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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   32/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   397/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:10, συνέρχεται 
στην 32η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 64204/19-7-2021 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) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος και 3) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη   συνεδρίαση  συμμετέχουν τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής,  Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος,  Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και 
Αγγελής Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Πολίτη 
Δημήτριο, Μαρινάκη Σαράντο και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα και συμμετέχει σε αυτή, λόγω απουσίας του, η αναπληρώτρια αυτού κα 
Μπάμπαλη Αικατερίνη.  

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Μαρινάκης Σαράντος (προσέλευση στην υπ΄ αριθμ.  403 απόφαση) η Γενική Γραμματέας του 
Δήμου κα Νταμάτη Μαρία καθώς και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του 
Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

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 έκτακτου προσωπικού  για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών κατά την 
αντιπυρική περίοδο έτους 2021.  

Η με αριθμ. πρωτ. 62810/14-07-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, 
Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο 
του θέματος και έχει αποσταλεί μαζί με τα αναφερόμενα επισυναπτόμενα σε αυτή στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:      

ΘΕΜΑ: <<Εισήγηση για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού  για την αντιμετώπιση επειγουσών 
αναγκών κατά  την αντιπυρική περίοδο  έτους 2021 >>.

Σχετ: Η α ρ ι θ μ .  π ρ ω τ .  6 2 1 2 4 / 13.07.2021 εισήγηση του Αυτοτελούς  Γραφείου       Πολιτικής Προστασίας 
Δήμου Καλαμάτας.

 Ο Δήμος Καλαμάτας σύμφωνα με την  ανωτέρω σχετική εισήγηση , στα πλαίσια των  
υποχρεωτικών μέτρων προστασίας,  μέσα στην αντιπυρική περίοδο (από 1η Μαΐου έως 31η 
Οκτωβρίου έτους 2021)  , τίθεται η επιτακτική  ανάγκη πρόσληψης προσωπικού και ειδικότερα 
ενός  (1)  ατόμου , ειδικότητας  Δ.Ε χειριστή  GRADER ( γκρέιντερ ), για χρονικό διάστημα τριών ( 
3)  μηνών, αρχίζοντας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

  Ο ανωτέρω   χειριστής  θα χρησιμοποιηθεί  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).

 Επίσης θα χρησιμοποιηθεί  για τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο έργο της 
πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.

Η πρόσληψη του  ανωτέρω προσωπικού , ήτοι της ειδικότητας  Δ.Ε, χειριστή    GRADER ( 
γκρέιντερ ), εντάσσεται στα μέτρα που λαμβάνονται  από το Δήμο Καλαμάτας 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 αρ. πρωτ. 27490/29-06-20 Τοπικό Σχέδιο “Ιόλαος”  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 2021.

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   λοιπόν  η άμεση  πρόσληψη του  ανωτέρω προσωπικού , ήτοι της ειδικότητας  Δ.Ε 
χειριστή GRADER ( γκρέιντερ )  ενός  (1)  ατόμου για την άμεση  απόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς, 
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και σε επίπεδο πρόληψης την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών εργασιών, τη φύλαξη και τον 
καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας. 

Η  πρόσληψη του  ανωτέρω  προσωπικού Πυροπροστασίας  της ειδικότητας Δ.Ε χειριστή  
GRADER ( γκρέιντερ )   για χρονικό διάστημα τριών ( 3)  μηνών,  θα πραγματοποιηθεί, 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, αρχίζοντας από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

 Η μισθοδοσία του παραπάνω και οι ασφαλιστικές του εισφορές θα βαρύνουν τους κωδικούς 
70.01.6041.02 και 70.01.6054.05 του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 , 
δεδομένου ότι σύμφωνα με την  αριθμ. πρωτ. 62002/13/07/2021  Βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, υπάρχει επαρκής πίστωση για την κάλυψη της 
ανωτέρω  δαπάνης μισθοδοσίας.

Η παρούσα  εισήγηση συνοδεύεται από την α ρ ι θ μ .  π ρ ω τ .  6 2 1 2 4 / 13.07.2021 εισήγηση του 
Αυτοτελούς  Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.

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

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 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.4662/20,άρθρο 54, παρ. 2, «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 31 Οκτωβρίου) που διανύουμε, έχει δημιουργηθεί η 
επιτακτική ανάγκη πρόσληψης ενός (1) χειριστή GRADER (γκρέιντερ), για 3 μήνες, αρχίζοντας 
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Ο χειριστής θα χρησιμοποιηθεί 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). Επίσης θα χρησιμοποιηθεί 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 του και εισφορών του θα βαρύνει τους κωδικούς του 
δημοτικού προϋπολογισμού 70.01.6041.02 και 70.01.6054.05, αντίστοιχα.

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος

Επισυνάπτεται : Βεβαίωση
 της Διεύθυνσης  Οικονομικών                                                                                  >>
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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 προσωπικού και μάλιστα   
ενός  (1)  ατόμου , ειδικότητας  Δ.Ε χειριστή GRADER ( γκρέιντερ ),  για χρονικό διάστημα  τριών     
(3)  μηνών, μέσα στην αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου),  αρχίζοντας από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.
 Ο εν θέματι  χειριστής  θα χρησιμοποιηθεί  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). 
Επίσης θα χρησιμοποιηθεί  για τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο έργο της 
πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών, 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 , 
λαμβάνοντας υπόψη  τις ανάγκες  όλων  των Κοινοτήτων  του Δήμου και την Κοινότητα 
Καλαμάτας, έτσι ώστε να καλυφθούν  όλες  οι  ευπαθείς περιοχές, μέσα  στην αντιπυρική 
περίοδο.
Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης επειγουσών 
αναγκών, κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), όπως αυτή αναλυτικά 
περιγράφεται παραπάνω θα υλοποιηθεί 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 αντιστοίχως τους Κωδικούς Α ρ ι θ μ ο ύ ς  70.01.6041.02 
και 70.01.6054.05 του Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 και η εκτέλεσή της 
θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης ,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης ,
Αγροτικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

ΦΑΒΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Επισυνάπτεται: βεβαίωσης της Δνσης Οικονομικών 

Το  παραπάνω αναφερόμενο επισυναπτόμενο στην εισήγηση αφορά στη με αριθμ. πρωτ. 
62002/13-7-2021 βεβαίωση  του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου για την επάρκεια των σχετικών πιστώσεων του δημοτικού 
προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του 
υπό πρόσληψη χειριστή GRADER (γκρέιντερ).  

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
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Εγώ θα πω κατά την εισήγηση, η οποία λέει: θέλουμε έναν χειριστή γκρέιντερ για 
την άμεση απόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε επίπεδο πρόληψης για 

αντιπυρικές εργασίες και τη φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου 
Καλαμάτας. Εννοείται ότι η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές θα βαρύνουν τους κωδικούς 
του δημοτικού προϋπολογισμού. Η πρόσληψη θα είναι για 3 μήνες και θα πραγματοποιηθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Νόμου 3584/ 2007. 
Κύριε Κοσμόπουλε. 

Κοιτάξτε, έχω πολλές φορές διατυπώσει τις ενστάσεις μου για τον τρόπο που 
γίνονται αυτές οι προσλήψεις. Μάλιστα την περασμένη φορά που είχα 

ψηφίσει και θετικά μάλλον όταν ήταν να προσληφθούν οι 40 πυροφύλακες τι έγινε; Είχαμε τη 
διαβεβαίωση ότι όλοι αυτοί θα υπάρξει μια συνεργασία με τους Προέδρους. Εγώ ξέρω τουλάχιστον 
δυο Προέδρους… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι είναι. 

Δεν είναι έτσι, ξέρω τουλάχιστον δύο Προέδρους οι οποίοι ενημερώθηκαν… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατονομάστε. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλω.  … οι οποίοι ενημερώθηκαν εκ των υστέρων ποιους θα πάρουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ονομάστε. Δώστε ονόματα. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ’ ιδίαν θα σας πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.

Έτσι; Ενημερώθηκαν εκ των υστέρων. 
Ως εκ τούτου, λοιπόν, θα πω, και τώρα θα πω ΝΑΙ δεν θα πω όχι, εε ένα 

ρουσφέτι πάνω – ένα κάτω  το ίδιο πράγμα. 

Εντάξει, αυτό είναι εκτίμησή σας. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε ισχύει και σας 
προκαλώ εγώ να ονομάσετε, εσείς θέλετε κατ’ ιδίαν, εντάξει. 

Πάμε, κ. Τζαμουράνη. 

Ήθελα να ρωτήσω όταν προσλάβαμε τους πυροφύλακες αλλά και το υπόλοιπο 
προσωπικό δεν είχαμε βάλει και τον χειριστή γκρέιντερ τότε; 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να απαντήσω; Άμα θέλετε μπορώ να απαντήσω, κ. Πρόεδρε. 

Ναι, Δημήτρη. Επειδή τώρα είναι Πολιτική Προστασία, γι’ αυτό το λέει. 

Κύριε Τζαμουράνη, γνωρίζετε ότι να βρούμε έναν χειριστή γκρέιντερ 
είναι πολύ δύσκολο, έχουμε χειριστή με σύμβαση στον Δήμο, με 

σύμβαση πάλι που είχαμε πάρει πιο πριν, αλλά επειδή έχει ένα πρόβλημα υγείας και δεν έρχεται 
τώρα και ίσως δεν θα συνεχίσει, εγώ έκανα και την πρόταση κιόλας στην Πολιτική Προστασία γιατί 
ξέρετε τις ανάγκες και έχουν καθυστερήσει και λίγο οι εργολαβίες, ειδικά της Καλαμάτας, που 
περιλαμβάνει και τον Ταΰγετο, γι’ αυτό είπαμε να βγει, να κάνουμε μια ανακοίνωση μάλιστα γι’ 
αυτό, για τον χειριστή γκρέιντερ, είναι πολύ δύσκολο να βρούμε χειριστή γκρέιντερ ειδικά τώρα 
μέσα στο καλοκαίρι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα η απάντηση είναι ότι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 Είχαμε, είχαμε, αλλά επειδή είχε ένα πρόβλημα υγείας ο άνθρωπος 
και ίσως δεν επιστρέψει. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχόμαστε να επιστρέψει στην Υπηρεσία.

Λοιπόν, εντάξει, Δημήτρη, έγινε κατανοητό, νομίζω, από όλους. 
Ο κ. Αγγελής θέλει κάτι; 

Πάμε στην ψηφοφορία. 
Βασίλη Κοσμόπουλε; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΝΑΙ, ΝΑΙ. 

Βασίλη Τζαμουράνη; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΝΑΙ και εγώ. 

Τάσο Αγγελή; 
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, το θέμα 1.

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, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη   ενός  (1)  ατόμου, ειδικότητας  Δ.Ε χειριστή GRADER               
(γκρέιντερ), για χρονικό διάστημα  τριών (3)  μηνών, μέσα στην αντιπυρική 
περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου),  αρχίζοντας από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας πρόσληψης.

Ο εν θέματι  χειριστής  θα χρησιμοποιηθεί  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). 

Επίσης θα χρησιμοποιηθεί  για τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο 
έργο της πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών,  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, λαμβάνοντας υπόψη  τις ανάγκες  
όλων  των Κοινοτήτων  του Δήμου και την Κοινότητα Καλαμάτας, έτσι ώστε να 
καλυφθούν  όλες οι ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών 
αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών, κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου 
έως 31η Οκτωβρίου), όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω θα 
υλοποιηθεί 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 αντιστοίχως τους Κ.Α. 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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70.01.6041.02 και 70.01.6054.05 του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021 και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες   διατάξεις.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

2. Αγγελής Αναστάσιος

3. Δρούγας Παντελής

4. Κοσμόπουλος Βασίλειος

5. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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