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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  25/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  593/2018 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 20η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην 
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 25η/2018 
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 
34778/14-09-2018 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) Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 597 απόφαση), 
3) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 597 απόφαση), 4) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 5) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 6) Βεργινάδη Μαρία, 7) Βεργόπουλος Δημήτριος, 8) 
Βουτσής Γεώργιος, 9) Γεωργακίλας Κων/νος, 10) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 11) Γυφτέας 
Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 
15) Καμβυσίδης Ιωάννης, 16)  Καραγιάννης Ανδρέας,  17) Καρβέλης Γεώργιος, 18) Κουτίβας 
Ηλίας,  19) Λιάππα Χρυσή, 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) Μαρινάκης Σαράντος, 
22) Μπάκας Ιωάννης, 23) Μπασακίδης Νικόλαος, 24) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία, 25) Μπεχράκης Σταμάτης, 26) Μπούχαλης Δημήτριος, 27) Μπρεδήμας Θεόδωρος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 593 απόφαση), 28) Ντίντα Παναγιώτα, 29)  Οικονομάκου Μαρία, 
30) Πολίτης Δημήτριος, 31) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 32) Φάβας Γεώργιος και 33) Φαββατάς 
Δημήτριος.   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  
2) Βγενής Χαράλαμπος, 3) Δούζης Ιωάννης, 4) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 5) Καντζιλιέρη  Χριστίνα 
– Ελευθερία, 6) Νιάρχος Αναστάσιος, 7) Οικονομάκος Δημήτριος και 8) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

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. 

 

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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος  αναφερόμενος στο εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο 
¨Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για την αντιμετώπιση επείγουσας ανάγκης¨, καλεί τον 
Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Αμαξοστασίου κ. Βασιλόπουλο να εξηγήσει τους 
λόγους για τους οποίους ζητείται η συζήτηση αυτού και η διαδικασία συνεχίζεται όπως 
ακολουθεί: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλόπουλε.  

 
Ευχαριστώ Πρόεδρε.  
Το κατεπείγον του θέματος έγκειται, κύριοι συνάδελφοι, ότι η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν ενέκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την 
πρόσληψη εργατών με δίμηνη απασχόληση για τη Διεύθυνση Καθαριότητας. Και σήμερα 
αναζητήσαμε τρόπο, διότι ήδη έχουν σταματήσει οι περισσότεροι, το Σάββατο σταματάνε οι 
υπόλοιποι και δεν θα μπορεί να γίνεται σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων και μας εξήγησαν 
απ’ την Αποκεντρωμένη ότι ο μόνος τρόπος είναι, εφόσον επικαλεστούμε την κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος μας, και μέχρι η πρόσληψη γίνει για δύο 
μήνες και κάτι, μέχρι τη λήξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2018. 
Και αυτή είναι η πρόταση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Μάκαρη.  

 
Και εμείς συμφωνούμε να συζητηθεί το θέμα, έτσι κι αλλιώς έχει γεμίσει ο 
Ταΰγετος σκουπίδια, μην γεμίσει και η Καλαμάτα.  
 
Λοιπόν, επειδή το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει… Ψηφοφορία όσον αφορά το 
κατεπείγον. Κύριε Μάκαρη; ¨Υπέρ¨ είπατε, το συζητάμε, έτσι;  

Κύριε Μπρεδήμα; ¨Υπέρ¨.  
Κύριε Αντωνόπουλε; Για το κατεπείγον. 

 
Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν συμφωνούμε για το κατεπείγον για τον εξής 
λόγο. 

Εμείς την προηγούμενη φορά είχαμε διαφωνήσει και εξηγούσαμε αυτούς τους λόγους, 
προφανώς που το απέρριψε, είχαμε καταψηφίσει, για τους λόγους που απέρριψε και η 
Αποκεντρωμένη.  
Καταρχήν, οι συμβάσεις αυτές των διμήνων και φάνηκε ότι δεν υπάρχει θέμα κατεπείγοντος 
γιατί συνέχεια που ρωτάμε για τα απορρίμματα μας λέει η Δημοτική Αρχή ότι όλα πάνε μια 
χαρά, για την αποκομιδή μιλάω. Στις δυο προηγούμενες συνεδριάσεις είχανε πει ότι δεν 
υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά την αποκομιδή και το πρόβλημα δεν ήταν οι διμηνίτες., 
Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα κατεπείγοντος. Ένα. Γι’ αυτό και διαφωνούμε.  

 
Ευχαριστούμε, άρα διαφωνείτε.  
Κύριε Δημητρούλια; Συμφωνείτε.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να ρωτήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το κατεπείγον θα ρωτήσετε;  

 
Να δούμε τι θα ψηφίσουμε, ναι.  
Για ποιο λόγο έγινε η απόρριψη από την Αποκεντρωμένη;  
 
Συγνώμη, για να καταλάβω τώρα. Ο επικεφαλής μάς είπε ότι συμφωνεί.  
Τώρα επανέρχεστε πάλι στο θέμα της ψηφοφορίας;  

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος όμως εδώ πέρα.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να διαφοροποιηθείτε, να ψηφίσετε διαφορετικά;  
 
Δεν θέλω να διαφοροποιηθώ, θέλω να ρωτήσω τον κ. Αντιδήμαρχο, για ποιο 
λόγο η Αποκεντρωμένη το ακύρωσε;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήστε, κ. Βασιλόπουλε.  

 
Διότι έχει προηγηθεί άλλη δίμηνη σύμβαση για τις ίδιες ανάγκες κατά την 
Αποκεντρωμένη.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Για τα ίδια άτομα.  

 
Μισό λεπτό, δεν είναι με τα ίδια άτομα, κύριε συνάδελφε, να ξέρετε τι λέτε. 
Έχει προηγηθεί ίδια σύμβαση, με άλλα άτομα, δεν έχει σημασία με ποια 

άτομα. Πήραμε δίμηνο τότε που χρειάστηκε, μόλις απολύθηκαν οι 48, φύγανε 48 πήραμε 25. 
Κάναμε τη δουλειά μας, τελείωσε το δίμηνο. Το δίμηνο απολύθηκαν οι μισοί την Τρίτη, οι 
άλλοι μισοί απολύονται το Σάββατο. Πήραμε απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο να 
ξαναπροσλάβουμε δίμηνο μέχρι να ’ρθουν οι οριστικοί πίνακες και η Αποκεντρωμένη το έκοψε 
λέγοντας ότι έχουμε πάρει δύο φορές με δίμηνη απασχόληση για το ίδιο…, ζητάμε δεύτερη 
φορά για το ίδιο θέμα. Και έτσι το έκοψε.    
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Και τώρα γιατί δεν θα το απορρίψει, κ. Αντιδήμαρχε;  

 
Είπαμε, κύριε συνάδελφε, ότι επειδή υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
προβλέπεται να προσλάβουμε δίμηνο προσωπικό μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου.   

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Έκτακτη ανάγκη ο Δήμος είναι εδώ και ένα εξάμηνο.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, εντάξει, να το τελειώσουμε. Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.  

 
Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτή η δυσκολία οφείλεται στο γεγονός ότι 
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ. Προσέξτε. Από τους 48 που 

προβλέπεται να προσλάβουμε και έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, 17 ή 18 έχουν 
προσέλθει και έχουν αναλάβει υπηρεσία. Άρα, μας λείπουν 30 άτομα τα οποία δεν τα έχομε. Το 
προηγούμενο δίμηνο έληξε. Για το νέο δίμηνο η Αποκεντρωμένη λέει: ¨μα, έχετε πάρει δίμηνο, 
έρχονται και τα…, θα έρθουνε, θα, θα και από το διαγωνισμό κλπ¨.  
Ζητείται, λοιπόν, για δύο μήνες να προσληφθούν με δίμηνη διαδικασία μήπως στους δύο μήνες 
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ και έρθει το προσωπικό και αναλάβει υπηρεσία. Μας 
λείπουν αυτή τη στιγμή 30 άτομα. Πόσα προτίθεται να προσληφθούν;  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 26. 

 
26. Και μακάρι να κρατούσαν αυτούς οι οποίοι υπηρετούσαν 32 μήνες εδώ και 
είχανε μάθει και τα μηχανήματα και δούλευαν και, εν πάση περιπτώσει, κάναμε 

τη δουλειά μας.  
Αυτή είναι η κατάσταση. Λείπουν 30 άτομα. Γιατί; Γιατί το ΑΣΕΠ δεν έχει ολοκληρώσει. Πώς θα 
γίνει η διαδικασία καθαρισμού της πόλης; Αυτό είναι το θέμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βασιλόπουλε, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι;  

 
Ναι, ήθελα μόνο να πω, κ. Πρόεδρε, ότι για να έχουμε μια εικόνα, για την 
αποκομιδή των απορριμμάτων για όλο το χρόνο χρειαζόμαστε 81 άτομα. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Έχουμε υπάρχον μόνιμο προσωπικό 41 και ήρθανε με τους προσωρινούς πίνακες 18. Όλα τα 
υπόλοιπα είμαστε αναγκασμένοι να κόβουμε…  

 
Λοιπόν, η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
Ο κ. Αλούπης;  

 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Υπέρ στο κατεπείγον.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. Λευκό στο κατεπείγον. 

 
¨Λευκό¨ ο κ. Φαββατάς, διαφοροποιείται. Και ο κ. Μπεχράκης ¨Λευκό¨. Και ο κ. 
Γεωργακίλας ¨Λευκό¨.  

 

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερησίας 

διάταξης θέμα που το Σώμα, κατά πλειοψηφία αποδέχθηκε, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, 

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

 

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για την αντιμετώπιση επείγουσας ανάγκης. 
 
Η σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, έχει 
αναλυτικά ως εξής: 

 
Θέμα : Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για την αντιμετώπιση επείγουσας ανάγκης. 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας, σε εφαρμογή της 446/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

προσέλαβε, πρόσφατα, 15 εργάτες καθαριότητας, 7 οδηγούς και 2 χειριστές, με 2μηνη 

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

κατεπείγουσας ανάγκης να ενισχυθεί το υπάρχον προσωπικό καθαριότητας προκειμένου 

να γίνει στοιχειωδώς δυνατή η αντιμετώπιση των προβλημάτων αποκομιδής των 

απορριμμάτων και καθαριότητας του Δήμου. Η ανάγκη αυτή έγινε επιτακτική μετά τη 

δικαστική απόφαση της 6ης Ιουλίου 2018 με την οποία δεν έγινε δυνατή η συνέχιση της 

απασχόλησης στο Δήμο 41 εργαζόμενων οι οποίοι υπηρετούσαν με ανανεούμενες 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η ανάγκη προσφυγής στην πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού με 

2μηνη απασχόληση οφειλόταν στο γεγονός της μη έκδοσης των οριστικών πινάκων των 

επιτυχόντων της διαδικασίας που έχει προκηρυχθεί, πανελλαδικά, από το ΑΣΕΠ, γεγονός 

που συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Η καθυστέρηση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρό 

πρόβλημα στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης αφού 

μόνον λίγοι από τους επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων προσήλθαν  για να 

αναλάβουν υπηρεσία, αναμένοντας, πάρα πολλοί, τους οριστικούς πίνακες, ως έχουν 

δικαίωμα από τον νόμο. Έτσι, από τους 44 επιτυχόντες  του Δήμου Καλαμάτας (25 

εργάτες, 13 οδηγούς και 6 χειριστές μηχανημάτων) έχουν παρουσιαστεί και αναλάβει 

υπηρεσία μόνον 18 (!) (9 εργάτες, 6 οδηγοί και 3 χειριστές μηχανημάτων) παρά τις 

μεγάλες προσπάθειες της υπηρεσίας του Δήμου να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή 

άμεση προσέλευση και ανάληψη υπηρεσίας από τους επιτυχόντες των προσωρινών 

πινάκων! Αναλυτικά ανά κλάδο εργαζόμενων: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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α) Εργάτες καθαριότητας: 

- Έχουν αναλάβει υπηρεσία εννέα (9).  

- Έχουν υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα αναλάβουν υπηρεσία μόνο μετά την έκδοση 

των οριστικών πινάκων εννέα (9). 

- Έχει διαπιστωθεί η αδυναμία πρόσληψης έξι (6) από τους αναφερόμενους στους 

προσωρινούς πίνακες, λόγω έλλειψης απαιτούμενων δικαιολογητικών (κυρίως έλλειψη 

του προβλεπόμενου τίτλου σπουδών). 

- Δεν κατέστη δυνατή, μέχρι σήμερα, η επικοινωνία με έναν (1) εκ των επιτυχόντων γιατί 

δεν υπάρχουν καθόλου στοιχεία στους προσωρινούς πίνακες. 

 

Συνεπώς, μας λείπουν, μέχρι τους 25 που προβλέπει ο πίνακας των επιτυχόντων, άλλοι  

δέκα έξι (16). 

 

β) Οδηγοί: 

- Έχουν αναλάβει υπηρεσία έξι (6). 

- Έχουν υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα αναλάβουν υπηρεσία μόνο μετά την έκδοση 

των οριστικών πινάκων επτά (7). 

 

Συνεπώς, μας λείπουν, μέχρι τους 13 που προβλέπει ο πίνακας των επιτυχόντων, άλλοι  

επτά (7). 

 

γ) Χειριστές μηχανημάτων: 

- Έχουν αναλάβει υπηρεσία τρεις (3). 

- Έχουν υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα αναλάβουν υπηρεσία μόνο μετά την έκδοση 

των οριστικών πινάκων τρεις (3). 

Συνεπώς, μας λείπουν, μέχρι τους 6 που προβλέπει ο πίνακας των επιτυχόντων, άλλοι  

τρεις (3). 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας δεν μπορεί στοιχειωδώς να λειτουργήσει την υπηρεσία καθαριότητας 

εφόσον δεν καλύψει τα κενά αυτά, τα οποία φρόντισε και κάλυψε, προσωρινά, με την 

πρόσληψη προσωπικού με 2μηνη απασχόληση αναμένοντας την έκδοση των οριστικών 

πινάκων. Επειδή όμως οι 2μηνες συμβάσεις έληξαν, στην πλειονότητά τους, στις 17-09-

2018 και οι υπόλοιπες λήγουν στις 22-09-2018 ενώ τα οριστικά αποτελέσματα δεν έχουν 

εκδοθεί ακόμα, απαιτείται νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη, 

με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου:  

 

- Δέκα έξι (16) εργατών καθαριότητας. 

- Επτά (7) οδηγών και 

- Τριών (3) χειριστών μηχανημάτων. 

 

Η κάλυψη της μισθοδοσίας των παραπάνω θα γίνει σε βάρος των κωδικών αριθμών 

20.6041 και 20.6054.04 εξόδων του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

 

Είναι σαφές ότι οι προσλήψεις αυτές επιβάλλεται να υλοποιηθούν άμεσα αφού, μέχρι 

σήμερα, δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες του διαγωνισμού της προκήρυξης 

3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Διευκρινίζεται επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των 44 ατόμων που 

προβλέπονται να προσληφθούν από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αντί των 48 που είχε 

ζητήσει ο Δήμος Καλαμάτας, δεν επαρκούν πλέον για να καλύψουν τις σημερινές ανάγκες 

του Δήμου Καλαμάτας ο οποίος καλείται όχι μόνο να βελτιώσει τις σημερινές πρακτικές 
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του αλλά και να αναπτύξει περαιτέρω δράσεις στην εναλλακτική διαχείριση των 

απορριμμάτων όπως συλλογή προδιαλεγμένου οργανικού, πρωτοβουλίες στις Τοπικές 

Κοινότητες για μείωση σύμμεικτων απορριμμάτων που καταλήγουν στη Μαραθόλακκα 

κλπ. Προς την κατεύθυνση αυτή, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την 122/2018 απόφασή του, 

έχει δρομολογήσει την πρόσληψη με 8μηνη σύμβαση, έξι (6) εργατών καθαριότητας, 

τριών (3) οδηγών και ενός (1) χειριστή μηχανημάτων. Η προκήρυξη της διαδικασίας αυτής 

που δεν έχει επιστρέψει ακόμα από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, όπου έχει διαβιβαστεί με το 

30724/08-08-2018 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας, θα προχωρήσει μετά την έγκρισή της 

αλλά δεν μπορεί, ακόμα και αν ήταν σήμερα ολοκληρωμένη η διαδικασία, να 

υποκαταστήσει την αναγκαιότητα των παραπάνω προσλήψεων λόγω του σαφώς 

μικρότερου αριθμού εργαζόμενων που προβλέπονται σε αυτήν, σε σχέση με τις 

πραγματικές σημερινές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, η εξυπηρέτηση των οποίων 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ανάγκη που 

δημιουργήθηκε με την καθυστέρηση έκδοσης των οριστικών πινάκων του διαγωνισμού 

3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, με την 588/2018 απόφασή του, επιχείρησε να καλύψει τη 

διαμορφωθείσα ανάγκη προσλαμβάνοντας νέο προσωπικό, αντίστοιχο στις παραπάνω 

ειδικότητες, με 2μηνη σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 

3584/2007 πλην όμως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν εγκρίνει την απόφαση αυτή με το 

σκεπτικό ότι έχει προηγηθεί και άλλη 2μηνη σύμβαση για τις ίδιες ανάγκες. 

 

Κατόπιν αυτών, λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α) την 234301/1340/06-09-2018 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί 

παράτασης της κήρυξης του Δήμου Καλαμάτας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής 

προστασίας, κήρυξης που έγινε με την 153149/840/11-06-2018 προηγούμενη απόφασή 

του και  

 

β) το γεγονός ότι πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αποκομιδή των δημοτικών 

απορριμμάτων προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευσή τους στους δρόμους και 

λοιπούς κοινόχρηστους χώρους με τους συνεπακόλουθους κινδύνους για τη δημόσια 

υγεία, 

 

ζητείται η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για το 

χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2018, 

ημερομηνία λήξης της παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.  

 

Η κατεπείγουσα ανάγκη άμεσης συζήτησης του θέματος προκύπτει από το γεγονός ότι 

ήδη έληξαν οι περισσότερες εκ των συμβάσεων 2μηνης απασχόλησης ενώ και οι 

υπόλοιπες λήγουν στις 22-09-2018 και δεν θα είναι δυνατή η αποκομιδή των 

απορριμμάτων με τους συνεπαγόμενους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. 

 

                                          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

                                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

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

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να πείτε κάτι άλλο επιπλέον;  

 
Ναι,  ναι. 
Εντάξει, χρησιμοποιούμε τη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

Καλαμάτα, εννοώ, δηλαδή, την έκτακτη ανάγκη, για να προσλάβουμε κάποιο έκτακτο 
προσωπικό. Το θέμα είναι, το οποίο δεν έχει απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί, επειδή 
εντάσσεται στο θέμα των απορριμμάτων, είναι πότε θα καθαρίσει η Μαραθόλακκα. Και σας 
είπα και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, υπάρχουν 5.000 τόνοι ακατέργαστα 
απορρίμματα τα οποία βρίσκονται στη χαράδρα έτοιμα αυτά να έρθουν όλα στο Νέδοντα.  
Νομίζω, κ. Δήμαρχε, έχουμε δείξει τη μέγιστη κατανόηση για όλα τα θέματα της 
Μαραθόλακκας, αλλά αυτό πρέπει να αναλάβετε δράση. Πραγματικά εσείς ως Δήμαρχος της 
πόλης πρέπει να λάβετε δράση.  

 
Ο κ. Μπρεδήμας αποχώρησε. 
Κύριε Αντωνόπουλε, έχετε το λόγο.  

 
Καταρχήν, ο Δήμος Καλαμάτας και αυτό είναι καταφανέστατο, κάνει 
κατάχρηση της κατάστασης της έκτακτης ανάγκης. Έτσι; Ποια είναι η 

έκτακτη ανάγκη σήμερα, κ. Δήμαρχε και κ. Βασιλόπουλε; Μπορείτε να προσδιορίσετε αν 
σήμερα πραγματικά υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Δήμο Καλαμάτας αυτή την 
περίοδο; Ένα αυτό.  
Δεύτερον: Εμείς θα διαφωνήσουμε με την πρόσληψη για μία ακόμα φορά των διμηνιτών για 
τους εξής λόγους: Γιατί πιστεύουμε ότι οι συμβάσεις εργασίας για ένα δίμηνο δεν είναι 
καθόλου αποδοτικός τρόπος σε καμία περίπτωση για τον οποιονδήποτε. Δεύτερον: Είναι 
ευθύνη του Δήμου και μπορεί να λύσει το πρόβλημα και προσφέρουμε εναλλακτική λύση, κ. 
Δήμαρχε, και είναι η εξής: Ο Δήμος Καλαμάτας γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχει προβεί στη 
σύσταση και στη χωροθέτηση των πράσινων σημείων, στα οποία έπρεπε να είχανε ήδη 
τοποθετηθεί κάποιοι κάδοι και να δουλεύουνε. Και με μεγάλη καθυστέρηση εμείς σήμερα αυτό 
το πράγμα δεν το έχουμε επιτελέσει. 
Αν, λοιπόν, εμείς σα Δήμος είχαμε αναπτύξει τα πράσινα σημεία θα είχαμε αποφορτίσει την 
πόλη με δεκάδες κυβικά απορριμμάτων, για να μην πω τόνους απορριμμάτων και, όπως 
καταλαβαίνετε, όλη αυτή η δουλειά θα γινόταν πολύ πιο εύκολα, με πολύ λιγότερο προσωπικό 
και πολύ σωστά και φιλικά προς το περιβάλλον.  
Όσο, λοιπόν, εσείς είσαστε στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, να μην γίνεται η ανακύκλωση, να 
μην προωθείται η ανακύκλωση και να πηγαίνουμε στη λύση αυτή, όχι 76 υπάλληλοι δεν 
φτάνουνε, κ. Βασιλόπουλε,  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 81. 

 
81, ούτε και 200 να είχατε πάλι δεν θα φτάνανε.  
Εμείς, λοιπόν, έχετε κάνει μια προσπάθεια και γνωρίζετε πολύ καλά ότι 

έχετε δημιουργήσει αυτούς τους κάδους απορριμμάτων, που στις περισσότερες των 
περιπτώσεων είναι ό,τι χειρότερο, έχετε τα πράσινα σημεία τα οποία τα έχετε στο ντουλάπι και 
δεν τα έχετε υλοποιήσει ακόμα, με ευθύνη του Δήμου γιατί έχουνε καθυστερήσει, και 
ερχόσαστε σήμερα να μας λέτε ότι είμαστε ακόμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ξέρετε 
ποιος είναι σε έκτακτη ανάγκη; Εσείς είσαστε σε έκτακτη ανάγκη γιατί δεν μπορείτε να 
διευθετήσετε αυτά τα ζητήματα.  
Υπάρχει σήμερα δικαιολογία για την έκτακτη ανάγκη; Είναι δυνατόν να πηγαίνετε να πάρετε 
μια απόφαση από την Αποκεντρωμένη και να θυμόσαστε εκ των υστέρων ότι θα πρέπει να 
είσαστε σε έκτακτη ανάγκη για να πάρετε τους διμηνίτες; Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν 
δείχνουνε θα έλεγα κατά τρόπον τινά σοβαρότητα απ’ την πλευρά σας. Εμείς δεν το 
ψηφίζουμε.  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ψηφίζετε ¨Κατά¨ κ. Αντωνόπουλε;  
Κύριε Δημητρούλια, τι ψηφίζετε;  

 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αλούπης.  

 
Κατά πρώτον η έκτακτη κατάσταση δεν αφορά την Καλαμάτα, αφορά την 
κατάσταση που εσείς έχετε δημιουργήσει στη Μαραθόλακκα. Οι παραλείψεις σας, 

οι όσες δοσοληψίες σας που έχουνε γίνει εκεί πάνω και οι οποίες σας έχουν οδηγήσει σε 
αδιέξοδο. Εκεί υπάρχει η έκτακτη ανάγκη.   
 
ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Θα τις δείτε, θα τις δείτε, κύριε, θα τις δείτε. Δεν θα υπάρχουνε…  
 
ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπάκα.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Θα τις δείτε. Θα τις προχωρήσουμε κύριε, μην ανησυχείτε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αλούπη, κ. Αλούπη…  
 
ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Θα τις δείτε, τις έχω καταθέσει.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: ….. επιτέλους! Άντε μπράβο.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Καλά, καλά. Λοιπόν, βλέπω ότι σας πονάει.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Τι με πονάει; …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Θα τις δείτε. 
Λοιπόν, από κει και πέρα, ζητάτε προσωπικό να καλύψετε τις ανάγκες του Δήμου 

Καλαμάτας, σίγουρα ευκαιριακή κατάσταση, αδυναμίες διοίκησης. Ουσιαστικά όμως το 
πρόβλημα γι’ αυτό που έχετε δημιουργήσει στη Μαραθόλακκα δεν θα το καθαρίσετε εσείς, θα 
το χρεώσετε στους επόμενους. Ένα τεράστιο πρόβλημα για την Καλαμάτα.   
Λοιπόν, όσον αφορά για τις κραυγές…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μιλήσουμε για την πρόσληψη τώρα του προσωπικού; Στο θέμα.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Ποιου προσωπικού; Για τις κραυγές δεν θα απαντήσω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν προκαλείτε, τι είναι οι κραυγές;  

 
Δεν προκαλώ τίποτα. Τα πραγματικά γεγονότα τα έχω καταθέσει εδώ μέσα και θα 
κατατεθούν και εκεί που πρέπει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταθέστε τα εκεί που πρέπει και μετά…  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Θα τα καταθέσουμε, θα τα καταθέσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορείτε να ρίχνετε λάσπη. Ελάτε. Κύριε Αλούπη…  
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ντροπή για σας είναι, κ. Φάβα. Ντροπή για σας είναι! Να ανέχεστε αυτή την 
κατάσταση.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ ησυχία. 

 
Ντροπή για σας είναι να ανέχεστε και δεν θα λέτε ότι δεν ξέρατε.  
 

ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάβα, κ. Φάβα…  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Δεν θα λέτε εσείς ότι δεν ξέρατε. Εντάξει;  

 
Κύριε Αλούπη, μην προκαλείτε, σας παρακαλώ. Μπορείτε να μιλάτε χωρίς 
χαρακτηρισμούς. Μπορείτε να πείτε τις θέσεις σας χωρίς να προκαλείτε. Σας 

παρακαλώ.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: Δεν έχετε την ευχέρεια της άγνοιας. Κάτι άλλο έχετε ευχέρεια πλέον. Εντάξει;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε.  

 
Ως προς το θέμα της πρόσληψης των διμηνιτών για να καλύψουνε τις ανάγκες της 
αποκομιδής των σκουπιδιών από την Καλαμάτα, με οποιοδήποτε τρόπο θα 

αποδεχθούμε. Είμαστε Υπέρ.  
 
¨Υπέρ¨, μάλιστα.  
Κύριε Μπεχράκη. 
 
Πρώτο σημείο: Θεωρούμε σημαντικό η αποκομιδή των σκουπιδιών, όπως 
επίσης, η ύδρευση και μια σειρά τέτοιες λειτουργίες που είναι στον πυρήνα της 

Αυτοδιοίκησης και του έργου της Αυτοδιοίκησης ότι πρέπει να είναι Υπηρεσίες Δημόσιες, 
Δημοτικές.  

Εσείς σα Δημοτική Αρχή ακολουθείτε ένα άλλο σχέδιο για τη διαχείριση των σκουπιδιών, 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις αυτών των ανθρώπων, που 
πιστεύω ότι εδώ μπορεί να υπάρξει μια ευρύτερη συναίνεση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι εμείς 
σαν Αυτοδιοίκηση δεν δεχόμαστε αυτές τις εργασιακές σχέσεις των διμήνων, παρόλα αυτά 
επειδή πρέπει να εφαρμόσετε ένα σχέδιο αποκομιδής των σκουπιδιών, με έντονη την 
αντιπαράθεσή μας και την αντίθεσή μας για τα δίμηνα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι 
ευθύνη της Αυτοδιοίκησης, θα ψηφίσουμε Υπέρ για την πρόσληψη, με την αιτιολογία ότι 
πρέπει να εφαρμοστεί και το δικό σας σχέδιο αυτή τη στιγμή που είναι της πλειοψηφίας.   

 
Ευχαριστούμε πολύ.  
Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.  
 
Παρακαλώ τους συναδέλφους απ’ την πλευρά της συμπολίτευσης να μην 
απαντούν σε υβριστικές αγορεύσεις. Ο καθένας έχει κριθεί και από την κοινωνία 

και από τη ζωή. Μας ξέρουν όλους σε αυτό τον τόπο, το τι κάνουμε επαγγελματικά, το τι 
κάνουμε κοινωνικά και πώς πορευόμαστε.  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εγώ, θα το κάνω και σήμερα, ευχαριστώ συναδέλφους απ’ την αντιπολίτευση, οι οποίοι έχουν 
βοηθήσει ουσιαστικά για την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος της διαχείρισης των 
απορριμμάτων το οποίο αντιμετωπίζει ολόκληρη η Πελοπόννησος και ολόκληρη η Ελλάδα. 
Αυτό είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως αυτοί οι οποίοι έχουνε καθαρό το νου σε αυτή την 
αίθουσα, ξέρουν ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο αποτελεί υπόθεση 
κεντρική. Ο ΠΕΣΔΑ είναι νόμος και σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ το μόνο που χωρεί είναι η 
κεντρική διαχείριση και τίποτα άλλο. Δεν χωρεί πλέον τοπική διαχείριση από δω και πέρα. 
Υπάρχει Δήμος στην Πελοπόννησο, ο οποίος έχει οργανώσει τοπική διαχείριση και δεν μπορεί 
να την προχωρήσει.  

Άρα, το μόνο ερώτημα που πρέπει να μπαίνει είναι: Πότε ξεκινάει η κεντρική διαχείριση όπως 
προβλέπεται από το νόμο; Πότε θα σταματήσει το πρόβλημα των 80 ανεξέλεγκτων 
χωματερών που υπάρχουν στην Πελοπόννησο, από τις οποίες κάποιες είναι αποκατεστημένες ή 
οιονεί αποκατεστημένες;  

Εμείς από το 2016 έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά ας 
συμφωνήσουμε ότι ο ΠΕΣΔΑ και όσα επιτάσσει, είναι η κεντρική διαχείριση. Άρα, δεν είναι 
υπόθεση ούτε του Δήμου Καλαμάτας, ούτε του Δήμου Τριπόλεως, ούτε του Δήμου Κορινθίων, 
να προχωρήσει μόνος του τη διαχείριση των απορριμμάτων. Όποιος το λέει αυτό προφανώς 
είναι εκτός αυτοδιοικητικής πραγματικότητας και εκτός Νόμου/ΠΕΣΔΑ.  

Το δεύτερο που έχω να πω είναι: Δεν αποδέχεται η αίθουσα αυτή ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει 
το 50% της επίδοσης σε θέματα ανακύκλωσης; Το 50% από όλη την Πελοπόννησο το έχει ο 
Δήμος Καλαμάτας.  Δηλαδή, όταν μιλάμε εδώ πέρα για διαχείριση απορριμμάτων, δεν ακούμε, 
δεν βλέπομε, δεν υπολογίζομε κάποια συγκριτικά αποτελέσματα σε άλλους Δήμους; Δεν 
προωθείταιγίνεται στο Δήμο Καλαμάτας και απ’ αυτή τη Δημοτική Αρχή και από προηγούμενες 
Δημοτικές Αρχές το μείζον ζήτημα, όσον αφορά στην ανακύκλωση; Δεν ξέρετε ότι εδώ και 3 
χρόνια έχουμε υποβάλει στη συγκεκριμένη Διαχειριστική Αρχή αίτημα χρηματοδότησης σε 
πρόσκληση για την κατασκευή, γιατί χρειάζονται υποδομές, των πράσινων σημείων; Δεν το 
ξέρουμε αυτό; Δεν πέρασε απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα;  

Μπορεί, λοιπόν, να υπάρχει αγόρευση σ’ αυτή την αίθουσα «γιατί δεν λειτουργείτε τα πράσινα 
σημεία;».  Εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσομε, να πούμε ¨γιατί¨. Σχεδόν κάθε βδομάδα 
κάνουμε συγκεκριμένη προσπάθεια, διότι η οργάνωση ενός πράσινου σημείου απαιτεί, όταν 
έχει όλα αυτά τα οποία προβλέπονται, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και προβλέπεται αυτό να 
χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Η κα Φωτονιάτα είναι αρμόδια σε πολιτικό επίπεδο για το 
χειρισμό αυτών των χρημάτων και έχουμε υπόσχεση ρητή, ότι στις προσεχείς εβδομάδες θα 
υπάρξει χρηματοδότηση για τη διαχείριση των πράσινων σημείων.  

Δηλαδή, έχει προχωρήσει κανένας Δήμος περισσότερο απ’ το Δήμο Καλαμάτας σε θέματα 
διαχείρισης και ανακύκλωσης; Ένας, πέστε μου έναν. Ο Δήμος Καλαμάτας, προσέξτε, δεν είναι 
ο πιο έτοιμος Δήμος όταν θα κάνουμε τη διαπραγμάτευση; Από 100 έως 150 τόνους το χρόνο 
πρέπει να πάμε στο κεντρικό εργοστάσιο διαχείρισης ή στα τρία κεντρικά εργοστάσια 
διαχείρισης. Ποια θα είναι η ποσότητα για το Δήμο Καλαμάτας; 10 - 12.000 τόνοι; Έχουμε 
30.00 το χρόνο. Τους υπόλοιπους (20.000 τ.) πρέπει να τους ανακυκλώσουμε.  

Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κουβεντιαστεί, δηλαδή και να υπάρχει η απαίτηση και 
η συνεχής πίεση χρηματοδότησης των πράσινων σημείων που είναι ένα από τα μέσα, ώστε να 
απορροφήσεις τα 2/3 των σκουπιδιών που παράγονται στην πόλη. Αλλά, βρε αδερφέ, για να 
γίνουν όλα αυτά πρέπει να γίνουν τα εργοστάσια, να γίνει η κεντρική διαχείριση που 
προβλέπεται από τον ΠΕΣΔΑ, να γίνει η χρηματοδότηση για τα πράσινα σημεία. 

Εντάξει, σήμερα τη γενικεύουμε την κουβέντα, αλλά το θέμα μας είναι να πάρουμε ή να μην 
πάρουμε με κάποιο τρόπο και για περιορισμένο χρόνο τους 30 εργάτες καθαριότητας που μας 
λείπουν, επειδή το ΕΣΠΑ δεν έχει ολοκληρωθεί; Και νομίζω ότι η απάντηση και κατεφάνη, κ. 
Πρόεδρε, είναι ας τους πάρουμε μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, μήπως μέχρι τότε το ΑΣΕΠ έχει βγάλει 
αποτελέσματα. Δεν ευθύνεται ο Δήμος αν δεν έχουμε αποτελέσματα απ’ το ΑΣΕΠ μέχρι 
σήμερα.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
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Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την επόμενη Πέμπτη, που θα γίνει η 
συζήτηση του ΦΟΔΣΑ σήμερα, οπότε ο κ. Δήμαρχος θα μας ενημερώσει.   
 
Πρέπει να δεσμευτείτε και στο Δημοτικό Συμβούλιο τι θα υποστηρίξετε, κ. 
Δήμαρχε.  

Να πείτε αυτές τις θέσεις που θα πείτε, να έχετε και μια έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Μια ενημέρωση πρέπει να γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είμαστε σκιές.  

 
Κοιτάξτε, θέλω να σας εξηγήσω το εξής, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργεί μια 
εντύπωση, ότι δεν υπολογίζουμε τα συλλογικά όργανα. Τα συλλογικά όργανα 

είναι αυτοδύναμα. Όταν πας σε ένα συλλογικό όργανο σημαίνει ότι πρέπει να ακούσεις τις 
προτάσεις οι οποίες θα έρθουν και από τις άλλες πόλεις και από τους άλλους Δήμους και εκεί, 
με αμοιβαίες υποχωρήσεις, να συνδιαμορφωθεί μία πρόταση.   

Βλέπω εδώ, ως παράδειγμα, χωροθέτηση σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Αυτό είναι 
ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, μπαίνει ζήτημα οικονομικό. Ένας αριθμός 
μεταφόρτωσης χρειάζεται 4-5 υπαλλήλους. Ποιος θα τους πληρώνει αυτούς;  

 
Κύριε Βασιλόπουλε, νομίζω ότι καλύφθηκε το θέμα, μην επανερχόμαστε. Νομίζω 
ο κ. Δήμαρχος μας κάλυψε. Μην επανερχόμαστε πάλι.  

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Συνάδελφε, σε παρακαλώ, δεν είναι προσωπικό, δεν αφορά μόνο εσένα. Σε 
όλους απευθύνεται. Δεν είναι προσωπικά σε σένα. Εντάξει, εντάξει.   

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι ένας κοινός συκοφάντης.  
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Πρόεδρε, για το συγκεκριμένο θέμα εγώ θα ψηφίσω Λευκό γιατί έχω πει 
πάρα πολλές φορές ότι τα δίμηνα γίνονται με κομματικά κριτήρια και το θέμα δεν 

είναι εργασίας, αν δεν υπάρχει μόνιμη και σταθερή εργασία. Πρέπει ο Δήμος να πιέσει και το 
Υπουργείο ώστε να προχωρήσουνε οι διαδικασίες, να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό για το 
Δήμο Καλαμάτας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφηκε, ευχαριστούμε.   
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται ο Δήμος 
Καλαμάτας, τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 

- ΥΠΕΡ τάσσονται  οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ {εκτός του κ. Φαββατά} & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. Αλούπης,  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και  

- ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. Φαββατάς, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) εργατών καθαριότητας, επτά (7) οδηγών και 
τριών (3) χειριστών με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 
από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία 
λήξης της παράτασης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007,  

για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο 
Δήμος Καλαμάτας, γιατί διαφορετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα μπορέσει να 
καλύψει τις ανάγκες του Δήμου, με τις γνωστές συνέπειες δημιουργίας κινδύνων 
για τη δημόσια υγεία, 

σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20-09-2018/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, οικον. έτους 2018, 
αντίστοιχα.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπουζιάνης Παύλος  1. Αλούπης Παναγιώτης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  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. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  14. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  15. Καραγιάννης Ανδρέας  

  16. Καρβέλης Γεώργιος 

  17. Κουτίβας Ηλίας  

  18. Λιάππα Χρυσή 

  19. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 
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  20. Μαρινάκης Σαράντος  

  21. Μπάκας Ιωάννης  

  22. Μπασακίδης Νικόλαος  

  23. Μπελογιάννη - Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  24. Μπεχράκης Σταμάτης  

  25. Μπούχαλης Δημήτριος  

  26. Ντίντα Παναγιώτα 

  27. Οικονομάκου Μαρία   

  28. Πολίτης Δημήτριος  

  29. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  30. Φάβας Γεώργιος   

  31. Φαββατάς Δημήτριος  
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

 

  


