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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Απριλίου 2020, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:15,
συνέρχεται στην 15η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12229/10-4-2020 πρόσκληση, σε ορθή επανάληψη, 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 της υπ’
αριθμ. 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίου 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) 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.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν, η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» κα Κουζή Τόνια, τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 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 ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα του οποίου
ζητείται η συζήτηση και λήψη απόφασης, με τίτλο «Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης
απασχόλησης, για τις ανάγκες τoυ Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας» και η διαδικασία
εξελίσσεται όπως ακολουθεί:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έρχεται απ’ τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών, πρόσληψη προσωπικού
τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας λόγω πανδημίας.
Ο κ. Μαρινάκης μάλλον θα πει καλύτερα, ο οποίος υπογράφει και το έγγραφο.
Και για τη Διεύθυνση Πληροφορικής, κ. Μαρινάκη; Να τα πείτε μαζί. Και είναι και ένα άτομο
για τη Διεύθυνση Πληροφορικής.
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς αν συμφωνεί το Σώμα ...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το κατεπείγον, αν συμφωνούμε. Να το αιτιολογήσετε, κ. Μαρινάκη.
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Γίνεται επίκληση στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, φαντάζομαι ότι δεν
έχετε αντίρρηση να ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να ενταχθούν.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο πιο κοντά να είμαστε, να ακουγόμαστε λίγο καλύτερα.
Εντάξει όλοι; Ομόφωνα, έτσι; Ομόφωνα, λοιπόν.

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
που το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα λόγω του
κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :
Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης, για τις ανάγκες τoυ Δήμου Καλαμάτας,
λόγω πανδημίας.
Οι σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, έχουν αναλυτικά ως εξής:
α) Η από 13-4-2020 εισήγηση:

Θέμα :

«Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας,
λόγω πανδημίας»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, ένα (1)
άτομο, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, με σύμβαση 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.
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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):
-

Ένας (1) υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής

σύμφωνα με τις ανάγκες του τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά
στην παρακάτω εισήγηση:
Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, λόγω
πανδημίας»
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Τις αυξημένες ανάγκες για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και γενικά ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης για τη συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, των
συλλογικών οργάνων του, καθώς και για την εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
2) Τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας, με αποτέλεσμα
δύο άτομα που υπηρετούν στο τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να λείπουν με άδειες
(ειδικού σκοπού και αναρρωτικές),
3) Το γεγονός ότι το τμήμα ήταν ήδη υποστελεχωμένο σε εξειδικευμένο προσωπικό
επισημαίνουμε την άμεση ανάγκη για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής,
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 κορωνοϊού COVID-19 (Τεύχος Α΄/ΦΕΚ 64/14-03-2020).
Η πρόσληψη αυτή στοχεύει στην άμεση ενίσχυση του προσωπικού πληροφορικής του τμήματος
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων,
ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στους τομείς της αρμοδιότητάς του.
Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του παραπάνω υπό πρόσληψη προσωπικού, θα
διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 10.6041 & 10.6054.04, του δημοτικού προϋπολογισμού οικ.
έτους 2020.
Η Διευθύντρια
Κουράκλη Παναγιώτα
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.
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για έναν (1) υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και
για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών
Θεμάτων, 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.

Ο Διευθυντής Διοικητικών
Θεόδωρος Κυριακόπουλος

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών
Σαράντος Μαρινάκης

β) Η από 13-4-2010 εισήγηση:

Θέμα :

«Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών
Υπηρεσιών, 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):
-

Τέσσερις (4) ΥΕ Εργάτες Πρασίνου

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίες περιγράφονται
αναλυτικά στην παρακάτω εισήγηση:

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας λόγω πανδημίας.
Λαμβάνοντας υπόψη :
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1. Τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας, με αποτέλεσμα
πολλά άτομα που υπηρετούν στην Διεύθυνσή μας και τα συνεργεία, να λείπουν με άδειες
(ειδικού σκοπού, αναρρωτικές και κανονικές)
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 Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, ώστε να
μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες στους τομείς συντήρησης αστικού πρασίνου αρμοδιότητας του
Δήμου Καλαμάτας :
-

Τέσσερις (4) εργάτες πρασίνου

Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του υπό πρόσληψη παραπάνω
προσωπικού, θα διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 35.6041 & 35.6054.04, του δημοτικού
προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
Ο Διευθυντής Γ.Υ.
α.α.
Χιουρέα Αικατερίνη
Γεωπόνος M.Sc.
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.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις
εργασίας ορισμένου χρόνου, για τέσσερις (4) εργάτες πρασίνου και για χρονικό διάστημα έως
τέσσερις (4) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών στην Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 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. 35.6041 & 35.6054.04 του Δημοτικού
προϋπολογισμού και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Διευθυντής Διοικητικών
Θεόδωρος Κυριακόπουλος

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών
Σαράντος Μαρινάκης

Η διαλογική συζήτηση συνεχίζεται ως εξής:
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Σε αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για
το Πράσινο, 4 εργάτες πρασίνου και έναν πληροφορικάριο για τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού. Ως προς τα καθήκοντα και τις ανάγκες που προκύπτουν στο Πράσινο ο κ.
συνάδελφος ο κ. Μπάκας μπορεί εν τάχη αν θέλει να σας πει τι θα προσφέρουν αυτοί οι
άνθρωποι και στο Διοικητικό τον πληροφορικάριο αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την περίοδο έχει
πέσει μεγάλο βάρος στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης και οπωσδήποτε πρέπει να υποστηριχθεί.
Για τη μία θέση ΠΕ Πληροφορικής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι;
Κύριε Κοσμόπουλε;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή τώρα έχουμε καταντήσει μια παραγωγή προσλήψεων, έχει
ξεκινήσει εδώ και καιρό, η ερώτηση είναι: επειδή διαβάζοντας την
εισήγηση βλέπω ότι έχουν πάρει άδεια λέει ειδικού σκοπού εργαζόμενοι στην καθαριότητα,
θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα; Πόσους έχει, τέλος
πάντων, εργάτες, έτσι, βγαίνουν έξω από τη Διεύθυνση Καθαριότητας και πόσοι έχουν πάρει
άδεια; Μου φαίνεται πολύ δύσκολο να έχουν πάρει άδεια. Εκτός και αν είναι άλλη η αιτία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας να απαντήσει που είναι στην καθαριότητα;
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Όσοι έχουν παιδιά που πάνε στα σχολεία κτλ. και τους δίνει τα περιθώρια ο
Νόμος αλλά και άλλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες έχουν πάρει όλοι άδεια.
Ευτυχώς που έχουμε πάρει, που θα πάρουμε, από αύριο ξεκινάνε οι εργαζόμενοι στην
καθαριότητα, αυτοί οι τετραμηνίτες, ευτυχώς που θα τους πάρουμε για να βγαίνουν οι
βάρδιες των απορριμματοφόρων, αλλιώς οι βάρδιες ακόμα …
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η παράκληση, πόσοι είναι; Δηλαδή το Τμήμα, όχι Καθαριότητος …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν είναι το Τμήμα Γεωτεχνικών να διευκρινίσουμε. Αφορά το Πράσινο.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το Πράσινο. Πόσους εργαζομένους έχει το Πράσινο μόνιμους ο Δήμος και
πόσοι πήρανε άδειες; Θα μπορούσαμε να το ξέρουμε;
ΜΠΑΚΑΣ Ι. Πόσους έχει, Βασίλη; 2. Έναν οδηγό και έναν που μαζεύει τα κλαριά, 4. Αυτοί
είναι οι εργαζόμενοι.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί χρειαζόμαστε άλλους 4; Περισσότερους απ’ όσους έχει μόνιμο
προσωπικό; Αυτό ρωτάω.
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Άκουσέ με, σε παρακαλώ. Ναι μεν έχουμε σε εξέλιξη εργολαβία για την
αυτοφυή βλάστηση, αλλά είναι τόσα πολλά ……. (δεν ακούγεται) γι’ αυτούς, να
μπορούμε να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας παντού, όχι μόνο στο κέντρο αλλά και
στις γειτονιές. Να σας πω τα οικόπεδα του Δήμου; Άπειρα, αναρίθμητα. Αυτά που είναι
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ιδιοκτησία του Δήμου, αυτά που αποκτήθηκαν μέσα από τις Πράξεις Εφαρμογής. Και όταν
στέλνεις εκατοντάδες έγγραφα σε ιδιώτες και τους λες: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας, οφείλεις
και συ πρώτος όμως να έχεις καθαρίσει τα δικά σου οικόπεδα. Δηλαδή …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.
Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι;
Ο κ. Τζαμουράνης έχει το λόγο.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Οι δαπάνες για την πρόσληψη αυτού του προσωπικού θα πληρωθούν απ’
τα έσοδα, απ’ την ενίσχυση μάλλον να το πω έτσι, που πήρε ο Δήμος
τώρα; Δηλαδή τις 60.000;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννη, να απαντήσω εγώ σ’ αυτό; Γιάννη Μπάκα, δεν ακούγεσαι.
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: … (δεν ακούγεται) για να έχουμε χρήματα να τους πληρώνουμε. Έχουμε
θέματα με τις πληρωμές. Μας λέγανε μέχρι τώρα ότι τον Φεβρουάριο θα πάρετε
από τον ΟΑΕΔ. Μετά μας είπαν τον Μάρτιο. Τώρα, πριν από λίγες μέρες λέγανε μες στον
Απρίλιο. Τον Απρίλιο δεν φαίνεται τίποτα. Δεν εμφανίστηκε τίποτα. Δηλαδή θα κάτσουμε
στον καύσωνα, η Καλαμάτα θα γεμίσει χορτάρια παντού και εμείς θα τρέχουμε και δεν θα
φτάνουμε. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα, να απαντήσω, λοιπόν, ως προς το σκέλος αυτό το οποίο ρώτησε
ο Βασίλης ο Τζαμουράνης, αν τα χρήματα είναι απ’ τα 60.000 ευρώ τα οποία
έχουμε λάβει γι’ αυτή την περίπτωση, για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.
Αυτό λέτε, κ. Τζαμουράνη. Η απάντηση είναι όχι. Η απάντηση είναι ότι τώρα αν μας έρθει
κάποια άλλη χρηματοδότηση προφανώς θα τα εντάξουμε εκεί.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα αυτή τη στιγμή από δημοτικούς πόρους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από δημοτικούς πόρους, ναι.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τις 60.000 τις έχουμε εξαντλήσει ήδη, Βασίλη.
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Καλώς. Ναι, το θυμάμαι, γι’ αυτό το ρώτησα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αν δεν έχει να πει κάποιος κάτι άλλο να πω ότι είναι και ο Δημήτρης ο
Φαββατάς στην τηλεδιάσκεψη, τον είδα, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία
όσον αφορά το 1ο θέμα που είναι η πρόσληψη προσωπικού του τετραμήνου και αφορά,
είπαμε, τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών και το Τμήμα Πληροφορικής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπασακίδη, θέλετε να πείτε κάτι;
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, για το Τμήμα Πληροφορικής, για τις ανάγκες που έχει το συγκεκριμένο
Τμήμα, οι οποίες ανάγκες μεγεθύνθηκαν τον τελευταίο καιρό, από το
γεγονός ότι η λέξη, το πρόθεμα ¨τήλε¨ μπήκε στην καθημερινότητά μας. Τηλεργασία,
τηλεξυπηρέτηση, τηλεδιασκέψεις, δύο άτομα που είναι κάτω δεν μπορούν να ανταποκριθούν
και να εξυπηρετήσουν όλη αυτή τη λειτουργία του Δήμου, και δίνεται τώρα η ευκαιρία να
διαχωρίσουμε, να τα βγάλουμε πέρα στο σήμερα και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και
στο να λειτουργήσουμε αλλά και το να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, θα πρέπει να έχουμε και
όχι ένα, ίσως να χρειαζόμαστε και κάποιο άλλο άτομο, αγαπητέ Πρόεδρε και αγαπητοί
συνάδελφοι.
Είναι άτομο που θα είναι απολύτως αναγκαίο, ήδη θέλω να σας πω ότι οι τηλεδιασκέψεις για
να υποστηριχθούν από την Υπηρεσία απαιτούν και κόπο και χρόνο περισσότερο, ο χρόνος
είναι πολύ περισσότερος, η υποχρέωση του …
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει, κ. Μπασακίδη, τα είπατε, τα είπε και ο κ. Μαρινάκης, πάμε
στην ψηφοφορία,
Κύριε Κοσμόπουλε; ¨Ναι¨ ο κ. Κοσμόπουλος.
Κύριε Τζαμουράνη;
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφειρόπουλε και κ. Αγγελή;
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΑΓΓΕΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα λοιπόν.

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

ΟΜΟΦΩΝΑ

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 πράξης αυτής:
α) για την κάλυψη αναγκών στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και
Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας
ΠΕ Πληροφορικής,
η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών
του ανωτέρω υπαλλήλου θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 του
δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 και
β) για την κάλυψη αναγκών στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καλαμάτας, τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών Πρασίνου,
η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών
του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 35.6041 και 35.6054.04
του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2020,
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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
Γεώργιος Φάβας

ΤΑ ΜΕΛΗ
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 16 Απριλίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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