
Συνεδρίαση :  08/2008 Δευτέρα  25/02/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   082/2008 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   1

 

 
 
  

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   08/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   082/2008 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 25η Φεβρουαρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 8η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 21-02-2008 
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  και  2) Κουδούνης Αργύριος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,    
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κουρκουτάς Γεώργιος.  
 
β) από την πλευρά της μειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης.  
 
 
Στην συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 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 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη εποχικού φύλακα χώρου διάθεση απορριμμάτων.  

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθ. πρωτ. 3812/18-2-2008 
εισήγηση του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου Καλαμάτας,  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχικού φύλακα χώρου διάθεσης απορριμμάτων». 
 
Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καλαμάτας έχουν προβλεφθεί, 
μεταξύ των άλλων, και 10 θέσεις φυλάκων χώρων διάθεσης απορριμμάτων, ως εποχικού 
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 12 
του Ν. 2503/97. Στα πλαίσια της δυνατότητας αυτής, αποφασίστηκε η πρόσληψη 3 
φυλάκων για την εξασφάλιση της προσεκτικής φύλαξης του χώρου διάθεσης απορριμμάτων 
στη «Μαραθόλακα». Άλλωστε, όπως είναι γνωστό, η φύλαξη της «Μαραθόλακας» είναι μια 
από τις απαραίτητες προϋποθέσεις που έχουν τεθεί στο Δήμο Καλαμάτας προκειμένου να 
συνεχισθεί η προσωρινή λειτουργία του συγκεκριμένου χώρου διάθεσης απορριμμάτων. 
Ο προγραμματισμός πρόσληψης των τριών φυλάκων βασίστηκε στο γεγονός ότι τις πρωινές 
ώρες η φύλαξη της «Μαραθόλακας» θα γινόταν από το προσωπικό που εργάζεται εκεί για 
την επίχωση των απορριμμάτων κ.λ.π. Όμως η πρόσφατη αυτανάφλεξη των σκουπιδιών, η 
οποία εντοπίστηκε άμεσα και αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά μας υπενθύμισε ότι δεν θα 
πρέπει για λόγους οικονομίας να μην αναπτύσσουμε πλήρες δίκτυο φύλαξης του 
σκουπιδότοπου. Έτσι επανερχόμενοι προτείνουμε την πρόσληψη και τέταρτου φύλακα 
ούτως ώστε η «Μαραθόλακα» να φυλάσσεται ανελλιπώς όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες.  
Η ανωτέρω θέση θα καλυφθεί 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 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 τον δημοτικό προϋπολογισμό. 
   
Για το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων 

Γιάννης Παπαδόπουλος 
Για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος 

Γιάννης Λιοντήρης 
                              
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κάποιο προσωπικό με προβλήματα υγείας θα μπορούσε να απασχοληθεί 
ως φύλακες. 

 
Δεν υπάρχει προσωπικό που να κάθεται. Δεν μπορούμε κάποιον με σοβαρά 
προβλήματα υγείας ή που πλησιάζει στη σύνταξή του να του πούμε να πάει 

να φυλάει νυχτέρι σε μία τέτοια περιοχή. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ο ένας επιπλέον δεν επαρκεί για να φυλάξει γιατί υπάρχουν και τα 
ρεπό. Χρειάζονται άλλοι τρεις ώστε να γίνουν έξι. Οι αναφλέξεις στο 

χώρο δεν επιτρέπουν τσιγκουνιές. 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, 
  

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

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) εποχικού φύλακα χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) μηνών, ο οποίος προορίζεται να καλύψει 
εποχιακές ανάγκες σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η προσεχτική φύλαξη του χώρου διάθεσης απορριμμάτων στη 
«Μαραθόλακα». 
 

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 Παναγιώτης 

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς  Γεώργιος 

  5. Μπάκας Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 


