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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  28/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  592/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα Παρασκευή 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. 28/24-09-2007 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,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 585 απόφαση), 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 585 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 Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος και  
22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος,  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης και Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλος Κων/νος αναφέρεται 
στην υπ’ αριθ. πρωτ. 20958/20-9-2007 εισήγηση της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας,  η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ:  ¨ Πρόσληψη προσωπικού για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών 
                 αναγκών ¨ 
 
                 Έχοντας υπόψη : 
 
α)  Το άρθρο 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’ / 28-6-2007) που αφορά σε πρόσληψη 
προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών από σεισµούς, πληµµύρες, παγετούς, 
πυρκαγιές 
 
β) Την κήρυξη του ∆ήµου Καλαµάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύµφωνα µε την 
σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας ΥΠΕΣ∆∆Α Γ.Γ 174/24-8-2007 
 
γ) Την έκταση, της πυρόπληκτης περιοχής 
 
     Εισηγούµεθα τα εξής: 
 
     Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το ∆ήµο, υπάρχει ανάγκη 
άµεσων παρεµβάσεων κυρίως για εργασίες καθαρισµών και αποκατάστασης ζηµιών στις 
αντίστοιχες περιοχές. 
     Τέτοιες εργασίες είναι:  γενικοί καθαρισµοί των οικισµών και του οδικού δικτύου, 
(αποµάκρυνση κατεστραµµένων αντικειµένων, καµένων κλαδιών κ.λ.π) καθαρισµός φρεατίων, 
αγωγών οµβρίων, επισκευές στο δίκτυο οδοποιίας, χειρονακτικός καθαρισµός ρεµάτων εντός 
των οικισµών, αποκαταστάσεις δικτύου άρδευσης για τις άµεσες ανάγκες εξυπηρέτησης των 
κατοίκων. 
     Η αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων θα έχει παρατεταµένη διάρκεια λόγω του 
επικείµενου χειµώνα, ενώ είναι αναµενόµενο να επεκταθούν οι ζηµιές κυρίως από 
κατακρηµνίσεις εδαφών εξαιτίας των βροχοπτώσεων. 
     Η όλη κατάσταση απαιτεί την παρουσία προσωπικού στη πυρόπληκτη περιοχή που µε την 
καθοδήγηση της Τ.Υ του ∆ήµου θα παρεµβαίνει διαρκώς αφ’ ενός για τη συντήρηση των 
δικτύων, αποδεκτών κ.λ.π, αφ΄ ετέρου για την άµεση ενέργεια σε περίπτωση ζηµιών προς 
αποφυγή µεγαλύτερων κινδύνων από πληµµύρες τουλάχιστον µέχρι και την άνοιξη του 2008. 
Για το σκοπό αυτό και µε δεδοµένη την υπηρεσιακή δυνατότητα σε κατάλληλο προσωπικό του 
∆ήµου, προτείνουµε την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού:  
 
Τρεις (3) χειριστές αυτοκινούµενου σαρώθρου 
∆ύο (2) χειριστές φορτωτή 
∆έκα(10) εργάτες γενικών καθηκόντων 
 
 

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Ναι αλλά να προτιµηθούν άτοµα από τις πυρόπληκτες περιοχές.  
 

Υπάρχει συνεννόηση µε το Υπουργείο Απασχόλησης και µε τον ΟΑΕ∆ και εάν 
µας δοθούν από κει κάποιες πιστώσεις δεν θα επιβαρυνθεί ο ∆ήµος Καλαµάτας.  

 
Συµφωνούµε αλλά να προσληφθούν άτοµα από την πυρόπληκτη περιοχή.   

 
Οι προσληφθέντες από πού θα πληρωθούν; Από τον κωδικό για τα 
πυρόπληκτα; 

 
Από τον κωδικό του έκτακτου προσωπικού. Όταν λέµε πυρόπληκτη περιοχή 
εννοούµε και το Ελαιοχώρι και τη Βέργα. 

 
Επειδή η δυνατότητα πρόσληψης δίδεται λόγω της έκτακτης ανάγκης 
που δηµιουργήθηκε να προτιµηθούν οι κάτοικοι των περιοχών που 

επλήγησαν. 
 
Το είπαµε αυτό. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 τριών (3) χειριστών αυτοκινούµενου σαρώθρου, δύο 
(2) χειριστών φορτωτή και δέκα (10) εργατών γενικών καθηκόντων, µε χρόνο 
απασχόλησης από της πρόσληψής τους και µέχρι της συµπλήρωσης οκτώ µηνών 
από της κήρυξης του ∆ήµου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για εργασίες 
καθαρισµού και αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών, µε προτεραιότητα 
στην πρόσληψη των κατοίκων των ιδίων περιοχών.      
 
 
 
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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 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 Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 2 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


