
βοηθήθηκε ο Δήμος στην διεκπεραίωση του αντικειμένου της καθαριότητας τις ημέρες των εορτών, 
έστω και με δυσκολία.  
Οι προσληφθέντες υπάλληλοι αναμένεται να ολοκληρώσουν το δίμηνο της εργασίας τους περίπου 
μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Πέραν της καθημερινής ανάγκης για την αποκομιδή των απορριμμάτων που 
μετά την αποχώρηση του προσωπικού που απασχολείται με δίμηνο θα δυσχεράνει ακόμα περισσότερο. 
Kατά την συγκεκριμένη περίοδο στο Δήμο Καλαμάτας έχουν προγραμματισθεί πολλές εκδηλώσεις στο 
πλαίσιο εορτασμού των αποκριών και της διεξαγωγής Καρναβαλιού, οι οποίες αποτελούν πόλο έλξης 
χιλιάδων επισκεπτών με άμεση συνέπεια την αύξηση των παραγόμενων απορριμμάτων και την 
επακόλουθη αύξηση απαίτησης εκτέλεσης εργασιών οδοκαθαρισμού και αποκομιδής απορριμμάτων.  
Ενώ στη συνέχεια ακολουθούν και άλλες εορταστικές εκδηλώσεις (23η , 25η Μαρτίου, Πάσχα κλπ) οι 
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οποίες δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες για εκτέλεση εργασιών καθαρισμού.  Συνεπώς είναι ευνόητη η 
ανάγκη ενίσχυσης του Δήμου άμεσα με προσωπικό καθαριότητας, καθώς δεν θα μπορούν να 
εκτελεστούν τα δρομολόγια της αποκομιδής.  Επιπλέον, πέραν του διαπιστωθέντος παραπάνω 
ελλείμματος προσωπικού, το οποίο αντιμετωπίστηκε προσωρινά χωρίς πάλι να μπορούν να 
καλύπτονται όλες οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, για ένα δίμηνο, για τον σχεδιασμό της νέας 
χρονιάς 2020, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλες επιτακτικές ανάγκες της υπηρεσίας 
καθαριότητας οι οποίες δεν εκτελούνταν με επάρκεια, όπως η επέκταση της ανακύκλωσης στους 
ορεινούς όγκους Αλαγονίας και Αρφαρών, η αξιόπιστη ξεχωριστή συλλογή του προδιαλεγμένου 
οργανικού, το συχνότερο πλύσιμο των υπέργειων κάδων με το διατιθέμενο στην υπηρεσία όχημα-
πλυντήριο κλπ. Το διευρυμένο αυτό αντικείμενο επιβάλλεται να ενταχθεί μέσα στον σχεδιασμό των 
προτεραιοτήτων του Δήμου και θα επιχειρηθεί να αντιμετωπισθεί με τη βοήθεια και του προσωπικού 
με 8μηνη σύμβαση, μέσω ΑΣΕΠ, όπως γίνεται κάθε χρόνο, γιατί οι μεν δύο πρώτες δράσεις 
περιλαμβάνονται στους στόχους που έχουν τεθεί από ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, η δε τελευταία 
απαιτείται για τη διαφύλαξη των καλύτερων συνθηκών προστασίας της δημόσιας υγείας με 
ταυτόχρονο όφελος τη σωστή συντήρηση και αποτροπή καταστροφής των κάδων.  
Κατόπιν των ανωτέρω και ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος που θα προκύψει κατά την 
αποχώρηση του έκτακτου προσωπικού με δίμηνη σύμβαση εργασίας όπου θα είναι αδύνατη η 
εκτέλεση όλων των προγραμμάτων αποκομιδής και η τήρηση της υποχρεωτικής 6ήμερης εργασίας 
καθώς δεν θα είναι δυνατό να δοθούν άδειες και ρεπό στο μόνιμο προσωπικό απαιτείται η πρόσληψη 
προσωπικού με 8μηνη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 205 του Ν. 3584/2007, του εξής 
προσωπικού: 
α) Δώδεκα (12) εργατών καθαριότητας (για την αντιμετώπιση και του οδοκαθαρισμού). 
β) Έξι (6) οδηγών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και ηλεκτρονικό ταχογράφο εκ των οποίων οι 
πέντε (5) να έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και ένας (1) κατηγορίας CE. 
γ) Ενός (1) χειριστή μηχανικού σαρώθρου και καδοπλυντηρίου ειδικότητας 4.1, και 4.4, ομάδας Α, ο 
οποίος θα διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας C. 
Ο αριθμός των ατόμων προκύπτει όχι από τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες είναι περισσότερες αλλά 
από τις σχετικές διαθέσιμες πιστώσεις. 
Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τους κωδικούς 20.6041 και 20.6054.04. 
 

  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, 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. 

 

         

Ο Διευθυντής Διοικητικών                        Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

               α.α.                                                                  & Διοικητικών Υπηρεσιών                                     

                                                                                                        

           Θεόδωρος Κυριακόπουλος                                           Σαράντος Μαρινάκης         
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Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης η από 12.2.2020/ΔΥ Βεβαίωση του 
Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου αναφορικά με 
την κάλυψη της δαπάνης των αποδοχών του υπό πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού και της 
δαπάνης των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών.  
 καθώς επίσης και εκτυπώσεις από την ιστοσελίδα dimosnet με τα άρθρα 205 του Ν. 
3584/2007 και 10 του Ν.4257/2014 εκτυπωμένα.  
 
       
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα θα μας εισηγηθείτε … 

 
Σύμφωνα με την εισήγηση. Θέλουμε 12 άτομα ειδικότητας ΥΕ εργατών 
καθαριότητας, 6  άτομα οδηγούς και 1 ακόμα χειριστή μηχανικού σαρώθρου και 

καδοπλυντηρίου, δηλαδή 19 άτομα, με τις διαδικασίες που καθορίζονται από το  άρθρο 205 
του νόμου3584/2007. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει το σκεπτικό … 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΣΕΠ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΣΕΠ ναι.   
 
ΜΠΑΚΑΣ: ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ΑΣΕΠ. Αυτός είναι ο κώδικας, αυτό που γράφει είναι ο κώδικας …   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Είναι ο νόμος 3584/2007.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κώδικας προσωπικού. Αλλά είναι 2019, πόσο είναι ….   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2190. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Άρθρα 2 έως 17   .…   
 
ΦΩΝΗ: Τα έχεις μάθε απέξω. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι γιατί με κοροϊδεύατε την περασμένη εβδομάδα, γι΄ αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε  θέλετε κάτι επ΄ αυτού;  ¨Όχι¨. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη.  

 
Μία ερώτηση μόνο.  
Με αυτή  την περιβόητη 3Κ, την προκήρυξη, πήρε ο Δήμος τίποτα;  

 
ΜΠΑΚΑΣ: Τους πήρε όλους …   
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτός από 2-3 … 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Εκτός 3 άτομα τους πήρε όλους τους άλλους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήρε αλλά ταυτόχρονα επειδή αποχώρησαν κάποιοι προέκυψαν οι ανάγκες.  
  
ΜΠΑΚΑΣ: Υπάρχουν ελλείψεις.   

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί νομίζω στο εισηγητικό αναφέρεται στην εικόνα την περυσινή.  

 
Εγώ πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να λυθούν οι ελλείψεις με … 
Ορίστε; 

 
Λέω, στο εισηγητικό, αν θυμάμαι καλά, αναφέρεται στην περυσινή εικόνα 
των ελλείψεων και απλά αναρωτιέμαι μετά την 3Κ δεν βελτιώθηκε η 

κατάσταση;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά είπαμε ότι έφυγε και κόσμος,   έφυγαν τα οκτάμηνα και τα τετράμηνα. 

 
Και αυτοί που είχαν έρθει από την κοινωφελή εργασία φύγανε, οπότε έχει κάτσει 
η ιστορία.   Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε μήπως κάποιες υπηρεσίες κάνουμε 

διαγωνισμό. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ε πρέπει μόνιμο προσωπικό να έχουμε.   
 
ΜΠΑΚΑΣ: Όχι μόνιμο και ιδιώτες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μακάρι να μπορούσαμε να το έχουμε. 
 
ΜΠΑΚΑΣ: Και ιδιώτες, γιατί;  

 
Καλά μόνιμο έτσι κι  αλλιώς  δεν μπορούμε.  
Εκείνο που δεν ξέρω αν έχει περπατήσει είναι η διαδικασία της 

κινητικότητας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κινητικότητα προχωράει σιγά σιγά.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δεν έχει ενεργοποιηθεί κάτι ακόμα;  

 
 Όχι, όχι.  
Λοιπόν πάμε ψηφοφορία: Ναι, ναι, ναι, όλοι ναι. 

Ομόφωνα. 
 
 
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 και 10 του Ν. 
4257/2014,    
 

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,  

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

- δώδεκα (12) ατόμων ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας (για την 
αντιμετώπιση και του οδοκαθαρισμού)  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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- έξι (6) ατόμων ΔΕ Οδηγών  [τα οποία πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και 
ηλεκτρονικό ταχογράφο εκ των οποίων τα πέντε (5) να έχουν άδεια 
οδήγησης κατηγορίας C και ένα (1) κατηγορίας CE]  

και 

- ενός (1) ατόμου ΔΕ χειριστή μηχανικού σαρώθρου και καδοπλυντηρίου 
ειδικότητας 4.1, και 4.4, ομάδας Α, το οποίο θα 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,   

σύμφωνα με όσα αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στην από     
12-2-2020/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. Δρούγας Παντελής 

  2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Μπασακίδης Νικόλαος 

  7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Φεβρουαρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  


