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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  128/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Μαρτίου 2010, ηµέρα Μ. ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-03-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 142 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της πρόσληψης τριών (3) ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου, 
κατηγορίας ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων, για τη λειτουργία του Κέντρου 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του ∆ήµου Καλαµάτας . 
 
Η από 29/3/2010 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου και η 
συµπληρωµατική αυτής, που ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος, 
έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

«ΘΕΜΑ: Έγκριση της πρόσληψης τριών (3) ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου, κατηγορίας 
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων, για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 
Στο Κ.Ε.Π. του ∆ήµου Καλαµάτας, απασχολούνται µε σύµβαση µίσθωσης έργου τρεις (3) 
εργαζόµενοι, κατηγορίας ΠΕ  ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων. Η σύµβαση των ατόµων αυτών λήγει 
στις 30/4/2010. 
  
Σύµφωνα µε  την παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.3812( ΦΕΚ 234/α/28-12-2009) δεν επιτρέπεται 
η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισµού 
εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης µε 
αυτές για τις  οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης έργου. Όµως, στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόµου αναφέρεται ρητά ότι ειδικά για τους Ο.Τ.Α α΄  
και β΄  βαθµού ορίζεται µεταγενέστερη ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παραπάνω 
περίπτωσης, η οποία σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπερνάει την 31/12/2011. 
 
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµό ∆ΟΛΚΕΠ/Φ. 4 /1379/20-1-2010, εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε θέµα: Ειδικά θέµατα που 
αφορούν τα Κ.Ε.Π. µετά τις ρυθµίσεις του νόµου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α) «Αναµόρφωση 
συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις», αναφέρεται ότι 
προκειµένου να κριθεί σε ποιές περιπτώσεις είναι απαραίτητη η έκδοση της βεβαίωσης που 
ορίζει την µεταγενέστερη ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της περίπτωσης β΄ της παρ.1 του 
άρθρου 10 του Ν.3812 και έως τις 31/12/2011, πρέπει ο κάθε Ο.Τ.Α να απευθυνθεί στην 
αρµόδια ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠ του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με σκοπό την συντόµευση των διαδικασιών για την σύναψη 
σύµβασης µίσθωσης έργου, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµόν ∆ΟΛ ΚΕΠ /Φ4-35/5326/10/03/2010 
εγκύκλιο του  Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µε 
θέµα: “Εφαρµογή του Ν.3812/2009” οι οικείοι φορείς οφείλουν να χρησιµοποιήσουν το 
υπόδειγµα της ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ προσαρµοσµένο όσον αφορά το σκεπτικό του στις 
ειδικές διατάξεις που διέπουν τα ΚΕΠ.Λαµβάνοντας υπόψην το αυξηµένο χρόνο που απαιτείται 
για την διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που απορρέουν από τα παραπάνω ,σκόπιµο 
είναι οι φορείς να αποστέλλουν την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά (mailbox@asep.gr) και 
έπειτα ταχυδροµικά. 
Η σύναψη των συµβάσεων αυτών θα πραγµατοποιείται από τον οικείο φορέα µε βάση των 
διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύουν. Η κάλυψη της 
δαπάνης των ανωτέρω συµβάσεων θα γίνεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό 
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών, στον ΚΑΕ 2228 (Ε.Φ.07-120) «Επιχορήγηση ΟΤΑ 
α΄ βαθµού για δαπάνες Κ.Ε.Π.». 
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Μετά τα παραπάνω και προκειµένου να συνεχιστεί η εύρυθµη λειτουργία του Κ.Ε.Π. του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την λήξη στις 30-4-2010 των συµβάσεων µίσθωσης έργου των τριών 
υπηρετούντων εργαζοµένων,  παρακαλούµε όπως αποφασίσετε: 
 
Την έγκριση της πρόσληψης τριών (3)  ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου µέχρι 
31/12/2011, των ειδικοτήτων: ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων. Η  πρόσληψη του προσωπικού 
αυτού θα γίνει σύµφωνα µε τι διατάξεις του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα 
γενικά και τα ειδικά προσόντα πρόσληψης καθορίζονται µε τις ισχύουσες διατάξεις και θα 
περιγράφονται στην ανακοίνωση (συν/νο σχέδιο ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ). 
 

Η Προϊσταµένη 
∆ιοίκησης - Προσωπικού 

Α. Αλεβίζου 

Η ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών 
 

Α. Ιντζέ 

Ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 
 

Μπασακίδης Νικόλαος 
 
 

Συν/να: 
1. Εγκύκλιος  ∆ΟΛΚΕΠ/Φ. 4 /1379/20-1-2010 
2. Εγκύκλιος  ∆ΟΛ ΚΕΠ /Φ4-35/5326/10/03/2010 
3. Σχέδιο ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού» 
 

 

 

«ΘΕΜΑ: Συµπλήρωση της από 26-3-2010 εισήγησης αναφορικά µε το θέµα  
            ¨Έγκριση της πρόσληψης τριών (3) ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου, (Κ.Ε.Π.) του 

∆ήµου Καλαµάτας¨.  
 
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαµε µε τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Λειτουργιών (∆ΟΛ) ΚΕΠ 
του Υπουργείου Εσωτερικών, µας έγινε γνωστό ότι από 18-3-2010 µας ενέκριναν, στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, 3 θέσεις µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου, κατηγορίας ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων, χρονικής διάρκειας  δώδεκα (12) 
µήνες. 
 
Μετά τα παραπάνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη και την αρχική εισήγηση, θα 
πρέπει να εγκρίνει την πρόσληψη των τριών (3)  ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου, 
κατηγορίας ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών 
από την ηµεροµηνία πρόσληψης, για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
του ∆ήµου.  
 

Η Προϊσταµένη 
∆ιοίκησης - Προσωπικού 

Α. Αλεβίζου 

Η ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών 
 

Α. Ιντζέ 

Ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας 
 

Μπασακίδης Νικόλαος» 
 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης, αναφέρει τα εξής: 

 
Ξέρετε ότι έχουν απαγορευτεί οι προσλήψεις, ακόµα και των συµβάσεων 
έργου, εξαιρουµένων όµως των Κ.Ε.Π. όπου έχει δοθεί µια παράταση. Με 

βάση το νόµο, ένα χρόνο µετά από την προκήρυξη, να µπορούµε να προσλάβουµε µε 
συµβάσεις έργου ακολουθώντας τις διαδικασίες του 2190, του ΑΣΕΠ. Για να λειτουργήσει 
λοιπόν το Κ.Ε.Π. θα πρέπει τις τρεις (3) θέσεις που έχουµε να τις. . . όπως γίνεται µέχρι τώρα. 
Να ακολουθήσουµε τις διαδικασίες να προσληφθούν τρία (3) άτοµα και αυτό θα µπορέσει να 
γίνει για ένα χρόνο από την ηµεροµηνία πρόσληψης.  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι δεν το ξέρεις. Θα γίνει προκήρυξη πανελλήνια, θα έχουµε αιτήσεις και 
όποιος έχει τα περισσότερα µόρια µε βάση τον ΑΣΕΠ, θα προσληφθεί. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Έχει ένα ολόκληρο κατεβατό. 
 

Πάντως σε κάποια Κ.Ε.Π. που έχω διαβάσει στην εφηµερίδα, τα ίδια άτοµα είναι. 
 
Πάνε και αλλού. ∆εν είναι έτσι, φεύγουν και πάνε και αλλού. 
 

Ότι διάβασα λέω, δεν ξέρω, στο ΕΘΝΟΣ. 
 
Απ’ ότι καταλαβαίνω έχει λήξει η σύµβαση κάποιων. 
Από τους 75 που πήραµε δεν κάνει κανένας; 

 
∆εν έχει σχέση αυτό. Τώρα µιλάµε για εξειδικευµένες εργασίες. 
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν. 2190/1994,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη τριών (3) ατόµων µε σύµβαση µίσθωσης έργου, κατηγορίας 
ΠΕ ∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων, για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών από την 
ηµεροµηνία πρόσληψης, για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του 
∆ήµου Καλαµάτας.   
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Οικονοµάκου Μαρία  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 31 Μαρτίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 


