
Συνεδρίαση : 19/2019     Δευτέρα  21 / 10 / 2019                        ΑΠΟΦΑΣΗ  491/2019 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  1 

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  19/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  491/2019 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην  
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28, 
συνέρχεται στην 19η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την με αριθμ. πρωτ. 47683/16-10-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται 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) Δούβας Ιωάννης, 10) Δρούγας 
Παντελής, 11) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Κανάκης Βασίλειος, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) 
Κλάδης Παύλος, 15) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 16) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 17) Κουκούτσης 
Δημήτριος, 18) Λαζαρίδης Γεώργιος, 19) Λιάππας Λεωνίδας, 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος, 21) Μαλαπάνη Μαρία, 22) Μαρινάκης Σαράντος, 23) Μαστραγγελόπουλος 
Δημήτριος, 24) Μπάκας Δημήτριος,  25) Μπάκας Ιωάννης, 26) Μπαρούνη Μαρία, 27) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 28) Μπεχράκης Σταμάτης, 29) Νιάρχος Αναστάσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 509 απόφαση), 30) Οικονομάκος Δημήτριος  (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 509 
απόφαση), 31) Οικονομάκου Μαρία, 32) Σκοπετέας Αναστάσιος, 33) Σταματόπουλος 
Ευστάθιος, 34) Σωφρονάς Γεώργιος,  35) Τζαμουράνης Βασίλειος,  36)  Τσαπόγας 
Κωνσταντίνος, 37) Φάβας Γεώργιος, 38) Φαββατάς Δημήτριος, 39) Χειλάς Παναγιώτης και 40) 
Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κα Γκλεγκλέ Ελένη.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Βέργας κ. Κουρεντζής 
Γεώργιος και 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος. 

 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος 
Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου, ο οποίος 
προσέρχεται κατά τη διαδικασία ελέγχου της Δημοτικής Αρχής.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο 

«Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών  

Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας», του οποίου ζητείται η συζήτηση και η λήψη απόφασης 

στην παρούσα συνεδρίαση, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του και εξελίσσεται διαλογική 

συζήτηση  ως εξής: 

 
Ο κ. Μαστραγγελόπουλος έχει το λόγο.  
Να δικαιολογήσετε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος.  

 
Ναι, υπάρχει εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία για 19 άτομα 
προσωπικό με σύμβαση δίμηνη ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες 

των συνεργείων του Δήμου. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί είναι κατεπείγον; 

 
Γιατί έχουν μείνει τα συνεργεία χωρίς προσωπικό, λόγω ότι λήξαν οι 
συμβάσεις τους.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, φεύγουν οι Κοινωφελούς Εργασίας…  

 
Φεύγουν οι της Κοινωφελούς Εργασίας και… φεύγουν τώρα, τώρα 
εντός του μήνα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε, ακούσατε; Τέλος Οκτωβρίου φεύγει…  

 
……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  γιατί δεν το είπε ο κ. 
Αντιδήμαρχος, γι΄ αυτό ρώτησα. 

 
ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το ακούσατε μάλλον. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα.  
Συμφωνείτε;  Ομόφωνα. 

 

Ακολούθως εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερησίας 

διάταξης θέμα που το Σώμα, ομόφωνα,  σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποδέχθηκε  να 

συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών  
Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.  

 
Η από 17-10-2019/ΔΥ σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου  της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: Ανάγκη πρόσληψης προσωπικού στη Διεύθυνση Τ.Υ. με δίμηνη απασχόληση  

ΣΧΕΤ:  Το από 16.10.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

        Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει δεκαεννέα (19) άτομα προσωπικό με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.                 

 

        Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων επιτρέπεται η πρόσληψη 

προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για 

την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

 

       Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων 

περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 περ.κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως 

συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4325/2015, εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων, ενώ 

οι δίμηνες συμβάσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/94, σύμφωνα με το 

άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε Ν.3812/2009, καθώς και από την ΠΥΣ 6/2009. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν 

να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του αρ.206, παρ.1 του ΚΚΔΚΥ, χωρίς να 

απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για την κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά 

και για τη διαδικασία πρόσληψης. 

 

       Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας προέκυψε η ανάγκη για πρόσληψη 

εργατοτεχνικού προσωπικού με δίμηνη απασχόληση, διότι :  

α)  από τον μήνα Οκτώβριο λήγουν σταδιακά οι συμβάσεις των ωφελουμένων που απασχολούνται 

στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», το οποίο υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθ. 8.7847/25-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

3013/Β/25-17-2018) και της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ (Νο 8 /2018), με τους οποίους 

λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά τα συνεργεία του Δήμου και 

β)   το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθ. 32113/25.4.2019 έγγραφό του, έκανε περικοπή στο αίτημα 

που είχαμε υποβάλει με τον Προγραμματισμό Προσλήψεων έτους 2019, για την πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) 

μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και γι’ αυτό απαιτείται 

η λήψη νεώτερης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο που θα εγκρίνει τις απαραίτητες 

ειδικότητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στις  προσλήψεις αυτές. 

          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης των προσλήψεων αυτών αποτυπώνεται στη σχετική 

εισήγηση του Αντιδημάρχου Συντήρησης Υποδομών & Δημοτικών Ενοτήτων, που αναλυτικά έχει ως 

εξής: 

Για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στους τομείς 

συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων, 

δρόμων, πινακίδες κυκλοφοριακής σήμανσης, κοινόχρηστων χώρων κλπ.) και λοιπών κτιρίων 

αρμοδιότητας του Δήμου Καλαμάτας (σχολικά κτίρια, κ.λπ.), με δεδομένη την υποστελέχωση της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας σε εργατοτεχνικό προσωπικό, εισηγούμαστε την πρόσληψη εργατοτεχνικού 

προσωπικού με δίμηνη απασχόληση,  για κάλυψη των παραπάνω αναφερομένων  αναγκών της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου των παρακάτω ειδικοτήτων: 

1 ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό 

2 ΔΕ Τεχνίτες Οικοδόμων (Καλουπατζήδες) 

2 ΔΕ  Τεχνίτες Πλακοστρώσεων 

1 ΔΕ Χειριστής JCB 

1 ΥΕ Εργάτης 

2 ΔΕ Ξυλουργοί 
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1 ΔΕ Βοηθός Ξυλουργού 

2 ΔΕ Σιδηρουργοί 

1 ΔΕ Υδραυλικός 

2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστές 

1 ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμων (Σοβατζής) 

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγους 

1 ΔΕ Οδηγός- Χειριστής Καλαθοφόρου   

-------------------------------- 

Σύνολο  19 

       Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του υπό πρόσληψη παραπάνω προσωπικού θα 

διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 30.6041 & 30.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 και αντιστοίχως του οικ. έτους 2020 

       Ο Αντιδήμαρχος  

                                                                                         Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

 

 

      Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη του παραπάνω 

προσωπικού για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό διάστημα  δύο (2) μήνες.  

   

       Ο ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 

143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν. 

    

       Για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές του υπό πρόσληψη ανωτέρω προσωπικού θα 

διατεθούν πιστώσεις από τους Κ.Α. 30.6041 & 30.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 

2019 και αντιστοίχως του οικ. έτους 2020. 

         

Ο Διευθυντής Διοικητικών                        Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

                                                                                 & Διοικητικών Υπηρεσιών                                     

                                                                                                        

                Παύλος Κασσάς                                                 Σαράντος Μαρινάκης»          

 

           

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν επίσης και η από 16-10-2019 εισήγηση του 
Αντιδημάρχου Συντήρησης Υποδομών & Δημοτικών Ενοτήτων κ. Μαστραγελλόπουλου για την 
ανάγκη της πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού, η οποία εμπεριέχεται στην ως άνω 
υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς επίσης και η από 21-10-2019/ΔΥ Βεβαίωση  του Τμήματος 
Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου για την ύπαρξη 
εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό, οικον. έτους 2019, του Δήμου για την 
πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού, 19 ατόμων, για 2 μήνες, στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών, έως το τέλος τους χρόνου.   
 
 
Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση  ως εξής: 

 
Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο;  

 
 Όχι. Τις ειδικότητες εάν θέλετε να πω.  
Έναν πολιτικό μηχανικό, δύο τεχνίτες οικοδομών, δύο τεχνίτες 

πλακοστρώσεων, ένας χειριστής JCB, ένας εργάτης, δύο ξυλουργοί, δύο βοηθοί ξυλουργού, 
δύο σιδηρουργοί, ένας υδραυλικός, δύο ελαιοχρωματιστές, ένας τεχνίτης οικοδομών, ένας 
ηλεκτρολόγος και ένας οδηγός χειριστής καλαθοφόρου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία;   
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι, μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονομάκος.  

 
Στο θέμα 10 έχουμε καθορισμός ειδικοτήτων του εγκριθέντος για πρόσληψη 
έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου. Εισηγητής ο κ. Μαρινάκης κτλ. 

Έχει γίνει θέμα, ενώ εδώ …….    
 
Είναι το οκτάμηνο αυτό, που έχουμε πάρει έγκριση από το Υπουργείο 
Εσωτερικών κατόπιν πράξης Υπουργικού Συμβουλίου.  

 
Ωραία, αυτό είναι το οκτάμηνο, αυτό είναι το δίμηνο.  

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ενώ εδώ έχουμε προβλέψει και το έχουμε 
βάλει στην ημερήσια διάταξη το άλλο δεν έχουμε προβλέψει να το βάλουμε στην ημερήσια 
διάταξη και ξέραμε ότι τα οκτάμηνα σταματάνε τώρα, σε μια βδομάδα – δυο βδομάδες κτλ. Θα 
μπορούσε να είχε μπει στην ημερήσια διάταξη.    

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. 

 
Έχει να πει κάποιος άλλο κάτι;  
Ο κ. Κοσμόπουλος.  

 
Έτσι δεν λύνουμε τα θέματα με διμηνίτες διαρκώς ή παίρνοντας εν καιρώ. 
Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη, τέλος πάντων, θα πρέπει να πιέσουμε 

μήπως μπορέσουμε να έχουμε κάποιο μόνιμο προσωπικό.  

Τέλος πάντων, λόγω της ανάγκης εμείς θα υπερψηφίσουμε την πρόταση αυτή για να 
προσληφθούν οι άνθρωποι για το χρονικό διάστημα αυτό, με επιφυλάξεις τις οποίες έχουμε και 
ας προσπαθήσουμε ή ας ευχηθούμε αυτό το δίμηνο να είναι βοηθητικό για κάποιους οι οποίοι 
θέλουν να συνταξιοδοτηθούν και πρέπει να συμπληρώσουν μια σειρά από ένσημα.   

 
Ευχαριστούμε.  

Ο κ. Αντωνόπουλος.  

 
Κύριε Πρόεδρε, εμείς, είναι πάγια τακτική μας να μην συμφωνούμε σε 
συμβάσεις δίμηνες, σε εξειδικευμένο προσωπικό και σε τεχνίτες όπως 

αναφέρθηκε γιατί είναι δουλειές οι οποίες έχουνε μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, επικινδυνότητα, 
δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε δύο μήνες να μάθουνε τη δουλειά που έχει ο Δήμος 
αφενός, όλοι γνωρίζουμε ότι όταν εμείς προσλαμβάνουμε κάποιον θέλει ένα χρόνο 
προσαρμογής, αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να μάθουν τι θα κάνουν θα πρέπει να φύγουν. Ένα το 
κρατούμενο.   

Μπορούμε, λοιπόν, εμείς να αποκλείσουμε αυτές τις συμβάσεις και να ζητήσουμε αφού δεν 
υπάρχει δυνατότητα  πολλές φορές για μόνιμο προσωπικό στα λόγια, έτσι, και να πιέσουμε την 
κυβέρνηση για να αλλάξει αυτό, αλλά, επίσης, ο Δήμος Καλαμάτας έχει τη δυνατότητα να 
πάρει προσωπικό το λιγότερο για 12 μήνες  και δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι σε κάποιον 
λείπουνε τα ένσημα δύο μηνών, γιατί αυτός που θα δουλέψει τώρα σε ένα δίμηνο θα κάνει να 
ξαναδουλέψει άλλα 2 χρόνια μετά. Καταλάβατε;  

 
ΦΩΝΗ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Πώς; Θα προηγηθεί ένας άλλος ο οποίος δεν έχει δουλέψει καθόλου. 

 Δηλαδή, μερικές φορές αυτό είναι ανασταλτικός … 

 
ΦΩΝΗ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) κάρτα ανεργίας ………  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ναι αλλά παράγοντας για να συνεχίσει κάπου αλλού. Εντάξει;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Μάκαρης ήθελε να μιλήσει; Συγνώμη.  

 
Ναι. Δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρχει έλλειψη προγραμματισμού στο Δήμο σε σχέση 
με τις ανάγκες του Δήμου και σε σχέση με το προσωπικό που υπηρετεί κάθε 

φορά. Γνωρίζαμε ότι θα σταματήσουν τα οκτάμηνα παρόλα αυτά τελευταία στιγμή 
διαπιστώσαμε την ανάγκη.  

Επίσης, έχουμε πει ξεκάθαρα και στην προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο ότι είμαστε κατά 
των διμήνων γιατί ουσιαστικά γίνεται ξεκάθαρη επιλογή από τη Δημοτική Αρχή με όρους που 
εκείνη θέλει. Είναι και φωτογραφικά όπως λέει ο συνάδελφος.  

Οπότε, κατόπιν τούτου, ψηφίζουμε Λευκό.  

 
Ελάτε, κ. Οικονομάκο.  

 
Λοιπόν, και σ’ αυτή τη δημοτική περίοδο και με αυτή την κυβέρνηση για 
άλλη μια χρονιά τα τελευταία 10 χρόνια (;), ίσως και παραπάνω, 

συνεχίζουμε το αίσχος, τα δίμηνα, τετράμηνα, οκτάμηνα. Απαγόρευση των προσλήψεων, γιατί 
μερικοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, με το μνημόνιο από το 2010 περίπου έχουνε να 
προσληφθούν, ίσως και νωρίτερα, μόνιμοι υπάλληλοι στους Δήμους. Και συνεχίζουμε αυτό, με 
ζωή μισή, να μην ξέρει ο άλλος πού να δουλέψει μετά, αν θα του φτάσουν τα ένσημα, αν θα 
μπορέσει την επόμενη μέρα να βρει κάπου δουλειά, να μην μπορεί να μάθει και τη δουλειά 
βεβαίως σε 8 μήνες και το συνεχίζουμε και άλλη μια φορά.  

Δεν λέμε κουβέντα για την υποστελέχωση των Δήμων που λείπουν πάρα πολλοί, επιστημονικό, 
διοικητικό, τεχνικό προσωπικό, η ανεργία έξω είναι πάνω από 20% και παρόλα αυτά, ενώ 
υπάρχουν άνεργοι και εξειδικευμένοι και παιδιά που έχουνε κάθε όρεξη να προσφέρουνε δεν 
τους δίνουμε τη δυνατότητα για μόνιμη και σταθερή εργασία. Και άμα συζητήσετε με όλους 
τους υπαλλήλους και το ξέρετε καλύτερα από μένα όλοι θέλουν να υπάρχουνε μόνιμες και 
σταθερές θέσεις εργασίας για να μπορέσει να βγει μια δουλειά και όχι κάθε φορά αυτό: ¨μας 
γύγαν οκτάμηνα, δίμηνα¨ και έγινε όλο αυτό το ζήτημα.  

Και δυστυχώς με το νομοσχέδιο που κουβεντιάζεται τώρα, αυτή τη βδομάδα στη Βουλή, όλος 
αυτός ο προβληματισμός με την υποστελέχωση, θα περάσουν η πλειοψηφία αυτών των 
Υπηρεσιών πολύ εύκολα πλέον με τα νέα Δημοτικά Συμβούλια σε ιδιώτες. Δηλαδή και στο 
Πράσινο και στα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν τον Δήμο.  Και γι’ αυτό γίνονται και οι 
απεργίες τους ΟΤΑ και στην Καθαριότητα, αυτές τις δύο μέρες.  

Ελπίζουμε να μην ενεργοποιήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, κάτω απ’ το βάρος των 
προβλημάτων, την ιδιωτικοποίηση των πάντων πάνω στα προβλήματα που έρχονται.  

Γι’ αυτό και εμείς στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους αλλά και στους οκταμηνίτες 
για τα ζητήματα που τους αφορούν.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας. 

 
Αυτές τις ημέρες θα προσληφθούν από την 3Κ από 40 και πλέον εργαζόμενοι. Πού 
θα απορροφηθούν όλοι; Στον τομέα της Καθαριότητας. Έτσι για να υπάρχει μια 

διαβεβαίωση και μια ησυχία. Βεβαίως κάποιοι μπορεί να πάνε και στο Πράσινο γιατί και το 
Πράσινο έχει ελάχιστο προσωπικό.  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  
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Σε ό,τι αφορά το δίμηνο, πριν από ένα μήνα ήμασταν βέβαιοι ότι δεν θα επεκταθούν οι 
συμβάσεις από την Κοινωφελή Εργασία στους εργαζόμενους που είχαμε; Ακουγότανε και αυτό. 
Πώς να προγραμματίσεις, λοιπόν;  

Εε προγραμματίσαμε αφού καταλάβαμε και συνειδητοποιήσαμε ότι δεν πρόκειται να 
ανανεωθούν οι συμβάσεις μέσω της Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ, προγραμματίσαμε 
εκτάκτως να πάρουμε και τους δημηνίτες, για να μπορούν, κυρίως η Τεχνική Υπηρεσία να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που έχει. Πολύ απλό.  

 
Ευχαριστούμε, κ. Μπάκα.  

Προχωράμε στην ψηφοφορία.   

«Καλαμάτα Μπροστά»;  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, Υπέρ. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρότυπος Δήμος»;  
 
ΦΩΝΗ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Ξεκινάμε»;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρωτεύουσα Δύναμη»;  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΤΑΘΑΝΑΣΗ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Λευκό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα, Τόπος Ζωής»;  
 
ΚΟΥΖΗ : Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαϊκή Συσπείρωση»;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κατά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα  Πόλη Ενωμένη»;  
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Θα μου επιτρέψετε μόνο ένα λεπτό να αιτιολογήσω την ψήφο μου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι τώρα, είναι η ψηφοφορία.  
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: ¨Όχι¨, εντάξει. 
 
ΦΩΝΕΣ: Μπορεί να αιτιολογήσει…… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έπρεπε να πάρει το λόγο πριν.  
 
ΦΩΝΕΣ: …….(δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εντάξει, ελάτε, δικαιολόγησε την ψήφο σου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Είμαι κάθετος απέναντι στην…,  θεωρώ ομηρία των διμήνων, των τετραμήνων 
ή οτιδήποτε άλλο, βέβαια σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο καθορίζονται αυτά, οι 

σχέσεις εργασίας, σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει ένας κομματικός μηχανισμός ο οποίος είναι το 
ΚΚΕ το οποίο έχει μια σταθερή βάση όλα αυτά τα χρόνια και λέει τα ίδια πράγματα, το 95% 
υπόλοιπο είναι υπερκαπιταλιστές, οπότε αναγκαστικά είμαστε στο Ναι.  

 
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; ¨Κατά¨.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κλάδης; 
 
ΚΛΑΔΗΣ: Υπέρ.  
 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της  διαλογικής  συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, μεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων, με τους συμβούλους της 
της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ 
ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ» & 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» και τον κ. Κλάδη να τάσσονται ΥΠΕΡ, τους συμβούλους των 
δημοτικών παρατάξεων «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» & «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» να 
τάσσονται ΚΑΤΑ, ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
«ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»  

κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, συνολικού αριθμού δεκαεννέα 
(19) ατόμων, με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης 
διάρκειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007:  

- ενός (1) ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού 

- δύο (2) ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (Καλουπατζήδες) 

- δύο (2) ΔΕ  Τεχνιτών Πλακοστρώσεων 

- ενός (1) ΔΕ Χειριστή JCB 

- ενός (1) ΥΕ Εργάτη 

- δύο  (2) ΔΕ Ξυλουργών 

- ενός (1) ΔΕ Βοηθού Ξυλουργού 

- δύο (2) ΔΕ Σιδηρουργών 

- ενός (1) ΔΕ Υδραυλικού 

- δύο (2) ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 

- ενός (1) ΔΕ Τεχνίτη Οικοδόμων (Σοβατζή) 

- δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων 

- ενός (1) ΔΕ Οδηγού- Χειριστή Καλαθοφόρου   

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
στους τομείς συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών των κοινοχρήστων 
χώρων (πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων, δρόμων, πινακίδες κυκλοφοριακής 
σήμανσης, κοινόχρηστων χώρων κλπ.) και κτιρίων αρμοδιότητας του Δήμου 
Καλαμάτας (σχολικά κτίρια κ.λπ.), με δεδομένη την υποστελέχωση της 
συγκεκριμένης υπηρεσίας σε εργατοτεχνικό προσωπικό, 

για τη μισθοδοσία και τις ασφαλιστικές εισφορές των οποίων θα διατεθούν 
πιστώσεις από τους Κ.Α.  30.6041 και 30.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2019, και αντιστοίχως του οικ. έτους 2020,   
 
σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην καταχωρούμενη αναλυτικά 
στο ιστορικό της απόφασης αυτής από 17-10-2018 εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου 
Καλαμάτας και την από 16-10-2019 εισήγηση  του Αντιδημάρχου Συντήρησης 
Υποδομών & Δημοτικών Ενοτήτων κ. Μαστραγγελόπουλου Δημητρίου που 
εμπεριέχεται στην εν λόγω υπηρεσιακή εισήγηση.  
 
 
 
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. Δούβας Ιωάννης 

  9. Δρούγας Παντελής 

  10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  11. Κανάκης Βασίλειος 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας 

  13. Κλάδης Παύλος 

  14. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  15. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  16. Κουκούτσης Δημήτριος 

  17. Λαζαρίδης Γεώργιος 
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  18. Λιάππας Λεωνίδας 

  19. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  20. Μαλαπάνη Μαρία 

  21. Μαρινάκης Σαράντος 

  22. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  23. Μπάκας Δημήτριος 

  24. Μπάκας Ιωάννης 

  25. Μπαρούνη Μαρία 

  26. Μπασακίδης Νικόλαος 

  27. Μπεχράκης Σταμάτης 

  28. Νιάρχος Αναστάσιος 

  29. Οικονομάκος Δημήτριος 

  30. Οικονομάκου Μαρία 

  31. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  32. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  33. Σωφρονάς Γεώργιος 

  34. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  35. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  36. Φάβας Γεώργιος 

  37. Φαββατάς Δημήτριος 

  38. Χειλάς Παναγιώτης 

  39. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 30 Οκτωβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 


