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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η  Αυγούστου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 32η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 21-08-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  
 

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Πρόσληψη εποχικών εργατών στην υπηρεσία καθαριότητας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 19130/13-8-2008 
εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
        ¨ΘΕΜΑ: <<Πρόσληψη εποχικών εργατών στην υπηρεσία καθαριότητας>> 
 
Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου Καλαµάτας έχουν προβλεφθεί, 
µεταξύ των άλλων, και τριάντα (30) θέσεις εργατών καθαριότητας ενταγµένες στις θέσεις 
εποχικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρού 18 
παρ.12 του Ν. 2503/97. ∆εκαπέντε (15) από τις θέσεις αυτές προτείνεται να καλυφθούν 
από 20-10-2008, δεδοµένου ότι θα είναι αυξηµένες µετά την περίοδο αυτή, οι ανάγκες στην 
υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου (28η Οκτωβρίου, Χριστούγεννα-Πρωτοχρονιά, τοπικές 
εορτές Υπαπαντής του Χριστού και 23ης Μαρτίου, 25ης Μαρτίου κ.λ.π.).  
 
     Οι ανωτέρω θέσεις θα καλυφθούν για χρονικό διάστηµα µέχρι οκτώ (8) µηνών σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3051/2002 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 εποχικές 
ανάγκες σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, απαιτείται απόφαση ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής. Η δαπάνη της µισθοδοσίας του προτεινόµενου εποχιακού προσωπικού 
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα έσοδα των τελών καθαριότητας τα οποία προβλέπεται να 
εισπράξει ο ∆ήµος σύµφωνα µε τον δηµοτικό προϋπολογισµό. 
 
Ζητείται από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή η λήψη της απαιτούµενης απόφασής της σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω, για την πραγµατοποίηση των προσλήψεων.  
                                                                              
 
 

Για την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
        Γιάννης  Λιοντήρης 

                                        Γεωπόνος  M.Sc Περ/ντος¨ 

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  

 
 

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

Εγκρίνει την πρόσληψη, από τις 20 Οκτωβρίου 2008 και µετά,  δέκα πέντε (15) 
εποχικών εργατών στην υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας, µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) 
µηνών, οι οποίοι προορίζονται να καλύψουν εποχικές ανάγκες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 19130/13-8-2008 εισήγηση του 
Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.   
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 27 Αυγούστου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


