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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   24/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   310/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 24η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 52487/03-06-2022 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, στην αίθουσα συνεδριάσεων της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, επί της οδού Αθηνών 99 (2ος 

όροφος Β’ κτιρίου) και όχι στον καθορισμένο χώρο συνεδρίασης (ισόγειο Α΄κτιρίου), λόγω 
πραγματοποίησης εργασιών στο χώρο αυτό. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.             
1) Αγγελής Αναστάσιος, 2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος, 6) Τζαμουράνης Βασίλειος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 306 απόφαση) και 7) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής          
κ. Κανάκης Βασίλειος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλο Βασίλειο.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν 
- ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης 
και
- οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος, 

Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, Πηδήματος κ. Μηλίτσης Ηλίας, Σταματινού κ. 
Μπούρας Σωτήριος, 

επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορά τις εν λόγω Δημοτικές 
Κοινότητες,  
οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κα Αγγελή Μαρία.

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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο:

Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας και χειριστών για την αντιπυρική περίοδο 2022. 
Η με αριθμ. πρωτ. 52828/06-06-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο 
του θέματος μαζί με την με αριθμ. πρωτ. 53447/07-06-2021 Βεβαίωση του Τμήματος 
Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου περί της επάρκειας 
πιστώσεων του δημοτικού προϋπολογισμού για την απασχόληση του αναφερομένου στην 
εισήγηση αυτή εν λόγω προσωπικού και έχουν αποσταλεί στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 

Θέμα : «Εισήγηση για προσλήψεις εργατών πυροπροστασίας και χειριστών για την αντιπυρική 
περίοδο έτους 2022  »

Σχετ: Η αριθμ. πρωτ. 52438/ 03.6.2022 εισήγηση του Αυτοτελούς
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας .

Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με την  ανωτέρω σχετική εισήγηση ,  προτίθεται μέσα
στην αντιπυρική περίοδο (από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου έτους 2022) να προσλάβει συνολικό 
αριθμό ατόμων έως 50 άτομα  και ειδικότερα,  α)  έως σαράντα τρείς  (43) εργάτες  
πυροπροστασίας και β. έως επτά (7) χειριστές  – οδηγούς  Μ.Ε .

Η πρόσληψη των Εργατών Πυροπροστασίας  και χειριστών 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. Το  αρ.πρωτ. 8797/ 06-12-2019 /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Σχέδιο “ΙΟΛΑΟΣ”
3.Το  αρ. πρωτ. 27490/29-06-20 Τοπικό Σχέδιο “Ιόλαος”
4.Τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αποστέλλονται ετησίως πριν 
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου.
5. Την κατανομή πιστώσεων που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας, από τις οποίες θα καλυφθεί μέρος της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών
εισφορών, βαρύνοντας τους ΚΑ 70.01.6041.02 (τακτικές αποδοχές) και 70.01.6054.05 (εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ) του προϋπολογισμού έτους 2022.
6. Το Π.Δ. 575 (ΦΕΚ 157Α΄/9-7-1980) στο οποίο ο Δήμος Καλαμάτας έχει χαρακτηρισθεί ως 
επικίνδυνος για πυρκαγιές.
7. 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.
8. Την Πυροσβεστική διάταξη 20/2022.

Προτείνεται διάρκεια εργασίας 2,5 μηνών (από 1 Ιουλίου έως 14 Σεπτεμβρίου) για όλο το 
προαναφερόμενο προς πρόσληψη προσωπικό, με στόχο την άμεση αναγγελία και απόκριση σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και σε επίπεδο πρόληψης για την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών 
εργασιών, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας. 

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης , η απαιτούμενη εγκριτική 
Απόφαση πρόσληψης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 
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μας επιτρέψει να προσληφθούν νωρίτερα της 1ης Ιουλίου, θα μετατεθεί κατά συνέπεια η 
ημερομηνία λήξης των συναφθεισών συμβάσεων, έτσι ώστε να συμπληρώνεται το 
προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των  δυόμιση  ( 2,5 ) μηνών.

Οι εργάτες πυροπροστασίας θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου και στην
Κοινότητα Καλαμάτας, όπου προτείνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός, έτσι ώστε να 
καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Οι χειριστές θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας
(διάνοιξη και ομαλοποίηση του οδοστρώματος, όπου απαιτείται, διευκόλυνση της διέλευσης των 
πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων και της πλήρωσης των υδατοδεξαμενών 
πυροπροστασίας, καθαρισμό βλάστησης κ.λ.π.) και για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Η δαπάνη μισθοδοσίας τους και εισφορών τους θα βαρύνει αντιστοίχως  τους κωδικούς 
70.01.6041.02 και 70.01.6054.05, του δημοτικού προϋπολογισμού  έτους 2022  ως προς το σκέλος 
εξόδων .

Η παραπάνω εισήγηση συνοδεύεται από την αριθμ. πρωτ. 52438 / 03.06.2022
εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας ως εξής : 

<<
ΘΕΜΑ: Εισήγηση για προσλήψεις εργατών πυροπροστασίας και χειριστών για την 

αντιπυρική περίοδο 2022

Σύμφωνα με τα δεδομένα της προηγούμενης χρονιάς και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του 
Δήμου κατά την αντιπυρική περίοδο (η οποία διαρκεί από 1ης Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου) για 
το έτος 2022, απαιτείται η πρόσληψη:

α. έως σαράντα τριών (43) εργατών πυροπροστασίας
β. έως επτά (7) χειριστών – οδηγών Μ.Ε, περιλαμβάνονται: {χειριστές κατηγορίας 4.8 
(χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίωνα), χειριστές κατηγορίας 3.5 (grader), χειριστές γεωργικού 
ελκυστήρα (ΑΜ - τρακτέρ) φέροντα καταστροφέα, οδηγούς για το χειρισμό των πυροσβεστικών ME 
οχημάτων του Δήμου που φέρουν αντλητικό – πυροσβεστικό εξοπλισμό για τη μεταφορά νερού, 
χειριστές ειδικότητας 1.3 (JCB)}.

Η πρόσληψή των παραπάνω 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. αρ.πρωτ. 8797/ 06-12-2019 /Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας/Σχέδιο “ΙΟΛΑΟΣ”
3. αρ. πρωτ. 27490/29-06-20 Τοπικό Σχέδιο “Ιόλαος”
4. τις εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αποστέλλονται ετησίως πριν 
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου
5. την κατανομή πιστώσεων που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων
πυροπροστασίας, από τις οποίες θα καλυφθεί μέρος της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών
εισφορών, βαρύνοντας τους ΚΑ 70.01.6041.02 (τακτικές αποδοχές) και 70.01.6054.05 (εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ) του προϋπολογισμού έτους 2022.
6. το Π.Δ. 575 (ΦΕΚ 157Α΄/9-7-1980) στο οποίο ο Δήμος Καλαμάτας έχει χαρακτηρισθεί ως
επικίνδυνος για πυρκαγιές.
7. το Ν.6442/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων,
αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος
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εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις.
8. Την Πυροσβεστική διάταξη 20/2022

Προτείνεται διάρκεια εργασίας 2,5 μηνών (από 1 Ιουλίου έως 14 Σεπτεμβρίου) για όλο το 
προαναφερόμενο προς πρόσληψη προσωπικό, με στόχο την άμεση αναγγελία και απόκριση σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και σε επίπεδο πρόληψης για την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών 
εργασιών, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας. 
Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η απαιτούμενη εγκριτική Απόφαση 
πρόσληψης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου μας 
επιτρέψει να προσληφθούν νωρίτερα της 1ης Ιουλίου, θα αλλάξει και θα μετατεθεί κατά συνέπεια η 
ημερομηνία απόλυσης, έτσι ώστε να συμπληρώνεται το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των 2,5 
μηνών.
Οι εργάτες πυροπροστασίας θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου και στην
Κοινότητα Καλαμάτας, όπου προτείνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός, έτσι ώστε να 
καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Οι χειριστές θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας
(διάνοιξη και ομαλοποίηση του οδοστρώματος, όπου απαιτείται, διευκόλυνση της διέλευσης των 
πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων και της πλήρωσης των υδατοδεξαμενών 
πυροπροστασίας, καθαρισμό βλάστησης κ.λ.π.) και για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Η δαπάνη μισθοδοσίας τους και εισφορών τους θα βαρύνει τους κωδικούς του δημοτικού
προϋπολογισμού 70.01.6041.02 και 70.01.6054.05, αντίστοιχα, έτους 2022.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
                     

                   Ιωάννης Ζαφειρόπουλος               >>

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

 Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 (Α΄143) «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν
 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»
 Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω.

                               Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης στην αντιπυρική περίοδο (από 
1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου έτους 2022) να προσλάβει συνολικό αριθμό ατόμων έως 50 άτομα  
και ειδικότερα,  
 α.  έως σαράντα τρείς  (43) εργάτες  πυροπροστασίας και
 β. έως επτά (7) χειριστές  – οδηγούς  Μ.Ε  ( περιλαμβάνονταιχειριστές κατηγορίας 4.8 
(χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίωνα), χειριστές κατηγορίας 3.5 (grader), χειριστές γεωργικού 
ελκυστήρα (ΑΜ - τρακτέρ) φέροντα καταστροφέα, οδηγούς για το χειρισμό των πυροσβεστικών ME 
οχημάτων του Δήμου που φέρουν αντλητικό – πυροσβεστικό εξοπλισμό για τη μεταφορά νερού, 
χειριστές ειδικότητας 1.3 (JCB) .
Προτείνεται διάρκεια εργασίας 2,5 μηνών (από 1 Ιουλίου έως 14 Σεπτεμβρίου) για όλο το 
προαναφερόμενο προς πρόσληψη προσωπικό, με στόχο την άμεση αναγγελία και απόκριση σε 
περίπτωση πυρκαγιάς και σε επίπεδο πρόληψης για την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών 
εργασιών, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας. 
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Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η απαιτούμενη εγκριτική Απόφαση 
πρόσληψης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου μας 
επιτρέψει να προσληφθούν νωρίτερα της 1ης Ιουλίου , θα μετατεθεί κατά συνέπεια η ημερομηνία 
λήξης των συναφθεισών συμβάσεων, έτσι ώστε να συμπληρώνεται το προαναφερόμενο χρονικό 
διάστημα των  δυόμιση  ( 2,5 ) μηνών.

Οι εργάτες πυροπροστασίας θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου και στην
Κοινότητα Καλαμάτας, όπου προτείνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός, έτσι ώστε να 
καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Οι χειριστές θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας
(διάνοιξη και ομαλοποίηση του οδοστρώματος, όπου απαιτείται, διευκόλυνση της διέλευσης των 
πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων και της πλήρωσης των υδατοδεξαμενών 
πυροπροστασίας, καθαρισμό βλάστησης κ.λ.π.) και για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Οι 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 θα υλοποιηθούν 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 ω δ ι κ ο ύ ς  Α ρ ι θ μ ο ύ ς
70.01.6041.02 και 70.01.6054.05 του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού
έτους 2022 και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η Αντιδήμαρχος

Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,

Παιδείας, Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Γιάννης ο Ζαφειρόπουλος και η κα Αγγελή. 

Να κάνω μια διόρθωση στην εισήγηση. Να παραμείνει η διάρκεια εργασίας 
που είναι 2,5 μήνες, να απαλείψουμε μόνο το χρονικό διάστημα, γιατί…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από πότε έως πότε.  

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ:  Ναι, να τους πάρουμε πιο νωρίς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε τροποποιείται η εισήγηση ως προς το σκέλος της αντιπυρικής περιόδου.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, να μην γράψουμε καθόλου το 1η Ιουλίου με 14 Σεπτεμβρίου.

ΑΓΓΕΛΗ: Κρατάμε τους 2,5 μήνες …

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παραμείνει το 2,5 μήνες. 

ΑΓΓΕΛΗ: Μόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να παραμείνει το 2,5 μηνών μόνο. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, να παραμείνει το 2,5 μηνών μόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τροποποιείται η εισήγηση ως προς αυτό. Κατά τα λοιπά ως έχει.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ως έχει, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παίρνετε 50 άτομα, 43 εργάτες και 7 χειριστές. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 43 εργάτες, 7 χειριστές, ναι, οδηγούς.

Κατά τεκμήριο τα πρόσωπα αυτά είναι επιλογές των Διαμερισμάτων των Προέδρων.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, όλοι.

Έτσι είθισται να γίνεται. ……. Κάποιος  …… (δεν ακούγεται) αξιοποιεί έναν άνθρωπο 
από την περιοχή του και κάνει τη δουλειά του κατά τον καλύτερο τρόπο, δεν έχει 

καμία πρόθεση ούτε ο Αντιδήμαρχος φαντάζομαι, ούτε κανένας να πει…

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μα εμείς δεν έχουμε λόγο σ’ αυτό. Ό,τι μας φέρνουν οι Πρόεδροι.

ΛΙΑΠΠΑΣ: Αυτά τα άτομα φτάνουν, Γιάννη;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 50 άτομα συνολικά.

Πέρυσι είχαμε πάρει 42, φέτος παίρνουμε λίγους παραπάνω. Η 
χρηματοδότηση έχει παραμείνει στο 72 χιλιάδες. Εμείς γι’ αυτούς θέλουμε 

146-147, κάτι τέτοιο.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Φτάνουν τα λεφτά αυτά;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παίρνουμε 72 απ’ τη ΣΑΤΑ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 160 έχουν οι κωδικοί μέσα.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, περίπου θα δαπανήσουνε τις 140, μαζί με τις άδειές τους ...

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είναι 1.280 ανά άτομο.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οι χειριστές, οι χειριστές έχουνε παραπάνω ...

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Καλά παίρνουνε κάτι παραπάνω.

.. κάτι παραπάνω στη μισθοδοσία, ναι. Από αυτά έτσι όπως τα ’χουμε 
υπολογίσει μαζί με το επίδομα άδειας, θα είμαστε, είμαστε 6 χιλιάδες πιο 

πολύ, θα μας περισσέψουν, δηλαδή, 6 χιλιάδες από αυτά τα λεφτά.

Μπορώ να σχολιάσω κάτι πριν να συνεχίσουμε;
Εγώ διαφωνώ μ’ αυτή τη λογική της επιλογής απ’ τους Προέδρους, άτομα 

εμπιστοσύνης τους, κτλ., διότι θεωρώ ότι εν έτει 2022 δεν εννοείται σαν κριτήριο επιλογής αυτός 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΑΝΑΚΗΣ: 
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που θεωρείται κατάλληλος απ’ τον Πρόεδρο της Κοινότητας, θεωρώ ότι θα ’πρεπε να υπάρχουν 
κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι να ’χουνε, ας πούμε, μία γνώση γύρω 
από τέτοιες καταστάσεις, μία φυσική κατάσταση ας πούμε συγκεκριμένη, γιατί εδώ μιλάμε για 
κατάσβεση πυρκαγιάς, δεν μιλάμε για δουλειά γραφείου.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εργάτες καθαριότητας είναι αυτοί, Βασίλη, όλοι. 

Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι θα ’πρεπε να υπάρχουν κάποια 
κριτήρια επιλογής, αυτό θέλω να σχολιάσω μόνο, να καταγραφεί και προχωράμε.

ΑΓΓΕΛΗΣ: Θα μπορούσαν να υπάρχουν τα κριτήρια, να στα προτείνει και ο Πρόεδρος.

ΦΑΒΑΣ: Μπορώ, Πρόεδρε, να πω κάτι πάνω σ’ αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης θα προηγηθεί.

ΦΑΒΑΣ: Μάλιστα, ότι πείτε.

Δεν είναι ¨ότι πείτε¨, είναι διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, τι ¨ότι πω¨…

ΦΑΒΑΣ: Ναι Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: … δεν καταλαβαίνω ¨ότι πείτε¨. 
 
ΦΑΒΑΣ: Ότι πείτε εγώ συμφωνώ  ………   (δεν ακούγεται)

ΦΩΝΕΣ: ………   (δεν ακούγονται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Τζαμουράνη. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θέλεις να σου δώσω τη θέση μου να το πεις. 

ΦΑΒΑΣ: Όχι Βασίλη μου, γιατί να πάρω τη θέση σου, προς Θεού!

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πες το, δεν έχω πρόβλημα.

ΦΑΒΑΣ: Προηγείσαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε, πάμε, 

Εγώ, ασφαλώς θα ψηφίσουμε ΘΕΤΙΚΑ για την πρόσληψη των ανθρώπων για 
την πυρασφάλεια, αυτό όμως σίγουρα δεν απαλλάσσει τη Δημοτική Αρχή απ’ 

την ευθύνη του να βρει κι έναν κατάλληλο τρόπο πρόσληψης αυτών των ανθρώπων που να 
υπηρετεί αυτό που λέμε ίσες ευκαιρίες για όλους, και όχι να αφεθεί στο αν είναι φίλος με τον 
Πρόεδρο ή είναι φίλος με τον Αντιδήμαρχο που πήρε τηλέφωνο τον Πρόεδρο και του είπε: πάρε 
τον τάδε. Έτσι;
Αυτό, λοιπόν, πρέπει με κάποιο τρόπο να εξασφαλιστεί.
Το έχουμε πει και άλλες φορές ότι μία λύση σ’ αυτή την υπόθεση θα ήταν μια Διαπαραταξιακή 
Επιτροπή με 2-3 άτομα τα οποία θα επικάλυπταν και αυτή την υπόθεση. Δυστυχώς δεν το κάνατε. 
Το αφήνετε στους Προέδρους. Εγώ δεν λέω ότι οι Πρόεδροι δεν γνωρίζουν, ασφαλώς γνωρίζουν, 
αλλά εάν λειτουργούσε μια Επιτροπή θα είχε και την έξωθεν καλή μαρτυρία ότι η επιλογή των 
ανθρώπων γίνεται με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο.  

Ευχαριστούμε, κ. Τζαμουράνη. 
Κύριε Λιάππα.

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Σ’ αυτό το θέμα; Εντάξει, εγώ είχα δει πέρυσι στη φωτιά στην Άμφεια    ……, έκανε 
φοβερή δουλειά και αν δεν ήτανε αυτός εκεί που είχε επιλεχθεί …… (δεν ακούγεται) 

στην περιοχή η φωτιά θα ’χε πάρει διαστάσεις.
Πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και πιστεύω, ας αφήσουμε και κάτι στον Πρόεδρο κάθε 
Κοινότητας να επιλέξει έστω. Του ’χουμε αφαιρέσει όλες τις αρμοδιότητες. Του ’χουμε αφαιρέσει 
και τον έχουμε αφήσει γυμνό. Όχι εμείς, το Υπουργείο. Ξεκίνησε ο Πρόεδρος με έναν 
προϋπολογισμό, έχει γίνει 0. Εε ας τον αφήσουμε να επιλέξει τουλάχιστον.

Υπάρχουν και χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα. 
Ορίστε, κ. Φάβα, τώρα.

Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.
Εγώ θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Λεωνίδα τον Λιάππα ως 

προς το σκέλος το ότι ο Πρόεδρος είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό του 
χωριού του, είναι αυτός που γνωρίζει τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να επιλέξει και δεν βάζουμε 
πάντα στο μυαλό μας αν είναι συγγενής του, αν είναι φίλος του, αν είναι ψηφοφόρος του ή όχι. 
Γνωρίζει, λοιπόν, υπάρχουνε ……  (δεν ακούγεται) Για μια δίμηνη σύμβαση η οποία γίνεται σε 
κάποιους ανθρώπους, τι ζητάς; Πρώτον: να ξέρει να χειρίζεται το όχημα, δεύτερον: να ξέρει να 
κόβει χορτάρια, τρίτον: να μπορεί να είναι…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Και να θέλει. Και να θέλει.  

 Ναι, εννοείται. Και τρίτον… Γιατί αυτό που είπε ο Νίκος είναι πολύ σημαντικό το να 
θέλει, δηλαδή μπορεί να ’ναι 5 στο καφενείο του χωριού και να μη ξέρει κανένας να 

κόψει χορτάρι, έτσι;
Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνεις, φίλε Βασίλη, ότι αν βάλουμε μια Διαπαραταξιακή Επιτροπή και 
πούνε: ποιος θέλει; Αυτοί οι 5. Ποιον να πάρουμε; Πείτε μου εσείς με ποια κριτήρια θα επιλέξετε 
εσείς τους 5 και αν ξέρετε τους 5 και ποια κριτήρια μπορείτε να θέσετε.
Εγώ λοιπόν, τι λέω; Εγώ λέω ότι καλώς οι Πρόεδροι έχουν αν το θέλετε αυτό το άτυπο δικαίωμα, 
το να μπορούν να επιλέγουν τους εργάτες, είναι στο χωριό τους, γνωρίζουν καλύτερα τις 
δυνατότητες που έχουν και μπορούν και συνεργάζονται πιο γρήγορα και πιο άμεσα.
Και επειδή το ζήσαμε μαζί με τον Λεωνίδα, την Άμφεια, από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς, 
όντως αν δεν ήταν τα …… (δεν ακούγεται)  αυτοκίνητα του Δήμου και ο τοπικός εκεί πέρα, η 
φωτιά θα ’χε ξεφύγει.
Νομίζω, λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να στεκόμαστε σ’ αυτό το ζήτημα, καλώς, λοιπόν, και εμείς 
έτσι το βρήκαμε ως σύστημα και νομίζω ήταν και πάρα πολύ αποδοτικό και όλα τα χρόνια κάπως 
έτσι λειτουργεί ο Δήμος. Αυτό.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αλλά με το να εισάγουμε και καμιά καινούργια ...

ΦΑΒΑΣ: Η καινοτομία ……… (δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …καινοτομία δεν είναι και πλέον…… (δεν ακούγεται)

Μπορώ να πω, να πω κάτι; Μπορώ να πω κάτι που θέλω; Δεν μπορώ να τα ακούω 
αυτά τα πράγματα.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  …… (δεν ακούγεται) επειδή έτσι τα βρήκαμε έτσι ας τα …

ΦΑΒΑΣ:  Όχι, ……. και πολύ καλώς  ……… (δεν ακούγεται)

ΚΑΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο, σας παρακαλώ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σύντομα.

ΛΙΑΠΠΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ:

ΚΑΝΑΚΗΣ: 
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Πολύ σύντομα.
Λοιπόν, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση σε αυτές τις διαδικασίες να υπάρχει 

πρόσκληση ενδιαφέροντος. 2 μήνες; 2 μήνες, 5 μέρες; 5 μέρες. Μπορεί να μην είναι ένας, να ’ναι 
10 που να θέλουν, να ’χουν την όρεξη να το κάνουνε. Δεν είναι λογική αυτή. Επειδή κάτι βρήκαμε 
το οποίο είναι λάθος εξαρχής, πρέπει να το διαιωνίζουμε; Είναι λάθος. Πρόσκληση ενδιαφέροντος. 
Για 1 μήνα; 2 μήνες; Και ας πάνε 10 άτομα απ’ το χωριό. Μπορεί να ενδιαφέρεται πάνω από ένας 
ο οποίος σίγουρα είναι ο φίλος του Προέδρου. Εντάξει; Αυτό θα πω.

Λοιπόν, δεν θα επιτρέψω να συμπληρώσουμε, θα πω όμως δυο κουβέντες.
Επειδή την έχω περάσει όλη αυτή τη διαδικασία απ’ το 1999, όταν ο πρώτος 

Αντιδήμαρχος Λευθεριώτης των Δημοτικών Διαμερισμάτων ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. 
Θυμόσαστε, κ. Τζαμουράνη. Την πρώτη χρονιά πήγαμε με μια διαδικασία σαν και αυτή, τη δεύτερη 
ζήτησε ο ΑΣΕΠ να ’χει  να επέμβει επ’ αυτού, και είπαμε δεν έχουμε καμιά αντίρρηση, ορίστε, 
αλλά ένα κριτήριο να ξέρει και την περιοχή. Δεν το έκανε δεκτό ο ΑΣΕΠ και το πρώτο καλοκαίρι 
ψάχναμε να τους βρούμε.
Δηλαδή, θέλω να πω στο τέλος ένα κριτήριο που πρέπει να μπει είναι: θα πρέπει να ξέρει την 
περιοχή, να ’χει διάθεση για δουλειά…

ΚΑΝΑΚΗΣ: Εε βέβαια, σαφώς, σαφέστατα. Σαφέστατα, δεν διαφωνεί κανείς.

Αυτά λοιπόν είχαμε αρχικά στις διαδικασίες προκήρυξης. Δημιουργούνται θέματα. 
Δεν μπορεί να το περιορίσεις, εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι κρίνεται κάθε 

μέρα ας πούμε και δεν θέλω εδώ παρακαλώ τα μέσα να το κρατήσουν και θα το πω ευθεία: στο 
Καρβέλι αυτή τη δουλειά την κάνει ο αδελφός του Προέδρου. Εε ας ανεβείτε όλοι εκεί να δείτε 
πώς είναι το Καρβέλι. Κούκλα, ακόμα και σήμερα που δεν έχει καμία σύμβαση. Το αισθάνεται και 
το κάνει. Στο Λαδά αντικαταστάθηκε πέρυσι, γιατί δεν έκανε τη δουλειά του.
Δεν καταλαβαίνουν ότι οι πρώτοι που εκτίθενται  είναι  οι Πρόεδροι. Τώρα αν όλοι είναι στη μία 
πλευρά και δεν τους ενδιαφέρει αν δέχονται κριτική  απ’ το χωριό τους, απ’ τον Αντιδήμαρχο τον 
Ζαφειρόπουλο, την Αγγελή ή τον Δήμαρχο όποτε ανεβαίνει πάνω και επιμένουν εκεί να έχουν μία 
επιλογή η οποία τους εκθέτει, εε τι να κάνουμε τώρα; Και ο Πρόεδρος ας κρατήσει μα 
αρμοδιότητα. Συγχωρέστε με για αυτά έτσι που είπα, δεν θέλω να μιλάω πολύ, θέλω να 
συγκρατούμαι.
Ομόφωνα;

Να συμπληρώσω, να συμπληρώσω, γιατί δεν ακούστηκε. Για τους 7 
χειριστές που έχουμε οδηγούς, έχουμε απευθυνθεί στον Σύλλογο των 

Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, οι οποίοι μας απάντησαν ότι δεν έχουν να μας προτείνουν 
κάποιον, γιατί είναι   η μοναδική περίοδος που δουλεύουν όλοι. Απλώς έτσι το ’χα κάνει πέρυσι, το 
έκανα και φέτος. Τους ενημερώνω πάντα.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Και πολύ καλά κάνατε.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί είναι ειδικά τα διπλώματα αυτά και δεν ήθελα…

ΚΑΝΑΚΗΣ: Πολύ καλά κάνατε.

Ένα σχόλιο. Ως προς τη δημοσιότητα, λαμβάνει δημοσιότητα. Δεν είναι κάτι κρυφό. 
Στον αέρα βγαίνει, υπάρχει η Διαύγεια, υπάρχουν οι εφημερίδες, τα λένε παντού. Δεν 

είναι κρυφό κάτι. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, τέλος πάντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι;

ΚΑΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 
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ΚΑΝΑΚΗΣ: ΝΑΙ, ΝΑΙ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΝΑΙ.

ΛΙΑΠΠΑΣ: ΝΑΙ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και 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 στην αντιπυρική περίοδο (από 1η Μαΐου έως 31η 
Οκτωβρίου έτους 2022) έως 50 συνολικά ατόμων   και ειδικότερα,  
 α.  έως σαράντα τρείς  (43) εργάτες  πυροπροστασίας και
 β. έως επτά (7) χειριστές  – οδηγούς  Μ.Ε  ( περιλαμβάνονταιχειριστές κατηγορίας 

4.8 (χορτοκοπτικό μηχάνημα με βραχίωνα), χειριστές κατηγορίας 3.5 (grader), 
χειριστές γεωργικού ελκυστήρα (ΑΜ - τρακτέρ) φέροντα καταστροφέα, 
οδηγούς για το χειρισμό των πυροσβεστικών ME οχημάτων του Δήμου που 
φέρουν αντλητικό – πυροσβεστικό εξοπλισμό για τη μεταφορά νερού, 
χειριστές ειδικότητας 1.3 (JCB) ,

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας εργασίας 
δυόμιση (2,5) μηνών  για όλο το προαναφερόμενο προς πρόσληψη προσωπικό, με 
στόχο την άμεση αναγγελία και απόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε επίπεδο 
πρόληψης για την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών εργασιών, τη φύλαξη και 
τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας. 

Οι εργάτες πυροπροστασίας θα κατανεμηθούν σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου 
και στην  Κοινότητα Καλαμάτας, όπου προτείνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων 
του ενός, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική 
περίοδο.

Οι χειριστές θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής 
προστασίας (διάνοιξη και ομαλοποίηση του οδοστρώματος, όπου απαιτείται, 
διευκόλυνση της διέλευσης των πυροσβεστικών και υδροφόρων οχημάτων και της 
πλήρωσης των υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας, καθαρισμό βλάστησης κ.λ.π.) 
και για τη συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Οι 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 θα 
υλοποιηθούν 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 δαπάνη, για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του 
υπό πρόσληψη προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 70.01.6041.02 και 
70.01.6054.05 του Δημοτικού Προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, και η 
εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1.  Αγγελής Αναστάσιος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος 

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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