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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  9/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  104/2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ.,  συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 9η/2020, συνεδρίαση, η οποία 
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, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.  
15298/15-5-2020, πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 101 απόφαση), 8) Γκλεγκλέ Ελένη, 9) 
Δρούγας Παντελής, 10) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 11) Κανάκης Βασίλειος, 12) Καραγιάννης 
Ανδρέας, 13) Κλάδης Παύλος, 14) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 
απόφαση), 15) Κουζή Αντωνία (Τόνια) (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 16) 
Κουκούτσης Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 17) Λαζαρίδης Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 104 απόφαση), 18) Λιάππας Λεωνίδας, 19) Μάκαρης Εμμανουήλ 
– Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 22) Μπάκας 
Ιωάννης, 23) Μπασακίδης Νικόλαος, 24) Νιάρχος Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 97 
απόφαση), 25) Οικονομάκος Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 97 απόφαση), 26) 
Οικονομάκου Μαρία, 27) Σκοπετέας Αναστάσιος, 28) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 29) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 30) Τζαμουράνης Βασίλειος, 31) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 32) Φάβας 
Γεώργιος, 33) Φαββατάς Δημήτριος, 34) Χειλάς Παναγιώτης και 35) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 
2) Δούβας Ιωάννης, 3) Μαλαπάνη Μαρία, 4) Μπάκας Δημήτριος, 5) Μπαρούνη Μαρία και 6) 
Μπεχράκης Σταμάτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στις εν λόγω Κοινότητες

 ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, ο οποίος 
συμμετέχει στη συνεδρίαση και

 ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμισίας κ. Διονυσόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος δεν 
συμμετέχει στη συνεδρίαση. 
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Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση το 10ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, ο τίτλος του οποίου μετά την ένταξη σ’ αυτό, στην αρχή της συνεδρίασης 
και της εισήγησης για «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (χειριστών μηχανημάτων έργου) για 
αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο», διαμορφώνεται σε :

 Προσλήψεις εργατών πυροπροστασίας έτους 2020 και χειριστών μηχανημάτων 
έργου για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο.

Οι από 12-5-2020/Δ.Υ. και 20-5-2020/Δ.Υ. σχετικές κοινές γραπτές εισηγήσεις των 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μαρινάκη και της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου, έχουν αναλυτικά ως εξής:  

 Η από 12-5-2020/Δ.Υ. εισήγηση

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για προσλήψεις Εργατών Πυροπροστασίας έτους 2020

Σχετ: Η από 4.5.2020 εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

         Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, υποχρεούται μέσα στην αντιπυρική 
περίοδο (από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου έτους 2020) να προσλάβει έως σαράντα (40) 
Εργάτες Πυροπροστασίας.     

Η πρόσληψη των Εργατών Πυροπροστασίας εντάσσεται στα μέτρα που λαμβάνονται για την 
πρόληψη εκτάκτων αναγκών εξ αιτίας αγροτοδασικών πυρκαγιών σύμφωνα με:

1. το Ν.3013/2002 περί “Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας” σύμφωνα με τον οποίο ο 
Δήμαρχος είναι αρμόδιος για το συντονισμό του έργου της πολιτικής προστασίας σε 
επίπεδο πρόληψης

2. τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αποστέλλονται ετησίως 
πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

3. το από 2020 αναθεωρημένο Σχέδιο των δασικών πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.

4. την κατανομή πιστώσεων που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας και που θα καλυφθούν η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές, 
βαρύνοντας τους ΚΑ 70.01.6041.02 (τακτικές αποδοχές) και 70.01.6054.05 (εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ) του προϋπολογισμού έτους 2020.

5. το Π.Δ. 575 (ΦΕΚ 157Α΄/9-7-1980) στο οποίο ο Δήμος Καλαμάτας έχει χαρακτηρισθεί ως 
επικίνδυνος για πυρκαγιές.

6. Το Ν.6442/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, 
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος 
εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες 
διατάξεις.

         Προτείνεται δίμηνη διάρκειας εργασία (από 15 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου), με δυνατότητα 
παράτασης έως δύο ακόμα μήνες (από 15 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου και από 15 
Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου), για την άμεση αναγγελία και απόκριση σε περίπτωση 
πυρκαγιάς και σε επίπεδο πρόληψης την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών εργασιών, τη 
φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας. Η παράταση του 

http://www.kalamata.gr/images/eggrafa_DS/09_2020/DS_2020_09_EHD_04
http://www.kalamata.gr/images/eggrafa_DS/09_2020/DS_2020_09_EHD_04
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τελευταίου χρονικού διαστήματος (από 15 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου) αφορά μόνο έως 15 
εργάτες πυροπροστασίας και όχι το σύνολο των 40.

Οι Εργάτες Πυροπροστασίας θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου (σύνολο 33) 
και στην Κοινότητα Καλαμάτας, όπου προτείνεται η τοποθέτηση περισσότερων του ενός,  έτσι 
ώστε να καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο. 

Οι προσλήψεις των ανωτέρω Εργατών Πυροπροστασίας θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν. Η μισθοδοσία τους παραπάνω 
και οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα βαρύνουν τους  κωδικούς 70.01.6041.02 και 
70.01.6054.05 του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.

                                                                               
 Ο Διευθυντής Διοικητικών                       Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας                                 

                                                                                     & Διοικητικών Υπηρεσιών                              

               Θεόδωρος Κυριακόπουλος                                  Σαράντος Μαρινάκης       

Η παραπάνω εισήγηση συνοδεύεται από την από 4.5.2020 εισήγηση του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας.

 Η από 20-5-2020/Δ.Υ. εισήγηση

  Θέμα : «Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για την 
αντιπυρική περίοδο»

Σχετ:   Η με αριθ. πρωτ. 15644/19.5.2020 εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

      Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 
κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), δύο (2) ΔΕ Χειριστές 
Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ), για χρονικό διάστημα έως 4 μήνες, με συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του 
Ν.3584/2007, όπως ισχύει και του άρθρου 54 παρ.2 του Ν.4662/2020.

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στη λήψη της      
απόφασης που απαιτείται, για την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού:

- Δύο (2) ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων έργου (ΜΕ)

σύμφωνα με τις ανάγκες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες περιγράφονται 
αναλυτικά στην παρακάτω εισήγηση:

ΘΕΜΑ : Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών 
για την αντιπυρική περίοδο 

Σε συνέχεια του από 4.5.2020 εγγράφου μας, που αφορά στην πρόσληψη 
εργατών πυροπροστασίας και έχοντας υπόψη:

1. το Ν.3013/2002 περί “Αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας” σύμφωνα με 
τον οποίο ο Δήμαρχος είναι αρμόδιος για το συντονισμό του έργου της πολιτικής 
προστασίας σε επίπεδο πρόληψης

2. τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που 
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αποστέλλονται ετησίως πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου
3. το από 2020 αναθεωρημένο Σχέδιο των δασικών πυρκαγιών της Γενικής 

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με την κωδική ονομασία ΙΟΛΑΟΣ.
4. το Π.Δ. 575 (ΦΕΚ 157Α΄/9.7.1980) στο οποίο ο Δήμος Καλαμάτας έχει 

χαρακτηρισθεί ως επικίνδυνος για πυρκαγιές.
5. το Ν.4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 

Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του 
Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις».

κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) που διανύουμε, έχει 
δημιουργηθεί η επιτακτική ανάγκη πρόσληψης δύο (2) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 
Έργου (ΜΕ), για χρονικό διάστημα έως 4 μηνών, αρχίζοντας από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας πρόσληψης. Οι χειριστές θα χρησιμοποιηθούν για τη διάνοιξη και ομαλοποίηση 
του οδοστρώματος, όπου απαιτείται, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των πυροσβεστικών 
οχημάτων και την πλήρωση των υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας. Επίσης θα 
χρησιμοποιηθούν για τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο έργο της πρόληψης 
και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει με την ίδια διαδικασία που γίνεται και η πρόσληψη 
των εργατών πυροπροστασίας.

Η δαπάνη μισθοδοσίας τους και εισφορών τους θα βαρύνει τους κωδικούς του 
δημοτικού προϋπολογισμού 30.6041 και 30.6054.04 

Η Γενική Γραμματέας
 Μαρία Νταμάτη

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (Α΄143) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν
2) Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 54 του Ν.4662/2020 (Α΄27), «Εθνικός Μηχανισμός 
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, 
αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις»
3) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

        στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης δύο (2) ΔΕ Χειριστές 
Μηχανημάτων Έργου (ΜΕ), για χρονικό διάστημα έως 4 μήνες, με συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών, κατά την 
αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται 
παραπάνω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του 
νόμου Ν.3584/2007 και το Ν.4662/2020, άρθρο 54 παρ.2. 
  
        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 Οικονομικού έτους 2020 και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Ο Διευθυντής  Διοικητικών

Θεόδωρος Κυριακόπουλος

 Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
& Διοικητικών Υπηρεσιών

                   
                              Σαράντος Μαρινάκης 
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Η παραπάνω εισήγηση συνοδεύεται από την από 20.5.2020 Βεβαίωση του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου περί επαρκούς 
πίστωσης για τον παραπάνω σκοπό.

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαρινάκης έχει το λόγο.

Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι θα πρέπει αρχικά να τοποθετηθεί το Σώμα ως 
προς τη συμπλήρωση του θέματος, για να είμαστε συμβατοί με τον 

Κανονισμό και στη συνέχεια και για τα δύο θέματα …(δεν ακούγεται)… εφαρμογής 
συγκεκριμένων διατάξεων, γίνεται μνεία στις εισηγήσεις. 
Για τις δύο περιπτώσεις των χειριστών έχει να κάνει με την αναζήτηση χειριστή 
γκρέιντερ μιας και διαθέτουμε μηχάνημα που παραμένει ανενεργό και 
ακινητοποιημένο. Και ο δεύτερος χειριστής αναζητείται να είναι χειριστής JCB γιατί 
έχουμε δυστυχώς αποδυναμωθεί με τον έναν χειριστή να είναι σε άδεια ειδικού σκοπού 
και έναν άλλον σε άδεια ασθενείας.

Λοιπόν, κ. Μαρινάκη, απεφάνθη το Σώμα ότι να μπει συμπληρωματικά 
αυτό που ήταν εκτός ημερησίας. 

Λοιπόν, τώρα υπάρχει κάποια ερώτηση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; Ο κ. Τζαμουράνης έχει ερώτηση;

Μία ερώτηση πολύ σύντομη: γιατί στη μία εισήγηση που αφορά τους 
2 χειριστές ο χρόνος πρόσληψης είναι 4 μήνες, ενώ στους εργάτες 

είναι 2 μήνες με δυνατότητα κατά μήνα παράτασης (;), τη στιγμή που από ό,τι 
ξέρουμε ουσιαστικά η θερινή περίοδος δεν τελειώνει τον Αύγουστο αλλά τραβάει 
τουλάχιστον μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση;

ΚΟΥΖΗ: Έχω και εγώ μια ερώτηση, Κουζή.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Φαββατά, προηγούνται οι επικεφαλής. 
Η κα Κουζή.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, απουσιάζει ο κ. Κοσμόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον εκπροσωπείς εσύ;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσαι πολύ ευγενής σήμερα, ελάτε, έχετε το λόγο. Κάτι θα αλλάξει. Ελάτε.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Κύριε Πρόεδρε, εγώ βέβαια έχω εκφραστεί γι’ αυτές τις εργασίες που 
προσφέρουνε τα δίμηνα και όλα αυτά αλλά όμως θα ήθελα να πω το εξής: 

Επειδή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις Δημοτικές Ενότητες Θουρία, Άριος και 
Αρφαρών, θα ήθελα απ’ αυτούς τους 15 που θα τους πάρουμε για 4 μήνες να είναι 2 
σε κάθε Δημοτική Ενότητα. Δηλαδή, 2 στη Θουρία, 2 στον Άρι, 2 στα Αρφαρά, θα 
μείνουν για 4 μήνες, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στις Τοπικές Κοινότητες της 
περιοχής. Ήδη στη Θουρία αυτή τη στιγμή το γκαζόν στην πλατεία έχει ξεραθεί, δεν 
υπάρχει κανένας εργαζόμενος, ένας ήταν και ήρθε στην Καλαμάτα. Καταλαβαίνετε ότι 
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. 
Γι’ αυτό θα έλεγα το Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα απ’ αυτή την απόφαση να 
αποφασίσει ώστε αυτοί που θα μείνουν 4 μήνες να είναι 2 από κάθε Δημοτική 
Ενότητα: Θουρία, Άριος και Αρφαρών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κουζή.

Θα ήθελα να παρακαλέσω τη Δημοτική Αρχή, επειδή γίνονται διάφορες 
προσλήψεις τις οποίες προφανώς και εμείς δεν μπορούμε να 

παρακολουθήσουμε αλλά εσείς έχετε πλήρη γνώση των αναγκών, αν μπορούσε και 
από τη Γενική Διευθύντρια του Δήμου να γίνει μία χαρτογράφηση των Υπηρεσιών, να 
μας πείτε, δηλαδή, πού και πώς παρουσιάζονται οι ελλείψεις, εποχικά και μη εποχικά, 
σε έναν διαδραστικό πίνακα στον οποίον κάθε φορά να βλέπουμε ποια θέση 
πληρώθηκε και για ποιο χρονικό διάστημα δεν έχουμε απαίτηση μιας έξτρα 
πρόσληψης. Αλλιώς δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε όλο αυτό. Κάθε φορά 
έρχεται μια εισήγηση από μια Υπηρεσία που λέει ότι υπάρχουν ελλείψεις που 
προφανώς σε κάποιες υπάρχουν, αλλά και κάποιες άλλες δεν καταγράφονται. 
Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα τέτοιο…, μια τέτοια παρουσίαση; Δεν ξέρω, οι 
επικεφαλής, όποιος δημοτικός σύμβουλος το θέλει για να έχει μια πλήρη ενημέρωση 
για όλες τις θέσεις.

Λοιπόν, άλλος ερώτηση έχει; Δεν βλέπω. 
Ο κ. Μαρινάκης να απαντήσει.

Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω απ’ την κα Κουζή. Δεν είναι δύσκολο σε 
επόμενη συνεδρίαση να αναφέρουμε ακριβώς τα κενά που έχει ο 

Οργανισμός του Δήμου μας, καθόλου δύσκολο. Και τώρα θα επιχειρούσα αλλά μην 
κάνω κάνα λάθος, θέλω να είμαι συνεπής σε αυτά που λέω. Σε επόμενη συνεδρίαση τα 
κενά του Οργανισμού μας και αν θέλει και ειδικότερα ας εξειδικεύσει τι ακριβώς, δεν 
έχουμε καμία αντίρρηση.
Σε ό,τι έχει σχέση με τις εισηγήσεις για τις προσλήψεις του προσωπικού που έχουμε 
σήμερα. Οι μεν 2 χειριστές, φαντάζομαι, καταλάβατε ότι είναι αδήριτη ανάγκη να 
στελεχώσουν την Υπηρεσία μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις 
ηυξημένες ανάγκες και ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Θεωρώ ότι σ’ αυτό δεν 
υπάρχει καμία αμφιβολία. Σας γνώρισα και το κενό που έχει δημιουργηθεί στην Τεχνική 
Υπηρεσία, ο δε γκρέιντερ χειριστής δεν υπάρχει καν, δεν έχουμε, παρόλο που 
διαθέτουμε μηχάνημα.
Για τους δασοπυροσβέστες, τα τελευταία χρόνια, τα …(δεν ακούγεται)… χρόνια 
υπάρχει η εποχική αυτή ανάγκη η οποία είναι απαραίτητη πλέον έτσι ώστε να 
κατανέμεται το προσωπικό στα Δημοτικά μας Διαμερίσματα τα 33 και να μένει και ένας 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΚΟΥΖΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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αριθμός στην πόλη, για τις παρυφές της πόλης, γιατί η πόλη δεν είναι η πλατεία, είναι 
οι παρυφές της πόλης που φτάνουν από τα Μενινά μέχρι τον Άγιο Φανούριο, 
Βελανιδιά, κλπ. - κλπ.
Το δε προσωπικό αυτό, να το εξηγήσω, έτσι, για να μην μένουν απορίες, όλες τις 
προηγούμενες χρονιές και φέτος κατά τον ίδιο τρόπο θα υπάρξουν προτάσεις από τους 
Προέδρους των περιοχών που ενδεχομένως έχουνε και την …(δεν ακούγεται)… 
προηγούμενη υπηρεσία, θα το χειριστούν και οι ίδιοι και θα ’χουν και την ευθύνη 
αυτών.
Για το δε προσωπικό που αναφέρει ο κ. Φαββατάς, για τις  έδρες των Δημοτικών 
Ενοτήτων, που πρέπει να τοποθετηθούν 2 ανά Δημοτική Ενότητα ή στα κέντρα των 
Δημοτικών Ενοτήτων, στον υπολογισμό που έχουμε κάνει δεν έχει προβλεφθεί αυτός ο 
αριθμός. Να δούμε στη συνέχεια αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα...

Απ’ αυτούς που θα πάρουμε. Κύριε Αντιδήμαρχε, συγνώμη: απ’ αυτούς 
που θα πάρουμε. Αυτούς, τους 2μηνίτες που θα πάρουμε τώρα, αυτοί που 

είναι τετράμηνο να είναι από τις περιοχές εκεί, ώστε να παραμείνουνε μεγαλύτερο 
χρόνο να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν.

Να το δούμε, κύριε συνάδελφε, να το δούμε αυτό. Αλλά λάβετε υπόψη 
σας ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και η Κοινωφελής Εργασία που θα 

μας δώσει ένα αρκετά μεγάλο απόθεμα προσωπικού, ποικίλο, για να μπορέσουν να 
συμπληρώσουν και να στελεχώσουν τις Υπηρεσίες μας, οπωσδήποτε και τις Δημοτικές 
Ενότητες που έχουν και μια αυξημένη, ζητείται και μια αυξημένη φροντίδα των 
περιοχών αυτών. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και θα ανταποκριθούμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, απαντήθηκαν οι ερωτήσεις; Να προχωρήσουμε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Η δική μου ερώτηση δεν απαντήθηκε. 

Όχι, δεν απαντήθηκε. Είπε: Οι χειριστές γιατί μέχρι 4 μήνες και στους 
άλλους 2 συν 2. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι 2 συν 2. 2 και μετά με δυνατότητα λέει παράτασης…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παράταση για άλλους 2 μήνες, ναι. 

Και να την συμπληρώσω την ερώτηση: έχει να κάνει με την ευελιξία 
στον τρόπο πρόσληψης ή όχι; 

Η τετράμηνη απασχόληση νομίζω ότι και αυτή είναι απευθείας, έτσι δεν είναι (;) ή 
κάνω λάθος; Όπως είναι η δίμηνη.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Απευθείας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μιλήσω εγώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …(δεν ακούγεται)… από τους Προέδρους. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Συγνώμη, δεν σας άκουσα, δεν ξέρω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ ή θα μιλήσει κάποιος Αντιδήμαρχος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να μιλήσει κάποιος Αντιδήμαρχος; Όχι. Δεν βλέπω κανέναν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσπαθεί ο Μπάκας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα, μίλησε, κ. Δήμαρχε. 

Λοιπόν, να πω δυο πράγματα. 
Κατά πρώτον, όπως αναφέρθηκε η επιλογή θα γίνει από τους Προέδρους 

στα χωριά, έτσι αυτοί που ξέρουν τις ανάγκες, ξέρουνε το προσωπικό, ξέρουνε 
πυροφύλακες που είχανε τα προηγούμενα χρόνια και αποδίδανε τα μέγιστα και αυτούς 
θα προσλάβουμε.
Τώρα γιατί 2 μήνες με δικαίωμα παράτασης. Γιατί για τα χρήματα που έχουμε λάβει 
φτάνουνε για 2 μήνες. Όμως προφανώς επειδή η αντιπυρική περίοδος διαρκεί πολύ 
περισσότερο θα κάνουμε και παρατάσεις. Θα κάνουμε και παρατάσεις και αυτό που 
είπε ο κ. Φαββατάς ότι να μείνουνε τουλάχιστον 2 μέσα από τις παρατάσεις ανά 
Δημοτική Ενότητα ναι, το ’χουμε σκοπό και εμείς να το κάνουμε, για να ενισχύσουμε 
τις περιοχές και να μπορούν να διαχειρίζονται, πέρα από το ότι θα ενισχύσουμε τις 
Δημοτικές Ενότητες μέσα απ’ την Κοινωφελή Εργασία που θα πάρουμε.
Τώρα όσο για τους χειριστές, οι χειριστές είναι δεδομένο ότι τους χρειαζόμαστε μεγάλο 
χρονικό διάστημα, όχι μόνο 2. Οι χειριστές, έχουμε ένα γκρέιντερ το οποίο δεν 
λειτουργεί, αν πάρουμε με τις εργολαβίες που είναι για τη μίσθωση των μηχανημάτων 
θα πληρώνουμε 350 ευρώ την ημέρα, ενώ τώρα με έναν χειριστή θα μπορεί να 
δουλεύει το γκρέιντερ όλους αυτούς τους μήνες. Και για το JCB δυστυχώς έχουμε δύο 
απώλειες πολύ σημαντικές σε χειριστές για JCB, ο ένας έχει πάρει άδεια ειδικού σκοπού 
όπως έχει τη δυνατότητα, ο άλλος έχει προβλήματα υγείας και δεν ξέρω πότε θα 
γυρίσει και αν θα γυρίσει. Οπότε είναι άκρως απαραίτητο. 
Είναι δική μας επιλογή: ή δίμηνο ή τετράμηνο. Δεν μας δεσμεύει, ούτε δημιουργεί 
κάποιο πρόβλημα στην πρόσληψη αυτών των εργατών και των χειριστών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα είναι θέμα πίστωσης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι.

Ναι, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία; Προχωράμε. 
«Καλαμάτα Μπροστά»; Κύριε Φαββατά, είστε εκπρόσωπος. «Καλαμάτα 

Μπροστά» λέω.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, συμφωνούμε, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρότυπος Δήμος»;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Συμφωνώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Ξεκινάμε»;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Ναι, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρωτεύουσα Δύναμη»;

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανοιχτός Δήμος  Ενεργοί Πολίτες»;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ.

«Καλαμάτα, Τόπος Ζωής»; «Καλαμάτα, Τόπος Ζωής»; Δεν ακούγεται. 
«Λαϊκή Συσπείρωση»; Απών. 

«Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»; «Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»; Έφυγε.

«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; Έφυγε. 
Κλάδης Παύλος;

ΚΛΑΔΗΣ: Υπέρ, Υπέρ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εντάξει;

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της  διαλογικής  συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τις παραπάνω εισηγήσεις και τις αναφερόμενες σ’ αυτές διατάξεις, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
για το έτος 2020,

 σαράντα (40) εργατών πυροπροστασίας, δίμηνης διάρκειας εργασίας (από 15 
Ιουνίου έως 14 Αυγούστου), με δυνατότητα παράτασης έως δύο ακόμα μήνες 
(από 15 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου και από 15 Σεπτεμβρίου έως 14 
Οκτωβρίου), για την άμεση αναγγελία και απόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς 
και σε επίπεδο πρόληψης την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών εργασιών, 
τη φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας. 
Η παράταση του τελευταίου χρονικού διαστήματος (από 15 Σεπτεμβρίου έως 
14 Οκτωβρίου) αφορά μόνο έως 15 εργάτες πυροπροστασίας και όχι το 
σύνολο των 40, οι οποίοι θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου 
(σύνολο 33) και στην Κοινότητα Καλαμάτας  όπου προτείνεται η τοποθέτηση 
περισσότερων του ενός, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα 
στην αντιπυρική περίοδο,
η δαπάνη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των οποίων, θα 
βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 70.01.6041.02 και 70.01.6054.05 του 
δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, 

 δύο (2) ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργου (ΜΕ) για χρονικό διάστημα έως 4 
μηνών, που να αρχίζει  από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, οι 
οποίοι χειριστές θα χρησιμοποιηθούν για τη διάνοιξη και ομαλοποίηση του 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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οδοστρώματος, όπου απαιτείται, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των 
πυροσβεστικών οχημάτων και την πλήρωση των υδατοδεξαμενών 
πυροπροστασίας καθώς και για τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 
στο έργο της πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, 
και η πρόσληψη θα γίνει με την ίδια διαδικασία με την πρόσληψη των εργατών 
πυροπροστασίας,
η δαπάνη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών των οποίων, θα 
βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 30.6041 και 30.6054.04 του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020, αντίστοιχα,

σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στις από 12-5-2020/Δ.Υ. και 20-5-
2020/Δ.Υ. σχετικές κοινές γραπτές εισηγήσεις του Αντιδημάρχου Κοινωνικής 
Μέριμνας & Διοικητικών Υπηρεσιών  κ. Μαρινάκη και της Διεύθυνσης Διοικητικών 
του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

6. Γκλεγκλέ Ελένη

7. Δρούγας Παντελής

8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

9. Κανάκης Βασίλειος

10. Καραγιάννης Ανδρέας

11. Κλάδης Παύλος 

12. Λιάππας Λεωνίδας

13. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

14. Μαρινάκης Σαράντος 

15. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

16. Μπάκας Ιωάννης

17. Μπασακίδης Νικόλαος

18. Οικονομάκου Μαρία 

19. Σκοπετέας Αναστάσιος
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20. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

21. Σωφρονάς Γεώργιος

22. Τζαμουράνης Βασίλειος 

23. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

24. Φάβας Γεώργιος

25. Φαββατάς Δημήτριος 

26. Χειλάς Παναγιώτης

27. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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