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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   139/2020 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 1η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 13η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10838/27-3-2020 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) και της υπ’ αριθμ. 

18318/13-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 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 συμμετέχουν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής και  Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη,  αντίστοιχα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες, 

 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος, ο οποίος 
συμμετέχει στη συνεδρίαση και   

 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αλαγονίας κ. Καζάκος Γεώργιος, ο οποίος δεν συμμετέχει στη  
συνεδρίαση.  

 
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» και «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.κ. Μάκαρης 
Εμμανουήλ – Λεονάρδος και Αντωνόπουλος Μιχαήλ, αντίστοιχα, τα αναπληρωματικά μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Χριστόπουλος Ιωάννης, 
καθώς 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 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε 
(5) ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα για το έτος 2020. 

 
Η ΔΥ/27-3-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου 
της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, καθώς και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5698/11-2-2020 
έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής: 

 
● Η ΔΥ/27-3-2020 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου 

 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε (5) 

ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα για το έτος 2020  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Σύμφωνα με την περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 σε συνδυασμό με την 

υπ’ αριθ. 37/οικ.21097/28-5-2012 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., οι Δήμοι μπορούν να απασχολούν 

εργατικό και τεχνικό προσωπικό μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα, εφόσον η 

σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους.  

Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού δεν υπάγεται στη διαδικασία της ΠΥΣ 33/2006 όπως 

ισχύει και γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, μετά από απόφαση που 

λαμβάνει η Οικονομική Επιτροπή με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης του 

προσωπικού αυτού και ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν, που για το Δήμο μας με 

πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 20 ατόμων.  

Η προαναφερόμενη διάταξη έρχεται να εξυπηρετήσει άμεσες και επείγουσες καθημερινές 

ανάγκες των Δήμων.  

Ειδικότερα για το Δήμο Καλαμάτας, κατόπιν των αναφερόμενων στο αριθμ. πρωτ. 5698/11-

02-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υφίσταται μεγάλη ανάγκη στην υπηρεσία 

αυτή για το λόγο ότι αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα τα οποία χρήζουν άμεσης λύσης.  

Αναλυτικότερα οι ειδικότητες και ο αριθμός εργαζομένων που θα απασχοληθούν με 

πενθήμερη ανά μήνα εργασία το έτος 2020, είναι οι εξής:  

1. Δύο (2) τεχνίτες πλακοστρώσεων. 

2. Τέσσερις  (4) τεχνίτες ξυλοτύπων ( καλουπατζήδες). 

3. Έξι (6) εργάτες. 

4. Τρεις (3) ηλεκτροσυγκολλητές. 

5. Δύο (2) ξυλουργούς. 

6. Δύο (2) ελαιοχρωματιστές. 

7. Ένα (1) υδραυλικό. 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμεθα στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης με την 

οποία να διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης είκοσι (20) ατόμων εργατικού και τεχνικού 

προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι και πέντε (5) ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα, 

για την εξυπηρέτηση των άμεσων και επειγουσών καθημερινών αναγκών των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2020. 
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Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνουν 

αντιστοίχως τους Κωδικούς Αριθμούς 30.6041 και 30.6054.04 του Δημοτικού Προϋπολογισμού 

Οικονομικού έτους 2020.  

 

         Ο Διευθυντής Διοικητικών  

                     α.α.  

 

        Θεόδωρος Κυριακόπουλος 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας & 

Διοικητικών Υπηρεσιών                         

 

Σαράντος Μαρινάκης  

 

1. Συνημμένα: Το υπ’ αριθ. 5698/11-02-2020 έγγραφο της  

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 

 

 

●  Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5698/11-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 
ΘΕΜΑ: Ειδικότητες για πενθήµερη (ανά µήνα) απασχόληση εργαζοµένων 
για το έτος 2020 

 

Για την κάλυψη αναγκών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στους 
τοµείς συντήρησης και αποκατάστασης ζηµιών των κοινοχρήστων χώρων 
(πεζοδροµίων, ρειθροκρασπέδων, δρόµων, πάρκων, παιδικών χαρών, πινακίδες 
κυκλοφοριακής σήµανσης, δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού κλπ.) και κτιρίων 
αρµοδιότητας του ∆ήµου Καλαµάτας (σχολικά κτίρια, κλ.π.), µε δεδοµένη την 
υποστελέχωση της συγκεκριµένης υπηρεσίας σε εργατοτεχνικό προσωπικό, 
εισηγούµαστε την πρόσληψη, εργατοτεχνικού προσωπικού µε πενθήµερη 
απασχόληση ως εξής: 

1. ∆ύο (2) τεχνίτες πλακοστρώσεων 

2. Τέσσερες  (4) τεχνίτες ξυλοτύπων ( καλουπατζήδες) 

3. Έξι (6) εργάτες 

4. Τρεις (3) ηλεκτροσυγκολλητές. 

5. ∆ύο (2) ξυλουργούς 

6. ∆ύο (2) ελαιοχρωµατισµές 

7. Ένα (1) υδραυλικό 

 
Οι παραπάνω θα πληρώνονται από τους Κ.Α. 30.6041 και 30.6054.04 του 
∆ηµοτικού προϋπολογισµού 2020. 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση προστέθηκε και η από 31-03-2020/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.  
 

 
Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαρινάκης έχει το λόγο. 
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Κύριε Πρόεδρε, είναι μια δυνατότητα που μας δίνεται από τη λειτουργία των 
Δήμων έτσι ώστε να αποκτούμε ένα προσωπικό για ελάχιστες, από ό,τι 

βλέπετε, μέρες το μήνα για άμεσες επεμβάσεις. 

Από την εισήγηση όπως έχει κατατεθεί αφορά: τεχνίτες πλακοστρώσεων, τεχνίτες ξυλοτύπων 
(καλουπατζήδες), εργάτες, …(κενό στην εγγραφή)..., ξυλουργούς, ελαιοχρωματιστές και έναν 
υδραυλικό. 

Αυτοί θα απασχολούνται για 5 ημέρες το μήνα και η διάρκειά τους μπορεί να φτάνει και τους 
5 μήνες. 

Είναι μια πρακτική που τηρείται χρόνια στο Δήμο, ξέρουν, ειδικότερα ο κ. Τζαμουράνης ξέρει 
ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να φανούν χρήσιμοι στις συνθήκες που έχουμε τώρα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάτι; 

 
Να πω κάτι.  

Αυτή τη στιγμή γίνονται ελάχιστα έργα. Γιατί να μην τους προσλάβουμε 
σε 2-3 μήνες αυτούς, για να ’χουμε το χρόνο μπροστά μας; 

Δεν το καταλαβαίνω. Διότι διαβάζω: στην προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή μέσω των 
δυνατοτήτων που μας δίνει το σύστημα των έκτακτων αναγκών πήραμε: 2 τεχνίτες 
δαπεδοστρώσεων, 2 τεχνίτες ξυλοτύπων σκυροδέματος, 2 εργάτες, 1 ελαιοχρωματιστή, 1 
υδραυλικό, 1 τεχνίτη ξυλουργό, 1 ηλεκτροσυγκολλητή. Ποιες εργασίες γίνονται, τόσες πολλές 
αυτή τη στιγμή, ο Δήμος που κάνει που έχει αναπτύξει τόσα συνεργεία για να κάνει αυτές τις 
δουλειές τώρα; Γιατί θα πρέπει να πάρουμε κόντρα, να προσλάβουμε κόντρα και άλλους 
τόσους; Στις ίδιες ειδικότητες τις οποίες ήδη λόγω των εκτάκτων αναγκών μας δόθηκε η 
δυνατότητα στην περασμένη Οικονομική Επιτροπή να προσλάβουμε.  

Δεν τους αφήνουμε για το όταν λήξει ή όταν είναι κοντά στη λήξη της θητείας... ξεκινήσει η 
διαδικασία, η παραγωγική διαδικασία ξανά με κάποια ένταση και όταν βρισκόμαστε κοντά στη 
λήξη της θητείας των προηγούμενων προσλήψεων να προσλάβουμε αυτούς. Αυτό λέει η 
λογική. 

 
Μάλιστα. 
Κάποιος άλλος έχει να πει κάτι; 

 
Ναι, να πω και εγώ κάτι, Πρόεδρε. 

Καταρχήν, είναι, έχει βάση η παρατήρηση του Βασίλη, εγώ θέλω να πω και 
κάτι ακόμη: διάβασα ότι ήδη δρομολογείται απ’ τον ΟΑΕΔ τώρα πρόσληψη 36.000 ανέργων 
με 5μηνη απασχόληση στους Δήμους.  

Δεν ξέρω, θα το είδατε, υποθέτω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

 
Κατά συνέπειαν, δεν ξέρω, αν επιμένετε να την πάρουμε αυτή την 
απόφαση αλλά να μην ενεργοποιηθεί άμεσα διότι... 

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και αυτό μπορεί, σύμφωνα με τις ανάγκες. 

 
...διότι πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ενεργοποιηθεί η απόφαση αυτή των 
5μήνων του ΟΑΕΔ που θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε και 

επιδοτούμενους μάλιστα. 
 
Μάλιστα.  
Κάποιος άλλος από τους συναδέλφους έχει να πει κάτι; 

Ο κ. Μαρινάκης. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να είμαστε της ρήσης: πριν πεινάσουμε 
μαγειρεύουμε. Πρώτο είναι αυτό και το προς επίρρωση αυτού θα σας πω ένα 

παράδειγμα: υπήρξαν βανδαλισμοί στο Πολυκλαδικό, το είδατε όλοι και μέσα από τη 
δημοσιότητα. Δεν θα έπρεπε εκεί να έχουμε ένα προσωπικό που να πάει για 2 μέρες να κάνει 
μια αποκατάσταση στις εισόδους, στις πόρτες τις κεντρικές;  

Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι μ’ αυτό δεν ασκείται καμία πολιτική. Αυτό είναι μία αναγκαιότητα 
που πρέπει να την έχουμε στη φαρέτρα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις 
έκτακτες ανάγκες. Αν έχουμε μία βλάβη, παράδειγμα, σε ένα δίκτυο, που δεν 
παρακολουθείται καθημερινά, της ύδρευσης, να μην έχουμε έναν υδραυλικό να μπορέσει να 
παρέμβει εκεί, να κλείσει μία βάνα; 

Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι θεωρώ επιβεβλημένη τη δυνατότητα αυτή. 

Τώρα, αυτά που ακούστηκαν: αν μπορούμε να έχουμε την απόφαση αυτή και η 
ενεργοποίησή της να γίνεται σύμφωνα με τις απολύτως αναγκαίες περιστάσεις, αυτό έχει μία 
αξία και θεωρώ ότι σωστό είναι. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, Σαράντο μου... 

 
Θέλω να πω το εξής... Βασίλη Κοσμόπουλε, συγνώμη. Επειδή βλέπω και το 
έγγραφο που έχει κάνει ο κ. Μαστραγγελόπουλος, δεν αναφέρεται σε νέα έργα, 

αναφέρεται στη συντήρηση και αφορά τη συντήρηση πεζοδρομίων, κρασπέδων, δρόμων, 
πάρκων, για την κυκλοφοριακή σήμανση, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός κτλ. 

Και θα έρθω και εγώ να ενισχύσω αυτό που είπε ο Σαράντος, ότι όντως θα πρέπει να έχουμε 
ένα προσωπικό και όταν... να έχουμε πάρει τις συγκεκριμένες αποφάσεις και όταν το 
χρειαστούμε αυτό να το πάρουμε να μας δουλέψει, θα πω ότι προχθές πάλι είχαμε 
βανδαλισμούς, εκτός από εκεί στο Πολυκλαδικό και στα Παλιάμπελα.  

Ενδεχομένως, λοιπόν, να υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και γι’ αυτό να υπήρξε αυτή η 
εισήγηση απ’ τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Δεν ξέρω ο κ. Μαστραγγελόπουλος αν θέλει να προσθέσει κάτι. 
 
Ναι, ναι, να μιλήσω.  

Πρώτα-πρώτα οι ανάγκες της πόλης μας είναι πολύ μεγάλες και 
έχουμε επίσης και τις καταγραφές που έχουμε κάνει. 

Γνωρίζετε ότι έχει ……… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεσαι, Δημήτρη.  

 
Λέω: έχουμε ανάγκες, έχουμε ζημιές στην πόλη ήδη, σε ρείθρα, 
κράσπεδα, πεζοδρόμια, που πρέπει να αρχίσουμε να 

επισκευάζουμε. Χρειαζόμαστε προσωπικό.  
Δεν μπορεί να περιμένουμε ούτε τον ΟΑΕΔ πότε θα κάνει πρόσκληση. Δεν έχουμε προσωπικό 
αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνουμε; Θα περιμένουμε πότε θα περάσει η κατάσταση ή θα 
καθίσουμε…; Τι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Θέλετε να πείτε ότι είναι απαραίτητη ανάγκη.  

 
Είναι απαραίτητη ανάγκη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καθόλου 
εργάτες. Ούτε τεχνίτες έχουμε, ούτε σιδεράδες έχουμε, ούτε 

ξυλουργούς έχουμε, είναι κλειστά τα συνεργεία μας.  
 
Μάλιστα.  
Έχει να προσθέσει κάποιος κάτι;  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θα περιμένουμε, κ. Κοσμόπουλε, πότε θα περάσει η κατάσταση για 
να φτιάξουμε τα πεζοδρόμιά μας, τα ρείθρα μας, τα κράσπεδα, τα 

παγκάκια μας;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα αυτό πρώτα απ’ όλα. Ξέρω ότι δεν δουλεύουμε τώρα. Ένα.  
 
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι δεν δουλεύουμε; Είστε λάθος πως δεν δουλεύουμε. 

 
Και δεύτερον, είναι εκτός διαδικασίας, την περασμένη Οικονομική 
Επιτροπή…  

 
Ποιοι δεν δουλεύουμε; Το συνεργείο αυτεπιστασίας δουλεύει 
καθημερινά.  

 
Εκτός διαδικασίας, της κανονικής διαδικασίας της οποίας υπολογίζατε όλα 
αυτά τα πράγματα, την περασμένη Οικονομική Επιτροπή προβήκαμε σε 

μία σειρά από προσλήψεις για  …(κενό στην εγγραφή)... Εάν δεν είχαμε την προηγούμενη 
πρόσληψη τότε θα παίρναμε τους διπλάσιους;  
 
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας άκουσα.  

 
Εάν δεν είχαμε προσλάβει στην περασμένη Οικονομική Επιτροπή αυτούς 
που προσλάβαμε τώρα θα παίρναμε και άλλους;  

 
Οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από 10 άτομα τα οποία θα 
δουλεύουν 5 μέρες το μήνα στην πόλη μας.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.  
 
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τι ¨τέλος πάντων¨; Δεν μπορούμε να κάνουμε έργο.  

 
Εντάξει, κ. Μαστραγγελόπουλε.  
Πάμε στην ψήφιση.  

Κύριε Κοσμόπουλε;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

 
Ο κ. Τζαμουράνης;  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζαφειρόπουλος; Κύριε Ζαφειρόπουλε; Κύριε Αγγελή;  
 
ΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι, Ναι.  

 
Κύριε Ζαφειρόπουλε; Δεν σε ακούμε, κ. Ζαφειρόπουλε. Συμφωνείς. ΟΚ, 
συμφωνεί και ο κ. Ζαφειρόπουλος.  

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και 

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 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Διαπιστώνει την ανάγκη και εγκρίνει την πρόσληψη στο Δήμο Καλαμάτας είκοσι 
(20) ατόμων εργατικού και τεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας 
μέχρι και πέντε ημερομισθίων κατ’ άτομο το μήνα και για διάστημα πέντε (5) 
μηνών εντός του έτους 2020, για την εξυπηρέτηση των άμεσων και επειγουσών 
καθημερινών αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την περιπτ. κ΄ παρ. 2 
του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 σε συνδυασμό με την εγκ. 37/οικ. 
21097/28.5.2012 του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στη σχετική υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας που 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω προσωπικού θα 
βαρύνουν στους κωδικούς 30.6041 και 30.6054.04 του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αγγελής Αναστάσιος 

  2. Δρούγας Παντελής 

  3. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  5. Μαρινάκης Σαράντος 

  6. Μπάκας Ιωάννης  

  7. Μπασακίδης Νικόλαος 

  8. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 3 Απριλίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 


