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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  6/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  129/2018 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στην «Αίθουσα 
Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 6η/2018 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 
11823/16-03-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 
Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος,  2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 184 απόφαση), 4) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βγενής 
Χαράλαμπος, 6) Βεργινάδη Μαρία, 7) Βεργόπουλος Δημήτριος,  8) Βουτσής Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 147 απόφαση),  9) Γεωργακίλας Κων/νος, 10) Γιαννόπουλος 
Παναγιώτης, 11) Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 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) Μπεχράκης Σταμάτης 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 134 απόφαση), 27) Μπουζιάνης Παύλος, 28) Μπούχαλης 
Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 30) Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) 
Οικονομάκος Δημήτριος, 33) Οικονομάκου Μαρία, 34) Πολίτης Δημήτριος, 35) Φάβας 
Γεώργιος, 36)  Φαββατάς Δημήτριος και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ 
αριθμ. 134 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 153 απόφαση).  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης, 
2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 3) Μπελογιάννη – 
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία και 4)  Σταματόπουλος Ευστάθιος. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η 
οποία  παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος 
ο οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος  της Τοπικής Κοινότητας  
Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης ο οποίος 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 
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 εκτός ημερησίας 

διάταξης θέμα που το Σώμα ομόφωνα αποδέχθηκε  να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα 

λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση. 
 
Η από 31-3-2018 σχετική εισήγηση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και 
Αμαξοστασίου του Δήμου  έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

«Θέμα : Πρόσληψη προσωπικού με 2μηνη απασχόληση. 

 

Είναι γνωστό ότι, την 31η Μαρτίου 2018, ολοκληρώνεται η σύμβαση απασχόλησης των 47 
εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, των οποίων οι συμβάσεις ξεκίνησαν το 
2015 και έτυχαν διαδοχικών παρατάσεων με κυβερνητικές αποφάσεις. Οι εργαζόμενοι αυτοί, 
26 εργάτες καθαριότητας, 14 οδηγοί και 7 χειριστές μηχανημάτων, εργάζονται στην υπηρεσία 
καθαριότητας και μετά την 31-03-2018 το αντικείμενό τους θα αναλάβουν να εκτελούν οι 
επιτυχόντες του σχετικού διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, 
στους οποίους μπορεί να συμπεριλαμβάνονται και οι σήμερα απασχολούμενοι. Επειδή, όμως, η 
καταληκτική προθεσμία πλησιάζει χωρίς ακόμα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής 
των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, δημιουργείται βάσιμη ανησυχία για την πιθανή ύπαρξη 
χρονικού κενού από τη λήξη των σημερινών συμβάσεων μέχρι την πρόσληψη των 
επιτυχόντων. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην ομαλή 
συνέχιση της λειτουργίας του Δήμου, μάλιστα τις ημέρες των εορτών του Πάσχα! Χωρίς 
έγκαιρη αναπλήρωση των αποχωρούντων εργαζόμενων, η υπηρεσία δεν μπορεί να εκτελεστεί 
με ότι αυτό συνεπάγεται για την αισθητική της πόλης αλλά, κυρίως, για τη δημόσια υγεία. 
 
Παρά τις μέχρι σήμερα προσπάθειες ενημέρωσης, υπάρχει μεγάλη ασάφεια για τη διαδικασία 
που θα εξελιχθούν τα πράγματα και, ταυτόχρονα, μεγάλη ανησυχία. Πληροφορίες από το 
ΑΣΕΠ αναφέρουν ότι, από 01-04-2018, θα αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων 
ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι δρομολογείται νέα σύμβαση των ήδη υπηρετούντων, 
πέραν της 31-03-2018, μέχρι την ολοκλήρωση των προσλήψεων του διαγωνισμού. 
 
Μετά από αυτά, κρίνεται σκόπιμη η έγκαιρη λήψη, από το Δημοτικό Συμβούλιο, απόφασης 
πρόσληψης 26 εργατών καθαριότητας, 14 οδηγών και 7 χειριστών με 2μηνη σύμβαση για την 
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης κάλυψης του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος 
του κενού μεταξύ της αποχώρησης των ήδη υπηρετούντων συμβασιούχων και της πρόσληψης 
των επιτυχόντων του διενεργηθέντος διαγωνισμού γιατί διαφορετικά η υπηρεσία καθαριότητας 
δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει με τις γνωστές συνέπειες δημιουργίας κινδύνων για τη 
δημόσια υγεία! Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση που υπάρξει έγκαιρη διευθέτηση δεν θα 
ενεργοποιηθεί η απόφαση αυτή. 

 

                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» 
 
 
 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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Αφορά την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης. Έχω 
ενημερώσει, έχουμε ενημερώσει μαζί με τον Διευθυντή τους επικεφαλής, 

31/3ου του 2018 ολοκληρώνονται οι συμβάσεις των εργαζόμενων που έχουμε πάνω στην 
καθαριότητα, 47 άτομα θα σταματήσουν να δουλεύουν, δεν ξέρουμε αν θα έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τότε η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, πιστεύουμε ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί, παρόλα αυτά 
που μας λέει το Υπουργείο ότι 1η/4ου θα έχουνε ανακοινωθεί οι προσωρινοί πίνακες, απλά να 
το έχουμε να μην τρέχουμε σε άλλη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου  και αν χρειαστεί θα 
κοιτάξουμε αν είναι δυνατόν να πάρουμε τους ίδιους, αυτούς που δουλεύουνε με παράταση.  

 
Καμία ερώτηση θέλει κάποιος;  
Κύριε Μάκαρη, ορίστε.  

 
Συμφωνούμε με την άποψη του Αντιδημάρχου, σαφώς χρειάζονται αυτοί οι 
άνθρωποι στην καθαριότητα και οπωσδήποτε να εξασφαλίσουμε την εργασία τους 

μέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Εννοείται, συμφωνούμε.  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) λύση η κυβέρνηση. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ:  Μέχρι να δώσει λύση η κυβέρνηση, βεβαίως.  

 
Ευχαριστώ.  
Κάποιος άλλος θέλει κάτι;  

Κύριε Αντωνόπουλε ορίστε.  
Συγγνώμη, κ. Οικονομάκο,  συγγνώμη. 

 
Εντάξει, συμφωνούμε στο προ ημερησίας να μπει. Τώρα στην ουσία του 
θέματος.  

Για άλλη μια φορά οι άνθρωποι αυτοί είναι όμηροι. Ενώ περιμένανε τόσο καιρό να γίνει η 
προκήρυξη, αργούσε η προκήρυξη, ξαναργούσε και ξαναργούσε και μετά από τους αγώνες του 
Καλοκαιριού τελικά προχώρησε. Εμείς θεωρούμε ότι παίχτηκε ένα παιχνίδι, δηλαδή άνεργοι 
εναντίον συμβασιούχων κλπ, ο φτωχός στον φτωχό, δηλαδή, όλο αυτό το διάστημα, με αυτή 
την προκήρυξη, να υπάρχει μια αντιπαλότητα για το ποιος θα πάρει τα μόρια και ποιος θα 
πάρει τη δουλειά από τον ΑΣΕΠ. 
Εμείς λέμε ότι πρέπει να παραμείνουνε και οι παρατασιούχοι αλλά και να προχωρήσει άμεσα 
και γρήγορα το ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να μπούνε στη δουλειά όσοι πληρούν τα κριτήρια.  
Πάνω σ’ αυτό το θέμα είναι ότι ενώ η κυβέρνηση φαίνεται να κάνει κάτι φιλολαϊκό, ουσιαστικά 
από τους 10.000 που υπάρχουν ήδη στην καθαριότητα θα πάρει γύρω στους 6.000 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και άλλους 2.000, θα πεταχτούν έξω περίπου 2 με 3.000 
πανελλαδικά από τις θέσεις που υπάρχουνε, που είναι ήδη μειωμένες και δεν επαρκούν ούτε 
για το Δήμο Καλαμάτας, ούτε για κανέναν άλλο Δήμο.  
Αυτή είναι η ουσία, δηλαδή, του όλου θέματος, έπρεπε να έχει δοθεί μια λύση, τέλος πάντων, 
να συμφωνήσουμε σ’ αυτό, στους δύο μήνες παράταση και να είμαστε έτοιμοι γιατί αλλιώς δεν 
γίνεται, αλλά να κάνουμε και όλες τις ενέργειες από κει και μετά, μετά τον ΑΣΕΠ να δούμε και 
αν μπορέσουμε να τους κρατήσουμε και όλους τους ανθρώπους.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Μπρεδήμα, ορίστε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, συμφωνούμε με την έγκριση αυτής της απόφασης διότι το 
θέμα είναι κατεπείγον, άλλωστε είναι κοντά και στις απόψεις του Σωματείου ο 

διορισμός, η επαναπρόσληψη αυτών των ανθρώπων που ήδη υπηρετούνε.   
 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Αντωνόπουλε.  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Να ρωτήσω κάτι.    
Εμείς θεωρούμε ότι είναι επιτακτική αυτή η ανάγκη αλλά αυτή η 

κατάσταση, κ. Βασιλόπουλε, με κάποιο τρόπο πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορεί οι 
εργαζόμενοι αυτοί να δουλεύουνε συνέχεια με παρατάσεις και να είναι σε αυτή την κατάσταση. 
Το ξέρουμε όλοι, δεν είναι κάτι που είναι δικιά μας μόνο άποψη.  
Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει ένα υπόμνημα για την κατάσταση που επικρατεί,  γιατί δεν 
νομίζω να γνωρίζουνε τις συνθήκες  σύμφωνα τις οποίες δουλεύουνε στην καθαριότητα οι 
εργαζόμενοι. Είναι πολύ χειρότερες από αυτές που υπήρχαν πριν  μερικά  χρόνια. Αυτό  είναι 
το σημαντικό. Δεν δουλεύουν όπως δουλεύανε παλιά, δουλεύουν με πολύ χειρότερες 
συνθήκες.  
Ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Μπρεδήμα.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Συμφωνούμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ΟΜΟΦΩΝΑ με τις παρατηρήσεις…  

 
Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι γιατί δεν το κατάλαβα. Τη δίμηνη παράταση τη 
δίνουμε εμείς ή θα τη δώσει το Υπουργείο; Εμείς την κάνουμε τη δίμηνη 

παράταση;  
 
….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) να δώσει το Υπουργείο παράταση 
… 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Το Υπουργείο…, τρίμηνη, ήδη την έχει δώσει την τρίμηνη.  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει δώσει τίποτα, δεν έχει δώσει.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά πρέπει να είναι έτοιμος ο Δήμος με το που θα δώσει να προχωρήσει.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Το δίμηνο αυτό το δίνει ο Δήμος Καλαμάτας;  

 
Μισό λεπτό. 
 Εμείς τώρα ζητάμε πρόσληψη διμηνιτών για να καλύψουμε τις ανάγκες. Αν 

μέχρι τότε, μέχρι τις 31/3ου έχει δώσει παράταση η κυβέρνηση, εννοείται αυτό θα ισχύει, δεν 
θα κάνουμε τίποτα. Αυτό περιμένουμε. Απλά μήπως δεν δώσει παράταση, να μην τρέχουμε 
πάλι για Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
Ενημερώνω εγώ το Σώμα ότι θα δοθεί παράταση, ήδη έχει σχεδόν αποφασισθεί 
για τρίμηνη παράταση.  

 
…… μίλησα με το Υπουργείο σήμερα, δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Το 
Υπουργείο λέει ότι  θα ανακοινώσει τους προσωρινούς καταλόγους, μην λες 

……  (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε κατανοητό. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να διευκρινίσω κάτι, μισό λεπτάκι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ορίστε. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Δεν έχουμε αρμοδιότητα εμείς να παρατείνουμε συμβάσεις παρά μόνο αν το 
προβλέπει ο Νόμος, όπως έγινε με τις προηγούμενες. Ο συνάδελφος εδώ ο 

Θανάσης κοιτάζει λίγο μακριά με ποια έννοια; Αν δεν έχουνε δοθεί τα αποτελέσματα και δεν 
δώσει το κράτος με κάποια διάταξη Νόμου παράταση στις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις πρέπει 
να δούμε τι θα κάνουμε με την καθαριότητα. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Θα έχουμε μείον 
50 εργαζόμενους.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι …. (δεν ακούγεται) 

 
Μισό λεπτό, Πρόεδρε, να ενημερώσουμε.  
Βγαίνουν αύριο κάποιοι και λένε: έδωσε παράταση, έκανε το α το β. Να τα 

εξηγήσουμε.  
Λοιπόν, θα έχει πρόβλημα η καθαριότητα, θα έχει πρόβλημα η Υπηρεσία Καθαριότητας και 
ενόψει Πάσχα. Προκειμένου, λοιπόν, να είμαστε εξασφαλισμένοι από όλες τις απόψεις, διότι 
δεν νομοθετούμε όπως ξέρετε, παίρνουμε την απόφαση σήμερα και αν αύριο έρθει η 
κυβέρνηση και δώσει μία παράταση προφανώς δεν θα ισχύσει η απόφαση αυτή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό, αυτό. 

 
Αν δώσει παράταση και δεν έχουμε αποτελέσματα ΑΣΕΠ θα πάρουμε τους 
διμηνίτες. Δεν έχουμε και άλλο όπλο στα χέρια μας.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Μάκαρη.  

 
Κύριε Πρόεδρε, εννοείται ότι συμφωνούμε, απλά να τονίσω να μην μείνει κανείς 
εκτός απ’ αυτούς που έχουνε …  

 
ΦΩΝΗ: …….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εάν γίνει, εάν γίνει.  

 
Καταρχήν, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε ονομαστικά ότι θα πάρουμε τους 
συγκεκριμένους.  

Υπάρχει Επίτροπος, υπάρχει Αποκεντρωμένη, είναι πολλά πράγματα. Εμείς εντάξει, μπορεί να 
σκεφτόμαστε ότι θέλουμε…  

 
Απλά κοιτάχτε να δείτε, τώρα να είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουνε δουλέψει 
αρκετό διάστημα και να τους λέμε …  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παίρνουνε μόρια αυτοί. Δηλαδή, μήπως είναι…  
 
ΦΩΝΗ: …….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Αυτό, αυτό λέμε.  

 
 Όχι, όχι, μπορεί, μπορεί, άλλαξε, …… ακυρώθηκε αυτό. Δεν αποκλείεται 
…… (δεν ακούγεται) 

 
Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι προβλέπει η νομοθεσία. Εντάξει; Το να τους πάρουμε 
για να ικανοποιήσουμε και να μείνουν απλήρωτοι από τον επίτροπο προφανώς 

δεν θα το θέλετε. Εντάξει;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ποιος το θέλει; Κανείς δεν πρόκειται να το θέλει αυτό. 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  



Συνεδρίαση : 6/2018     Πέμπτη  22 / 03  / 2018                        ΑΠΟΦΑΣΗ  129/2018 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  6 

 Ε σας λέω, λοιπόν, ότι θα ’ρθούμε σε συνεννόηση με τον επίτροπο και με την 
Αποκεντρωμένη και θα κάνουμε ότι μπορούμε στα πλαίσια του Νόμου.  

 
Ναι, έχουμε ξαναψηφίσει όμως και παράταση, δεν είναι η πρώτη φορά.  
 

ΦΩΝΗ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Γιατί; 
 
ΦΩΝΕΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία, μην μιλάτε όλοι μαζί. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Δεν μιλάμε αλλά έχει συμβεί στο παρελθόν μια φορά. Έγινε και αυτό. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι από εμάς. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Όχι από μας, αλλά μετά από…  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Οι παρατάσεις δόθηκαν βάσει Νόμου.  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Βάσει του Νόμου, ναι, αυτό λέμε …… (δεν ακούγεται)  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Άμα βγει Νόμος ...  
 
ΦΩΝΗ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία, όχι όλοι μαζί. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Αυτό λέω και εγώ.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: … εδώ είμαστε. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ομόφωνα με τις παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι.  

 
Ναι ναι και με την επιφύλαξη αυτοί οι άνθρωποι να έχουν προτεραιότητα. Μην 
πάμε την κλασική συνταγή των διμήνων και βάλουμε όποιους θέλουμε.  
 
Έτσι κ. Βασιλόπουλε; Ομόφωνα με τις παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοι. 
   
Λοιπόν, ζητήθηκε η πρόσληψη διμηνιτών, σε περίπτωση που δεν έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ρητά, λοιπόν, να καταγραφεί στην απόφαση: αν έχει 

ολοκληρωθεί η διαδικασία δεν προσλαμβάνονται. Ρητά.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θα πάρουμε τους ίδιους; Κύριε Δήμαρχε τους ίδιους θα πάρουμε;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και θα πάρει και τους ίδιους.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Αυτό, αυτό …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την πρόσληψη είκοσι έξι (26) εργατών καθαριότητας, δεκατεσσάρων (14) 
οδηγών και επτά (7) χειριστών με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου, χρονικής 
διάρκειας δύο (2) μηνών,  

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

για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης κάλυψης του απαιτούμενου 
χρονικού διαστήματος του κενού, που τυχόν υπάρξει, μεταξύ της αποχώρησης των 
ήδη υπηρετούντων συμβασιούχων και της πρόσληψης των επιτυχόντων του 
διενεργηθέντος σχετικού διαγωνισμού, γιατί διαφορετικά η υπηρεσία καθαριότητας 
δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει με τις γνωστές συνέπειες δημιουργίας κινδύνων 
για τη δημόσια υγεία, ενώ στην περίπτωση που έγκαιρα διευθετηθεί και 
ολοκληρωθεί η διαδικασία και δεν υπάρξει το  κενό αυτό δεν θα ενεργοποιηθεί η 
παρούσα απόφαση και δεν θα γίνει η πρόσληψη,  
βάσει της εισήγησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και 
Αμαξοστασίου Δήμου Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλου Αθανάσιου και της τοποθέτησης 
του κ. Δημάρχου Καλαμάτας που καταγράφονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη  
προσωπικού  θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 20.6041 και 20.6054.04 του 
δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, αντίστοιχα. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος  Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βγενής Χαράλαμπος 

  5. Βεργινάδη Μαρία  

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  7. Βουτσής Γεώργιος 

  8. Γεωργακίλας Κων/νος  

  9. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  10. Γυφτέας  Ηλίας  

  11. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  12. Δημόπουλος Δημήτριος  

  13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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  14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  15. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  16. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  17. Καραγιάννης Ανδρέας  

  18. Καρβέλης Γεώργιος 

  19. Κουτίβας Ηλίας  

  20. Λιάππα Χρυσή  

  21. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  22. Μαρινάκης Σαράντος  

  23. Μπάκας Ιωάννης  

  24. Μπασακίδης Νικόλαος 

  25. Μπουζιάνης Παύλος 

  26. Μπούχαλης Δημήτριος  

  27. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  28. Νιάρχος Αναστάσιος  

  29. Ντίντα Παναγιώτα 

  30. Οικονομάκος  Δημήτριος   

  31. Οικονομάκου Μαρία 

  32. Πολίτης Δημήτριος  

  33. Φάβας Γεώργιος   

  34. Φαββατάς Δημήτριος  
 

Καλαμάτα, 30 Μαρτίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


