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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  354/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 05η Αυγούστου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 30-07-2010 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 Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθµ. 359 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) 
Σπίνος Γεώργιος,  21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 357 απόφαση) και 
22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
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 δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, 
µε τίτλο : 

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού δίµηνης απασχόλησης για την υπηρεσία 
καθαριότητας . 

 
Η από 5 Αυγούστου 2010 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του ∆ήµου Καλαµάτας 
έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ : Πρόσληψη εποχικού προσωπικού δίµηνης απασχόλησης για την υπηρεσία 

καθαριότητας. 

 
Με την υπ΄ αριθµ. 311/1-7-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, η οποία κρίθηκε 
νόµιµη µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 8340/15-7-2010 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης Νοµού Μεσσηνίας,  εγκρίθηκε η πρόσληψη, από τις 
14/08/2010 και µετά: 

• δεκαπέντε (15) εργατών καθαριότητας, 

• οκτώ (8) οδηγών  

• δύο (2) χειριστών µηχανικού σαρώθρου,   

• ενός (1) χειριστή πλυντηρίου κάδων, 

• δύο (2) χειριστών σύνθετων εκσκαπτικών και φορτωτικών µηχανηµάτων 
(JCB ή παρεµφερούς τύπου) και 

• ενός (1) χειριστή φορτωτή,  

στην υπηρεσία καθαριότητας του ∆ήµου Καλαµάτας, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, για χρονικό διάστηµα οκτώ (8) µηνών, οι οποίοι 
προορίζονται να καλύψουν εποχιακές ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
 
Στη συνέχεια και σύµφωνα µε το Νόµο απεστάλη στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής 
Προσωπικού   (ΑΣΕΠ) για έγκριση, µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 15768/19-07-2010 έγγραφο του 
∆ήµου µας, η µε αριθµ. πρωτ. 15767/17-7-2010 σχετική ανακοίνωση πρόσληψης του 
παραπάνω προσωπικού. 
 
Από την εποµένη της αποστολής της ανακοίνωσης και µέχρι πριν πέντε ηµέρες το ΑΣΕΠ δεν 
απαντούσε στις συνεχείς τηλεφωνικές κλήσεις µας προκειµένου να µας δώσουν, όπως γίνεται, 
την τηλεφωνική τους έγκριση. Πριν πέντε ηµέρες επικοινωνήσαµε µε την εισηγήτρια του ΑΣΕΠ 
για τις συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µας είπε ότι αυτή την περίοδο επεξεργάζονται 
ανακοινώσεις του Ιουνίου. 
 
Κατόπιν των παραπάνω, επειδή καθυστερεί η απάντηση του ΑΣΕΠ, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι άµεσες και αυξηµένες ανάγκες που προκύπτουν ενόψει της καλοκαιρινής 
περιόδου καθώς λήγουν οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου των προηγούµενων εργαζοµένων µε 
οκτάµηνη σύµβαση στο ∆ήµο µας, προτείνουµε την άµεση κάλυψη των αναγκών, µε δίµηνη 
απασχόληση, δεκαπέντε (15) εργατών καθαριότητας. 
 

 Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
 

ΙΝΤΖΕ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διεξοδική διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του 
την παραπάνω εισήγηση, καθώς και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Ηλιόπουλου 
Παναγιώτη, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 

Εγκρίνει την άµεση πρόσληψη δεκαπέντε (15) εργατών καθαριότητας, δίµηνης 
απασχόλησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 για την 
αντιµετώπιση των αναφεροµένων στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
κατεπειγουσών αναγκών.  
 
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 Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 21. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 6 Αυγούστου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


