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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 03η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 5η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 29-01-2009 
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) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 
και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της πλειοψηφίας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο.  
 
 
 
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 εποχικών οδηγών αυτοκινήτων στην υπηρεσία καθαριότητας. 

Εισηγούμενος το θέμα  ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1599/26-1-2009 
εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:         
 
«ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εποχικών οδηγών αυτοκινήτων στην υπηρεσία καθαριότητας 
 
Στον Οργανισμό  Εσωτερικής  Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καλαμάτας έχουν  προβλεφθεί, 
μεταξύ των άλλων και 10 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων ενταγμένες στις θέσεις εποχικού 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.12 
του Ν. 2503/97. Οκτώ (8) από τις θέσεις αυτές προτείνεται να καλυφθούν από την 
Τετάρτη, 08-04-2009, δεδομένου ότι θα είναι αυξημένες, μετά την περίοδο αυτή, οι 
ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου αφού ακολουθεί η Μεγάλη Εβδομάδα και 
το Πάσχα καθώς και το καλοκαίρι, χρονικές περίοδοι που διαπιστώνεται μεγάλη αύξηση του 
πληθυσμού της πόλης.   
 
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 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 τον δημοτικό προϋπολογισμό. 
 
Ζητείται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή η λήψη της απαιτούμενης απόφασής της σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, για την πραγματοποίηση των προσλήψεων.  

                                                                              
 

Η Διευθύντρια Περιβάλλοντος 
Παναγιώτα Κουράκλη 

Τοπογράφος Μηχανικός» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

 
Με το ίδιο σκεπτικό όπως στο προηγούμενο θέμα και επειδή ο κίνδυνος 
είναι ακόμη μεγαλύτερος. Και είναι μεγαλύτερος γιατί πρόκειται για 

μηχανήματα που αγόρασε ο Δήμος πάρα πολύ ακριβά. Δεν μπορεί πάνω σε αυτά τα 
μηχανήματα να μαθαίνει διαρκώς διαφορετικός κόσμος. Είναι ακόμη σημαντικότερο το 
πρόβλημα. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα πρόσληψης εποχικών οδηγών τόσων ώστε να 
μην γίνονται τα μηχανήματα όχι μόνο έρμαιο, αλλά μηχανήματα στα οποία μαθαίνει ο άλλος 
την ειδικότητά του.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δέκα οδηγοί τώρα, μιλάμε για πόσα οχήματα; Γιατί εάν σκεφθείτε ότι τα 
οχήματά μας βγαίνουν πρωί, βγαίνουν απόγευμα, βγαίνουν Σάββατα, 

βγαίνουν Κυριακές, δέκα καλύπτουν τρία οχήματα με τα ρεπό τους; Ούτε τρία δεν 
καλύπτουν.  
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, 
μειοψηφούντων των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν., ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ και Κοσμόπουλου, ο 
οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη, από τις 8 Απριλίου 2009 και μετά,  οκτώ (8) εποχικών 
οδηγών αυτοκινήτων στην υπηρεσία καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, οι οποίοι 
προορίζονται να καλύψουν εποχικές ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα, η δε 
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 τον δημοτικό προϋπολογισμό. 
 

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Φεβρουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  


