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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   5/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   67/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:05, 
συνέρχεται στην 5η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9873/5-2-2021 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 της υπ’ 
αριθμ. 426/77233/13-11-2020 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) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 63 απόφαση), 2) Μαρινάκης Σαράντος και 3) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Πολίτης 
Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, Αθανασόπουλος Κων/νος, Οικονομάκου 
Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 55 απόφαση) και Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας 
τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Μπασακίδη Νικόλαο, Πολίτη Δημήτριο, Λιάππα Λεωνίδα 
και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Βέργας, 
Θουρίας και Καλαμάτας  επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις 
εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
- Συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 

Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη (προσέλευση στην υπ’ 
αριθμ. 55 απόφαση).

- Δεν συμμετέχουν οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: 1) Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος 
και 2) Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, ο 
Αντιδήμαρχος κ. Σκοπετέας Αναστάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 55 απόφαση), ο 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης 
Εμμανουήλ – Λεονάρδος, το αναπληρωματικό μέλος κ. Χριστόπουλος Ιωάννης, ο δημοτικός 
σύμβουλος κ. Κανάκης Βασίλειος, καθώς και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της 
Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προσήλθαν τα τακτικά μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής κ.κ. Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 55 απόφαση) και Λιάππας 
Λεωνίδας (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 55 απόφαση).

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 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 

4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ).

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 10994/9-2-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης 
& Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Καλαμάτας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 
4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ).)»

Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας , συνολικού αριθμού  ενός   (1) ατόμου, με συμβάσεις εργασίας  
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των 
συγκεκριμένων  κατεπειγουσών  αναγκών  έχει έναρξη  ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι 
συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 
2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών) με συμβάσεις 
εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης 
εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της 
Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων 
και άλλες διατάξεις ).

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης  που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω  αναφερόμενου 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  την  εξής ειδικότητα : 

1. Ενός   (1)  ΔΕ χειριστή γκρέιντερ (Grader).

σύμφωνα με τις ανάγκες της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες 
περιγράφονται αναλυτικά στην παρακάτω  αριθμ. πρωτ. 9912/05-02-2021 σχετική εισήγηση: 

Θέμα : Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στην τεχνική υπηρεσία .

Σύμφωνα με το αρ. 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020:

«Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις 
περιπτώσεις
άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το 
άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),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 την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι 
διατάξεις της παρ. 2 εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των 
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Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, στις περιπτώσεις και 
για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού 
προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 
1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το 
οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα 
κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 
4709) κοινής υπουργικής απόφασης.»

Κατόπιν των ανωτέρω, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών, εξαιτίας της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων, λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, που προκύπτουν από την εμφάνιση και 
διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος έχει 
προκύψει από την έλλειψη προσωπικού λόγω χρήσης των αδειών ειδικού σκοπού, 
αιτούμαστε την πρόσληψη προσωπικού με 8μηνη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρ. 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020, του εξής προσωπικού:

- Ένας (1) χειριστής γκρέιντερ (Grader).

Ο αριθμός των ατόμων προκύπτει όχι από τις ανάγκες της υπηρεσίας οι οποίες είναι 
περισσότερες αλλά από τις σχετικές διαθέσιμες πιστώσεις.

 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.                                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
    Λυκουργιά Χριστίνα                                              Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

Α. Τις σχετικές διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση 
του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την 
επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της 
παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, 
τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ), όπου αναφέρεται ότι << 2. Έως τις 
28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), 
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 την πρόσληψη συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρ. 2 
εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). Στις περιφέρειες, στις περιπτώσεις και για τους λόγους του πρώτου εδαφίου, επιτρέπεται η  
πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού 
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994. Το προσωπικό των δήμων και περιφερειών, το οποίο 
προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής 
απόφασης>>, και όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 
256/τ.Α/23.12.2020). 

Β. Το αριθμ. πρωτ. 91546/ 24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) με θέμα <<Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται 
με τις διατάξεις του ν.4764/2020 >> ,  και ειδικότερα  τα αναγραφόμενα επί του άρθρου  175
( Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ))   όπου , με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν.2190/1994 όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού1, να 
προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό με μέγιστη διάρκεια σύμβασης οκτώ μήνες για την 
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αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης λήψης προληπτικών ή 
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.
Λαμβανομένων υπόψη των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού 
COVID 19, με τις διατάξεις του άρθρου 175 του ν.4764/2020, αντικαταστάθηκε από την έναρξη 
ισχύος της (ήτοι 6-11-2020), η παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 και επέρχονται 
συγκεκριμένες μεταβολές στο ως άνω πλαίσιο, με σκοπό την απλούστευση, επίσπευση αλλά και 
επέκταση των διαδικασιών πρόσληψης του προσωπικού αυτού.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι έως τις 28.2.2021, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, 
επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για τις περιπτώσεις άμεσης 
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν.2190/1994.
1 Για τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ισχύει και το άρθρο 212 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 
όπως ισχύει).
Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση 
του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων κατεπειγουσών 
αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις που θα συναφθούν δεν μπορούν 
να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε και συμπληρώνεται η μέγιστη 
χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών).
Επιπροσθέτως, οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 του π.δ. 164/2004. Έτσι, καθίσταται δυνατή η εκ νέου πρόσληψη ατόμων που είχαν ήδη 
απασχοληθεί στους φορείς για την αντιμετώπιση των ίδιων ή παρεμφερών αναγκών, καθότι τα 
άτομα αυτά διαθέτουν εμπειρία στο αντικείμενο και μπορούν να παρέχουν άμεσα, χωρίς να 
απαιτηθεί περίοδος προσαρμογής, βέλτιστες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Απαγορεύεται 
ωστόσο η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό των δήμων και των περιφερειών, που προσλαμβάνεται με τις 
ανωτέρω διατάξεις, δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό 
στοιχείαΔ1α/Γ.Π.οικ.67924/23.10.2020 (Β΄ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης. 

Γ. Τις  σχετικές διατάξεις  του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 (Α΄143). (Προσωπικό για απρόβλεπτες 
και επείγουσες ανάγκες ), όπου αναφέρεται ότι :
1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 
103 παρ. 2του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών 
αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, 
παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή 
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων 
αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η 
πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση 
του
γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης 
παραγράφου, ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή 
αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.
3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και 
πέραν
του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 
8−15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός
Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου.
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4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, τόσο 
ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως προς την τήρηση 
των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται το 
ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός 
του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 
Α΄), όπως ισχύει

Δ. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

Ε. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως 
καταγράφονται  στην ανωτέρω σχετική εισήγηση , δεδομένου ότι στα πλαίσια των  προληπτικών  ή 
και κατασταλτικών  μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 , 
περιλαμβάνονται ιδιαίτερα απαιτητές και οι εργασίες της καθημερινής συντήρησης των στοιχείων 
των κοινοχρήστων χώρων .Επίσης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του συνωστισμού και της τήρησης 
των αποστάσεων μεταξύ των ατόμων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ύπαρξη των απαραίτητων 
εκείνων κοινοχρήστων χώρων με τη δημιουργία νέων χώρων καθώς και την επέκταση των 
υφιστάμενων.

Ε. 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  για απρόβλεπτες 
και επείγουσες ανάγκες στα πλαίσια των  προληπτικών  ή και κατασταλτικών  μέτρων  λόγω 
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας   ένεκα COVID -19 , συνολικού  αριθμού  ενός   ( 1 ) ατόμου ,  
και για χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάταξη για την αντιμετώπιση των 
συγκεκριμένων κατεπειγουσών αναγκών έχει έναρξη ισχύος την 6η Νοεμβρίου 2020, οι συμβάσεις 
που θα συναφθούν δεν μπορούν να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021 (οπότε 
και συμπληρώνεται η μέγιστη χρονική διάρκεια των οκτώ μηνών) με συμβάσεις εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 
4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
214/τ.β΄/6-12.2020 , (Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του 
ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη 
διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις ), για την 
ειδικότητα , τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνεται ι, για την κάλυψη των αναγκών στη 
Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας , όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται  
στην ανωτέρω σχετική εισήγηση της . 

Η ανωτέρω δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 
υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 30.6041 και 30.6054.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού έτους 2021  αντιστοίχως  , 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 Διοίκησης ,  
           Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αγροτικής    

Ανάπτυξης και ΚΕΠ 

                                      ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλλον, Σαράντο, μπήκες κατά λάθος εισηγητής εσύ εδώ, εε;

Κύριε Πρόεδρε, να πω μια κουβέντα. 
Θα ζητήσουμε την έγκριση από το Σώμα και προφανώς και από τις 

υπερκείμενες Αρχές για 1 χειριστή γκρέιντερ.
Μακάρι να βρούμε, έχουμε μηχάνημα, να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε.

Για 1 χειριστή γκρέιντερ. Μάλιστα. 
Συμφωνούμε, κύριοι συνάδελφοι;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σαράντο, μέχρι τώρα γιατί δεν το αξιοποιούμε τόσα χρόνια;

Επί των ημερών μου είχαμε ξαναπάρει, κ. Διευθυντά, …(δεν ακούγεται)… 
ήσασταν και εσείς …(δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …στην Τεχνική Υπηρεσία, τότε δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη;

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μες στον χειμώνα να φτιάχνουμε τους δρόμους, κ. Τζαμουράνη;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Σιγά, κύριε… σιγά …(δεν ακούγεται)… κακοκαιρία…

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί τους φτιάξατε το καλοκαίρι;

Κύριοι συνάδελφοι. Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο.
Θα σας παρακαλέσω να μην παίρνει αυθαιρέτως κανένας τον λόγο. 

Λοιπόν, η εισήγηση είναι… η εισήγηση… 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)

Αφήστε με λίγο, σας παρακαλώ. 
Η εισήγηση…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Όχι, ανταποδίδω την ειρωνεία σας.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ πολύ.

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ειρωνεύτηκα…(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός Επιτροπής. Παρακαλώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: …(δεν ακούγεται) στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, σας εγκαλώ, κύριοι συνάδελφοι, και τους δύο.

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ειρωνεύτηκα…

Κύριε Μαστραγγελόπουλε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: …(δεν ακούγεται)

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Κύριε Μαστραγγελόπουλε! 
Διευκολύνετε το έργο μου και οι δύο, σας παρακαλώ.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: …(δεν ακούγεται) πληροφορηθήκατε.

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς…(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Όχι, γιατί…(δεν ακούγεται) δεν στενοχωριέμαι.

Κύριε Μαστραγγελόπουλε. Κύριε Μαστραγγελόπουλε, με ακούτε; Λοιπόν, σας 
παρακαλώ, δεν είναι πράγματα αυτά, να μ’ αναγκάζετε να φωνάζω.

Λοιπόν, η εισήγηση είναι απ’ το Τμήμα Διοικητικών. Το έχει εισηγηθεί η Υπηρεσία που 
προΐστατο ο κ. Μαστραγγελόπουλος και πρόκειται για 1 χειριστή γκρέιντερ. 
Από κει και πέρα, συμφωνούμε επ’ αυτού, ναι ή όχι; Τα υπόλοιπα να λείπουν. Ως ότι δεν είναι 
σχετικό με το θέμα εννοώ, έτσι (;), προς Θεού. 
Λοιπόν, κ. Τζαμουράνη, συμφωνείτε;

Δεν συμφωνώ, θα καταψηφίσω και θα παρακαλέσω άλλη φορά τον 
Αντιδήμαρχο, τουλάχιστον όταν απευθύνεται σε μένα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη, δεκτό. Μην λέμε παραπάνω πράγματα.

…να έχει ένα ύφος, ένα ύφος καλύτερο. Εγώ δεν θέλω να του 
ανταπαντήσω. Έτσι;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη…

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Τζαμουράνη… (δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ, ρε Δημήτρη.

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά μία ερώτηση έκανα.

Δημήτρη, σε παρακαλώ λίγο. 
Λοιπόν, κ. Τζαμουράνη, δεκτό, δεκτό και προχωράμε. Καταψηφίζετε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θα καταψηφίσω για τον εξής λόγο, για να του εξηγήσω κιόλας, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ώρα, σας παρακαλώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.

Το γκρέιντερ… 
Εντάξει.

Άλλη ώρα. 
Λοιπόν, Μαρία Οικονομάκου;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κατά.

Ο κ. Αγγελής ¨Υπέρ¨. 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις της  παρ. 2 του άρθρου 74, του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για αντιμετώπιση 

του COVID 19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 214/τ.β΄/6-12.2020 ,
2. Το αριθμ. πρωτ. 91546/24-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΓΕΝΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ) με θέμα 
«Θέματα προσωπικού ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν.4764/2020»,  και 
ειδικότερα τα αναγραφόμενα επί του άρθρου 175 [Πρόσληψη προσωπικού για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID 19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ)],   

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212  του Ν. 3584/2007 (Α΄143).  (Προσωπικό για απρόβλεπτες 
και επείγουσες ανάγκες),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
5. Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, όπως 

καταγράφονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση, 
6. Το γεγονός ότι για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης, 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,

μειοψηφούντων των κ. Τζαμουράνη και κας Οικονομάκου, οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ
κατά πλειοψηφία, 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      

Εγκρίνει  την πρόσληψη ενός (1) ΔΕ χειριστή γκρέιντερ (grader) στο Δήμο 
Καλαμάτας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για 
χρονικό διάστημα από την πρόσληψη μέχρι την 5 Ιουλίου 2021, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Διατάξεις για 
αντιμετώπιση του COVID-19 από τους ΟΤΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
214/τ.Β΄/6.12.2020, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, στα 
πλαίσια των  προληπτικών  ή και κατασταλτικών  μέτρων  λόγω σοβαρής απειλής 
της δημόσιας υγείας ένεκα COVID - 19, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του 
Δήμου Καλαμάτας,
η δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 
οποίου θα βαρύνει τους Κ.Α. 30.6041 και 30.6054.04 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 αντιστοίχως, η υλοποίηση της πρόσληψης δε 
θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και σε περίπτωση που οι 
υπάρχουσες πιστώσεις δεν επαρκούν, γίνεται δεσμευτική 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  στην  υπ’  αριθμ. πρωτ. 
10994/9-2-2021, εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί :
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Αθανασόπουλος Κων/νος

3. Δρούγας Παντελής

4. Μαρινάκης Σαράντος

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Οικονομάκου Μαρία

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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