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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  3/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  14/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 3η/2021 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ΄αριθμ. 
426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
11528/10-2-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία  επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη, 10) Δούβας 
Ιωάννης, 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) 
Κλάδης Παύλος, 15) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 16) Κουκούτσης Δημήτριος, 17) Λαζαρίδης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 14 απόφαση), 18) Λιάππας Λεωνίδας, 19) Μάκαρης 
Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 20) Μαλαπάνη Μαρία, 21) Μαρινάκης Σαράντος, 22) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαρούνη Μαρία, 25) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 26) Μπεχράκης Σταμάτης, 27) Νιάρχος Αναστάσιος, 28) Οικονομάκος Δημήτριος, 29) 
Οικονομάκου Μαρία, 30) Σκοπετέας Αναστάσιος, 31) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 32) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 33) Τζαμουράνης Βασίλειος, 34) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 35) Φάβας 
Γεώργιος, 36) Φαββατάς Δημήτριος και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.  1) Καραγιάννης Ανδρέας,       
2) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 3) Μπάκας Δημήτριος και 4) Χειλάς Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Καλαμάτας και 
Σπερχογείας,  επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης, 

ενώ  
 δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Σπερχογείας κ. Περρωτής 

Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) 
Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 2) Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, 3) Θουρίας κ. 
Κυριακόπουλος Κων/νος και 4) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, καθώς και ο 
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση το 5ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Ασκούμενοι δικηγόροι στο Δήμο Καλαμάτας.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8436/1-2-2021 του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει 
αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: Ασκούμενοι δικηγόροι στο Δήμο Καλαμάτας 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
          
        Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για την πρόσληψη τριών (3) 
ασκούμενων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, λαμβάνοντας υπόψη τα 
παρακάτω:

1. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρ.13 του Ν.4194/2013, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν, οι οποίες ορίζουν ότι: «3. Η άσκηση επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί και στην Κεντρική 
Υπηρεσία ή σε γραφείο Νομικού Συμβούλου ή σε δικαστικό γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους. Ο αριθμός και η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων καθορίζεται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 
απόφασή του, τοποθετεί και αναθέτει τα καθήκοντα στους ασκούμενους δικηγόρους. Η άσκηση 
επιτρέπεται επίσης να πραγματοποιηθεί στις νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών και των 
ανεξάρτητων αρχών, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
γενικά σε νομικές υπηρεσίες των δημοσίων υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο συνολικός αριθμός 
των ασκουμένων, ο ακριβής χρόνος άσκησης, καθώς και το ύψος της αμοιβής τους καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, κατά το λόγο αρμοδιότητας καθενός, τη 
δε βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του φορέα. Η άσκηση στις 
νομικές υπηρεσίες είναι έως εξάμηνη, μπορεί δε να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες, κατά τα 
οριζόμενα στην παρ.5»

2. Τις ανάγκες υποβοήθησης του έργου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
3. Η μηνιαία αποζημίωση, σύμφωνα με την ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης & 

Οικονομικών (ΦΕΚ983/τ.Β΄/22.3.2019), που εκδόθηκε για το Δήμο Καλαμάτας, ορίζεται στο ποσό των 
600€. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα, με βάση τα παρουσιολόγια, 
ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

4. Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ 
(8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης του ελέγχου του 
παρουσιολογίου και της άσκησης των απασχολούμενων είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου και 
ελλείψει αυτών η Γενική Γραμματέας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορεί να παραταθεί ο χρόνος άσκησης των 
ασκούμενων δικηγόρων για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον 
για όσες θέσεις δεν καλύφθηκαν κατά το τρέχον εξάμηνο.

6. Η συνολική δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τον Κ.Α. 
10.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές» στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021. 

Κατά τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Καλαμάτας, παρακαλούμε για τον προγραμματισμό απασχόλησης τριών (3) ασκούμενων 
δικηγόρων, χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης της 
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απασχόλησης, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.5 του 
άρθ.13 του Ν.4194/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, 
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνοι τήρησης του ελέγχου του παρουσιολογίου και της 
άσκησης των απασχολούμενων είναι οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου και ελλείψει αυτών η Γενική 
Γραμματέας.

Η μηνιαία αποζημίωση, ορίζεται στο ποσό των 600€. Το ποσό αυτό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές 
κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
ημερολογιακού μήνα, με βάση τα παρουσιολόγια, ύστερα από ένταλμα της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη για την κάλυψη της μισθοδοσίας τους θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6041 με τίτλο 
«Τακτικές αποδοχές» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

                                                                               
Ο Διευθυντής Διοικητικών                                   Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης,                               

                                                                                                Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
                                                                                                  Αγροτικής Ανάπτυξης & ΚΕΠ
                  

                     Θεόδωρος Κυριακόπουλος                                               Γεώργιος Φάββας

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φάβας. 

Κατά την εισήγηση, κ. Πρόεδρε. 
Αιτούμαστε την πρόσληψη τριών ασκούμενων δικηγόρων για έξι μήνες με 

δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι. Υπάρχει η σχετική βεβαίωση πίστωσης από την 
αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. Οπότε αυτή είναι η εισήγηση, δεν έχω 
κάτι άλλο να προσθέσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, Χρήστος Αναστασόπουλος. Θα ήθελα μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην καθυστερούμε. Ελάτε, ελάτε. 

Ναι, πολύ γρήγορα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια θα είναι τα κριτήρια ή αν 
έχετε σκεφτεί ήδη ποια θα είναι τα κριτήρια σχετικά με το ποιοι θα 

επιλέγονται ως ασκούμενοι από το σύνολο των ανθρώπων που επιθυμούν. 

Ωραία. Άλλος ερώτηση έχει; Όχι. 
Απαντήστε, κ. Φάβα. 

Να υποβληθούν οι αιτήσεις με το καλό και αν είναι πάνω από τρεις θα αξιολογηθούν 
και σε συνεργασία με τους μόνιμους δικηγόρους του Δήμου που έχουμε. 

Όχι, συγνώμη, κ. Φάβα. Τα κριτήρια πρέπει να είναι συγκεκριμένα, 
ακαδημαϊκά ή άλλα. Το να αξιολογηθούν ανάλογα με τους δικηγόρους 

αυτό… 

ΦΑΒΑΣ: 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Για πρακτική άσκηση δεν ζητάς να έχει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Δεν είναι μία 
μόνιμη θέση. 

Είναι ασκούμενοι δικηγόροι, δεν είναι ακριβώς πρακτική άσκηση αλλά 
τέλος πάντων. 

Πρακτική άσκηση, ασκούμενοι δικηγόροι είναι, τι είναι; …(δεν ακούγεται) ξένες 
γλώσσες, ούτε κάτι τέτοιου είδους κριτήρια.  

Υπάρχει μια αμοιβή η οποία δεν είναι μικρή, κ. Φάβα, γι’ αυτό και το 
ρωτάω. 

ΦΑΒΑΣ: Μα δεν είναι μόνιμη θέση, τι λέτε τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ελάτε, κ. Φάβα, ολοκληρώσαμε. 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είπα για μόνιμη θέση κύριε... 

Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση ήταν ξεκάθαρη: Με ποια διαδικασία θα γίνει η 
πρόσληψη; Και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη: Θα κανονίσει ο κ. Φάβας ποιοι θα 

προσληφθούν. 

ΦΑΒΑΣ: Κύριε Νιάρχο, μην βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν έχω πει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην…

ΝΙΑΡΧΟΣ: Μα αυτό είπατε περίπου. 

Αν είναι παραπάνω από τρεις θα αξιολογηθούν σε συνεργασία και με τους μόνιμους 
δικηγόρους που υπηρετούν στο Δήμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(δεν ακούγεται) παίρνεις αυθαίρετα το λόγο.

Θα προσληφθούν αυτοί που θα…(δεν ακούγεται). Πόσους δικηγόρους μόνιμους 
έχουμε στο Δήμο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, τοποθετήσεις. 

ΦΑΒΑΣ: Μακριά από μένα αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Κοσμόπουλε. 

Χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Δήμος Καλαμάτας μπαίνει σ’ αυτή τη διαδικασία 
ενίσχυσης των νέων δικηγόρων…, έχει μπει ήδη, ενίσχυσης των νέων 

δικηγόρων μέσα απ’ τη διαδικασία αυτή της άσκησης, γιατί δεν το έχουνε και όλοι οι Δήμοι, 
έτσι (;) μέσα από τη δυνατότητα αυτή να ενισχυθούν νέοι δικηγόροι για να κάνουν την 
άσκησή τους. Η αμοιβή είναι πάρα πολύ καλή διότι στην Αθήνα, σε 9,5 ώρες εργασία δεν 
περνούν τα 550 ευρώ, σε 8ωρη εργασία δεν υπερβαίνουν, που κρατάει πολύ περισσότερο, δεν 
υπερβαίνουν τα 400 ευρώ. Άρα λοιπόν, η αμοιβή είναι πάρα πολύ καλή. 
Η ερώτηση είναι, αν θα βρεθούν οι τρεις, αν θα δημοσιοποιηθεί. Πρώτον. Την περασμένη 
φορά δεν υπήρξε δημοσιοποίηση. Έγιναν με άλλα κριτήρια οι επιλογές και αυτά τα κριτήρια 
που έγιναν οι επιλογές δεν πρέπει να επαναληφθούν. 
Κατά συνέπεια: 1ον) δημοσιοποίηση, 2ον) συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο. 
Κριτήρια: πτυχίο, οικονομική κατάσταση. Όχι τι θα πουν οι δικηγόροι ή τι θα πει ο Α ή ο Β. 

ΦΑΒΑΣ: 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Συγκεκριμένα. Και βέβαια σαφέστατα τότε ναι, να γίνει η επιλογή. Έτσι πρέπει να γίνει, αυτά 
είναι τα καθαρά πράγματα. Καθαρές δουλειές. 
Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.  

ΦΑΒΑΣ: Με προκαλείτε, κ. Κοσμόπουλε, και δεν κάνει. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σας προκαλώ. Σας προκαλώ. 

Καταρχήν, να το πιάσουμε απ’ αυτό που λέτε. Ότι και κατά το παρελθόν δεν έγινε 
ανακοίνωση και ότι ήταν έτσι, ήταν αλλιώς κτλ. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΦΑΒΑΣ: Αυτό είναι κατά την κρίση σας, κ. Κοσμόπουλε. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έγινε ανακοίνωση. Δεν έγινε ανακοίνωση. 

Εγώ σας είπα, εδώ πέρα δεν παίρνουμε κάποιον μόνιμο για δουλειά, για πρακτική 
άσκηση τον παίρνουμε. Εντάξει; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και τι θα πει αυτό, τι θα πει αυτό; 

ΦΑΒΑΣ: …(δεν ακούγεται) διδακτορικό ή να έχεις μεταπτυχιακό δίπλωμα…(δεν ακούγεται) 

Δεν είπα ούτε για διδακτορικό, ούτε μεταπτυχιακό. Είπα, τελειώνουν όλοι τη 
Σχολή, η Σχολή αυτή έχει και κάποιο πτυχίο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΦΑΒΑΣ: Τα κριτήρια είναι…(δεν ακούγεται)

Θα γίνει επαφή με τον Δικηγορικό Σύλλογο, θα συνεργαστούμε στενά με τον 
Δικηγορικό Σύλλογο, να βοηθήσει. 

Κύριε Δήμαρχε, χαίρομαι ιδιαιτέρως που παρεμβαίνετε και λύνετε το θέμα. 
Χαίρομαι ιδιαιτέρως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 

ΦΑΒΑΣ: Μπράβο, Βασίλη!

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι μπράβο, ναι.  

ΦΑΒΑΣ: Μπράβο, Βασίλη, ναι! 

Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να τον ανακαλέσετε σε τάξη! 
Δεν είναι κατάσταση αυτή! Αυτό κάνει συνέχεια. Στην Οικονομική Επιτροπή 

κοροϊδεύει. 

ΦΑΒΑΣ: Σιγά,…(δεν ακούγεται)

Παντού ειρωνεύεται. Παντού ειρωνεύεται. Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει 
να λειτουργεί Ντροπή του! 

ΦΑΒΑΣ: …(δεν ακούγεται)

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ντροπή του! 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΦΑΒΑΣ: …(δεν ακούγεται) δεν θέλω λάσπη, κ. Κοσμόπουλε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, κ. Φάβα. Λοιπόν… 

Πρόεδρε, βλέπω είστε πολύ σκληρός, πολύ σκληρός απέναντι στον κ. 
Φάβα. Ηρεμήστε λίγο, χαλαρώστε. Κύριε Πρόεδρε, μην μαλώνετε τον κ. 

Φάβα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλους μαλώνω εγώ. Όλους μαλώνω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιάννη, τελικά πιο πολύ απ’ όλους μιλάς εσύ στη συνεδρίαση. 

Γιάννη, εσύ και ο Φάβας είστε οι πρώτοι που παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο. Έτσι 
δεν είναι; Είστε ειλικρινείς.  

Ως αυθαίρετα, τον διεκδικώ επί ίσοις όροις. Αυτός είναι ο σωστός…

ΜΑΚΑΡΗΣ: Να προχωρήσουμε στη διαδικασία; Να προχωρήσουμε; Έλεος πια! 

Να έχουμε μια ευπρεπή συμπεριφορά. Αυτό θέλω εγώ. 
Ομόφωνα; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Να ρωτήσεις τις παρατάξεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Μπροστά»; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, τον λόγο. Εγώ. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Και εγώ θα τοποθετηθώ. Και εγώ θα τοποθετηθώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τοποθετηθείτε θέλετε;

ΜΑΚΑΡΗΣ: Βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Μάκαρη. 

Είναι σημαντικό να γίνει σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, να αναρτηθεί 
στο site του Δικηγορικού Συλλόγου οπωσδήποτε και να μπει ένα κριτήριο, να μπει 

ένα κριτήριο βαθμολογίας: Βαθμός πτυχίου. Εφόσον θέλουμε να υπάρχει αξιοκρατία γιατί να 
μην την εφαρμόζουμε στην πράξη; Κάποια κριτήρια πρέπει να μπουν, αλλιώς εμείς είμαστε 
κατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άλλος θέλει να τοποθετηθεί; 

ΝΙΑΡΧΟΣ: Η Λαϊκή Συσπείρωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ελάτε, κ. Νιάρχο. 

Εμείς συμφωνούμε, άλλωστε και η ερώτηση που κάναμε αυτό τον σκοπό είχε, 
συμφωνούμε με την τοποθέτηση του κ. Κοσμόπουλου. 

Όσον αφορά για την περιφορά και με τον τρόπο με τον…, όχι με τον τρόπο με τον οποίον 
μιλάει, επί της ουσίας αυτό που είπε, ότι εδώ δεν είναι για δουλειά, είναι για πρακτική άσκηση 
και θα προσλάβουμε εμείς όποιους θέλουμε. Με τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι άριστοι, 
εμείς θα απέχουμε απ’ αυτή τη διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ωραία. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έλα, κ. Φαββατά. 

Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά είναι πολύ άδικο γι’ αυτούς τους επιστήμονες που 
επιλέγονται μ’ αυτή τη διαδικασία. Αυτό δεν συμβαίνει βέβαια τώρα για το 

συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, συμβαίνει και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που 
επιλέγονται δικηγόροι, δυστυχώς απ’ το ψηφοδέλτιο του κ. Βασιλόπουλου…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(δεν ακούγεται) πάμε σε άλλα θέματα.

…και όχι σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Θα ήθελα από δω και στο 
εξής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ μιλάμε για ασκούμενους δικηγόρους, μην μπερδεύετε …(δεν ακούγεται)

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αφήστε με να πω αυτό που θέλω. Σας παρακαλώ σήμερα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ σε παρακαλώ. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, σας παρακαλώ πάρα πολύ! Δεν είναι πράγματα αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, κ. Φαββατά. 

Είστε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. Το γνωρίζετε; Αυτά 
που λέει ο καθένας τα λέει και αφορά τον εαυτό του. Μην παρεμβαίνετε σ’ αυτά 

που λέει. 
Λοιπόν, αυτό δεν συμβαίνει βέβαια ούτε στην περίπτωση αυτή που συζητάμε σήμερα, 
συμβαίνει και στα Νομικά Πρόσωπα. Πρόσφατα στο Σύνδεσμο Ύδρευσης που προεδρεύει ο κ. 
Φάβας εκεί, η επιλογή της νομικού έγινε με… με κανένα κριτήριο. Δεν μπορεί να συνεχίσει 
αυτό το πράγμα. Προσβάλλεται η επιστήμη, προσβάλλεται ο Δικηγορικός Σύλλογος. Άμεσα 
πρέπει ο Δήμος σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας να έχει συγκεκριμένα 
στοιχεία που επιλέγει τους νομικούς, όπως γίνεται και με τους συμβολαιογράφους, που το 
προβλέπει ο νόμος. 

Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο σας παρακαλώ, για να μην λέτε ότι τον παίρνω αυθαίρετα. 
Σας παρακαλώ τον λόγο. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ολοκληρώσω; 

ΦΑΒΑΣ: Επί προσωπικού τον λόγο, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάβα, αφήστε τον κ. Φαββατά να ολοκληρώσει. 

ΦΑΒΑΣ: Βεβαίως.

Κάτι αντίστοιχο που γίνεται με τους συμβολαιογράφους να γίνεται και με τον 
Δικηγορικό Σύλλογο. Ας ορίσουν αυτοί ή να βάλουμε κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί 

να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί και να γίνονται επιλογές με όρους 
που θέλει η Δημοτική Αρχή ή ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος ή ο Δήμαρχος. Προσβάλλουμε τους 
δικηγόρους του νομού μας, της Καλαμάτας. 
Ευχαριστώ. 

Και εμείς ευχαριστούμε. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ:

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΦΑΒΑΣ: Επί προσωπικού κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχετε τον λόγο, κ. Φάβα. 

Επειδή ανέφερε το όνομά μου ο κ. Φαββατάς για τον Σύνδεσμο Ύδρευσης, εγώ θα 
τον ρωτήσω ποιο είναι το μεμπτό, πού έγινε, γιατί δικηγόροι τους πάμε εναλλάξ και 

παίρνουμε κάθε χρόνο διαφορετικούς. Και προηγούμενη απόφαση από τον δικηγόρο που 
υπονοεί, την δικηγόρο που υπονοεί ο κ. Φαββατάς, ήταν ένας άλλος δικηγόρος άσχετος, που 
δεν έχει καμία σχέση με τον συνδυασμό του Δημάρχου, καμία σχέση με υποψηφιότητα. Γιατί 
βλέπει, δηλαδή, όπως θέλει το ποτήρι ο κ. Φαββατάς; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να δώσετε τα ονόματα… 

ΦΑΒΑΣ: Να ξέρετε εγώ πρακτικές δικές του, σαν αυτές που έκανε επί Θουρίας, δεν τις κάνω. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να δώσετε τα ονόματα… 

Να μας πει πώς έκανε τις επιλογές του, στη Θουρία ο κ. Φαββατάς των δικηγόρων …

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αφήστε τη Θουρία, κ. Φάβα. 

ΦΑΒΑΣ: …και αν είναι έτσι να του βγάλω το καπέλο. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αφήστε τη Θουρία, κ. Φάβα. 

Περνάμε στην ψηφοφορία. 
Ελάτε, κ. Φαββατά, σας παρακαλώ, δείξτε κατανόηση. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ να διευκρινίσω, την ψήφο μου. Μ’ ακούτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακούω. 

Εάν γίνεται με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου, συμφωνώ. Αν μπουν 
κριτήρια συμφωνώ. Αν δεν μπουν αυτά τα δύο, που είπε και ο κ. Δήμαρχος, δεν 

συμφωνώ με το θέμα αυτό. 

ΦΑΒΑΣ: Προφανώς και θα μπουν αφού το είπε ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος είπε θα συνεργαστεί με τον Δικηγορικό Σύλλογο. 

Όπως έγινε και στην προηγούμενη επιλογή. Και στην προηγούμενη επιλογή έτσι 
έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, προχωράμε στην ψηφοφορία. 

Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο; Εγώ απ’ ό,τι θυμάμαι για 
τους ασκουμένους γίνεται μια ανακοίνωση και υποβάλλουν οι 

ασκούμενοι δικηγόροι ποιοι επιθυμούν να έρθουν στο Δήμο και αν είναι παραπάνω απ’ τις 
θέσεις, γίνεται κάποια κλήρωση. Αυτό δεν έγραφε η προηγούμενη προκήρυξη; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εε βέβαια. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν γράφει τίποτα τώρα.

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Πού είναι η διάσταση σ’ αυτό; 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 
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Δεν γράφει τίποτα, Ελένη. Να μπουν κριτήρια όσον αφορά το πτυχίο, τον 
βαθμό του πτυχίου και την οικονομική κατάσταση. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κυρία Αλειφέρη, προκαλείτε. Προκαλείτε, κα Αλειφέρη. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Για ποιο λόγο προκαλώ; Για πείτε μου. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Γιατί ήσασταν Αντιδήμαρχος και δούλευε η κόρη σας. Γι’ αυτό. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Φαββατά…

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δούλευε η κόρη σας.

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Φαββατά, ακούστε να σας πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μπαίνετε στα προσωπικά.

Όχι, όχι, όχι, μην …(δεν ακούγεται). Ακούστε εδώ να σας πω. 
Επειδή εσείς έχετε μάθει μια ζωή να είστε στον λαϊκισμό έως και 

συκοφαντία, θα σας απαντήσω, λοιπόν, ότι στην προηγούμενη προκήρυξη του Δήμου 
Καλαμάτας… 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να σας τα επιστρέψω, να σας τα επιστρέψω αυτά. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Εγώ σας τα λέω ευθέως, σας τα λέω ευθέως… 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να σας τα επιστρέψω, γιατί κάνατε καριέρα με τον κοριό.

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Περιμένετε... 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να σας τα επιστρέψω, γιατί κάνατε καριέρα με έναν κοριό. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Αφήστε, κ. Φαββατά, αφήστε γιατί εγώ είμαι 20 χρόνια… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέφυγες τελείως μου φαίνεται τώρα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά!

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δημήτρη…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι ανάγωγος τώρα!

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δημήτρη…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανάγωγος, όχι …(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά, σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να ανακαλέσετε. 

Κύριε Φαββατά, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Ακούστε να σας 
πω. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Επίσης και εσείς.

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Και στην προηγούμενη προκήρυξη του Δήμου… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά!

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και εσείς, κα Αλειφέρη, και εσείς είσαστε εκτός τόπου και χρόνου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά! Μην παίρνετε τον λόγο αυθαίρετα. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, να την ανακαλέσετε και να μιλάει σωστά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημιουργήθηκε προσωπικό θέμα. Πρέπει να απαντήσει. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να μιλάει και να σέβεται. 

Όχι, δεν σε σέβομαι, να σου πω γιατί; Να σου πω γιατί δεν σε 
σέβομαι; Να σου πω γιατί δεν σε σέβομαι επί της παρούσης; 

Πρώτα απ’ όλα αναφέρθηκες στην κόρη μου και οφείλω να σου πω ότι στην προηγούμενη 
προκήρυξη του Δήμου Καλαμάτας συμμετείχαν μόνο τρεις δικηγόροι. Τρεις ήταν οι θέσεις και 
μόνο τρεις. Και μάλιστα για να σας το πω, η κόρη μου υπέβαλε δικαίωμα να είναι ασκουμένη 
όταν δεν υπήρχε τρίτος. Καταλάβατε, κ. Φαββατά; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …(δεν ακούγεται)

Ήταν τρεις οι θέσεις και μόνο δύο δικηγόροι, και μόνο δύο 
ασκουμένοι είχαν υποβάλει δικαίωμα να είναι ασκούμενοι στον 

Δήμο Καλαμάτας. Δεν υπήρξε, λοιπόν, θέμα ούτε κλήρωσης, ούτε κατέλαβε θέση κάποιου 
άλλου που ενδιαφερόταν. Καταλάβατε; Γι’ αυτό σας λέω είστε λαϊκιστής και συκοφάντης. 
Εντάξει; Και σας τα επαναλαμβάνω.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Σας τα επιστρέφω αυτά, αυτά αφοράν εσάς. Σας τα επιστρέφω. 

Και θα έπρεπε να είστε πολύ προσεκτικός όταν αναφέρεστε στα 
παιδιά οποιουδήποτε. Εντάξει; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, Σωφρονάς, να τοποθετηθώ.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν αναφέρθηκα σε κανένα παιδί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Λοιπόν, έληξε. 

Το αναφέρατε. Το αναφέρατε ως μομφή και μεμπτό, ως μομφή και 
μεμπτό. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Επί προσωπικού, κ. Πρόεδρε. Δεν αναφέρομαι σε κανένα παιδί κανενός.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα που λέτε ¨επί προσωπικού¨, τι ¨επί προσωπικού¨;

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αναφέρθηκες;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν αναφέρομαι …(δεν ακούγεται)

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, Σωφρονάς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που έγκειτο το ¨προσωπικό¨;

Το ανέφερες ως μομφή και μεμπτό την ώρα που ο Δήμος 
προκήρυξε 3 θέσεις και μόνο 2 είχαν δηλώσει και η 3η ήταν η κόρη 

μου. Εντάξει; Εάν…, σας διαβεβαιώ αν υπήρχαν 3 η κόρη μου δεν θα υπέβαλε δικαίωμα να 
είναι ασκουμένη. Καταλάβατε; Αυτή είναι η διαφορά μου από σας, κ. Φαββατά. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 
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ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο θα ήθελα, Σωφρονάς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο θέμα, κ. Σωφρονά, τώρα; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Γι’ αυτό το θέμα, δεν τοποθετήθηκε η παράταξη, Πρόεδρέ μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, κ. Σωφρονά. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Πρόεδρε, γιατί; Έχεις πάθει σύγχυση. Χαλάρωσε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε. Δεν θέλω να σου αφαιρέσω τον λόγο. Εντάξει. 

Δώστε μου τον λόγο. 
Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, καταρχάς οι ασκούμενοι δεν είναι πάρα πολλοί. Άρα δεν… 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Ακριβώς αυτό. Γι’ αυτό το είπα και εγώ, κ. Σωφρονά. 

Πάμε παρακάτω. 
Παρά ταύτα όμως για αποφυγή κάθε θέματος, είτε με κλήρωση ή καλύτερα και 

πιστεύουμε και προτείνουμε το καλύτερα, με το πτυχίο και με κοινωνικά κριτήρια, με κριτή τον 
Σύλλογο τον Δικηγορικό, μπορεί να λυθεί το θέμα. Μ’ αυτούς τους όρους ψηφίζουμε υπέρ. 
Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Πρόεδρε, και εγώ μια μικρή παρατήρηση μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Κουκούτση. 

Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω. 
Όσοι είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο και  είμαστε  δημόσια υπηρεσία και 

δημόσιοι υπάλληλοι, να πουν επιτέλους πότε διοριστήκανε, πώς διοριστήκανε και με ποιες 
διαδικασίες. 
Ευχαριστώ. 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Εγώ δεν ξέρω για ποιες αμαρτίες αναφέρεστε, κ. Κουκούτση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε τώρα τέτοια συζήτηση.

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Δεν αναφέρομαι σε σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε τώρα τέτοια συζήτηση. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Εγώ με τον ΑΣΕΠ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε ψηφοφορία.

Βγάλτε όλοι τα πτυχία! Μόνο οι δάσκαλοι πάμε με αντικειμενικά κριτήρια. 
Μόνο οι δάσκαλοι. 

ΓΚΛΕΓΚΛΕ: Μαζεύτηκε προϋπηρεσία 70 μήνες και με μεταπτυχιακό. 

ΦΩΝΗ: Τι γίνεται …(δεν ακούγεται)

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ και ο Πολίτης έχουμε διοριστεί με κριτήρια διάφανα. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Πάντων μου προξενεί πολύ μεγάλη εντύπωση στο θέμα των 
ασκουμένων δικηγόρων που δεν υπήρχε κανένα θέμα, πως το 

κάνατε μείζον θέμα. 

Τέρμα εδώ! Σας παρακαλώ, ολοκληρώθηκε. 
Προχωράμε στην ψηφοφορία. «Καλαμάτα Μπροστά»; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με τις παρατηρήσεις που είπαμε, Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ότι να συνεργαστεί με τον Δικηγορικό. 

Κριτήρια και συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, ναι. Εφόσον υπάρξει 
αυτό, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλάζει, Δήμαρχε; 

Έχουμε πει ότι θα υπάρξει συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Το λέμε 
ξεκάθαρα. Τι να αλλάξουμε κάτι; Την εισήγηση; Είμαι ξεκάθαρος σ’ αυτό. 

Θα έρθουμε  σε επικοινωνία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, έτσι έγινε και την προηγούμενη 
φορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ο Δήμαρχος σε συνεργασία… 

Εγώ δέχομαι τη διαβεβαίωση του Δημάρχου και ευελπιστώ και είμαι 
σίγουρος ότι θα μπουν και τα κριτήρια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο «Πρότυπος Δήμος»; 

Συμφωνούμε με τη διαβεβαίωση που μας δίνει ο Δήμαρχος, ότι θα υπάρξει 
συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και στην πρώτη φάση έγινε διαδικασία, δεν ήταν …(δεν ακούγεται) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Ξεκινάμε»; 

Ναι, σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Γνωρίζουμε ότι είναι σε 
συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρωτεύουσα Δύναμη»; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανοιχτός Δήμος Ενεργοί Πολίτες»; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ με τις προϋποθέσεις που είπαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε ότι θα γίνει με τη συνεργασία του Δικηγορικού Συλλόγου. 

Εμείς, αγαπητέ κ. Πρόεδρε, είπαμε να μπει ο βαθμός πτυχίου και να υπάρξει μια 
συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Σχεδόν τα ίδια πράγματα λέμε. 

Τι ψηφίζετε; Υπέρ ή Κατά; Έτσι μόνο, με τη συνεργασία του Δικηγορικού 
Συλλόγου. Όχι βαθμό του πτυχίου και αυτό. 

Τι ψηφίζετε; 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΑΠΟΓΑΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Είπαμε με κριτήρια τα οποία θα εκτιμούνται μαζί με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Τι 
άλλο να πούμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(δεν ακούγεται)

Καθίστε λιγάκι. Είναι μια ελλιπής εισήγηση. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε και αντί 
να πείτε ευχαριστώ που βοηθάμε, αρχίζετε και μας λέτε να πούμε το ένα ή να 

πούμε το άλλο. Σας παρακαλώ! Προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτή τη στιγμή. Το πιο εύκολο 
ήτανε να πούμε όχι. Εντάξει; Τώρα μην τρελαινόμαστε! 

ΦΑΒΑΣ: Κύριε Μάκαρη, …(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν …(δεν ακούγεται) Δικηγορικού Συλλόγου. Συμφωνείτε ή όχι; 

Με κριτήρια που θα τεθούν από κοινού με τον Δικηγορικό Σύλλογο. Έτσι να 
γραφτεί. 

Λοιπόν, να προχωρήσουμε, είναι αυτονόητη η συμμετοχή του Δικηγορικού 
Συλλόγου …(δεν ακούγεται)

Ασκούμενοι δικηγόροι θα είναι. 
Είπαμε «Καλαμάτα Τόπος Ζωής» απουσιάζει. 

«Λαϊκή Συσπείρωση»; Είναι δω; 

Εμείς συμφωνούμε με την πρόσληψη ασκούμενων δικηγόρων στον Δήμο της 
Καλαμάτας αλλά με τον τρόπο με τον οποίον έγινε η συζήτηση και είπαμε 

προηγούμενα, απέχουμε απ’ τη διαδικασία της ψηφοφορίας. 

Απέχετε. 
«Καλαμάτα - Πόλη Ενωμένη»; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλάδης Παύλος; 

ΚΛΑΔΗΣ: Υπέρ. Υπέρ, κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελή Μαρία; 

ΑΓΓΕΛΗ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δούβας Ιωάννης; 

ΔΟΥΒΑΣ: Υπέρ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν.4194/2013 και αυτές των 
άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την υπ’ αριθμ. 
18867/25-2-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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και Οικονομικών (ΦΕΚ 983/Β΄/22-3-2019 και τη δήλωση ΑΠΟΧΗΣ από τους συμβούλους της 
δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την απασχόληση στο Δήμο Καλαμάτας τριών (3) ασκούμενων δικηγόρων, 
χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους έξι (6) 
μήνες,  η μισθοδοσία των οποίων θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6041 του δημοτικού 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2021,
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 8436/1-2-2021 σχετική 
εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης

8. Γκλεγκλέ Ελένη

9. Δούβας Ιωάννης

10. Δρούγας Παντελής

11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

12. Κανάκης Βασίλειος

13. Κλάδης Παύλος 

14. Κοσμόπουλος Βασίλειος

15. Κουκούτσης Δημήτριος

16. Λιάππας Λεωνίδας

17. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

18. Μαλαπάνη Μαρία

19. Μαρινάκης Σαράντος 

20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

21. Μπάκας Ιωάννης
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22. Μπαρούνη Μαρία

23. Μπασακίδης Νικόλαος

24. Μπεχράκης Σταμάτης 

25. Νιάρχος Αναστάσιος 

26. Οικονομάκος Δημήτριος 

27. Οικονομάκου Μαρία 

28. Σκοπετέας Αναστάσιος

29. Σταματόπουλος Ευστάθιος

30. Σωφρονάς Γεώργιος

31. Τζαμουράνης Βασίλειος 

32. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

33. Φάβας Γεώργιος

34. Φαββατάς Δημήτριος 

35. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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