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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 

∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 45/22-11-2007 

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) Κουδούνης Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη  κ.κ. 1) Αλευράς ∆ιονύσιος και 
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και  Μπάκας 
Ιωάννης, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 
∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας 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 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Πρόσληψη εποχικών εργατών καθαριότητας. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθ. πρωτ. 27538/26-11-2007 
∆ήµου Καλαµάτας εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας,  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχικών εργατών καθαριότητας». 
 
Στον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ∆ήµου Καλαµάτας έχουν προβλεφθεί, 
µεταξύ των άλλων, και 30 θέσεις εποχικών εργατών καθαριότητας, ως εποχικού 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 12 
του Ν. 2503/97. Στα πλαίσια της δυνατότητας αυτής, απαιτείται η πρόσληψη 15 εποχικών 
εργατών καθαριότητας, από 25 Ιανουαρίου 2008, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι 
αυξηµένες ανάγκες που δηµιουργούνται, στον τοµέα καθαριότητας της πόλης, από τη 
τοπική θρησκευτική εορτή της Υπαπαντής του Χριστού, τις αποκριές, το Πάσχα και 
οπωσδήποτε το επερχόµενο Καλοκαίρι. 
 
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 εποχικού 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 
της πρόσληψης 15 εποχικών εργατών καθαριότητας από τις 25 Ιανουαρίου και µετά.      
 

                                                                                   

Η Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης   
                                                                                                Περιβάλλοντος 
                                                                                          Παναγιώτα Κουράκλη          
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Αυτή τη στιγµή έχουµε 8µηνίτες ή 2µηνίτες; 
 

8µηνίτες. 
 
Οι δεκαπέντε εργάτες για τις πυρόπληκτες περιοχές του Ταϋγέτου 
έχουν προσληφθεί; 

 
Όχι ακόµα. 

 
Όσοι και να προσληφθούν αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, η πόλη δεν θα 
καθαρίζεται. Θα υπάρχει δυσαρέσκεια και ο δηµότης θα πληρώνει. Η 

αντιµετώπιση της καθαριότητας δεν λύνεται µε προσλήψεις αλλά µε µικρές εργολαβίες. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Έχει τεθεί το ζήτηµα του µηχανισµού ελέγχου. Αλίµονο εάν ένας ∆ήµος δεν µπορεί να έχει 
τους µηχανισµούς. Είµαι ΚΑΤΑ. 

 
Το θέµα του εξοπλισµού που είναι πλέον αρκετός, πιστεύω ότι έχει 
τελειώσει. Η πόλη πάντως δεν είναι καθαρή. Ψηφίζω υπέρ για 

τελευταία φορά. 
 
∆εν µπορεί από τη µία στιγµή στην άλλη ο ∆ήµος Καλαµάτας να γίνει 
πρωτοπόρος παγκοσµίως. Στατιστικά φαίνεται ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι σε 

πολύ καλό επίπεδο, ιδίως στον τοµέα της ανακύκλωσης. Με το νέο εξοπλισµό έχουµε 
σηµαντικά αποτελέσµατα. 
 
∆έχοµαι ότι ένας ∆ηµοτικός Σύµβουλος πρέπει να µάχεται και να υπερβάλει γιατί η 
καθαριότητα είναι ευαίσθητος και σηµαντικός τοµέας. 
 
Οι εργολαβίες δεν είναι πανάκια. Υπάρχουν κι εκεί προβλήµατα. ∆εν µπορεί ο ∆ήµος 
Καλαµάτας να είναι χωρίς µηχανισµό ή δεν µπορεί να µην έχει προσωπικό. Υπάρχει και η 
κοινωνική παράµετρος που αφορά την εξεύρεση εργασίας. 
 
Αυτός ο τρόπος πρόσληψης δεν είναι ο καλλίτερος αλλά είναι µια θετική διαδικασία. 

 
∆εν µηδενίζω την προσπάθεια κανενός. Σε θέµατα κοινωνικής 
ευαισθησίας τουλάχιστον κάνω καλύτερες τοποθετήσεις και αναφορές. 

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς και την 
ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Μπάκα Ιωάν., κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 

Εγκρίνει την πρόσληψη, από τις 25 Ιανουαρίου 2008 και µετά, δεκαπέντε (15) 
εποχιακών εργατών καθαριότητας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, προκειµένου να 
αντιµετωπισθούν οι αυξηµένες εποχιακές ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας που 
δηµιουργούνται, στον τοµέα καθαριότητας της πόλης, από την τοπική 
θρησκευτική εορτή της Υπαπαντής του Χριστού, τις αποκριές, το Πάσχα και το 
επερχόµενο Καλοκαίρι. 

 

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 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Λαγανάκος Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 7 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


