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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  336/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Απριλίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 15/20-04-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 338 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 338 απόφαση) 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 338 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 338 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ράλλης Γεώργιος 
και 2) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορούσε στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Πρόσληψη εργατών πρασίνου µε δίµηνη απασχόληση. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται 
στην υπ’ αριθ. πρωτ. 8942/23-4-2007 εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της 
∆/νσης Περιβάλλοντος ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
Θέµα: Πρόσληψη εργατών πρασίνου δίµηνης διάρκειας.  

 
ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

Η αποτίµηση των χώρων που συντηρεί σήµερα το συνεργείο πρασίνου είναι η 
παρακάτω: 
1/Οκτώ (8) πάρκα συνολικής έκτασης 170 στρεµµάτων,  
2/παρόχθιες ζώνες και νησίδες µε χλοοτάπητες συνολικής έκτασης 20 στρεµµάτων,  
3/αλσύλλια συνολικής έκτασης 30 στρεµµάτων,  
4/πλατείες συνολικής έκτασης 15 στρεµµάτων,  
5/περιβάλλοντες χώροι σχολείων και εκκλησιών συνολικής έκτασης 50 στρεµµάτων,  
6/παιδότοποι συνολικής έκτασης 20 στεµµάτων,  
7/ανθώνες συνολικής έκτασης 3 στρεµµάτων υψηλής συντήρησης, που ισοδυναµούν µε 15 
στρέµµατα πρασίνου,  
8/δενδροστοιχίες 30 χιλιοµέτρων µε 3.000 δένδρα διάφορης ηλικίας αποτιµούµενα σε 5 
στρέµµατα έκτασης ιδιαίτερου πρασίνου.  

Αν προστεθούν και 70 στρέµµατα αδιαµόρφωτης έκτασης προς το παρόν και ερεισµάτων 
των δρόµων, που δέχονται την ελαχίστη συντήρηση (έλεγχο αυτοφυούς βλάστησης, κοπή 
χορταριών και καθαρισµούς), έχουµε µια συνολική έκταση 395 στρέµµατα στη πόλη 
έµβιων φυτικών στοιχείων, που χρειάζονται συντήρηση µε όλες τις φροντίδες που επιτάσσει η 
γεωπονική επιστήµη και οι αρχές της γεωτεχνικής διαχείρισης. 
ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

Το συνεργείο πρασίνου, που συντηρεί τους παραπάνω χώρους, αποτελείται από δύο (2) 
επιστάτες-εργοδηγούς, από έξι (6) κηπουρούς, τέσσερις (4) εργάτες κήπων και έναν (1) οδηγό 
φορτηγού. Σύνολο δέκα τρεις (13).    
Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

Η σηµερινή αναλογία κηπουρού µε το χώρο πρασίνου είναι 1 κηπ /30,4 στρέµµατα. 
Όταν η αναλογία, σύµφωνα µε την εµπειρία των τελευταίων χρόνων, µε τα δεδοµένα άλλων  
µεγαλύτερων αστικών ∆ήµων και µε τις τοπικές και χρονικές ιδιαιτερότητες, είναι την ψυχρή 
περίοδο (από 1-10 έως 31-3)  1 κηπουρός για 15 στρέµµατα (1/15) και την θερµή περίοδο 
(από 1-4 έως 30-9)  1 κηπουρός για 7,5 στρέµµατα (1/7,5) το έλλειµµα στην συντήρηση 
πρασίνου της πόλης της Καλαµάτας είναι εµφανές. 
Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 

Οι ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες (όψιµες βροχές και υψηλές θερµοκρασίες), που 
ίσχυσαν τον µήνα Απρίλιο, ανέπτυξαν το αστικό πράσινο και την αυτοφυή βλάστηση σε βαθµό 
ανεξέλεγκτο. 

Περιβάλλοντες χώροι σχολείων (παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια, 
λύκεια), παρόχθιες και παραθαλάσσιες ζώνες, πάρκα και κηπάρια, χώροι περιπάτου και 
αναψυχής, ερείσµατα δρόµων, λάκκοι δενδροστοιχιών, παιδότοποι, αλσύλλια κ.λ.π. κάνουν την 
εικόνα της πόλης απαράδεκτη και τους χώρους δυσλειτουργικούς. 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι λόγω της επικείµενης θερµής περιόδου µετά την ξήρανση 
της αυτοφυούς βλάστησης δηµιουργείται µείζον θέµα για την αισθητική της πόλης, που 
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επηρεάζει άµεσα την καθηµερινή ζωή των πολιτών και πλήττει την επισκεψιµότητα επισκεπτών 
και τουριστών της πόλης. 

Ορατός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιών από τα ξηραµένα χόρτα αν δεν καθαριστούν σύντοµα 
και ο κίνδυνος να γίνουν αυτοί οι χώροι, αν δεν καθαριστούν, εστίες και συλλέκτες 
περιφερόµενων αστικών ρύπων (χαρτιά, κιτία, συσκευασίες κ.λ.π.). 

Επί πλέον αυτών η καθυστέρηση της έγκρισης πρόσληψης των για 8 µήνες εποχικών 
εργατών πρασίνου, σύµφωνα µε τον οργανισµό του ∆ήµου, κάνει την παραπάνω ανάγκη 
πιεστική και έκτακτη για τον έλεγχο της αυτοφυούς βλάστησης και την συντήρηση του 
αστικού πρασίνου. 

Για την ορθή συντήρηση του πρασίνου µε όλες τις φροντίδες της γεωτεχνικής 
διαχείρισης, για τον έλεγχο της αυτοφυούς βλάστησης, για την αισθητική εµφάνιση της 
σηµερινής πόλης, για τις απαιτήσεις των κατοίκων και επισκεπτών µε κριτήρια αισθητικά, 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονοµικά, ιστορικά, ψυχολογικά ζητάµε την άµεση πρόσληψη 
δέκα (10) εργατών κήπων για δύο (2) µήνες. Συγκεκριµένα οι εργάτες είναι απαραίτητοι από 
02/05/2007 έως 02/07/2007.  

Επειδή λοιπόν απαιτείται άµεση αντιµετώπιση των αυξηµένων εποχικών αναγκών  
εισηγούµαστε 

την άµεση πρόσληψη δέκα (10) εργατών πρασίνου µέσω των διατάξεων της παρ. 4 του 
άρθρου 20 του Ν.2738/99 και για την αντιµετώπιση των προαναφερθεισών κατεπειγουσών 
αναγκών. Η διάρκεια των δέκα (10) συµβάσεων θα είναι δύο (2) µηνών ώστε µε τη λήξη τους 
να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία πρόσληψης των εποχιακών εργατών πρασίνου µε 
αποτέλεσµα να µην µείνει κανένα χρονικό διάστηµα χωρίς συντήρηση το πράσινο και η πόλη 
χωρίς επιµέλεια. 

 
 

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

 
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ   

ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

α.α. 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του 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 άµεση πρόσληψη δέκα (10) εργατών πρασίνου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.2738/99 για την αντιµετώπιση των 
αναφεροµένων στο ιστορικό της απόφασης αυτής κατεπειγουσών αναγκών. Η 
διάρκεια των δέκα (10) συµβάσεων θα είναι δύο (2) µηνών, ώστε µε τη λήξη τους 
να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία πρόσληψης των εποχιακών εργατών 
πρασίνου, µε αποτέλεσµα να µην µείνει κανένα χρονικό διάστηµα χωρίς συντήρηση 
το πράσινο και η πόλη χωρίς επιµέλεια. 
  
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Λαγανάκος Γεώργιος 

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος 

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 20. Οικονοµάκου Μαρία  

 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 23. Σπίνος Γεώργιος 

 24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 26 Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 


