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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  01/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  45/2019 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην 

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 1η/2019 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 

1402/11-01-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Μπουζιάνης Παύλος, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην 

υπ’ αριθμ. 1 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) 

Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Βγενής Χαράλαμπος, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής 

Γεώργιος, 10) Γεωργακίλας Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 45 απόφαση), 11) 

Γιαννόπουλος Παναγιώτης,  12) Γυφτέας Ηλίας, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) Καμβυσίδης Ιωάννης, 17) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – 

Ελευθερία, 18) Καραγιάννης Ανδρέας,  19) Καρβέλης Γεώργιος, 20) Κουτίβας Ηλίας, 21) 

Λιάππα Χρυσή, 22) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος,  23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) Μπάκας 

Ιωάννης, 25) Μπασακίδης Νικόλαος,  26) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 27) 

Μπεχράκης Σταμάτης, 28) Μπούχαλης Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος  (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 6 απόφαση), 30) Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Ντίντα Παναγιώτα, 32)  

Οικονομάκος Δημήτριος, 33) Οικονομάκου Μαρία,  34) Πολίτης Δημήτριος, 35) Σταματόπουλος 

Ευστάθιος, 36) Φαββατάς Δημήτριος και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βεργινάδη Μαρία, 2) 

Δημητρούλιας Γεώργιος, 3) Δούζης Ιωάννης και 4) Φάβας Γεώργιος.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:  1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία 

και 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι  οποίοι  παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. 
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 Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των  Τοπικών Κοινοτήτων: 

1) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος,  2) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός,  

3) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 

5) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 6) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 7) Λεΐκων 

κ. Τσαούσης Αθανάσιος,  8) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 9) Αρφαρών κ. Φέστας 

Κων/νος, 

ενώ  δεν  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων:  

1) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος, 2) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 3) Πλατέος κ. Νίκας 

Νικόλαος, 4) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης και  5)  Άνθειας κ. Φλέσσας Δημήτριος. 

 Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης    

κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Νέδουσας κ. Βαρελάς 

Αριστείδης, 4) Ασπροπουλιάς  κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος,  5) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας 

Θεόδωρος, 6) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 7) Βελανιδιάς  κ. Μπαρούνης Γεώργιος, 

8)  Σταματινού κα Μπούρα Ελένη,  9) Ανεμόμυλου  κ. Μυλωνάς Νικόλαος και 10)  

Αλαγονίας κ. Ροβολής Αναστάσιος,   

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεμισίας κ.  

Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 3) Πηδήματος κ. Κάργας 

Γεώργιος, 4)  Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 5) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 6) 

Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 7) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης και 8) Αλωνίων 

κ. Χριστόπουλος Βασίλειος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 42ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 
 
Η από 14/1/2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, διοίκησης & Προσωπικού της 
διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση 
μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτή με αριθμ. πρωτ. 852/7.1.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου και με αριθ. πρωτ. 
1574/11.1.2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας  

ΣΧΕΤ:   Το 852/7.1.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 

Οχημάτων του Δήμου 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η        

  

        Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αποκομιδής των 

απορριμμάτων και της καθαριότητας του Δήμου πρόκειται να προσλάβει έξι (6) ΔΕ Χειριστές 

Μηχανημάτων, δεκατρείς (13) ΔΕ Οδηγούς και εικοσιπέντε (25) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας με 

συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου έως οκτώ μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 

του Ν. 3584/2007.        

        Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης των προσλήψεων αυτών αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση 

του Διευθυντή Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας» 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, με την 843/2018 πράξη του, αποφάσισε την πρόσληψη 
27 συνολικά ατόμων, ήτοι 3 χειριστών μηχανημάτων, 8 οδηγών και 16 εργατών 
καθαριότητας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 2 
μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν δημιουργηθεί στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας του Δήμου λόγω της καθυστέρησης έκδοσης των οριστικών πινάκων 
επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού 
Συμβουλίου επικυρώθηκε με την 287320/24-12-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου μετά το 76302/20-12-
2018 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη την καθυστέρηση 
έκδοσης των οριστικών πινάκων επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018, θεώρησε ότι ο 
Δήμος Καλαμάτας μπορούσε, κατ  ́εξαίρεση, να προβεί σε νέα σύναψη συμβάσεων, διάρκειας 
2 μηνών, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Το «κατ  ́ εξαίρεση» της έγκρισης της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
οφείλεται στο γεγονός ότι είχε προηγηθεί ανάλογη πρόσληψη προσωπικού, πριν μικρό 
χρονικό διάστημα, με τις ίδιες διατάξεις οι οποίες, σύμφωνα με την ερμηνεία τους από το 
Υπουργείο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν επιτρέπουν αυτή την επανάληψη. Όμως, 
πρέπει να επισημανθεί ότι η υλοποίηση και αυτής της απόφασης δίνει, πάλι, προσωρινή μόνο 
λύση αφού η χρονική διάρκειά της ολοκληρώνεται με την πάροδο των 2 μηνών, δηλαδή στα 
τέλη του προσεχούς Φεβρουαρίου για τον κύριο όγκο των προσληφθέντων που ξεκίνησαν 
την εργασία τους στα τέλη του παρελθόντος Δεκεμβρίου. Είναι πολύ πιθανό, αν όχι βέβαιο, 
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ότι, με την πάροδο και αυτού του 2μήνου δεν θα έχουν αναλάβει υπηρεσία οι επιτυχόντες 
των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 3Κ/2018 γιατί, ακόμα και αν έχουν εκδοθεί οι 
πίνακες αυτοί, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που προαπαιτούνται για να 
αναλάβουν υπηρεσία οι επιτυχόντες.  Συνεπώς, ο Δήμος Καλαμάτας θα βρεθεί πάλι μπροστά 
στο ίδιο πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου οφείλει να ενεργήσει από τώρα. 

Για την επιλογή της καταλληλότερης αντίδρασης του Δήμου είναι σκόπιμη η αναλυτική 
υπενθύμιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα: 

α) Ο Δήμος Καλαμάτας εντάχθηκε στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 44 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (6 χειριστών 
μηχανημάτων, 13 οδηγών και 25 εργατών καθαριότητας). Από τις αρχές Μαρτίου 2018, με τη 
λήξη των συμβάσεων των μέχρι τότε υπηρετούντων συμβασιούχων, σταδιακά, 
παρουσιάστηκαν, ανέλαβαν υπηρεσία και υπηρετούν σήμερα μόνον 17 (3 χειριστές 
μηχανημάτων, 5 οδηγοί και 9 εργάτες καθαριότητας) προερχόμενοι από τους εκδοθέντες 
πίνακες προσωρινά επιτυχόντων. Οι υπόλοιποι 27 (44-17) δεν υπηρετούν σήμερα είτε γιατί 
έκαναν χρήση του δικαιώματός τους να προσέλθουν με την έκδοση των πινάκων οριστικά 
επιτυχόντων είτε γιατί δεν είχαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (κυρίως τον σωστό τίτλο 
σπουδών) κ.λπ 

β) Ο Δήμος, αρχικά, κάλυψε την παρουσιασθείσα αυτή έλλειψη προσωπικού με τους 
προηγούμενους συμβασιούχους οι οποίοι μπορεί να απομακρύνθηκαν την 1η Μαρτίου 2018, 
όμως, ανέλαβαν αμέσως πάλι υπηρεσία, μετά από προσωρινές διαταγές που εκδόθηκαν από 
τα δικαστήρια μέχρι την εκδίκαση των προσωρινών μέτρων τα οποία είχαν ζητήσει. 

γ) Το σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στις 6 Ιουλίου 2018, όταν απορρίφθηκε από το 
δικαστήριο το αίτημα προσωρινών μέτρων των προηγούμενων συμβασιούχων. Ο Δήμος, 
τότε, κάλυψε τη δημιουργηθείσα έλλειψη προσωπικού όταν, με την 446/2018 απόφαση του 
Δημοτικού του Συμβουλίου, προσέφυγε στην πρόσληψη των απαιτούμενων υπαλλήλων με 
2μηνες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007. Η απόφαση 
αυτή επικυρώθηκε με την 146515/17-07-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

δ) Όμως η δίμηνη διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων έληξε χωρίς να έχουν εκδοθεί οι 
πίνακες των οριστικά επιτυχόντων και το πρόβλημα επανήλθε. Πριν τη λήξη των παραπάνω 
συμβάσεων, ο Δήμος Καλαμάτας επιχείρησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τον ίδιο 
προηγούμενο τρόπο των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 πλην όμως ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν ενέκρινε την 588/2018 αντίστοιχη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι υπηρεσίες του προφορικά παρέπεμψαν,  ως 
μοναδική λύση, στις διατάξεις του άρθρου 212 του ίδιου νόμου οι οποίες αναφέρονται στην 
πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες στην περίπτωση που νομός 
ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως 
συνέβαινε, την περίοδο εκείνη, στον Δήμο Καλαμάτας . Έτσι ο Δήμος επανήλθε και με την 
593/2018 νέα απόφασή του προσέλαβε τους  εργαζόμενους που του έλειπαν, σε σχέση με το 
συνολικό αριθμό των 44 του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με διάρκεια συμβάσεων έως την 7η 
Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία προβλεπόμενης λήξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, 
σύμφωνα με την ισχύουσα, τότε, απόφαση του κ. Περιφερειάρχη. Η απόφαση αυτή 
επικυρώθηκε με την 204504/27-09-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 

ε) Το πρόβλημα επανήλθε μετά την παρέλευση της 7ης Δεκεμβρίου 2018 αφού δεν 
παρατάθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παρά το αίτημα του Δήμου Καλαμάτας, ώστε, 
πέραν της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργούνται από την 
παντελή έλλειψη υποδομών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αναφορικά με τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, να αντιμετωπισθεί και το θέμα της αναγκαίας πρόσληψης προσωπικού μέσα 
από τις προηγούμενα χρησιμοποιηθείσες διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 που 
δεν έχουν τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 206 του ίδιου νόμου. Όμως, 
παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης δεν έχει δοθεί, μέχρι σήμερα, παρά το 
συνεχιζόμενο αίτημα του Δήμου Καλαμάτας, και έτσι ο Δήμος προσέφυγε, και πάλι, στις 
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διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, ως τη μοναδική λύση, μετά από συνεννόηση με 
το Υπουργείο Εσωτερικών και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Έτσι, η ληφθείσα 843/2018 
σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας επικυρώθηκε με την 287320/24-12-
2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά το 76302/20-12-2018 
έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη του. 

στ)  Στις παραμέτρους του προβλήματος πρέπει να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι, οι 17 
εργαζόμενοι που υπηρετούν, σήμερα, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και προέρχονται 
από τους πίνακες προσωρινά επιτυχόντων μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται μόνο μέχρι 
την έκδοση των πινάκων των οριστικά επιτυχόντων και όχι μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας 
των νεοπροσλαμβανόμενων, σύμφωνα με την ισχύουσα ρύθμιση του Υπουργείου 
Εσωτερικών (άρθρο 77 του Ν. 4582/2018).  

Αυτό συνεπάγεται ότι, στα τέλη του προσεχούς Φεβρουαρίου 2019, όταν θα αρχίσουν να 
φεύγουν οι 27 με 2μηνη σύμβαση, σύμφωνα με την 843/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου (το αληθές είναι 24 διότι δεν ανταποκρίθηκε κανένας μέχρι σήμερα, εκ των 3 
προβλεπόμενων χειριστών μηχανημάτων, να εργαστεί με 2μηνη σύμβαση), θα έχουν, ήδη, 
φύγει και οι 17 των προσωρινών πινάκων  εκτός και αν, μέχρι τότε, δεν έχουν εκδοθεί, ακόμα, 
οι οριστικοί πίνακες ή έχει κάνει κάποια διορθωτική ρύθμιση το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο 
Δήμος, όμως, οφείλει να σκεφθεί την πιθανότητα να αντιμετωπίσει, τότε, το μεγαλύτερο 
πρόβλημα και πρέπει, από τώρα, να προνοήσει για την προσφορότερη λύση ώστε να μην 
μείνει χωρίς το απαιτούμενο προσωπικό με συνέπεια την αδυναμία αποκομιδής των 
απορριμμάτων με τους συνεπαγόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 
 
Μετά την εκτίμηση όλων των προεκτεθέντων φαίνεται ότι: 
 
1) Ο Δήμος Καλαμάτας θα βρεθεί και πάλι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μπροστά στο 

πρόβλημα έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού καθαριότητας, ακόμα και των 44 
συνολικά ατόμων που έχουν προβλεφθεί στην προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. 

2) Δεν είναι παραδεκτή, από τους ελέγχοντες τον Δήμο φορείς, για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, η χρήση πάλι των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που 
αφορούν σε προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ( συμβάσεις 
μέχρι 2 μήνες) παρά μόνο κατ  ́εξαίρεση, χωρίς να είναι εξασφαλισμένη η εξαίρεση για 
δεύτερη συνεχόμενη φορά. 

3) Δεν είναι δυνατή η χρήση των διατάξεων του άρθρου 212 του ίδιου παραπάνω νόμου, 
όπως έγινε σε προηγούμενο στάδιο, γιατί προϋποθέτει την κήρυξη του Δήμου σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Εκκρεμεί, βέβαια, η 
απάντηση στο σχετικό αίτημα του Δήμου Καλαμάτας. 

4) Για την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων αντιμετώπισης του προβλήματος, μετά από 
συνεννόηση και με τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι σκόπιμη η χρήση 
των διατάξεων και του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 που αφορούν σε πρόσληψη 
προσωπικού για αντιμετώπιση εποχικών - περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών. 
Πρόκειται, δηλαδή, για τη χρησιμοποίηση των διατάξεων πρόσληψης προσωπικού των 
παρ. 2-17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ), όπως ισχύουν σήμερα, με χρονικό 
ορίζοντα μέχρι 8 μήνες και με διαδικασίες που απαιτούν χρόνο, για αυτό και πρέπει η 
συντομότερη δυνατή εκκίνησή τους. Σε περίπτωση δε αδυναμίας έγκαιρης εφαρμογής 
τους, λόγω των χρονοβόρων απαιτήσεών τους, θα θεμελιωθεί ένα επιπλέον επιχείρημα 
για την χρησιμοποίηση, κατ  ́ εξαίρεση, των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 
3584/2007, για μια ακόμα φορά. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, προτείνω την υποβολή εισήγησης στην πρώτη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοικητικών 
και Οικονομικών, για την πρόσληψη 6 χειριστών μηχανημάτων, 13 οδηγών και 25 εργατών 
καθαριότητας, για χρονικό διάστημα από τη λήξη της απασχόλησης των σήμερα 
υπηρετούντων συμβασιούχων εργαζόμενων, προερχόμενων είτε από την 843/2018 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου είτε από τους πίνακες προσωρινά επιτυχόντων της προκήρυξης 
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3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (εφόσον, βέβαια, δημιουργηθεί και για αυτούς, τους δεύτερους, 
πρόβλημα), μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τους αντίστοιχους εργαζόμενους που θα 
προκύψουν από τους πίνακες οριστικά επιτυχόντων της παραπάνω προκήρυξης. 
Εξυπακούεται ότι το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί δεν θα ξεπεράσει το 8μηνο. 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 

2) την με αριθ. πρωτ. 1574/11.1.2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

3) τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 

εισηγούμαστε την αποστολή αιτήματος προς το Υπ. Εσωτερικών για την πρόσληψη του παρακάτω 

προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, 

αναλυτικά ως εξής: έξι (6) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, δεκατριών (13) ΔΕ Οδηγών και εικοσιπέντε 

(25) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, για χρονικό διάστημα από τη λήξη της απασχόλησης των σήμερα 

υπηρετούντων συμβασιούχων εργαζόμενων, προερχόμενων είτε από την 843/2018 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου είτε από τους πίνακες προσωρινά επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του 

ΑΣΕΠ (εφόσον, δημιουργηθεί και για αυτούς, τους δεύτερους, πρόβλημα), μέχρι την ανάληψη 

υπηρεσίας από τους αντίστοιχους εργαζομένους που θα προκύψουν από τους πίνακες οριστικά 

επιτυχόντων της παραπάνω προκήρυξης και με ανώτατο όριο απασχόλησης έως οκτώ (8) μήνες. 

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τους εξής κωδικούς αριθμούς εξόδων 

του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019: 

1. 20.6041 

2. 20.6054.04 

 

 Ο Διευθυντής Διοικητικών                              Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης – Ανάπτυξης,                                                                                               

                                                                       Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

         

 Παύλος Κασσάς                                                                   Αθανάσιος Ηλιόπουλος        

 

 

 

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλόπουλε. 

 
Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι οριστικοί πίνακες  της 3Κ, πρέπει να 
πάρουμε πάλι μία απόφαση για 44, ώστε το Φεβρουάριο αν χρειαστεί και 

δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία να μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό να μαζεύουμε τα 
απορρίμματα στην πόλη μας.  
Αν γίνει, πρέπει να πάρουμε έγκριση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά;  

 
Ψηφίζουμε Λευκό γιατί είμαστε κατά σε αυτές τις μορφές εργασίας που 
υπάρχουνε.       

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  



Συνεδρίαση : 01/2019     Πέμπτη  17 / 01  / 2019                        ΑΠΟΦΑΣΗ  45/2019 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  7 

 
Κύριε Οικονομάκο;  

 
Λευκό. 
Πρόκειται περί κατάντιας αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν μπορεί η Κυβέρνηση 

να μην έχει μια προκήρυξη τόσον καιρό και να είμαστε με δίμηνα, οκτάμηνα και ξανά αυτό,  να 
ξαναπαρακαλάμε και να ξανακάνουμε εισηγήσεις, να ασχολούμαστε όλη την ώρα και διάφορα 
τέτοια.    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε αλλά είναι αναγκαιότητα. Γιατί δεν ψηφίζετε υπέρ της ανάγκης;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Τι ¨Υπέρ¨; Το Υπουργείο είναι το θέμα μας. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το ΑΣΕΠ, δεν έχει βγάλει ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Τι να τα βγάλει; Έξι (6) μήνες τα βγάζει.   

 
Κύριε Αντωνόπουλε. ¨Λευκό¨. 
Κύριε Βγενή. 

 
ΒΓΕΝΗΣ: Υπέρ. 

 
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 
Κύριε Χριστόπουλε. 

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του  την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων, την με 
αριθ. πρωτ. 1574/11.1.2019 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου καθώς επίσης 
και τις διατάξεις των άρθρων 205 του Ν. 3584/2007 και 65 του Ν. 3852/2010, μεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων, με τους συμβούλους της 
πλειοψηφίας και της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και τον κ. 
Βγενή  να τάσσονται ΥΠΕΡ και τους συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ να δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,   

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει την αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την 
πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του 
Δήμου Καλαμάτας, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, αναλυτικά ως εξής: 
έξι (6) ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, δεκατριών (13) ΔΕ Οδηγών και εικοσιπέντε 
(25) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, για χρονικό διάστημα 
από τη λήξη της απασχόλησης των σήμερα υπηρετούντων συμβασιούχων 
εργαζόμενων, προερχόμενων είτε από την 843/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου είτε από τους πίνακες προσωρινά επιτυχόντων της προκήρυξης 
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (εφόσον, δημιουργηθεί και για αυτούς, τους δεύτερους, 
πρόβλημα), μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τους αντίστοιχους εργαζομένους 
που θα προκύψουν από τους πίνακες οριστικά επιτυχόντων της παραπάνω 
προκήρυξης και με ανώτατο όριο απασχόλησης έως οκτώ (8) μήνες, 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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η  δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τους Κ.Α. 
εξόδων 20.6041 και  20.6054.04, του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2019,  
 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου 
της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής και στην οποία εμπεριέχεται και το με 
αριθμ. πρωτ. 852/7.1.2019 σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπουζιάνης Παύλος  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  5. Βγενής Χαράλαμπος  

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  7. Βουτσής Γεώργιος  

  8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  9. Γυφτέας Ηλίας 

  10. Δημόπουλος Δημήτριος  

  11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  12. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  13. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  14. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  15. Καραγιάννης Ανδρέας  

  16. Καρβέλης Γεώργιος  

  17. Κουτίβας Ηλίας  

  18. Λιάππα Χρυσή 

  19. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  20. Μαρινάκης Σαράντος  

  21. Μπάκας Ιωάννης 

  22. Μπασακίδης Νικόλαος  
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  23. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  24. Μπεχράκης Σταμάτης  

  25. Μπούχαλης Δημήτριος  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονομάκος Δημήτριος  

  29. Οικονομάκου Μαρία  

  30. Πολίτης Δημήτριος  

  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  32. Φαββατάς Δημήτριος  

  33. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 21 Ιανουαρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 

  


