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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   129/2020 

 
 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη προσωπικού στo Δήμο Καλαμάτας λόγω πανδημίας. 

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

α) Η από 18-3-2020 εισήγηση:  

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας λόγω πανδημίας» 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες στην Υπηρεσία Καθαριότητας, 

είκοσι ένα (21) άτομα, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας 

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): 

 

- Δεκαπέντε (15) Εργάτες Καθαριότητας  

- Πέντε (5) Οδηγούς, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν Π.Ε.Ι. και άδεια οδήγησης κατηγορίας C  

- Ένα (1) Χειριστή σύνθετου εκσκαφικού φορτωτή μηχανήματος (τύπου JCB), με άδεια  

οδήγησης κατηγορίας Β 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, οι οποίες 

περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω εισήγηση: 

 

Θέμα : Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας λόγω πανδημίας 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1)  Τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας, με αποτέλεσμα 13 άτομα 

που υπηρετούν στην υπηρεσία καθαριότητας να έχουν ήδη λάβει άδεια ειδικού σκοπού, 

2) Το γεγονός ότι η διαδικασία της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (19 άτομα) με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την έγκριση με αρ. πρωτ. 16316/9-3-2020 της Δ/νσης 

Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την ολοκλήρωσή της θα 

καθυστερήσει αρκετά,  

επισημαίνουμε την άμεση ανάγκη για την πρόσληψη των κάτωθι ειδικοτήτων με σχέση εργασίας 

ορισμένου χρόνου για 4 μήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το αρ. 24 παρ. 2 της ΠΡΑΞΗΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (τ.Α’/ΦΕΚ 64/14.3.2020), για την άμεση ενίσχυση του 

προσωπικού καθαριότητας ώστε να μπορούν να εκτελούνται τα δρομολόγια αποκομιδής 

απορριμμάτων: 

-  Δεκαπέντε (15) Εργάτες Καθαριότητας  

- Πέντε (5) Οδηγοί οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν Π.Ε.Ι. και άδεια οδήγησης κατηγορίας C  

- Ένα (1) Χειριστή σύνθετου εκσκαφικού φορτωτή μηχανήματος (τύπου JCB) με άδεια  οδήγησης 

κατηγορίας Β.  
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Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τους κωδικούς 20.6041 και 20.6054.04, οι πιστώσεις των οποίων 

επαρκούν για την μισθοδοσία  του προσωπικού που θα προσληφθεί με την συγκεκριμένη 

διαδικασία καθώς σε πρώτη φάση δεν θα προβούμε σε προκήρυξη όλων των θέσεων που έχουν 

εγκριθεί με την αρ. πρωτ. 16316/9-3-2020 έγκριση της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου μισθοδοσίας: 

α) η δαπάνη που απαιτείται για την κάλυψη της μισθοδοσίας των ατόμων που θα προσληφθούν για 

4 μήνες υπολογίζονται ως εξής ανά κωδικό:  

Κ.Α. 20.6041         92.000,00€  

Κ.Α. 20.6054.04    27.000,00€ 

 

β) η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ατόμων που έχουν ήδη προσληφθεί για 4 μήνες λόγω 

πλημμυρών υπολογίζεται ως εξής ανά κωδικό: 

Κ.Α. 20.6041         22.000,00€  

Κ.Α. 20.6054.04      7.000,00€ 

 

γ) η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ατόμων που θα προσληφθούν με οκτάμηνο σε πρώτη φάση 

υπολογίζεται ως εξής ανά κωδικό: 

Κ.Α. 20.6041         90.000,00€  

Κ.Α. 20.6054.04      27.000,00€ 

 

Συνολικά για τη μισθοδοσία όλου του έκτακτου προσωπικού θα απαιτηθούν: 

Κ.Α. 20.6041         204.000,00€ (διαθέσιμο υπόλοιπο στον κωδικό 231.301,32 €) 

Κ.Α. 20.6054.04      61.000,00€ (διαθέσιμο υπόλοιπο στον κωδικό 66.688,16 €) 

 

  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Γιαννοπούλου Κοκκωνία 

Χημικός Μηχανικός MSc 

 

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) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω. 

5)  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 στην υπηρεσία Καθαριότητας, 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.  
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Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό 

πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041 με ποσό 100.000,00€ & 20.6054.04 με ποσό 

30.000,00€ του Δημοτικού προϋπολογισμού και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.  

 

 

Ο Διευθυντής  Διοικητικών 

α.α. 

Θεόδωρος Κυριακόπουλος 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

& Διοικητικών Υπηρεσιών 

                               Σαράντος Μαρινάκης  

 

 
 
β) Η από 20-3-2020 εισήγηση:  
 
 

Θέμα : 

 

«Πρόσληψη προσωπικού στην Τεχνική Υπηρεσία λόγω Πανδημίας» 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας, δέκα 

(10) άτομα, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας 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): 

 

- Δύο (2) ΔΕ Τεχνίτες δαπεδοστρώσεων 

- Δύο (2) ΔΕ Τεχνίτες ξυλοτύπων σκυροδέματος 

- Δύο (2) ΥΕ Εργάτες   

- Ένα (1) ΔΕ Ελαιοχρωματιστή 

- Ένα (1) ΔΕ Υδραυλικό 

- Ένα (1) ΔΕ Τεχνίτη Ξυλουργό 

- Ένα (1) ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητή 

 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται 

αναλυτικά στην παρακάτω εισήγηση: 

 

Θέμα : 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 

άδεια ειδικού σκοπού 

2) Το γεγονός ότι 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 
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μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες στους τομείς συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των 

κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων, δρόμων, πάρκων, παιδικών χαρών, 

κυκλοφοριακής σήμανσης κ.λπ.) και κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου Καλαμάτας :  

 

- Δύο (2) τεχνίτες δαπεδοστρώσεων 

- Δύο (2) τεχνίτες ξυλοτύπων σκυροδέματος 

- Δύο (2) εργάτες   

- Ένας (1) ελαιοχρωματιστής 

- Ένας (1) υδραυλικός 

- Ένας (1) τεχνίτης ξυλουργός 

- Ένας (1) ηλεκτροσυγκολλητής0 

 

             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. Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω. 

5. 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 στην Τεχνική Υπηρεσία, 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 με ποσό 40.300,00€ & 30.6054.04 με ποσό 

11.100,00€ του Δημοτικού προϋπολογισμού και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 

 

Ο Διευθυντής  Διοικητικών 

α.α. 

Θεόδωρος Κυριακόπουλος 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

& Διοικητικών Υπηρεσιών 

                               Σαράντος Μαρινάκης  
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γ) Η από 20-3-2020 εισήγηση:  
 
 

Θέμα : 

 

«Πρόσληψη προσωπικού στη Διεύθυνση Οικονομικών λόγω Πανδημίας» 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών, 

τέσσερα (4) άτομα, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας 

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): 

 

 Δύο (2) ΠΕ ειδικότητας Οικονομικού,  ή Διοικητικού-Οικονομικού,  ή Λογιστικού ή      

Διοικητικού.  

 Δύο (2) ΤΕ και ειδικότητας Οικονομικού,  ή Διοικητικού- Οικονομικού,  ή Λογιστικού ή 

Διοικητικού.  

 

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά 

στην παρακάτω εισήγηση: 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού» 

Ε ι σ ή γ η σ η  

 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 

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 από 18/3/2020 έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου σχετικό με τις άδειες 

ειδικού σκοπού των εργαζομένων στην Διεύθυνση Οικονομικών και την ανάγκη ενίσχυσης της 

Διεύθυνσης με προσωπικό κατάλληλο ώστε να είναι εφικτή η εξόφληση των υποχρεώσεων του 

Δήμου 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, και για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης 

Οικονομικών, την πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων κατηγορίας : 

2 ΠΕ ειδικότητας Οικονομικού,  ή Διοικητικού – Οικονομικού,  ή Λογιστικού ή Διοικητικού  

2 ΤΕ και ειδικότητας Οικονομικού,  ή Διοικητικού – Οικονομικού,  ή Λογιστικού ή Διοικητικού  
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Η δαπάνη μισθοδοσίας τους και οι εργοδοτικές εισφορές θα καλυφθούν με ενίσχυση των κωδικών 

10.6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα)» με το ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.500,00 €)   και 

10.6054.04 «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ» με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €))  με 

δέσμευση για αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

 

                                                                 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                                                                        ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓ.ΦΑΒΑΣ 

 

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. Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω. 

5. 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 Οικονομικών, 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. 10.6041 & 10.6054.04 του Δημοτικού 

προϋπολογισμού και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή επειδή 

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 Διευθυντής  Διοικητικών 

α.α. 

Θεόδωρος Κυριακόπουλος 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

& Διοικητικών Υπηρεσιών 

                                Σαράντος Μαρινάκης  

 

 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης και οι σχετικές Βεβαιώσεις 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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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 

Να μιλήσει πρώτα ο Σαράντος ο Μαρινάκης ως Διοικητικών.  
 
Κατ’ εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τις εισηγήσεις των 
αναγκών από τις Υπηρεσίες προκύπτουν στην εισήγηση οι παρακάτω ανάγκες  

ως περιγράφονται.  
  
Μάλιστα. Έχετε διαβάσει την εισήγηση όλοι. Επειδή είναι τρεις εισηγήσεις, η μία 
θα πω εγώ, της Διεύθυνσης Οικονομικών που είναι για 4 άτομα, το εξειδικεύω 

πλέον για μας, εγώ, για παράδειγμα, στη δική μου τη Διεύθυνση έχω 8 άδειες ειδικού σκοπού 
και ζητάω 4 άτομα, 2 ΠΕ, 2 ΤΕ Διοικητικού ή Οικονομικού ή Διοικητικού Οικονομικού για να 
μπορέσουμε να τρέξουμε τη λειτουργία του Λογιστηρίου και του Ταμείου. Εκεί κυρίως 
εστιάζουμε αλλά και στις Προμήθειες.  

 
Γιώργο, πάμε μία-μία. Το ένα.  
 

Το ένα. Αναφέρω πρώτα το δικό μου. Διεύθυνση Οικονομικών.  
Λοιπόν, για τη Διεύθυνση Οικονομικών έχετε κάτι;  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ όχι.  

 
Ο Βασίλης ο Τζαμουράνης όχι.  
Βασίλη Κοσμόπουλε.  

 
Εγώ θέλω μία γενική παρατήρηση.  
Θέλω επειδή όλες οι προσλήψεις αυτές είναι για 4 μήνες και επειδή είναι 

με επιλογή θα ήθελα πάρα πολύ να δημοσιοποιηθούν οι προσλήψεις αυτές. Είναι πάρα πολύ 
σημαντικό για τον εξής λόγο: Ότι το πιθανότερο είναι αυτές οι προσλήψεις να πάρουν και 
άλλη παράταση και υπάρχει μια πολύ σημαντική περίπτωση. Θεωρώ εγώ ότι τα άτομα που θα 
προσληφθούν αυτή την περίοδο λόγω των έργων που θα γίνουν αυτή την περίοδο, να έχουν 
σε πιθανή περαιτέρω πρόσληψη κάποια πρόσθετη μοριοδότηση.  
Σημαντικό, λοιπόν, είναι να δημοσιοποιήσουμε, ώστε να έχουμε και εμείς το άλλοθι ότι 
είμαστε τα πάντα, ότι δημοσιοποιήσαμε τις προσλήψεις αυτές και βέβαια θα γίνουν οι 
επιλογές με τα κριτήρια που έχει η κάθε Διεύθυνση.  

 
Καταρχήν, ωραία.  
Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι ως τοποθέτηση για να πάμε στην 

ψηφοφορία; Ένα-ένα.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιώργο, εγώ να πω κάτι.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Βασίλη Τζαμουράνη.  

 
Λοιπόν, και εγώ παρακαλώ να υπάρξει μια σχετική δημοσιοποίηση του 
πράγματος και το δεύτερο είναι τουλάχιστον εις ότι αφορά τα 10 άτομα 

που αφορούν τους εργατοτεχνίτες της Τεχνικής Υπηρεσίας, θαρρώ ότι η πρόσληψη πρέπει να 
γίνει μετά την απαγόρευση της κυκλοφορίας, διότι εκτιμώ ότι αυτό το διάστημα δεν μπορεί 
να γίνει τίποτα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, γιατί δεν μπορεί να γίνει;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί το λέτε αυτό, κ. Τζαμουράνη;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό; Ρωτάει και ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος, λέει: Γιατί 
το λες αυτό.  

 
Το λέω να ξεκινήσει η περίοδος από μετά την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας.  

 
Ενδεχομένως η απαγόρευση της κυκλοφορίας να κρατήσει και 4 βδομάδες. 2 
είναι τώρα. Εμείς θέλουμε άμεσα άτομα. Λείπουν με άδειες ειδικού σκοπού και 

άδειες ευπαθών ομάδων αρκετά άτομα από την κάθε Υπηρεσία. Η καθαριότητα έχει 
αποψιλωθεί στο 50% και παραπάνω.  

 
Εγώ δεν είπα για την καθαριότητα, είπα μόνο για τους 10 εργατοτεχνίτες 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και γι’ αυτούς.  

 
Δεν ξέρω…, δηλαδή με τα μέτρα του περιορισμού αυτή τη στιγμή, υπάρχει 
η δυνατότητα να κάνουν έστω και μικρά έργα;  

 
Βεβαίως, απλά θα έχουν το έγγραφο της μετακίνησης από την Υπηρεσία.  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λοιπόν, καλώς, εντάξει. Θα περιμένουμε τη δημοσιοποίηση, έτσι; 
 
Πάμε μία-μία. Ως προς τη Διεύθυνση Οικονομικών συμφωνούμε; Τα 4 άτομα.  
 

ΦΩΝΗ: Ναι, ναι.  
 
Συμφωνούμε όλοι. Ομόφωνα.  
Πάμε ως προς τη Διεύθυνση Καθαριότητας.  

Κύριε Μπάκα, έχετε το λόγο.  
 
Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν πάρει άδεια μητέρες, έχουν πάρει άδεια που 
βρίσκονται κάποιοι στις ευάλωτες και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, είναι 

εργάτες, είναι εργάτριες, είναι χειριστές, είναι οδηγοί. Νομίζω αυτά τα άτομα που θα 
προσλάβουμε τους 4 μήνες, θα καλυφθούν οι υποχρεώσεις μας και όταν θα τους 
προσλάβουμε αμέσως έχω δώσει εντολή να βγει το καδοπλυντήριο να πλένει τους κάδους. 
Βεβαίως έχουμε και μια εργολαβία η οποία θα είναι συμπληρωματική, γιατί την κυρίως 
δουλειά θα την κάνει το καδοπλυντήριο του Δήμου.  

 
Ωραία.  
Λοιπόν, είναι 15 άτομα λοιπόν στην καθαριότητα, 5 εργάτες καθαριότητας, 5 

οδηγοί, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΥ και άδεια οδήγησης κατηγορίας C και ένας 
χειριστής τύπου JCP με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.  
Συμφωνούμε στις προσλήψεις αυτές;  
Συμφωνεί ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος.  
Βασίλη Τζαμουράνη;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Συμφωνώ.  

 
Συμφωνείς, Γιάννη Ζαφειρόπουλε;  
 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, ναι.  
 
Όλοι συμφωνούμε, ομόφωνα και γι’ αυτό και πάμε.  
Κύριε Μαστραγγελόπουλε, έχετε το λόγο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για τον ίδιο λόγο που είπαν οι συνάδελφοι, λόγω των αναγκών και, 
εντάξει, γνωρίζετε ότι και στις Τεχνικές Υπηρεσίες αυτή τη στιγμή 

δεν έχουμε υδραυλικό…  
 
Με συγχωρείς, κ. Μαστραγγελόπουλε, αλλά είναι αστείο να επικαλούμαστε 
την έκτακτη …  

 
Θα παρακαλέσω κάτι. Θα παρακαλέσω κάτι, Δημήτρη Μαστραγγελόπουλε και 
Βασίλη Κοσμόπουλε.  

Βασίλη, άσε πρώτα να τελειώσει ο Δημήτρης την εισήγησή του και μετά θα σου δώσω το 
λόγο να τοποθετηθείς.  
Πάμε, Δημήτρη Μαστραγγελόπουλε, ολοκλήρωσε. 

 
Έχουν χρησιμοποιήσει τις άδειες και γνωρίζετε ότι δεν έχουμε 
προσωπικό. Για τους ίδιους λόγους.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλης Κοσμόπουλος.  

 
Δεν γνωρίζω αν έχετε ή δεν έχετε προσωπικό, αλλά αυτό που ξέρω εγώ 
είναι ότι ως πρόφαση για να προσληφθούν αυτοί και να πάνε…  

 
Είναι λόγω της έκτακτης ανάγκης.  
 

Ποια έκτακτη ανάγκη; Η έκτακτη ανάγκη, τις δουλειές που θα κάνουν 
τώρα θα τις έκαναν ούτως ή άλλως. Δεν τις κάνουν λόγω εκτάκτου 

ανάγκης. Λόγω εκτάκτου ανάγκης που χρειάζεται πρόσθετη καθαριότητα την κάνει η 
καθαριότητα. Λόγω έκτακτης ανάγκης …   
 
ΦΩΝΗ: Κύριε Κοσμόπουλε … 

 
Παρακαλώ, να μην πέφτετε επάνω στον Κοσμόπουλο τον Βασίλη.  

 
… (δεν ακούγεται) …. άδειες ειδικού σκοπού και δεν έχουμε 
προσωπικό. 

 
Να πω κάτι όσον αφορά τις άδειες …  

 
Κοιτάξτε να δείτε. Εάν θέλουμε να κάνουμε μια συζήτηση που να έχει 
κάποια σοβαρότητα θα έπρεπε ξεκινώντας να πείτε: Έχουμε τόσους 

εργαζομένους. Απ’ αυτούς λόγω ειδικού σκοπού έχουν φύγει τόσοι. Άρα στη θέση τους 
παίρνουμε τόσους. Αυτή ήταν η σοβαρή κουβέντα.  

 
Βασίλη Κοσμόπουλε, θα μου επιτρέψεις να πω το εξής: Ξεκινώντας εγώ, ναι, 
Νίκο Μπασακίδη, ξεκινώντας είπα: Διεύθυνση Οικονομικού. Έχουμε άδειες 

σκοπού 8. Ζητάω 4, να τρέξω προμήθειες, λογιστήριο, ταμείο. Ο Γιάννης ο Μπάκας είπε: 
θέλω 21 γιατί έχω αποψιλωθεί στο 50% από το διαθέσιμο προσωπικό μου. Ο Βασίλης ο 
Μαστραγγελόπουλος λέει το ίδιο απλά δεν το λέει με νούμερα. Έτσι; Λοιπόν, εκτιμώ ότι αν 
θέλεις πρόσθετα, Βασίλη Κοσμόπουλε, ο Δημήτρης ο Μαστραγγελόπουλος να σου δώσει και 
σε όποιον άλλον επιθυμεί πόσοι άνθρωποι απουσιάζουν για να προχωρήσουμε. Εντάξει;  

 
Τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται τώρα. Να ψηφίσουμε.  
 

Να ψηφίσουμε. Πάμε.  
Βασίλη Κοσμόπουλε;  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη Τζαμουράνη;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη Ζαφειρόπουλε;  
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι. 

 
Ομόφωνα, λοιπόν, και το 2ο θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο 
Καλαμάτας λόγω πανδημίας». 

Εδώ πέρα θα ήθελα να πω και το εξής, αν μου επιτρέπετε: Να ξέρετε ότι όσον αφορά αυτά 
τα οποία, Βασίλη Κοσμόπουλε άκου με λίγο, να ξέρετε ότι σύμφωνα με Εγκύκλιο που υπήρξε 
την Παρασκευή υποχρεούμαστε στο site του Υπουργείου Εσωτερικών να ανακοινώσουμε τις 
προσλήψεις που θα κάνουμε λόγω κορωνοϊού.  
Οπότε θα υπάρχει και η δημοσιότητα μέσα από το συγκεκριμένο χώρο. Εντάξει; 

 
Θα ήθελα να το δει και ο Δήμος όμως. Και στο site του Δήμου, σε 
παρακαλώ πάρα πολύ, να δημοσιοποιηθεί αυτό.  

 
Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Ούτως ή 
άλλως αυτοί που θα χρησιμοποιηθούν, Βασίλη Κοσμόπουλε, πρέπει να ξέρουν 

τη δουλειά. Εμείς θέλουμε αυτή τη στιγμή παραγωγή, δεν θέλουμε κάποιους να τους 
μάθουμε απ’ την αρχή. Εντάξει; Δεν ακούω.  

 
Να δημοσιοποιηθεί και την επιλογή θα την κάνει η Υπηρεσία ούτως ή 
άλλως. Αλλά να δημοσιοποιηθεί.  

 
Ναι, εντάξει, εντάξει, το κλείσαμε το 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. Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω. 

5. 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. 

6. Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών 
εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στον δημοτικό προϋπολογισμό οικον. έτους 
2020, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στις σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις. 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010,  
 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως 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 παρούσας: 
 

α) για την κάλυψη αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας:  

 -  δεκαπέντε (15) Εργατών Καθαριότητας   

 - πέντε (5) Οδηγών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν Π.Ε.Ι. και άδεια οδήγησης 
κατηγορίας C και 

     - ενός (1) Χειριστή σύνθετου εκσκαφικού φορτωτή μηχανήματος (τύπου JCB)   
με άδεια  οδήγησης κατηγορίας Β,  

η δαπάνη  για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041 με το ποσό 
των 100.000,00 € και 20.6054.04  με το ποσό των 30.000,00 € του 
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. 
 

β) για την κάλυψη αναγκών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας: 

- Δύο (2) τεχνιτών δαπεδοστρώσεων 

- Δύο (2) τεχνιτών ξυλοτύπων σκυροδέματος 

- Δύο (2) εργατών   

- Ένας (1) ελαιοχρωματιστή 

- Ένας (1) υδραυλικού 

- Ένας (1) τεχνίτη ξυλουργού 

- Ένας (1) ηλεκτροσυγκολλητή, 

η δαπάνη  για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 30.6041 με το ποσό 
των 40.300,00 € και 30.6054.04 με το ποσό των 11.100,00 € του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2020. 
 

γ) για την κάλυψη αναγκών στη Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας 
τεσσάρων (4) υπαλλήλων κατηγορίας: 

- 2 ΠΕ ειδικότητας Οικονομικού,  ή Διοικητικού – Οικονομικού,  ή Λογιστικού 
ή Διοικητικού  

- 2 ΤΕ και ειδικότητας Οικονομικού,  ή Διοικητικού – Οικονομικού,  ή 
Λογιστικού ή Διοικητικού,  

η δαπάνη  για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών 
του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041 και 
10.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 αντίστοιχα, 
και επειδή δεν επαρκούν οι υπάρχουσες πιστώσεις γίνεται εισήγηση για 
σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού προς ενίσχυση των εν λόγω 
κωδικών,  
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σύμφωνα με όσα αναφέρονται και για τους λόγους που αναφέρονται στις σχετικές 
εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες καταχωρούνται 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 

  7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 26 Μαρτίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


