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ΑΠΟΦΑΣΗ   56/2020 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10  
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 6η/2020 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5310/7-2-2020 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 57 
απόφαση), 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) 
Τζαμουράνης Βασίλειος. 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση, 
Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.  Δρούγας Παντελής ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας το 
τακτικό μέλος κ. Πολίτη Δημήτριο. 
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρφαρών κ. 
Ματθαίος  Αριστοτέλης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχει θέμα που αφορά στην εν 
λόγω Κοινότητα, ο οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (προσέλευση στην υπ’ 
αριθμ. 63 απόφαση), καθώς και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπεχράκης Σταμάτης και 
Τσαπόγας Κωνσταντίνος.  

 

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 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Λιοντήρης Ιωάννης. 
 
 
Η από 11.2.2020/ΔΥ σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης και 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών για τις Υπηρεσίες 

του Δήμου Καλαμάτας  

ΣΧΕΤ: Το με αριθ. πρωτ. 4582/4.2.2020 (ορθή επανάληψη) Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς 

Γραφείου Πολιτικής Προστασίας 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Δασολόγου, ένα 

(1) άτομο ΤΕ Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού, δύο (2) άτομα ΔΕ Οδηγών κατηγορίας C και τρία 

(3) άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, πλήρους απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως την 19
η
 Ιουλίου 2020, για 

την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις πλημμύρες της 20
ης

 Νοεμβρίου 

2019 με επίκεντρο την κοινότητα Αρφαρών.      

           

          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική 

εισήγηση της Γενικής Γραμματέως, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

            

Ιστορικό βροχόπτωσης και πλημμυρών της 20ης Νοεμβρίου 2019 
 
Τις πρωινές ώρες της 20ης Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη, εκδηλώθηκε έντονο 

καιρικό φαινόμενο ισχυρής βροχόπτωσης σε μικρό χρονικό διάστημα, με ύψος βροχής πάνω 

από 104 mm με επίκεντρο την κοινότητα Αρφαρών. 

Οι περιοχές του Δήμου Καλαμάτας που κυρίως επλήγησαν ήταν η Τ.Κ. Αρφαρών, η 

Τ.Κ. Πηδήματος, η Τ.Κ. Αγίου Φλώρου, η Τ.Κ Αιθαίας και η Τ.Κ. Άνθειας, με ένταση ένθεν και 

ένθεν στην παλαιά Εθνική οδό, στην Τ.Κ. Αριοχωρίου, στην Τ.Κ. Άμφειας, στην Τ.Κ. 

Βρωμόβρυσης και στο αγροτικό κομμάτι του κάμπου Καλαμάτας μεταξύ του Παμίσου 

ποταμού και του ποταμού Άρι. Με λιγότερες ζημιές οι Τ.Κ. Ελαιοχωρίου, Θουρίας, Πλατέος, 

Αγρίλου και Αλωνίων.  

Η Τ.Κ. Αγίου Φλώρου, η Τ.Κ Αρφαρών και η Τ.Κ. Πηδήματος συγκέντρωσαν πολλά 

νερά και φερτά υλικά από τους ορεινούς όγκους της περιοχής τους. Το Πήδημα επίσης 

δέχτηκε εκτός από τα δικά του νερά, τα νερά των Αρφαρών και του Αγίου Φλώρου, τα οποία 

εγκλωβίστηκαν από τα πρανή του νέου δρόμου και άλλαξαν τη ροή τους, με τελικό αποδέκτη 

την περιοχή του Πηδήματος.  
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Γεωφυσικός χάρτης Καλαμάτας 

 

Πιθανά αίτια 

Αίτια των πλημμυρικών φαινομένων, θα μπορούσε να θεωρηθεί η εγκατάλειψη των 

λεκανών απορροής των υδάτινων ρεμάτων, του χώρου δηλαδή μέσα στον οποίο ξεκινάει να 

δημιουργείται το χειμαρρικό πρόβλημα, του χώρου που ρυθμίζει με φυσικό τρόπο και 

ανάλογα με την κατάστασή του, είτε την δυναμική απορρόφηση είτε και την ραγδαία 

επιφανειακή απορροή του νερού, οδηγώντας σε καταστροφικά αποτελέσματα στα κατάντη 

των περιοχών αυτών. Είναι βέβαιο ότι η επαναλαμβανόμενη καταστροφή της βλάστησης στις 

λεκάνες απορροής, είτε εξαιτίας δασικο-αγροτικών πυρκαγιών, είτε λόγω της υπερβόσκησης, 

είτε λόγω της αλλαγής χρήσης ακόμα δε και από μικρά η μεγαλύτερα τεχνικά έργα και 

παρεμβάσεις που δεν μελετήθηκαν επαρκώς, αποτελούν την βασικότερη αιτία του 

προβλήματος. 

Υπάρχει δηλαδή ανάγκη αποκατάστασης με επιστημονικό τρόπο της υδρονομικής 

λειτουργικότητας των μικρολεκανών απορροής μέχρι και το επίπεδο 1ης τάξης κατά Horton. 

Η σύνταξη χαρτών επικινδυνότητας και η εμφάνιση καταστροφικών φαινομένων σχεδόν κάθε 

χρόνο, δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο που δεν πρόκειται να σπάσει, όσο μεγάλη ετοιμότητα 

Πολιτικής Προστασίας καταφέρουμε και εφαρμόσουμε. Η κατασκευή τεχνικών αποχετευτικών 

έργων στα πεδινά δημιουργούν ανάγκες διατομών πέραν κάθε περιβαλλοντικής αλλά και 

οικονομικής πραγματικότητας.   

 

Η αντιμετώπιση 

Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας είναι επιφορτισμένη με 

την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος σ’ όλη την έκταση του Δήμου. Η Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών έχει την αρμοδιότητα των αποκαταστάσεων. Η Διεύθυνση Διαχείρισης 

Οχημάτων και Απορριμμάτων με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας επικουρούν το έργο των 

ανωτέρω. 

Ο Δήμος Καλαμάτας πρέπει να προβεί σε μια εκτίμηση του φαινομένου για να 

σχεδιαστεί σειρά ενεργειών προκειμένου να άρει τις αιτίες και τις συνέπειες των πλημμυρικών 

φαινομένων.  

 

 Δια ταύτα          
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Προκειμένου να προχωρήσει η σύνταξη χαρτών επικινδυνότητας, της υδρονομικής 

λειτουργικότητας των μικρολεκανών απορροής και αποκατάστασης των ζημιών με 

μικροεπεμβάσεις,  κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη : 

1. ενός (1) Π.Ε. Δασολόγου  

2. ενός (1) Τ.Ε. Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού 

3. δυο (2) Δ.Ε Οδηγών κατηγορίας C 

4. τριών (3) Υ.Ε. Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

με δυνατότητα σύμβασης έως και 8 μήνες από την έλευση του γεγονότος, εκ των οποίων 

απομένουν έξι (6) μήνες από σήμερα. 

         Η ανωτέρω πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 212 του νόμου Ν. 3584/2007 (σχετ.α), του Ν. 2190/1994 άρθρο 20 (σχετ.β) και την 

εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας  με αρ. πρωτ. 7767 /30-10-2019 

(ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) (σχετ.γ), χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κήρυξη της περιοχής 

σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας τους και εισφορών τους θα βαρύνει αντίστοιχα τους κωδικούς 

του δημοτικού προϋπολογισμού 35.6041 και 35.6054.04 για την Διεύθυνση Γεωτεχνικών 

Υπηρεσιών, 30.60.41 και 30.6054.04 για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 20.6041 

και 20.6054.04 για την Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων. 

 

Η Γενική Γραμματέας 
Μαρία Νταμάτη 

         Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Γενικής Γραμματέως, 

εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη του παραπάνω 

προσωπικού, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα  από την υπογραφή 

της σύμβασης έως την 19
η
 Ιουλίου 2020.  

   

         Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρ.212 του Ν.3584/2007, του άρθρ.20  του Ν.2190/1994 και την εγκύκλιο του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αριθ. πρωτ. 7767/30.10.2019 (ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ), 

χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης 

Πολιτικής Προστασίας. 

    

         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει αντίστοιχα τους 

κωδικούς αριθμούς του δημοτικού προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας, οικονομικού έτους 

2020, ως εξής: 

Κ.Α. 35.6041 & 35.6054.04 για την Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,  

Κ.Α. 30.60.41 &30.6054.04 για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και  

Κ.Α. 20.6041 & 20.6054.04 για την Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

 

         

Ο Διευθυντής Διοικητικών                        Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

    α.α.                                                                  & Διοικητικών Υπηρεσιών                                     

                                                                                                        

       Θεόδωρος Κυριακόπουλος                                       Σαράντος Μαρινάκης                     
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Η εισήγηση του κ. Μαρινάκη καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος, αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, η εισήγηση έρχεται κατόπιν αιτήματος του Αυτοτελούς 
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, καθώς, επίσης, και της Διεύθυνσης 

Γεωτεχνικών που θα υποστηριχθεί από τον κ. Λιοντήρη και ευχαριστούμε που είναι εδώ. Κατ’ 
εφαρμογή, λοιπόν, συγκεκριμένων διατάξεων νόμων και με την απόφαση κήρυξης έκτακτης 
ανάγκης από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, απαιτείται να προσληφθούν… 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Συγνώμη, από το γεγονός. Επειδή μπερδεύτηκα: από το γεγονός. Επί βάσει 
των γεγονότων της πλημμύρας που είχαμε τον Νοέμβριο και για το υπόλοιπο 

μπορεί να απασχοληθεί προσωπικό ως 8 μήνες, οπωσδήποτε το οκτάμηνο αυτό δεν θα είναι 
8 μήνες, γιατί έχει περικοπεί το διάστημα, θα είναι για 6 μήνες,… 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Πεντέμισι. Και η πρόταση είναι να είναι ένας δασολόγος, ένας τεχνολόγος 
πολιτικός μηχανικός, δύο οδηγοί και τρεις εργάτες γενικών καθηκόντων.  

Για το έργο που θα παράσχουν περιγράφεται, δεν ξέρω αν θέλετε να το αναφέρω, αλλά 
θεωρώ χρησιμότερο να ρωτήσετε απευθείας τον κ. Λιοντήρη αν θέλετε κάτι.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μας τα πει ο κ. Λιοντήρης γιατί προφανώς δεν είναι…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Λιοντήρη.  

 
Γεια σας. Να διευκρινίσω ότι αυτοβούλως παραβρίσκομαι εδώ πέρα. Δεν με 
κάλεσε ο Πρόεδρος και επειδή είχα αντιληφθεί, επειδή πρώτη φορά 

εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία που υπήρχε από το ’19 και επειδή φαντάστηκα ότι θα 
υπάρχουν ερωτήματα και αυτοβούλως βρίσκομαι εδώ για να σας ενημερώσω. Δεν σας κρύβω 
ότι επειδή οι Υπηρεσίες μας έχουνε αποξηλωθεί και έχουμε ανάγκη στελεχών, έχουμε και 
ανάγκη κόσμου, και επειδή όμως τα τελευταία γεγονότα, είτε οι πλημμύρες του Ταϋγέτου 
είτε οι πλημμύρες των Αρφαρών ή διάφορα περιστατικά μας έχουν ανησυχήσει, θέλουμε και 
εξειδικευμένο κόσμο, να μπορούμε να προλάβουμε, να μελετήσουμε, να κάνουμε κάτι.    

Δεν σας κρύβω, λοιπόν, ότι όταν ανανεώθηκε η έκτακτη ανάγκη του Ταϋγέτου, τον 
Οκτώβρη, προσπαθούσαμε να υποβάλουμε ένα αίτημα προσλήψεων σύμφωνα με τη 
νομοθεσία στην έκτακτη ανάγκη, όμως αυτό δεν έγινε εδώ γιατί σε μια ερμηνεία μιλάει για 
ένα κλειστό διάστημα από την έλευση του γεγονότος και όχι από την ανανέωση. Εκείνο το 
χρονικό διάστημα όμως μας πληροφορήσανε απ’ την Πολιτική Προστασία όπου γίνεται ένας 
μεγάλος σχεδιασμός κεντρικά στην Πολιτική Προστασία, όπου μιλάει όχι μόνο για μετά την 
έλευση τέτοιων γεγονότων αλλά παρόμοιες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουνε από 
έκτακτα τέτοια φυσικά φαινόμενα.  

Αυτή τη χρήση της νομοθεσίας κάνουμε και επειδή είναι μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση 
στα Αρφαρά, εγώ απ’ τη μεριά μου ζητάω τον δασολόγο για να μπορούμε να κάνουμε μια 
μελέτη στο αίτιο, όχι στο αποτέλεσμα, όπου όπως εκφράστηκε το φυσικό φαινόμενο με τις 
πλημμύρες, τις κατολισθήσεις, τα κλεισίματα, τους αποδέκτες κτλ., για να έχουμε 
τουλάχιστον μια εικόνα ως Δήμος τι το προκαλεί και να μπορούμε να τα προλάβουμε στην 
επόμενη φάση.  

Βεβαίως επειδή από την έλευση του γεγονότος, όπου αναφέρω μέσα στην εισήγηση τα 
χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, τότε που γνωστοποιήθηκε η δυνατότητα, που μας 
γνωστοποίησε η Κεντρική Πολιτική Προστασία τη δυνατότητά μας να προσλαμβάνουμε 
προσωπικό, παρήλθαν κάνα-δυο μήνες μέχρι να βρούμε την άκρη, να ρωτήσουμε, να 
ετοιμάσουμε τις εισηγήσεις, να εγκρίνουμε, να κουβεντιάσουμε κτλ. Γι’ αυτό φτάσαμε, 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  
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δηλαδή, στην ουσία δεν είναι ότι «εντάξει, έγινε - που έγινε το γεγονός, άρα αντιδράσατε 
μετά από 3 μήνες». Όχι, δεν είναι έτσι. Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε και 
καταγράψαμε.  

Αυτά θέλω να πω.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε, θέλετε να πείτε κάτι;  

 
Τώρα είμαι σε δύσκολη θέση, σε ποια δύσκολη θέση; Με την έννοια ότι 
έχει περάσει τόσο χρονικό διάστημα, τώρα δεν είναι πειστικό ότι ψάξαμε, 

δυόμισι μήνες ψάχναμε να βρούμε τι ακριβώς, ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Και σε 
τελευταία ανάλυση για τον δασολόγο να το καταλάβω, και θα το καταλάβω γιατί, θα το 
εξηγήσω.  

Δύο…, ξεκινάμε, είναι και λάθος η εισήγηση κιόλας, ζητάμε έναν μηχανικό, έναν τεχνολόγο 
πολιτικό μηχανικό, ένα άτομο οδηγό, δύο οδηγούς μάλλον και τρία άτομα…, στην απόφαση 
λέει ένα άτομο, αλλά, τέλος πάντων, είναι δύο οδηγούς και τρεις εργάτες. Να κάνουνε τι 
αυτοί; Να πηγαίνουν μπροστά και να του ανοίγουν το δρόμο;  

Επειδή άλλος είναι ο λόγος που προσλαμβάνονται, το σύνολο του κόστους είναι 50.000. Η 
αμοιβή μελέτης οριοθέτησης χειμάρρου Νέδοντα και του ρέματος των Αγίων Θεοδώρων 
Θουρίας είναι 24.800. Και εδώ για μια έωλη λίγο-πολύ κατάσταση. Εγώ δέχομαι τον 
δασολόγο, να τον δεχθώ, διότι πραγματικά αν θα κάνει την ίδια δουλειά περίπου που θα 
κάνουν και στην οριοθέτηση, έχει 6.000 - 7.600 τελικά στοιχίζει, είναι μία, πέστε, φθηνότερα 
πιθανότατα ή ίδια από μια μελέτη η οποία θα γινόταν εκτός του Δήμου. Οι υπόλοιποι;  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Για τις ανάγκες.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τι, τι; Ποιες ανάγκες;  

 
Γιάννη, να μιλήσουν αυτοί που το ξέρουν το θέμα.  
Το ξέρετε, κ. Μαρινάκη;  
 
Προφανώς αν και επειδή έχει εμβαθύνει ο κ. Λιοντήρης, αλλά εγώ να πω 
καταρχάς ότι η πρόσληψη δεν θα γίνει στο μιλητό μεταξύ μας.  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το ξέρω αυτό.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι, όχι, όχι. Η εισήγηση το λέει μέσα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέει, γιατί εγώ διάβασα τους νόμους και κανένας νόμος απ’ τους…  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 2190 του ’94.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, τι λέει ο 2190 του ’14;  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Του ’94. Είναι ΑΣΕΠ. Είναι το θεμελιώδες.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  Όχι, δεν είναι με αυτό ο ΑΣΕΠ, ο ΑΣΕΠ δεν είναι σ’ αυτό. Ο ΑΣΕΠ…  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Σ’ αυτό το νόμο είναι. 

 
Όχι. Ο 2190 δεν είναι γι’ αυτό. Ο 2190 είναι για την πρόσληψη έκτακτου 
προσωπικού. Σ’ αυτό το προσωπικό δεν αναφέρεται. Οι νόμοι οι οποίοι 

αναφέρονται, είμαι καλά διαβασμένος, είναι ο 3584/2007 και ο 2190/1994 αλλά όχι το άρθρο 
της…, πώς το λένε; Δεν αναφέρεται στο άρθρο της πρόληψης 1 με τάδε. Είναι το άρθρο 20. 
Μέχρι το 17 είναι ο τρόπος πρόσληψης. Άμα διαβάσετε, το άρθρο 20 δεν αναφέρει για τρόπο 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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πρόσληψης συγκεκριμένο. Κανονικά θα έπρεπε και εδώ πέρα, λοιπόν, να μην μείνουμε στο 
2190/1994, στο άρθρο 20 μόνο. Να πάμε στα άρθρα 2 μέχρι πώς το λένε (;) με τον ίδιο 
τρόπο ακριβώς που αναφέρονται τα άρθρα στην έκτακτη πρόσληψη των οκταμηνιτών 
καθαριότητας.  

 
Και να απαντήσω και στο δεύτερο. Θεωρώ,… όχι θεωρώ και τουλάχιστον αυτό 
έχει περιέλθει σε γνώση μου ότι οι εργάτες επειδή θα λειτουργούν στο 

Αυτοτελές Γραφείο, είπαμε, της Πολιτικής Προστασίας, δεν εντάσσονται απόλυτα σε 
Διεύθυνση, αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα παρεμβατισμού σε έναν οχετό, γιατί αυτές τις 
λεπτομέρειες ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνουμε να βρούμε τα όμβρια και τις συλλογές 
ομβρίων που γιγαντώνονται γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα το να μπουν στους αποδέκτες 
στους φυσικούς, σε έναν οχετό μικρό, θα κάνουν παρεμβάσεις, παρεμβάσεις την ίδια στιγμή.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.  

 
Μιλάω για τις γράνες, μιλάω για μικρούς οχετούς που έχουν αξιοποιηθεί στο 
αγροτικό δίκτυο, παράδειγμα. Όταν αυτές οι συλλογές και δεν θέλω να μπω 

σε ειδικότερα θέματα, δεν διευθετούνται, υπάρχει πρόβλημα.  
 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης.   

 
Αν κατάλαβα καλά, το αντικείμενο είναι απ’ τη μια μεριά επιστημονική 
αντιμετώπιση των προβλημάτων και απ’ την άλλη, απ’ όσα είπε ο κ. 

Μαρινάκης, καθαρισμός γράνες. Είναι έτσι ή έκανα λάθος;  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Και ως χειρονάκτες εργάτες, βεβαίως, παραμένουν.  

 
Λοιπόν, καταρχήν δεν ξέρω και δεν θέλω να αποκλείσω την περίπτωση 
ένας άνθρωπος που θα έρθει για 5 μήνες στο Δήμο ότι μπορεί να παράξει 

μία επιστημονικά ολοκληρωμένη δουλειά, το βάζω προς αξιολόγηση αυτό. Σε ό,τι αφορά 
όμως το άλλο, αυτό είναι αρμοδιότητα των Τοπικών Προέδρων, που μπορούν κάλλιστα με 
την πάγια προκαταβολή που τους δίνουμε…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να πρωτοκάνουνε;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Να τους δώσουμε περισσότερη.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να την αναλώσουμε.  

 
Να την αναλώσουμε. Τι να κάνουμε; Και δεύτερον: αυτό παγίως γινόταν 
απ’ τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου διότι εκτιμώ ότι με το να δοθούν δύο 

εργάτες στην Πολιτική Προστασία, τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι δύο εργάτες χειρονακτικά; 
Να καθαρίσουνε μια σχάρα; Ή να ξεβουλώσουνε κάτι; Και πρέπει, με συγχωρείτε, και πρέπει 
να αξιολογήσουμε και το κόστος διότι αυτό το ποσόν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο και 
με την ίδια λογική θα πρότεινα και εγώ γιατί δεν βάζουμε μια εργολαβία τότε των 20.000 και 
να τρέχουμε τον εργολάβο εδώ και κείθε να το κάνει;  
Άρα, μόνο στη λογική θα μπορούσα να συμφωνήσω, ότι μας δίνεται μια δυνατότητα να 
πάρουμε κάποιους εργάτες μέσα απ’ αυτόν τον δρόμο και αυτό κάνουμε.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Εγώ αυτό φαντάζομαι και να σου πω και κάτι άλλο, Βασίλη;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Τότε αν το φαντάζεστε δηλώστε το. 
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Οι δύο οδηγοί να κάνουν τι; Να τους πηγαίνουνε βόλτα γύρω-γύρω;  

 
Πού λέτε; Στο εισηγητικό αναφέρεται σε δύο άτομα ΔΕ οδηγών κατηγορία C 
και η βεβαίωση που έχει εκδώσει είναι για ένα άτομο. Ωραία, θα το κρατήσουμε 

πάνω, να φωνάξουμε την κα Μπουρίκα. Το κρατάμε το θέμα ως προς την ψήφιση και 
προχωράμε στο 2ο θέμα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα φύγω, με συγχωρείτε πάρα πολύ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλη, θες να ψηφίσεις πριν φύγεις; Θα διευκρινίσουμε με την Υπηρεσία.  

 
Ψηφίζω Υπέρ του δασολόγου, μέχρι εκεί. Στα υπόλοιπα, η διευκρίνιση 
είναι αυτή.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα ¨Κατά¨, επειδή είναι ενιαίο το θέμα μας.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη διευκρίνιση αυτή. Μόνο για τον δασολόγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ¨Κατά¨ γιατί συμφωνείς μόνο ως προς τον δασολόγο.  
 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: Πρόεδρε, μου επιτρέπεις;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε σε ψηφοφορία τώρα όμως, κ. Λιοντήρη.  

 
Εκ παραδρομής έφερε για έναν αφού η εισήγηση ήταν για δύο, στην 
Οικονομική Επιτροπή. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την 

Οικονομική Επιτροπή, είναι όμως απαραίτητο για τον έλεγχο στην Αποκεντρωμένη η 
βεβαίωση, άρα θα πρέπει να διορθωθεί υποχρεωτικά.  

 
Εντάξει.  
Λοιπόν, άρα ψηφίζουμε. Κύριε Τζαμουράνη;  

 
Εγώ Κατά και αιτιολογώ το Κατά. Είμαι Κατά των προσλήψεων αυτών διότι 
πιστεύω ότι δεν αιτιολογούνται για τον λόγο για τον οποίον επικαλείστε και 

εάν ήταν, έτσι οι εργασίες αυτές μπορούν να γίνουν κάλλιστα και η επιστημονική δουλειά με 
μια ανάθεση μιας μελέτης και η εργασία η χειρονακτική κτλ. με κάποια μικρή εργολαβία ή 
μέσω των Τοπικών Προέδρων.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζαφειρόπουλε;  
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζαφειρόπουλος ¨Υπέρ¨, η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨, άρα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κ. Κοσμόπουλε.  

 
Και να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι είναι μέσω ΑΣΕΠ, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, 
διότι ακόμα από τα Αρφαρά στο ΚΔΑΠ ποιος προσελήφθη, με δίμηνο, δεν 

το έχω πάρει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας ενημερώσει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Βασίλη, θα επιλέξουν οι τοπικοί άρχοντες εκεί. Μια φουκαριάρα εκεί να την 
επιλέξουνε, με παιδιά…  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείς… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πολύ. Κύριοι συνάδελφοι…  

 
Ρώτησα αυτό. Πριν 2-3 Οικονομικές Επιτροπές ο κ. Μαρινάκης μου λέει: 
ναι, θα σου δώσω το όνομα.  

 
 (διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, της παρ. 1 του άρθρου 212 του νόμου Ν. 3584/2007 (σχετ.α), του 
Ν. 2190/1994 άρθρο 20 (σχετ.β) και την εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας  με αρ. πρωτ. 7767 /30-10-2019 (ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ) (σχετ.γ), καθώς και 
την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Κοσμόπουλο και Τζαμουράνη, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     
 

Εγκρίνει την πρόσληψη στο Δήμο Καλαμάτας 

1. ενός (1) Π.Ε. Δασολόγου  

2. ενός (1) Τ.Ε. Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού 

3. δυο (2) Δ.Ε Οδηγών κατηγορίας C 

4. τριών (3) Υ.Ε. Εργατών Γενικών Καθηκόντων 

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους 
απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως την 19η Ιουλίου 2020, για 
την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις πλημμύρες 
της 20ης Νοεμβρίου 2019 με επίκεντρο την κοινότητα Αρφαρών,      
 
η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 
του άρθρ.212 του Ν.3584/2007, του άρθρ.20  του Ν.2190/1994 και την εγκύκλιο 
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας με αριθ. πρωτ. 7767/30.10.2019 
(ΑΔΑ ΩΧΦΧ46ΜΚ6Π-ΩΛΨ), χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη κήρυξη της 
περιοχής σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας 
    
και η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει 
αντίστοιχα τους κωδικούς αριθμούς του δημοτικού προϋπολογισμού του Δήμου 
Καλαμάτας, οικονομικού έτους 2020, ως εξής: 
Κ.Α. 35.6041 & 35.6054.04 για την Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών,  
Κ.Α. 30.60.41 &30.6054.04 για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και  
Κ.Α. 20.6041 & 20.6054.04 για την Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων 
 
βάσει των όσων αναφέρονται στην από 11.2.2020/ΔΥ εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Δρούγας Παντελής 

  2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Μαρινάκης Σαράντος  

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Μπασακίδης Νικόλαος 

  7. Τζαμουράνης Βασίλειος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 18 Φεβρουαρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


