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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  064/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 07η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 19-02-2010 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας,  5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Πρόσληψη προσωπικού µε δίµηνη απασχόληση. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση των µελών, ήταν: 
 
Α) το από 23-02-2010 έγγραφο του Τµήµατος ∆ιοίκησης & Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας, το οποίο έχει ως εξής:  
 
«Θέµα: Πρόσληψη Προσωπικού µε δίµηνη απασχόληση.  
Σχετ.: Το από 17-2-2010 έγγραφο της ∆/νσης Καθ/τας και Αµαξοστασίου. 
 
Συνηµµένα σας υποβάλλοµε το παραπάνω σχετικό έγγραφο της ∆/σης Καθ/τας και 
Αµαξοστασίου από όπου προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης τεσσάρων (4) εποχικών φυλάκων, µε 
δίµηνη απασχόληση, απαραίτητοι για την φύλαξη του χώρου της Μαραθόλακας από 
αυθαίρετες απορρίψεις σκουπιδιών.  
 
Για την παραπάνω πρόσληψη θα εφαρµοστούν οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 
3584/2007.  
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α. ΑΛΕΒΙΖΟΥ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΙΝΤΖΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ» 

 
 
Β) η από 17-2-2010 εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της 
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Αµαξοστασίου του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Πρόσληψη φυλάκων στη Μαραθόλακα µε δίµηνη σύµβαση.          
 
Επειδή δεν είναι προσδιορισµένος ακόµα ο χρόνος συνέχισης της λειτουργίας της 
Μαραθόλακας ως χώρου διάθεσης των απορριµµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας αλλά η παρουσία 
εκεί φυλάκων για το επόµενο διάστηµα κρίνεται απαραίτητη για τη διαφύλαξή του από 
αυθαίρετες απορρίψεις σκουπιδιών, από αυταναφλέξεις κ.λ.π., η υπηρεσία µας µε την από 16-
02-2010 εισήγηση της, ζητά την πρόσληψη τεσσάρων εποχικών φυλάκων. Όµως η θητεία των 
ήδη υπηρετούντων ολοκληρώνεται στις 28-02-2010 και η διαδικασία πρόσληψης των νέων 
φυλάκων απαιτεί χρονικό διάστηµα τέτοιο που θα αφήσει τη Μαραθόλακα χωρίς φύλαξη για 
ένα χρονικό διάστηµα µετά την 01-03-2010. Προς αποφυγήν αυτού του κενού φύλαξης θα 
πρέπει να προσληφθούν τέσσερις φύλακες µε δίµηνη σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.  
 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  
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Όπως ξέρετε, η Μαραθόλακα φυλάσσεται µε τέσσερις φύλακες µε οκτάµηνη 
σύµβαση.  

Σύµφωνα µε την απόφαση που πήραµε στην προηγούµενη συνεδρίαση η Μαραθόλακκα θα 
είναι για περιορισµένο χρονικό διάστηµα κι έτσι για να συνεχίσουµε τη φύλαξη θα την 
καλύψουµε µε µια δίµηνη πρόσληψη τεσσάρων ανθρώπων. 

 
Την Κυριακή λήγει η σύµβαση. Οι υπάρχοντες την Κυριακή τελειώνουν; 
 

Ναι.  
 
Τι γίνεται µέχρι να γίνουν οι νέες προσλήψεις; 
 

Είναι βέβαιο ότι δεν µπορούµε να κάνοµε πρόσληψη οκτάµηνη πάλι, ούτε να 
κινήσοµε τις σχετικές διαδικασίες. Μπορεί να τους έχοµε ανάγκη για 15, 20 

µέρες, για ένα µήνα, για πενήντα µέρες. Γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα δίνεται η δυνατότητα 
από το νόµο και δε νοµίζω ότι είναι λογικό να ξεκινήσοµε διαδικασία πρόσληψης οκταµηνιτών 
φυλάκων στην περιοχή Μαραθόλακκα. Αυτό δε σηµαίνει επ’ ουδενί εγκατάλειψη της περιοχής. 
Πρέπει να ολοκληρωθεί η µελετητική διαδικασία και να γίνει αποκατάσταση του χώρου. 

 
∆εν κατάλαβα. Ψηφίζουµε παράταση; 
 

Όχι παράταση δεν µπορούµε να κάνοµε πέραν τους οκτώ µήνες γιατί αντίκειται 
στο νόµο. Πρέπει να πάµε σε νέες συµβάσεις. 

 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) εποχικών φυλάκων, µε δίµηνη απασχόληση, 
απαραίτητοι για τη φύλαξη του χώρου της Μαραθόλακας από αυθαίρετες 
απορρίψεις σκουπιδιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 
3584/2007.   

 

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. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 1 Μαρτίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


