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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  02/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  85/2019 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 μ.μ., στην 

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 2η/2019 

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

4340/01-02-2019 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. 60 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 64 

απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Βεργινάδη Μαρία 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 80 απόφαση), 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 64 απόφαση), 10) Γεωργακίλας Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 53 απόφαση), 11)  Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 14) Δούζης Ιωάννης, 15) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 16) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 80 απόφαση), 17) Καμβυσίδης Ιωάννης, 18) Καντζιλιέρη  

Χριστίνα – Ελευθερία, 19) Καραγιάννης Ανδρέας, 20) Κουτίβας Ηλίας, 21) Μάκαρης Εμμανουήλ 

– Λεονάρδος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 80 απόφαση), 22) Μαρινάκης Σαράντος 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 82 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπασακίδης Νικόλαος,  

25) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 26) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 53 απόφαση), 27) Μπούχαλης Δημήτριος, 28) Μπρεδήμας Θεόδωρος  

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 51, επαναπροσέλευση στην υπ’ αριθμ. 55 απόφαση και 

αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 60 απόφαση), 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Ντίντα Παναγιώτα, 

31) Οικονομάκου Μαρία,  32) Πολίτης Δημήτριος, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 80 απόφαση), 34) Φάβας Γεώργιος και 35) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 80 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βγενής Χαράλαμπος, 

2) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Λιάππα Χρυσή, 5) Οικονομάκος 

Δημήτριος και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης. 
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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  δεν παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. 

 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) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) Αιθαίας κ. 

Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 6) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος και 7) Άμφειας κ. Φαββατάς 

Γεώργιος, 

ενώ  δεν  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων:  

1) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 2) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος, 3) 

Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 4) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 5) Αριοχωρίου κ. 

Σκούρας Παναγιώτης, 6) Αρφαρών κ. Φέστας Κων/νος και  7)  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) Αρτεμισίας κ.  Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 5)  Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 

6) Ασπροπουλιάς  κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος,  7) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, 

8) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 9) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 10) Πηγών κ. 

Μαρκόπουλος Απόστολος, 11) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 12)  Σταματινού κα 

Μπούρα Ελένη,  13) Ανεμόμυλου  κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 14)  Αλαγονίας κ. Ροβολής 

Αναστάσιος και 15) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος,   

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

Κάργας Γεώργιος, 2)  Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης και 3) Βελανιδιάς  κ. Μπαρούνης 

Γεώργιος. 

 

 

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

συνεδρίασης, απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα ο οποίος προσέρχεται 

στην υπ’ αριθμ. 52 απόφαση.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που 

το Σώμα, ομόφωνα, δέχτηκε να συζητηθεί με τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, 

με τίτλο : 

 

 Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών  και πρόσκαιρων αναγκών. 

 
Η από 7-2-2019/Δ.Υ. εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του 
Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
Θέμα : Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας. 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την 45/2019 απόφασή του, ενέκρινε την αποστολή αιτήματος 

προς το Υπουργείο Εσωτερικών 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 (εργαζόμενοι με 2μηνη σύμβαση) είτε από τους πίνακες προσωρινά 

επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τους 

αντίστοιχους εργαζόμενους που θα προκύψουν από τους πίνακες οριστικά επιτυχόντων της 

παραπάνω προκήρυξης. Η πρόσληψη των παραπάνω, συνολικά 44, εργαζόμενων προβλέπεται να 

γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, δηλαδή με τη χρησιμοποίηση των 
διατάξεων πρόσληψης προσωπικού των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ). 

 

Στην παραπάνω διαδικασία οδηγήθηκε ο Δήμος Καλαμάτας λόγω της συνεχιζόμενης καθυστέρησης 

έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσωρινή λύση πρόσληψης, με την 843/2018 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, εργαζόμενων με 2μηνες συμβάσεις, τελειώνει από τις 23 Φεβρουαρίου 2019, 

με συνέπεια ο Δήμος πάλι να αντιμετωπίσει έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού αποκομιδής των 

απορριμμάτων, χωρίς δική του ευθύνη ενώ, στο σημείο αυτό, είναι σκόπιμη η αναλυτική περιγραφή 

του δημιουργηθέντος 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) κλπ. 

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, 
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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 2μηνη 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 δόθηκε τότε, 

παρά το αίτημα του Δήμου Καλαμάτας, και έτσι ο Δήμος προσέφυγε, και πάλι, στις 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) και για τον λόγο αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η προσωρινή λύση 

πρόσληψης, με την 843/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εργαζόμενων με 2μηνες 

συμβάσεις, τελειώνει από τις 23 Φεβρουαρίου 2019, με συνέπεια ο Δήμος πάλι να αντιμετωπίσει 

έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού αποκομιδής των απορριμμάτων, χωρίς δική του ευθύνη, το 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με την 45/2019 απόφασή του, ενέκρινε την αποστολή αιτήματος 

προς το Υπουργείο Εσωτερικών 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 (2μηνες συμβάσεις) είτε από τους πίνακες προσωρινά επιτυχόντων της 

προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας από τους αντίστοιχους εργαζόμενους 

που θα προκύψουν από τους πίνακες οριστικά επιτυχόντων της παραπάνω προκήρυξης. Η πρόσληψη 

των παραπάνω, συνολικά 44, εργαζόμενων προβλέπεται να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 205 του Ν. 3584/2007, δηλαδή με τη χρησιμοποίηση των διατάξεων πρόσληψης προσωπικού 

των παρ. 2-17 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ). 

ζ) Όμως, σήμερα, 07-02-2019, παρά τις επικοινωνίες μας με το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έχει 

επιστρέψει ακόμα εγκεκριμένη η 45/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας με 

συνακόλουθη συνέπεια να μην είναι δυνατή η έγκαιρη αξιοποίησή της για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος που πάλι θα δημιουργηθεί στις 23 του τρέχοντος Φεβρουαρίου. Ως γνωστόν, ακόμα και 
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να έχουμε άμεσα εγκεκριμένη την 45/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτείται να 

μεσολαβήσει διάστημα 10 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης μέχρι τη λήξη υποβολής 
αιτήσεων καθώς και ένα ικανό διάστημα για την επεξεργασία τους και την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Όλη αυτή η προβλεπόμενη, από το νόμο, 

διαδικασία θα ολοκληρωθεί σαφώς μεταγενέστερα της 23ης Φεβρουαρίου με συνέπεια τη 

διακινδύνευση της δημόσιας υγείας αν δεν ληφθεί άλλη άμεση πρωτοβουλία. 

 

Για τους παραπάνω λόγους, προτείνεται η πρόσληψη των 44 εργαζόμενων, αναλυτικά 6 χειριστών 

μηχανημάτων, 13 οδηγών και 25 εργατών καθαριότητας, μέσω των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 

3584/2007, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας μη υπερβαίνουσας τους 2 μήνες, 

ώστε να αντιμετωπισθεί η κατεπείγουσα ανάγκη έλλειψης προσωπικού που θα δημιουργηθεί στην 

υπηρεσία καθαριότητας από τις 23 Φεβρουαρίου 2019.  
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα, το κρίσιμο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας καθαριότητας 
του Δήμου Καλαμάτας, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 94 του Ν. 3852/2010, καθώς και αυτές 
του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της σχετικής 
ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ο κ. Δημητρούλιας και 

 ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 

κατά πλειοψηφία 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού 

- είκοσι πέντε (25) εργατών καθαριότητας, 

- δεκατριών (13) οδηγών και 

- έξι (6) χειριστών μηχανημάτων  

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,  

σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 07-02-2019/Δ.Υ. γραπτή 
εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
Η δαπάνη  της  μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη 
προαναφερόμενου προσωπικού καθαριότητας  θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 
20.6041 και 20.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού, αντίστοιχα.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπουζιάνης Παύλος  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  3. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  4. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  5. Γυφτέας Ηλίας 

  6. Δημητρούλιας Γεώργιος 

  7. Δημόπουλος Δημήτριος  

  8. Δούζης Ιωάννης 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  10. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  11. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  12. Καραγιάννης Ανδρέας  

  13. Κουτίβας Ηλίας  

  14. Μπάκας Ιωάννης 

  15. Μπασακίδης Νικόλαος  

  16. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  17. Μπούχαλης Δημήτριος  

  18. Νιάρχος Αναστάσιος  

  19. Ντίντα Παναγιώτα 

  20. Οικονομάκου Μαρία  

  21. Πολίτης Δημήτριος  

  22. Φάβας Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 15 Φεβρουαρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 

  


