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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   03/2007 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   021/2007 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 29η Ιανουαρίου 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12η 

μεσημβρινή  συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 03/25-01-

2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.                              

1) Καμβυσίδης Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύργιος,                  

4) Λαγανάκος Γεώργιος  και  5) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αλευράς Διονύσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει 

στη συνεδρίαση αυτή ως κανονικό μέλος, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική 
Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006 
αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι δεν συμπλήρωσε 
το εκλογικό μέτρο.   
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της 

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

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού καθαριότητας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στη σχετική εισήγησή του την οποία έχει 
ήδη καταθέσει στο φάκελο του θέματος για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών του 
Σώματος. Η εισήγηση αυτή έχει συνταχθεί από τις 25/01/2007 (αρ. πρωτ. του Δήμου 
(1940/25-01-2007), σε συνεργασία με την Υπηρεσία και αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
                            
¨ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού καθαριότητας». 
 
 
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καλαμάτας έχουν προβλεφθεί, 
μεταξύ των άλλων, και οι παρακάτω θέσεις εποχιακού προσωπικού ανταποδοτικών 
υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 12 του Ν. 2503/97: 
 

- 10 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων, 
- 10 θέσεις χειριστών μηχανημάτων, 
- 30 θέσεις εργατών καθαριότητας… 

 
 
Από τις παραπάνω ειδικότητες, στην παρούσα φάση, για την αντιμετώπιση των αυξημένων 
αναγκών που δημιουργούνται, κυρίως λόγω του Πάσχα και του Καλοκαιριού, στην υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου μας, είναι απαραίτητη η πρόσληψη: 
 

-   επτά (7) οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων,  
-   δύο (2) χειριστών μηχανικού σαρώθρου, 
-   ενός (1) χειριστή πλυντηρίου κάδων, 
-   ενός (1) χειριστή γερανοφόρου οχήματος, 
-   δύο (2) χειριστών φορτωτή, 
-   δέκα πέντε (15) εργατών καθαριότητας. 

 
 
Οι ανωτέρω θα προσληφθούν για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 και του Ν. 3051/2003 ενώ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 2218/94, για την πρόσληψη προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το οποίο προορίζεται να καλύψει 
εποχιακές ανάγκες σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, απαιτείται απόφαση 
Δημαρχιακής Επιτροπής. Η δαπάνη της μισθοδοσίας του προτεινόμενου εποχιακού 
προσωπικού καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα έσοδα των τελών καθαριότητας τα οποία 
προβλέπεται να εισπράξει ο Δήμος σύμφωνα με το σχέδιο του υπό σύνταξη δημοτικού 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007. 
 
 
Ζητείται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή η λήψη της απαιτούμενης απόφασής της σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων προσλήψεων εποχιακού 
προσωπικού. 
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Για το Τμήμα Συντήρησης Η.Μ 
Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 
Στάθης Αγγελόπουλος                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
Για το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων         
Γιάννης Παπαδόπουλος 
 
Για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
Παναγιώτα Κουράκλη¨ 
 
           
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας εκφράζεται από όλες τις πτέρυγες 
του Σώματος, σύμφωνη γνώμη προς την εισήγηση του κ. Προέδρου. Ειδικότερα ο κ. 
Κοσμόπουλος επισημαίνει ότι θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν και οι διαδικασίες 
πρόσληψης και του απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τόσο την εισήγηση του κ. Προέδρου και τις μέσα σε αυτήν αναφερόμενες 
διατάξεις όσο και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1999/26-01-2007 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Διοίκησης & Οικονομίας του Δήμου Καλαμάτας για την εξασφάλιση των αναγκαίων 
πιστώσεων πληρωμής των εποχιακών υπαλλήλων που θα προσληφθούν, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι        Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω εποχιακού προσωπικού καθαριότητας με 
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για όσο χρονικό διάστημα έχει 
ανάγκη η υπηρεσία και όχι πέραν των οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου κυρίως για το Πάσχα και το 
Καλοκαίρι: 

 
 επτά (7) οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων,  
 δύο (2) χειριστών μηχανικού σαρώθρου, 
 ενός (1) χειριστή πλυντηρίου κάδων, 
 ενός (1) χειριστή γερανοφόρου οχήματος, 
 δύο (2) χειριστών φορτωτή, 
 δέκα πέντε (15) εργατών καθαριότητας. 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας    1. Καμβυσίδης Ιωάννης 
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  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα   5 Φεβρουαρίου 2007 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
 

Για τη Γραμματεία της 
Δημαρχιακής Επιτροπής 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 
 

 


