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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  366/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Αυγούστου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 20η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 13-8-2009 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, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 364 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 365 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 353 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 3) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµπλήρωση – τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 202/2009 προηγούµενης απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Η από 7-8-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας, έχει ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ : 
Συµπλήρωση – τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 202/2009 προηγούµενης 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά (πρόσληψη ενός (1) 
οδηγού – δύο (2) χειριστών αυτοκινούµενου µηχανικού σαρώθρου – 
ενός (1) χειριστή µηχανικού εκσκαφέα και ενός (1) χειριστή φορτωτή)   

 

 
Με την υπ΄ αριθµ. 202/2009 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η πρόσληψη 
τακτικού προσωπικού στο ∆ήµο µας, των παρακάτω ειδικοτήτων: 

1. ∆ύο (2) οδηγών 
2. ∆ύο (2) χειριστών αυτοκινούµενου µηχανικού σαρώθρου και  
3. Ενός (1) χειριστή µηχανικού εκσκαφέα 

σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 11870/21-5-2009 εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής & 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Αµαξοστασίου του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  
 
Επειδή στην πορεία προέκυψε ανάγκη από την Υπηρεσία µας ενός (1) χειριστή φορτωτή, 
προτείνοµε να µειωθεί µία (1) θέση οδηγού και να προστεθεί µία (1) θέση χειριστή φορτωτή 
τροποποιώντας την παραπάνω απόφαση.  
 
Με το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15487/2009 έγγραφο του ∆ηµάρχου Καλαµάτας ζητήθηκε η γνώµη 
του Σωµατείου Εργαζοµένων σχετικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του 
Ν. 3584/2007, προκειµένου να προχωρήσει η προβλεπόµενη από το νόµο διαδικασία.  
 
Το Σωµατείο, µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 995/6-8-2009 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου19028/6-8-2009) 
έγγραφό τους  ενηµερώνει για την οµόφωνη θετική απόφαση του ∆.Σ. για την πλήρωση των 
θέσεων αυτών.   
 
Επίσης η εν λόγω απόφαση απαιτείται να συµπληρωθεί µε τα τυπικά προσόντα για κάθε µία 
από τις ειδικότητες του υπό πρόσληψη προσωπικού, τα οποία έχουν ως εξής:  
 

Για τη Κατηγορία ∆Ε Κλάδο ∆Ε29 
 

Α. ∆ίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων α) τεχνικού αυτ/του οχηµάτων ή β)  εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών 
αυτοκινήτων ή πτυχίο Α¨ ή  Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού  Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 
(ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και συστηµάτων Αυτοκινήτου  ή απολυτήριος  τίτλος :Ενιαίου 
Πολυκλαδικού Λυκείου  τµήµατος Μηχανικών αυτ/των ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών αυτ/των ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτ/των ή Σχολής  Μαθητείας του ΟΑΕ∆  
του Ν.1346/1983 ειδικότητας µηχ/τη αυτ/του ή συναφούς ειδικότητας δηλαδή :Τεχνικού 
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή 
Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή ηλεκτ/ικού Συστήµατος 
Αυτοκινήτου ΤΕΣ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής 
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Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α’) ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής ,µονάδας 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης  ειδικότητας .  
 
Β) ισχύουσα  επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας . 
 
 Επικουρικά προσόντα  
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού 
οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής µονάδος ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ καθώς 
και ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ Κατηγορίας και αντίστοιχη εµπειρία έξι (6) 
τουλάχιστον µηνών. 
Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση  των θέσεων  από υποψηφίους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου -επιτρέπεται η πρόσληψη µε προσόν διορισµού    
τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου ), ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του  
Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής  και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών 
(3) ετών τουλάχιστον. 
Γ.   Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση  των θέσεων  από υποψηφίους µε τα 
προσόντα της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη  µε προσόν διορισµού  
τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυµνασίου ή για 
υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή 
ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 
εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του  
Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής αντίστοιχη εµπειρία  έξι (6) τουλάχιστον   
µηνών . 
 

Για τη Κατηγορία ∆Ε Κλάδο ∆Ε28 Χειριστή µηχανικού σαρώθρου . 
 

Κύρια προσόντα  
Α. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού –χειριστού µηχανηµάτων οµάδας  Ι΄ 
τάξης Γ΄(Π.∆. 31/1990 άρθρα 2 και 5) 

Β. Οµώνυµος ή  αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  ή Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕ∆  του  Ν.1346/1983  ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  .  
.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµοδίας για την έκδοση της 
αδείας υπηρεσίας ότι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
Γ .Ισχύουσα  άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων επαγγελµατική ή ερασιτεχνική. 
 
Επικουρικά Προσόντα 
 
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα 
προαναφερόµενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας µηχανοδηγού-
χειριστή της παρ.1Α και µε οµώνυµο ή αντίστοιχο  
απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια 
µηχανοδηγού χειριστή και άδεια οδήγησης επαγγελµατική ή ερασιτεχνική. Γίνεται επίσης 
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής υπό την 
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προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας 
υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
 
 Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους µε 
τα προαναφερόµενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους της άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1 Α µε απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας µηχανολόγου-χειριστή και άδειας οδήγησης επαγγελµατική ή 
ερασιτεχνική     
 
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους µε 
τα προαναφερόµενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους της άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1 Α µε απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον εξι (6)µηνών µετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας µηχανολόγου-χειριστή και ισχύουσας  άδειας οδήγησης 
επαγγελµατική και ερασιτεχνική. 

  
  Για τη Κατηγορία ∆Ε Κλάδο ∆Ε28 Χειριστή µηχανικού  εκσκαφέα και φορτωτή  

Κύρια προσόντα  

 
Α. Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια µηχανοδηγού –χειριστού µηχανηµάτων οµάδας  Β΄ 
τάξης Γ΄(Π.∆. 31/1990 άρθρα 2 και 5) 

Β. Οµώνυµος ή  αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή 
Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού 
Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης  ή Σχολών 
Μαθητείας του ΟΑΕ∆  του  Ν.1346/1983  ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  .  
.Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή άλλος 
ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής  υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρµοδίας για την έκδοση της 
αδείας υπηρεσίας ότι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του 
συγκεκριµένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
Γ .Ισχύουσα  άδεια ικανότητας οδηγού αυτοκινήτων επαγγελµατική ή ερασιτεχνική. 
 
Επικουρικά Προσόντα 
 
Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τα 
προαναφερόµενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους άδειας µηχανοδηγού-
χειριστή της παρ.1Α και µε οµώνυµο ή αντίστοιχο  
απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης Τεχνικής Σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και 
αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής, βάσει του οποίου χορηγείται η παραπάνω άδεια 
µηχανοδηγού χειριστή και άδεια οδήγησης επαγγελµατική ή ερασιτεχνική. Γίνεται επίσης 
δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρµόδιας για την έκδοση άδειας 
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υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλµατος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριµένου τίτλου είτε 
αυτοτελώς είτε µε συνυπολογισµό και εµπειρίας. 
 
 Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους µε 
τα προαναφερόµενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους της άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1 Α µε απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών µετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας µηχανολόγου-χειριστή και άδειας οδήγησης επαγγελµατική ή 
ερασιτεχνική     
 
Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων ούτε από υποψηφίους µε 
τα προαναφερόµενα προσόντα, επιτρέπεται η πρόσληψη από κατόχους της άδειας 
µηχανοδηγού-χειριστή της παρ. 1 Α µε απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής 
Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τριτάξιου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει 
µέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ηµοτικού Σχολείου), ή ισοδύναµο απολυτήριο τίτλο κατώτερης 
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιµος τίτλος της 
αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον εξι (6)µηνών µετά την απόκτηση της 
παραπάνω άδειας µηχανολόγου-χειριστή και ισχύουσας  άδειας οδήγησης 
επαγγελµατική και ερασιτεχνική. 
 
 

O  έλεγχος των δικαιολογητικών και η  κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων θα 
γίνει από Τριµελή Επιτροπή,  αποτελούµενη από έναν ∆ηµοτικό Σύµβουλο ως Πρόεδρο και δύο 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων ή Τµηµάτων του ∆ήµου ως µέλη, η οποία ορίζεται µε απόφαση 
∆ηµάρχου.  
Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη συµπλήρωση – τροποποίηση 
της υπ΄ αριθµ. 202/2009 απόφασης, προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία.   
      

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΝΤΖΕ 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι. Εγκρίνει τη συµπλήρωση – τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 202/2009 προηγούµενης 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη 
τακτικού προσωπικού στο ∆ήµο Καλαµάτας, µε την µείωση των θέσεων οδηγών 
από δύο (2) σε µία (1) και την προσθήκη µιας (1) θέσης χειριστή φορτωτή. 
Συνεπώς οι ειδικότητες του υπό πρόσληψη τακτικού προσωπικού 
διαµορφώνονται ως εξής: 

1. Ένας (1) οδηγός, 

2.  Ένας (1) χειριστής φορτωτής, 

3. ∆ύο (2) χειριστές αυτοκινούµενου µηχανικού σαρώθρου και  

4. Ένας (1) χειριστής µηχανικού εκσκαφέα.  
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ΙΙ. Ορίζει τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και 

Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικόλαο ως πρόεδρο και τους δηµοτικούς 
υπαλλήλους κ.κ. Ιντζέ Αθανασία ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών και Αλεβίζου Αγλαϊα 
Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιοίκησης & Προσωπικού.  
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η κατάρτιση των 
πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. 

 

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. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 25 Αυγούστου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
                                              


