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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   33/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   374/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Αυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, 
συνέρχεται στην 33η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ.  44215/14-8-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη  (με χρήση του λογισμικού zoom), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) 
και των υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020  εγκυκλίων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος 
Καλαμάτας, Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και από  τα τακτικά μέλη του Σώματος 
οι κ.κ. 1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) 
Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη συνεδρίαση συμμετέχει το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Δρούγας Παντελής, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Πολίτη Δημήτριο. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος.

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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, λόγω 
πανδημίας. 

Οι σχετικές  εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, έχουν αναλυτικά ως εξής:

α) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44573/18-8-2020 εισήγηση

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  τετράμηνης απασχόλησης για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, λόγω πανδημίας ( ορθή επανάληψη )»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων  &  Οχημάτων   Δήμου   Καλαμάτας,  συνολικό  αριθμό  είκοσι τρείς   (23) ατόμων, 
για χρονικό διάστημα έως τέσσερις  (4) μήνες, με  συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός 
χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας. 

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και 
της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότερα: 

- Δεκαέξι (16) εργάτες καθαριότητας,

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

- Ένας (1) χειριστής σύνθετου εκσκαφικού φορτωτικού μηχανήματος (τύπου JCB), ειδικότητας 1.3 
με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

- Ένας (1) χειριστής μηχανικού σαρώθρου και καδοπλυντηρίου ειδικότητας 4, με άδεια οδήγησης 
κατηγορίας C.

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων Δήμου 
Καλαμάτας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 44480/17-08-2020 
σχετική εισήγηση: 

Θέμα : Ορθή επανάληψη του αριθμ. Πρωτ: 44194/14-8-2020 με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού 
στην υπηρεσία καθαριότητας λόγω πανδημίας»

Λαμβάνοντας υπόψη:
1) τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από την εκδήλωση της πανδημίας,
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 
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παρ.  2 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (Τεύχος Α’/ΦΕΚ 64/14-03-2020), για 
την άμεση ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας ώστε να μπορούν να εκτελούνται τα δρομολόγια 
αποκομιδής απορριμμάτων:
- Δεκαέξι (16) εργάτες καθαριότητας,
- Πέντε (5) οδηγοί οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν Π.Ε.Ι. και άδεια οδήγησης κατηγορίας C.
- Ένας (1) χειριστής σύνθετου εκσκαφικού φορτωτικού μηχανήματος (τύπου JCB),
ειδικότητας 1.3 με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.
- Ένας (1) χειριστής μηχανικού σαρώθρου και καδοπλυντηρίου ειδικότητας 4, με άδεια
οδήγησης κατηγορίας C.

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.

Με εντολή Δημάρχου
Η αναπληρώτρια προϊστάμενη της Διεύθυνσης

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1) Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).

3) Τις διατάξεις της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).

4) Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5) Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, όπως καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, τετράμηνης απασχόλησης  για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη 
χρονική διάρκεια που προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται 
παραπάνω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός 
χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας. 

 Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 
υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041 και 20.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020, η εκτέλεσή της δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
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δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης

β) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44583/18-8-2020 εισήγηση

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

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, συνολικό αριθμό δέκα (10) ατόμων, για χρονικό διάστημα έως 
τέσσερις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και 
της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότερα: 

            - τρεις (3) εργάτες

            - τρεις (3) ελαιοχρωματιστές

            - Δύο (2) υδραυλικούς

            - Ένας (1) τεχνίτης ξυλουργός

     - Ένας (1) ηλεκτροσυγκολλητής

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών , οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά 
στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 43309/12-08-2020 σχετική εισήγηση:

Θέμα : (Διόρθωση ως προς τον καθορισμό των ειδικοτήτων, του υπ. αρ. 42498/10.8.2020 σχετ.
εγγράφου μας) : Επί προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου : Πρόσληψη 
εργατοτεχνικού προσωπικού τετράμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας

Σχετ. : το αρ. πρωτ. 42498/10.8.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Τις συνθήκες που επικρατούν έπειτα από τη εκδήλωση της πανδημίας, με αποτέλεσμα πολλά
άτομα που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία και τα συνεργεία, να έχουν λάβει ειδική άδεια
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 μπορούν 
να καλυφθούν οι ανάγκες στους τομείς συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των κοινοχρήστων 
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χώρων (πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων, δρόμων, πάρκων, παιδικών χαρών, κυκλοφοριακής 
σήμανσης κλπ.) και κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου Καλαμάτας :
- τρεις (3) εργάτες
- τρεις (3) ελαιοχρωματιστές
- Δύο (2) υδραυλικούς
- Ενας (1) τεχνίτης ξυλουργός
- Ενας (1) ηλεκτροσυγκολλητής

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

Η Διευθύντρια Τ.Υ.
Λυκουργιά Χριστίνα

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).

3. Τις διατάξεις της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).

4. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που 
προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας , όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

  Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 
υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 30.6041 & 30.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020, η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης
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γ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44851/18-8-2020 εισήγηση

                                           
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

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 με αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Τετράμηνες 
συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19», στο οποίο διευκρινίζεται ότι σχετικές συμβάσεις μπορεί να συνάπτονται 
μέχρι 13-9-2020 για τον παραπάνω λόγω και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες.

3) Το γεγονός της έλλειψης προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών ( κανονικές άδειες, 
άδειες ειδικού σκοπού κ.λ.π.) και την ανάγκη ενίσχυσης αυτής με προσωπικό κατάλληλο 
προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις της .

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).

3. Τις διατάξεις της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).

4. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

6. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική 
εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το 
οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της  απόφασης που 
απαιτείται, για την πρόσληψη του εν θέματι  προσωπικού, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του 

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

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, και για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών , ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως   την πρόσληψη δύο 
(2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) 
μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τετράμηνης απασχόλησης  
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  αντιστοίχως τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης

δ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44859/18-8-2020 εισήγηση

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

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας , συνολικό αριθμό έξι  (6) ατόμων, για χρονικό διάστημα έως 
τέσσερις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και 
της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότητες: 

-ενός (1) Π.Ε.14 Δασολόγου,

- τεσσάρων (4)  ΥΕ εργατών πρασίνου 

- ενός (1) ΔΕ χειριστή σύνθετου εκσκαφτικού φορτωτικού μηχανήματος (JCB) ειδικότητα 1.3 
ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με καταστροφέα βλάστησης με ειδικότητα 
καταστροφέα βλάστησης.

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών  Υπηρεσιών , οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 44568/18-08-2020 σχετική 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 τον κίνδυνο επέλασης 
2ουκύματος και αποψίλωσης των υπηρεσιών στην Διεύθυνσή Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και των 
συνεργείων μας(άδειες ειδικού σκοπού, αναρρωτικές και κανονικές),
2. Την χρήση των ανοιχτών χώρων πρασίνου για λόγους άθλησης και κοινωνικής αποστασιοποίησης 
λόγωCOVID-19 και ανάγκης καλής συντήρησης αυτών,
3. Το γεγονός ότι η υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη σε προσωπικό,

Αιτιολογία
        Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας είναι επιφορτισμένη με την 
διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος σ’ όλη την έκταση του Δήμου.
       Πρέπει να συντηρήσει όλες αυτές τις εκτάσεις (αλσύλλια, πάρκα, παρόχθιες ζώνες, περιαστικά 
άλση (Πήδημα, Άγιος Φλώρος, Αλμυρός, Φράγμα Άριος), δενδροστοιχίες, ζώνες πρασίνου και πρανή 
δρόμων κοινοτήτων του Δήμου) να προβλέψει και να προβεί σε καθαρισμούς, διευθετήσεις χώρων 
κλπ.

Δια ταύτα
     Προκειμένου να ικανοποιηθεί η καλή συντήρηση όλων τα παραπάνω χώρων και να κρίνεται 
αναγκαίο, η πρόσληψη ενός (1) Π.Ε. 14 Δασολόγου, τεσσάρων (4) εργατών πρασίνου και ενός (1) 
χειριστή σύνθετου εκσαφτικού φορτωτικού μηχανήματος (JCB) ειδικότητα 1.3 ταυτόχρονα με 
χειριστή γεωργικού ελκυστήραμε καταστροφέα βλάστησης με ειδικότητα καταστροφέα βλάστησης 
για ενίσχυση των υφιστάμενωνολιγομελών συνεργείων πρασίνου της Δνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών, για συμβάσεις τεσσάρων (4) μηνών,ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες στους 
τομείς συντήρησης πρασίνου. 
      Ειδικότερα σε αριθμό ζητάμε έκτακτο προσωπικό για αντιμετώπιση αναγκών μας ενός (1) Π.Ε.14
Δασολόγου, τεσσάρων (4) εργατών πρασίνου και ενός (1) χειριστή σύνθετου εκσαφτικού 
φορτωτικού μηχανήματος (JCB) ειδικότητα 1.3 ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με 
καταστροφέα βλάστησης με ειδικότητα καταστροφέα βλάστησης.
Η δαπάνη μισθοδοσίας των και ασφάλειας των θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς του δημοτικού
προϋπολογισμού 35.6041 και 35.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Ο Αντιδήμαρχος
Μπάκας Ιωάννης

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).

3. Τις διατάξεις της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).

4. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που 
προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
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Καλαμάτας,   όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ.2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

  Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 
υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 35.6041 & 35.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης

ε) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44856/18-8-2020 εισήγηση

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

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών  
Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, συνολικό αριθμό έξι  (6) ατόμων, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις 
(4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 
Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και 
της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότητες: 

 τρία  (3) ατόμων, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή Διοικητικού.  

 δύο ( 2)  ατόμων, κατηγορίας ΤΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή Διοικητικού  .

 ενός ( 1) ατόμου   κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή Διοικητικού.  

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών  Υπηρεσιών , οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 43110/11-08-2020 σχετική εισήγηση:

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας.»
Σχετ.:

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 
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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 με αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Τετράμηνες 
συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19», στο οποίο διευκρινίζεται ότι σχετικές συμβάσεις μπορεί να συνάπτονται 
μέχρι 13-9-2020 για τον παραπάνω λόγω και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες.
3) Το γεγονός της έλλειψης προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικών (άδειες ειδικού σκοπού κ.λ.π.) 
και την ανάγκη ενίσχυσης αυτής με προσωπικό κατάλληλο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 
αυξημένες υποχρεώσεις της.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, και για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Οικονομικών την πρόσληψη έξι (6) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ και ειδικότητας Οικονομικού 
ή Διοικητικού.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
        Ηλιοπούλου Γεωργία                                                                      Γεώργιος Φάβας

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).

3. Τις διατάξεις της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).

4. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

5. << Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοiου covid-19.

6. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας , για τις ειδικότητες, τον 
αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνονται, ήτοι : 

 τρία  (3) ατόμων, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή Διοικητικού.  
 δύο ( 2)  ατόμων, κατηγορίας ΤΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή Διοικητικού.
 ενός ( 1) ατόμου   κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή Διοικητικού.
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 για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας,  
όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 
του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό 
πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει  αντιστοίχως τους Κ.Α. 10.6041 και 10.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2020 , η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και 
σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί υποχρεωτικά 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης

στ) Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 44993/19-8-2020 εισήγηση

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

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας  
Δήμου Καλαμάτας , συνολικό αριθμό δύο (2) ατόμων, για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) μήνες, 
με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας. 

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, δυνάμει της παρ. 1 του 
άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007, Α΄143) και 
της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 (Α΄234):

Ειδικότερα η εν θέματι πρόσληψη αφορά αντιστοίχως  τις εξής ειδικότητες: 

 Δύο (2) υπαλλήλων, κατηγορίας  ΔΕ  και ειδικότητας  Διοικητικού.

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Καλαμάτας , οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 44866/18-08-2020 σχετική εισήγηση:

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας 
του Δήμου Καλαμάτας, λόγω πανδημίας».

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 
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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 με αρ. πρωτ. 45201/17-7-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Τετράμηνες 
συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19», στο οποίο διευκρινίζεται ότι σχετικές συμβάσεις μπορεί να συνάπτονται 
μέχρι 13-9-2020 για τον παραπάνω λόγο και για χρονικό διάστημα έως τέσσερις μήνες.
3) Το γεγονός της έλλειψης προσωπικού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (άδειες ειδικού σκοπού κ.λ.π.) 
και την ανάγκη ενίσχυσης αυτής με προσωπικό κατάλληλο προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 
αυξημένες υποχρεώσεις της.

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και για την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας την πρόσληψη δυο (2) υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                            Α.Α.                                              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
                                                                                    ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1. Την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Α΄143).

3. Τις διατάξεις της περ.ιε΄ της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (Α΄234).

4. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17-07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 
Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοiου covid-19.

5. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 

Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό 
πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου, για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που 
προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών στη Διεύθυνση Πολεοδομίας  του Δήμου Καλαμάτας  , 
όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω, ήτοι για χρονικό διάστημα έως τέσσερις (4) 
μήνες, με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου : 

 Δύο (2) υπαλλήλων, κατηγορίας  ΔΕ  και ειδικότητας  Διοικητικού.

 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
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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 αντιστοίχως  τους Κ.Α. 40.6041 & 40.6054.04 του 
Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2020, η εκτέλεσή της  δε θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, με την ίδια απόφαση 
γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία θα εγκριθεί 
υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
& Διοικητικών Υπηρεσιών

Σαράντος Μαρινάκης

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη, εσείς ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών, έχετε το λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα περιοριστώ να πω ότι εκτενώς τα 
αναφέρουν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι που αυτό αφορά τις καταρχήν θέσεις 

τους για την πρόσληψη του προσωπικού, να πω ότι αυτά είναι στα πλαίσια διάταξης Νόμου 
και προφανώς οι …(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται) και προφανώς θα συμπλήρωνα ότι 
απαιτείται και η εκπαίδευση, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο και των οκταμηνιτών που θα 
έρθουν από την Κοινωφελή Εργασία, από τον ΟΑΕΔ, έτσι ώστε σύντομα να τους δοθούν 
εκείνες οι γνώσεις, άμεσες και σε ευρύτητα, για να μπορέσουν να ενταχθούν στη δύναμη του 
Δήμου, γιατί αυτούς θα τους έχουμε, τους κοινωφελείς, για 8 μήνες, με τη δυνατότητα και 
παράτασης αυτών. Στην παρούσα φάση όμως οι ανάγκες υφίστανται και θα αναλυθούν απ’ 
τους αρμόδιους Αντιδημάρχους κατά περίπτωση, όπως και στην ημερήσια διάταξη και είναι 
στα πλαίσια του Νόμου και συνεχώς εισηγούμαστε την πρόσληψη αυτού του προσωπικού. 

Κύριε Μαρινάκη, απλά, κύριε συνάδελφε, απλά θα επαναλάβω εν περιλήψει 
αυτά τα οποία είπατε γιατί δεν ακουγόσασταν καθαρά, μόνο για την τήρηση 

των πρακτικών, ότι οι προσλήψεις γίνονται στα πλαίσια της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, πρόκειται για προσλήψεις τετραμηνιτών και είναι σύμφωνα με τις ανάγκες της 
κάθε Διεύθυνσης έτσι όπως τις έχουν εισηγηθεί οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι. Προβλέπεται, 
λοιπόν, και επειδή οι ανάγκες είναι διαρκείς και συνεχίζουν να υφίστανται και μέχρι την 
πρόσληψη των εργαζομένων με κοινωφελής εργασία, οι ανάγκες αυτές θα πρέπει άμεσα να 
εξυπηρετηθούν. Σωστά; 

Σωστά και είπα ότι και το διάστημα που θα ταυτιστεί η παρουσία των 
τετραμηνιτών …(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται), τέλος πάντων, να έχουν τη 

δυνατότητα, επειδή έχουν αποκτήσει μια γνώση να εκπαιδεύουν και τους οκταμηνίτες…

Μάλιστα. 
Και στην απόληξη της εργασίας τους, λοιπόν, θα έχουν τη δυνατότητα να 

εκπαιδεύσουν και τους οκταμηνίτες οι οποίοι θα έρθουν με το Πρόγραμμα της Κοινωφελούς 
Εργασίας.
Λοιπόν, αυτή είναι η εισήγηση. 
Κύριε Τζαμουράνη. 

ΜΠΑΚΑΣ: Και να πω κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μπάκα. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Αυτοί που θα προσληφθούν για την καθαριότητα απαγορεύεται να ανέβουν σε 
απορριμματοφόρα, επομένως, θα πρέπει να απασχοληθούν στον οδοκαθαρισμό 

της πόλης ή σε άλλες δουλειές, όχι πάντως σε απορριμματοφόρα επάνω. 
 
Εντάξει, κύριε συνάδελφε. 
Κύριε Τζαμουράνη. 

 Ήθελα δυο ερωτήσεις πρώτα. 
Πρώτον: Νομίζω ότι εξ όσων ελέχθησαν αυτοί που θα προσληφθούν τώρα 

θα είναι πλέον πλήρες το τετράμηνό τους και δεν θα σταματήσει όταν και αν προσληφθούν 
οι άνεργοι απ’ τον ΟΑΕΔ. 
Είναι σαφές αυτό, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Δηλαδή, η πρόσληψη θα είναι τετράμηνη. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και όχι μέχρι να προσληφθούν οι του ΟΑΕΔ. Σύμφωνοι; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Αυτοί είναι τετράμηνοι, κ. Τζαμουράνη. 

Ωραία. 
Το δεύτερο, ήθελα να ρωτήσω οι δύο που προτείνετε για την Πολεοδομία 

ΔΕ τι ακριβώς, ποια είναι η ανάγκη του ΔΕ στην Πολεοδομία;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπασακίδης να απαντήσει. Συγνώμη, ο κ. Μαρινάκης. 

Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει τεράστια ανάγκη, και μετά από την απόσπαση του κ. 
Θανόπουλου από το πρωτόκολλο υπάρχει τεράστια ανάγκη διοικητικής 

υποστήριξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Για διοικητική υποστήριξη, λοιπόν. 

Και μια ερώτηση ακόμη. 
Αυτοί οι 49 που θα έχουν ένα κόστος της τάξεως τουλάχιστον 50 με 60 

χιλιάδες το μήνα από πού θα καλυφθούν οι δαπάνες; 

Λόγω COVID, επιχορηγούνται δαπάνες λόγω COVID. Και πέστε, κ. Μαρινάκη, 
ναι. 

Και να προσθέσω, είχε προβλεφθεί η δαπάνη η οικονομική για τη δυνατότητα 
οκταμήνου οπότε αυτά τα χρήματα θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες των 

Τεχνικών Υπηρεσιών και των Ανταποδοτικών στην Καθαριότητα και όποιες, τέλος πάντων, 
προτείνονται, ….(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται) δαπάνες έχουν προβλεφθεί .….(κακή 
σύνδεση – δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λέτε υπάρχουν οι πιστώσεις από την επιχορήγηση, έτσι; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Υπάρχουν και από την επιχορήγηση, υπάρχουν.

Κύριε Τζαμουράνη, προσθέτοντας και συνεπικουρώντας στην απάντηση την 
οποία είπε ο συνάδελφος ο κ. Μαρινάκης, απλά σας υπενθυμίζω γιατί το 

γνωρίζετε και εσείς, ότι δεν μπορούμε να προτείνουμε μία πρόσληψη εάν δεν πάρουμε 
βεβαίωση απ’ την Οικονομική Υπηρεσία ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση. 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Το ξέρω αυτό, η ερώτησή μου έχει να κάνει από πού θα προέλθουν αυτά; 
Θα είναι αποκλειστικά από δημοτικούς πόρους ή έχουμε και απόθεμα από 

τις επιχορηγήσεις; Αυτό το νόημα έχει η ερώτησή μου. 

Νομίζω σας απάντησε και ο κ. Μαρινάκης και εγώ. 
Ούτως ή άλλως υπήρχανε, είχε γίνει μία πρόβλεψη για τους οκταμηνίτες, όπως 

είπε και ο κ. Μαρινάκης και εγώ σας λέω ότι αυτές επιχορηγούνται και από το Υπουργείο 
Εσωτερικών λόγω του COVID. Κάθε μήνα, απλά να ενημερώσω την Οικονομική Επιτροπή, 
στέλνουμε ένα report στο Υπουργείο Εσωτερικών όπου λέμε ποιες δαπάνες κάνουμε και ποια 
είναι η πηγή της κάθε δαπάνης λόγω του COVID. 
Κύριε Ζαφειρόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι. Οι προσλήψεις αυτές πότε θα γίνουν, ξέρουμε; 

Αυτές που συζητάμε σήμερα. 
Ο κ. Μαρινάκης. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Άμεσα.

Λοιπόν, άμεσα, με το που υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις, από την 
Αποκεντρωμένη κτλ. εννοείται. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Όποτε μπορέσετε μία ερώτηση, κ. Πρόεδρε. Με ακούτε, κ. Πρόεδρε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

Μία ερώτηση. 
Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν αυτές οι προσλήψεις που γίνονται με τη διαδικασία 

της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τον COVID εάν έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με 
τον COVID. Γιατί το λέω αυτό; Γιατί βέβαια οι ανάγκες μπορεί να είναι πολλές, σε προσωπικό 
του Δήμου, πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Και, τέλος 
πάντων, δεν είναι η κολυμβήθρα του Σιλωάμ ο COVID που θα βάζουμε προσλήψεις οι οποίες 
δεν χρειάζονται. 
Και η ερώτηση είναι, συμφωνώντας με την παρέμβαση του κ. Τζαμουράνη, είναι 
εξασφαλισμένοι οι πόροι από την Κεντρική Διοίκηση γι’ αυτές τις προσλήψεις (;) και αν 
γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτό το…, το έχουμε διαβάσει, ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα με 
την υποχρηματοδότηση των Δήμων και ότι πρόκειται να σκάσει η βόμβα ουσιαστικά του 
προβλήματος οικονομικής ρευστότητας των Δήμων λόγω ανεπαρκούς χρηματοδότησης από 
την Κεντρική Διοίκηση. Δηλαδή, αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει η ΚΕΔΕ. 
Άρα λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχει η χρηματοδότηση. Αυτό ήθελα να πω και 
επιπλέον, η δεύτερη ερώτηση είναι με ποια διαδικασία θα επιλεγούν οι συγκεκριμένοι 
άνθρωποι που θα καλύψουν αυτές τις θέσεις; Υπάρχει διαδικασία ΑΣΕΠ; Με ποια διαδικασία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη, έχετε το λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω με την κολυμβήθρα του Σιλωάμ. Δεν είναι 
κολυμβήθρα του Σιλωάμ απλά έρχεται να επιβεβαιώσει το Υπουργείο με τις 

επαναλαμβανόμενες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ότι είμαστε μεσούσης ή αν όχι στην 
αρχή μιας νέας έξαρσης και θέλει από τους Δήμους να συνεχίσουν να λειτουργούν με την ίδια 
αποτελεσματικότητα. Αυτό μην μας διαφεύγει και ειδικότερα από τον κ. Μάκαρη που θεωρώ 
ότι το αντιλαμβάνεται. 

Σαράντο, κράτησε μια άνω τελεία γιατί δεν ακούγεσαι καθαρά, να επαναλάβω 
τα λόγια που είπες για τα πρακτικά. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ξεκινάω, είπατε, από την κολυμβήθρα του Σιλωάμ και θέλουμε απλά να σας επιβεβαιώσουμε 
ότι το Υπουργείο εκτιμά και εμείς βέβαια βλέπουμε ότι βρισκόμαστε μεσούσης της περιόδου 
που διανύεται η υγειονομική κρίση του COVID ή στην αρχή μιας νέας υγειονομικής κρίσης και 
γι’ αυτό το λόγο, επειδή το Υπουργείο Εσωτερικών θέλει να λειτουργούν οι Δήμοι κατά το 
δυνατόν καλύτερα, δίνει αυτή τη δυνατότητα. 
Συνέχισε Σαράντο. 

Λοιπόν, θα προσπαθήσω, κ. Πρόεδρε, να πω κοντά στο μικρόφωνο μήπως 
καταφέρω να… Τώρα είμαι καλύτερα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ναι, κάπως καλύτερα. 

Έλεγα, λοιπόν, αυτό που επαναλάβατε ότι οπωσδήποτε δεν πρόκειται περί 
κολυμβήθρας του Σιλωάμ, αλλά είναι δεδομένο πλέον ότι οι Δήμοι πρέπει να 

συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, τον αποτελεσματικό έως τώρα. 
Σε σχέση με τα οικονομικά που είπε ο κ. Μάκαρης, είπα προηγουμένως, ίσως δεν έγινε 
κατανοητό, ότι είναι εξασφαλισμένες οι πιστώσεις. Ξέχωρα όμως απ’ αυτό η ΚΕΔΕ 
εκπροσωπεί το σύνολο των Δήμων της χώρας και μπορούμε να πούμε με υπερηφάνεια ότι ο 
Δήμος Καλαμάτας αποτελεί, και άλλοι Δήμοι βεβαίως, εξαίρεση απ’ τον κοινό κανόνα των 
Δήμων της χώρας ως προς τα οικονομικά τους. Εμείς έχουμε πλεονάσματα. Άλλοι Δήμοι 
έχουν διακανονισμούς από πληρωμές χρεών, εκατονταετίας κάποιοι. Συνεπώς, δεν χρειάζεται 
να ανησυχούμε σε αυτό. 
Και το τελευταίο για …..(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται)  η διαδικασία, η διαδικασία επιλογής 
του προσωπικού έχει να κάνει βεβαίως …..(κακή σύνδεση – δεν ακούγεται) με το προσωπικό 
εκείνο που πράγματι προσέφερε υπηρεσία και ανταποκρίθηκε ακριβώς στις ανάγκες που 
υπήρξαν, δεν υπάρχει διαδικασία για τους οκταμηνήτες στον ΑΣΕΠ. 
Ο ΑΣΕΠ επιλαμβάνεται συγκεκριμένης διάρκειας και διαδικασίας όπως ορίζει ο Νόμος. 
Εδώ δεν επιλαμβάνεται ο ΑΣΕΠ. 

Μάλιστα, ωραία. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Όχι. 
Πάμε να ψηφίσουμε. 

Κύριε Τζαμουράνη;

Με τη διαβεβαίωση που έδωσε ο Αντιδήμαρχος ότι οι πιστώσεις έχουν 
κρατηθεί και ότι υπάρχουν και δεν θα δημιουργήσουν έλλειμμα στο Δήμο 

ψηφίζω ΥΠΕΡ. 

Μάλιστα. 
Κύριε Ζαφειρόπουλε; 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, το 1ο 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. Το αριθμ. πρωτ. 45201/17 -07 – 2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα << 

Τετράμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων που προκύπτουν από την 
εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού covid-19.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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5.  Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση.

6. Το γεγονός ότι για τη σύναψη των παραπάνω συμβάσεων, εάν δεν υπάρχει στον 
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται 
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται 
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την έγκριση 
πρόσληψης συνεδρίασή του.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν

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

Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 24 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
64/τ.Α΄/14.3.2020 και εντός χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της πράξης αυτής,

I. για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων  του Δήμου Καλαμάτας 
 Δεκαέξι (16) εργατών καθαριότητας
 Πέντε (5) οδηγών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν Π.Ε.Ι. και άδεια 

οδήγησης κατηγορίας C
 Ενός (1) χειριστή σύνθετου εκσκαφικού φορτωτικού μηχανήματος 

(τύπου JCB), ειδικότητας 1.3 με άδεια οδήγησης κατηγορίας Β
 Ενός (1) χειριστή μηχανικού σαρώθρου και καδοπλυντηρίου ειδικότητας 

4, με άδεια οδήγησης κατηγορίας C

II. για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας 
 Τριών (3) εργατών
 Τριών (3) ελαιοχρωματιστών
 Δύο (2) υδραυλικών
 Ενός (1) τεχνίτη ξυλουργού
 Ενός (1) ηλεκτροσυγκολλητή

III.  για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας 
 Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Διοικητικού

IV. για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμάτας 
 Ενός (1) Π.Ε.14 Δασολόγου
 Τεσσάρων (4)  ΥΕ εργατών πρασίνου 
 Ενός (1) ΔΕ χειριστή σύνθετου εκσκαφτικού φορτωτικού μηχανήματος 

(JCB) ειδικότητας 1.3 ταυτόχρονα με χειριστή γεωργικού ελκυστήρα με 
καταστροφέα βλάστησης με ειδικότητα καταστροφέα βλάστησης
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V. για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας
 Τριών (3) ατόμων, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή 

Διοικητικού  
 Δύο (2) ατόμων, κατηγορίας ΤΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή 

Διοικητικού 
 Ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΔΕ και ειδικότητας Οικονομικού ή 

Διοικητικού

VI. για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας
 Δύο (2) υπαλλήλων, κατηγορίας  ΔΕ  και ειδικότητας  Διοικητικού

η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των 
οποίων θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.6041, 20.6054.04,  30.6041, 30.6054.04, 
10.6041, 10.6054.04, 35.6041, 35.6054.04, 40.6041 & 40.6054.04 του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού έτους 2020, η εκτέλεσή της δε θα γίνει σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, και σε περίπτωση που οι υπάρχουσες πιστώσεις δεν 
επαρκούν, γίνεται εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία 
θα εγκριθεί υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την 
παρούσα έγκριση πρόσληψης  συνεδρίασή του,

σύμφωνα με όσα και για τους  λόγους  που  αναφέρονται  στις υπ’ αριθμ. πρωτ. α) 
44573/18-08-2020, β) 44583/18-08-2020, γ) 44851/18-08-2020, δ) 44859/18-
08-2020, ε) 44856/18-08-2020 και στ) 44993/19-08-2020, 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. Δρούγας Παντελής

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μπάκας Ιωάννης

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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