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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  450/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Ιουνίου 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. 20/15-06-2007 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (προσέλευση στην 
υπ’ αριθ. 447 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος,  12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος,  22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Μπάκας ∆ηµήτριος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν 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 προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε έργα που εκτελούνται µε 
αυτεπιστασία. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. του 
∆ήµου 13735/18-6-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία 
έχει ως εξής: 
 
 

«ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε έργα που 
εκτελούνται µε αυτεπιστασία. 

 

  Σύµφωνα µε την παράγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2130/1993 όπως αντικατ. µε τις 
διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 4 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Τ.Α./19-10-04) που αφορά στην 
πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των έργων µε αυτεπιστασία, επιτρέπεται η πρόσληψη 
προσωπικού ορισµένου χρόνου  οποιασδήποτε ειδικότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, εφ’ όσον συντρέχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, οι οποίες είναι: 
- η ύπαρξη εκτάκτων αναγκών για τα έργα που εκτελούνται µε αυτεπιστασία. 
- Σχετική µελέτη ή εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας κατά τις διατάξεις του άρθρου 58, 

παρ. 1 του Π.∆. 609/85. 
- η διάρκεια απασχόλησης να µην υπερβαίνει τις 135 εργάσιµες ηµέρες ετησίως. 
- η µη  ανανέωση της σύµβασης του προσωπικού που προσλαµβάνεται µε τις παραπάνω 

διατάξεις. 
Προκειµένου η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών να φέρει εις πέρας τα παρακάτω έργα µε 
αυτεπιστασία χρειάζεται την πρόσληψη των παρακάτω εργαζοµένων µε δίµηνη σύµβαση 
απασχόλησης. 
Συγκεκριµένα: 

1.την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στη παραλιακή ζώνη κατά την θερινή    
περίοδο (δηλαδή καθηµερινή τοποθέτηση πινακίων, εµποδίων κ.λπ. και αφαίρεσή τους µετά 
την ώρα λήξης της πεζοδρόµησης. 
Η απασχόληση αυτή θα γίνει  στα πλαίσια του έργου «Επισκευή και συντήρηση κυκλοφοριακής 
σήµανσης» µε  Κ.Α 30.7333.01 
Απαιτούµενο προσωπικό: 3 εργάτες  
 Χρονικό διάστηµα: 10-7-07 έως 10-9-07. 
 
2. Τσιµεντοστρώσεις και κατασκευή µικρών τεχνικών σε διάφορα σηµεία της πόλης και των 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. (π.χ. µικρά  τµήµατα κρασπέδων, εγκάρσια κ.λπ) 
Η απασχόληση αυτή θα γίνει  στα πλαίσια του έργου «Τσιµεντοστρώσεις και µικρά τεχνικά στη 
Καλαµάτα  » µε  Κ.Α 30.7323.32 
Απαιτούµενο προσωπικό: 2 εργάτες  
             2 τεχνίτες καλουπατζήδες 
 
3. Την εκτέλεση έργων ελαιοχρωµατισµών και µικροεπισκευών των σχολείων του ∆ήµου, 
κυρίως εντός των αιθουσών κατά το χρονικό διάστηµα που δεν λειτουργούν τα σχολεία ( 
επισκευές W.C. στο δίκτυο ύδρευσης, στα παράθυρα κ.λπ).  
Η απασχόληση αυτή θα γίνει  στα πλαίσια των έργων «∆απάνες επισκευής και συντήρησης  
σχολικών κτιρίων»  µε  Κ.Α30.7331.03 και «Χρωµατισµοί και µικροεπισκευές διαφόρων 
σχολείων» µε ΚΑ 30.7331.10 
Απαιτούµενο προσωπικό: 5  εργάτες  
             1 τεχνίτης  υδραυλικός 
             1 τεχνίτης σιδεράς 
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  Κατόπιν των παραπάνω  εισηγούµεθα την πρόσληψη του προαναφερόµενου 
προσωπικού 
 

  
Ο ∆/ντής Τ. Υ. 

 
Βασίλης Ν. Τζαµουράνης» 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για 

έργα που εκτελούνται µε αυτεπιστασία στο ∆ήµο Καλαµάτας για το έτος 2007, 
στις παρακάτω ειδικότητες και µε χρόνο απασχόλησης που να µην υπερβαίνει τις 
135 εργάσιµες ηµέρες: 

1. Εργάτες, άτοµα δέκα (10) 

2. Τεχνίτες καλουπατζήδες, άτοµα δύο (2) 

3. Τεχνίτης υδραυλικός, άτοµο ένα (1) και  

4. Τεχνίτης σιδεράς, άτοµο ένα (1) 
 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων σε βάρος των Κ.Α. 

30.7333.01, 30.7323.32, 30.7331.03 και 30.7331.10  του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικον. έτους 2007.  

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Ράλλης Γεώργιος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 27 Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


