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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  051/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 7η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 01-02-2008 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, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 045 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας 
∆ηµήτριος (εκτός των  υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 17) Μπάκας Ιωάννης (εκτός των  
υπ΄ αριθµ. 048 και 049 αποφάσεων), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 050 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Καρβελίου, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα, ο οποίος 
και παραβρίσκεται. 
 
  
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.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 : 

Προγραµµατισµός προσλήψεων 2008. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. 1448/22-1-2008 εισήγηση 
του τµήµατος προσωπικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
Θέµα: Προγραµµατισµός Προσλήψεων 2008 
Σχετ.: Το µε αριθµ. πρωτ. 502/2008 έγγραφο της ∆/νσης Τοπικής Αυτ/σης & ∆/νσης Νοµού 
Μεσσηνίας. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 
Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο θα πρέπει, κάθε χρόνο, να γίνεται 
προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, και προσωπικού µε σύµβαση έργου 
καθ΄ ότι για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται έγκριση της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 2 του 
άρθρου 1 της ΠΥΣ 55/98 η οποία αποτελείται από τον Υπουργό Εσωτερικών ∆ηµοσίας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρος, τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών και τον 
Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης. 
 
Για τις έκτακτες ανάγκες ο ∆ήµος Καλαµάτας ζητά έγκριση για το έτος 2008 στις παρακάτω 
ειδικότητες: 
 

1. Γιατρός εργασίας µε σύµβαση έργου, άτοµο 1. 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 14 του Ν. 1568/85 και του Π.∆. 17/96 ο 
∆ήµος Καλαµάτας έχει υποχρέωση να απασχολεί γιατρό εργασίας, µε αντικείµενο 
εργασίας ο ιατρικός έλεγχος των εργαζοµένων, η επίβλεψη της εφαρµογής των 
κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργασίας των εργαζοµένων, και γενικά η ενηµέρωση 
των εργαζοµένων για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασία τους. 
Οι ώρες απασχόλησης ορίζονται σε 236 το έτος. 
Η ετήσια αµοιβή σε 8.260,00 ΕΥΡΩ. 
Η εν λόγω ειδικότητα δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από µόνιµο προσωπικό καθ΄ ότι 
δεν υπάρχει µόνιµο προσωπικό αυτής της ειδικότητας. 

 
2. Για το γραφείο Εθιµ/ίας & ∆ηµ. Σχέσεων µε εµπειρία µε σύµβαση έργου, άτοµο 1. 

Αντικείµενο απασχόλησης θα είναι η προετοιµασία και η διεξαγωγή όλων των 
εκδηλώσεων του ∆ήµου Καλαµάτας που αφορούν τόσο τον ∆ήµο όσο και τα Ν.Π.∆.∆. 
H ετήσια αµοιβή ορίζεται σε 2.934,70 ΕΥΡΩ καθαρά (3.668,40 µικτά). 
Η εν λόγω ειδικότητα δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από µόνιµο προσωπικό καθ΄ ότι 
δεν υπάρχει µόνιµο προσωπικό αυτής της ειδικότητας. 
 

3. Είκοσι (20) εργάτες πρασίνου µε χρόνο απασχόλησης µέχρι 8 µήνες. 
Οι προσλήψεις αυτές είναι απαραίτητες λόγω των αυξηµένων αναγκών του ∆ήµου κατά 
την θερινή και φθινοπωρινή περίοδο στην συντήρηση του αστικού πρασίνου, στις 
καλλιεργητικές εργασίες, στις διαµορφώσεις, στις διαµορφώσεις επιφανειών, στην 
φύτευση, άρδευση, φυτοπροστασία, ζιζανιοκτονία, λίπανση, κλάδεµα φυτών κ.λ.π., σε 
σχέση µε το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα. 
 

4. ∆έκα (10) πυροφύλακες µε χρόνο απασχόλησης µέχρι 4 µήνες. 
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Οι πυροφύλακες θα απασχοληθούν κατά τους καλοκαιρινούς µήνες για την 
αντιµετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών στις ορεινές περιοχές του Ταϋγέτου, µε 
αντικείµενο απασχόλησης τις περιπολίες στις περιοχές αυτές. 

 
5. ∆έκα (10) ναυαγοσωστών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 

(εποχιακό προσωπικό σύµφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 και µέχρι τέσσερις 
µήνες) 

 
Για την παραπάνω διαδικασία πρόσληψης, είναι απαραίτητη η απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. 
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η ∆/ΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚ. – ΟΙΚ/ΜΙΑΣ 
Α. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 
 
Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος προτείνει για το γραφείο Εθιµοτυπίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων να 
αυξηθεί η πίστωση στα 4.000,00 € καθαρά.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
εισήγηση του τµήµατος προσωπικού του ∆ήµου και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, 
καθώς και την τροποποίηση της εισήγησης από τον κ. ∆ήµαρχο ως προς το ποσό της αµοιβής 
του προσωπικού για το γραφείο Εθιµοτυπίας & ∆ηµ. Σχέσεων,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Ζητά την έγκριση για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και προσωπικού µε 

σύµβαση έργου στο ∆ήµο Καλαµάτας για το έτος 2008, στις παρακάτω 
ειδικότητες: 

1. Γιατρός εργασίας, µε σύµβαση έργου, άτοµο ένα (1). 

2. Για  το γραφείο εθιµοτυπίας και δηµοσίων σχέσεων µε εµπειρία, µε σύµβαση 
έργου, άτοµο ένα (1). 

3. Εργάτες πρασίνου, µε χρόνο απασχόλησης µέχρι 8 µήνες, άτοµα είκοσι (20). 

4. Πυροφύλακες, µε χρόνο απασχόλησης µέχρι 4 µήνες, άτοµα δέκα (10). 

5. Ναυαγοσώστες, µε χρόνο απασχόλησης µέχρι 4 µήνες, άτοµα (10). 
 
 
ΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων, σύµφωνα µε την σχετική 

εισήγηση του τµήµατος προσωπικού του ∆ήµου η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, για την πληρωµή των 
ανωτέρω, όπως αυτή τροποποιήθηκε  ως προς το ποσό της αµοιβής του 
προσωπικού για το γραφείο Εθιµοτυπίας & ∆ηµ. Σχέσεων σύµφωνα µε την 
πρόταση του κ. ∆ηµάρχου, οι οποίες πιστώσεις έχουν προβλεφθεί στον 
δηµοτικό προϋπολογισµό οικον. έτους 2008.  
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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 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 11 Φεβρουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


