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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  491/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-10-2008 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 491 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 489 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 491 απόφαση), 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.    
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3)  Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Πρόσληψη (2) εργατών νεκροταφείου δίµηνης διάρκειας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Καµβυσίδης αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. 22638/30-9-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

Θέµα: Πρόσληψη δύο (2) εργατών νεκροταφείου δίµηνης διάρκειας.  

 
ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

Το κοιµητήριο της πόλης Καλαµάτας έκτασης περίπου 20 στρεµµάτων, έχει δυναµικότητα χιλίων 
εξακοσίων (1.600) τάφων συν τους οικογενειακούς στο άµεσο κυρίως περιβάλλοντα χώρο του ναού, συν το 
µετάχωµα (χώρος για την ολοκλήρωση της αποσύνθεσης χωρίς χρέωση), συν το χώρο του χωνευτηρίου 
(µεγάλος τάφος οστών), συν το χώρο των δύο οστεοφυλακίων, που ασφυκτιά και χρειάζεται διευθέτηση και 
ταξινόµηση για οικονοµία χώρου εσωτερικά µέχρι την κατασκευή νέου.   
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΊΟΥ  

Το προσωπικό του κοιµητηρίου της πόλης αποτελείται σήµερα από ένα (1) διοικητικό υπάλληλο, που 
εκτελεί χρέη συντονιστή και τρεις (3) µονίµους εργάτες νεκροταφείου. 

Την 1η Σεπτεµβρίου 2008 συνταξιοδοτήθηκε ένας (1) εργάτης και υπάρχει έντονο πρόβληµα στην 
ολοκλήρωση των απαραίτητων καθηµερινών και εκτάκτων εργασιών του κοιµητηρίου, αφού η λειτουργία του 
είναι όλη την εβδοµάδα χωρίς διακοπή. 
Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 

Οι πιεστικές καθηµερινές ανάγκες (καθαρισµός, ταφές, εκταφές, ανακοµιδές) και τα ρεπό από την 
απασχόληση αργιών δεν αφήνουν δυνατότητες διευθέτησης και ταξινόµησης των οστεοφυλακίων, που σήµερα 
δεν διαθέτουν απαραίτητο χώρο για την φύλαξη των οστών. 

Ο σεβασµός στους νεκρούς µας, το δικαίωµα ανάµνησης των προσφιλών µας και το πολιτιστικό 
τελετουργικό επιβάλλουν την υποχρέωση µας της ταξινόµησης και διάθεσης ανάλογου χώρου οστεοφύλαξης για 
όποιους των πολιτών το επιθυµούν. 

Για την διευθέτηση και ταξινόµηση των οστεοφυλακίων ζητάµε την άµεση πρόσληψη δύο (2) εργατών 
νεκροταφείου για δύο (2) µήνες άµεσα και στα πλαίσια της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου, που επίκειται, 
θα συµπεριληφθούν οι απαραίτητες θέσεις και θα προκηρυχθεί η πρόσληψη τους..  

Επειδή λοιπόν απαιτείται άµεση αντιµετώπιση των αναγκών, που περιγράψαµε  
εισηγούµαστε 

την άµεση πρόσληψη δύο (2) εργατών νεκροταφείου µέσω των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και 
για την αντιµετώπιση των προαναφερθεισών κατεπειγουσών αναγκών. Η διάρκεια των δύο (2) συµβάσεων θα 
είναι δύο (2) µηνών. 
 

 
 

 
 

∆/ΝΤΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ   
 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
Γεωπόνος M.Sc  Περ/ντος 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε το θέµα των προσλήψεων στο ∆ήµο Καλαµάτας έχει πάρει 
ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Εµείς δεν θα ψηφίσουµε αυτό και θα 

προτείνουµε στον κ. Καµβυσίδη από τις εκατοντάδες που έχετε προσλάβει από τα διάφορα 
προγράµµατα να απασχολήσετε δύο γι’  αυτή τη δουλειά. Έλεος ποιά µε αυτές τις προσλήψεις. 
Έχετε καταντήσει το ∆ήµο Καλαµάτας εκεί που λέτε δεν θέλετε προσλήψεις, φταίει το 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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προσωπικό για τα έξοδα του ∆ήµου, να έχετε πάρει 200 άτοµα. Να πάρετε κε Καµβυσίδη από 
τους υπάρχοντες. 

 
Ξέρετε εσείς να περισσεύουν εργάτες γι’ αυτή τη δουλειά; Αν το ξέρετε να µας 
πείτε! 

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας κε Καµβυσίδη έχει 200 άτοµα προσωπικό από τα 
προγράµµατα. Ε, πάρτε απ’  αυτούς. 

 
Συνάδελφοι, να πω µια κουβέντα. Έρχονται λοιπόν πολίτες και µου λένε το εξής. 
Ότι προσλαµβάνεις ∆ήµαρχε, να τι γράφει η εφηµερίδα και εγώ προσπαθώ να 

τους αποδείξω το αυτονόητο, ότι δεν µπορώ να κάνω καµία πρόσληψη, δεν µπορώ να 
προσλάβω. Βεβαίως δεν τους πείθω. Εάν νοµίζετε ότι αυτή η µορφή της αντιπολίτευσης η 
οποία δηµιουργεί ασφαλώς προβλήµατα διότι δεν τους πείθεις τους πολίτες είναι η καλλίτερη, 
ενώ ξέρετε την αλήθεια διότι έχετε θητεύσει εδώ και ξέρετε ότι ο ∆ήµαρχος δεν µπορεί να 
κάνει προσλήψεις. ∆εν είναι προσλήψεις τα στέιτς. ∆εν είναι προσλήψεις η περιορισµένου 
χρόνου εργασία. ∆εν τα προσλαµβάνει τα στέιτς ο ∆ήµος Καλαµάτας. Αυτό γίνεται σε 
ολόκληρη την Ελλάδα. Ακούστε µε. Τα στέιτς είναι η εµπειρία περί την εργασία, είναι θεσµός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχονται εδώ και είναι 90% Καλαµατιανοί. Μου έρχονται µε ένα 
πακέτο θεµάτων «ΟΑΕ∆, κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης». Εγώ τι πρέπει να πω σε αυτό το 
παλικάρι το οποίο κάνει αυτή τη µορφή εργασίας που δεν είναι η καλλίτερη και δεν µας τιµά, 
µε την απελπισία του και τα προβλήµατά του; ∆εν σε δέχοµαι στο ∆ήµο Καλαµάτας; Αλλά απ’  
αυτό το σηµείο µέχρι να µου λέτε, διότι προσφέρουν και έργο εδώ, πολύ σηµαντικό έργο, δεν 
θα µπορούσαν να λειτουργήσουν κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι απ’  αυτούς είναι πτυχιούχοι µε 
µεταπτυχιακά, είναι ένα ζήτηµα δηλαδή το οποίο µε θλίβει όταν σκέπτοµαι κάποιες άλλες 
εποχές το τι ζήτηση είχαν οι απόφοιτοι πανεπιστηµίου. Αλλά λέγοντας 200 προσλήψεις στο 
∆ήµο Καλαµάτας, ιδιαίτερα ο κόσµος ο οποίος θέλει να είναι καχύποπτος µε την πολιτική και 
καλά κάνει, και να πιστεύει αυτός ο κόσµος ότι εγώ έχω προσλάβει 200 ανθρώπους ή 300, 
αυτό είναι άδικο για τη ∆ηµοτική αρχή. Μη φορτώνετε στη ∆ηµοτική αρχή τα στέιτς. Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ. Μη φορτώνετε στη ∆ηµοτική αρχή τους 8µηνίτες του πρασίνου και της 
καθαριότητας οι οποίοι µειώθηκαν. Μη το κάνετε αυτό. Έχοµε τη δυνατότητα να πάρουµε µε 
δύο τρόπους. Ο ένας είναι οι µεταθέσεις, οι µετατάξεις από άλλους ∆ήµους ή το κράτος και ο 
άλλος είναι η διαδικασία των ΑΣΕΠ. ∆εν το ξέρετε αυτό ότι δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά; Το 
βλέπετε µέσα στους ισολογισµούς. Και επιµένετε. Βλέπω πρωτοσέλιδα στις εφηµερίδες 200 
προσλήψεις ο Νίκας. Θέλετε να το κάνετε, κάντε το. Εγώ έχω πρόβληµα πάντως. Άντε να 
πείσεις τον κύριο τάδε και την κυρία τάδε ότι δεν µπαίνουν µόνιµοι υπάλληλοι πίσω από την 
πόρτα. Ξέρετε ότι δεν γίνεται αυτό. Μη το λέτε σας παρακαλώ! Αλλά αν νοµίζετε ότι αυτή είναι 
αντιπολίτευση, κάντε το. 

 
Να ξεκαθαρίζουµε κάτι. Όταν εµείς πήραµε µέσω ΑΣΕΠ είχαµε και άτοµο 
της µειοψηφίας σ’  αυτούς που κάνανε την αξιολόγηση, την οποία εσείς 

δεν έχετε. 
 
∆εν κάναµε αξιολόγηση, τι µου λέτε τώρα, έρχονται από τον ΟΑΕ∆. 
 
Για το στέιτς µιλάει. 

 
Εγώ ξέρω τι λέω. Όταν εµείς κάναµε προσλήψεις µέσω ΑΣΕΠ. . . 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Υπάρχει πολιτικός δάκτυλος και σ’  αυτό εµείς είµαστε κάθετοι. 

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Θα σας πω κάτι. Κε Πρόεδρε εάν µου επιτρέπετε. 
 
Κε Ηλιόπουλε ακούστε λίγο τον ∆ήµαρχο. 
 
Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι. Επειδή οι νόµοι ισχύουν σ’  αυτόν τον τόπο 
εκτός εάν νοµίζετε ότι έχουν καταλυθεί τα πάντα. Η νοµοθεσία, αν αναφέρεστε 

στους 7 µηχανικούς. Τηρήθηκε η διαδικασία η προβλεπόµενη από το νόµο, ορίστηκε επιτροπή 
που προβλέπεται από το νόµο από µηχανικούς. Εκεί εµείς δεν εξετάζουµε τα πολιτικά 
φρονήµατα των υπαλλήλων αλλά ξέρετε πάρα πολύ καλά, το γνωρίζετε αυτό, ότι έχετε 
διαύλους µέσα στις υπηρεσίες και καλά κάνετε τίποτα δεν µένει κρυφό σε ένα δηµοκρατικό 
∆ήµο και σε µία δηµοκρατική πολιτεία. Ούτε εγώ είµαι, ούτε και κανένας από τους 
συναδέλφους, ίσως είναι ένας αν είναι µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάποιος εκεί. 
Και αν υπάρξει κάποιο πρόβληµα, επειδή γίνεται ανάρτηση των πινάκων, αν κάποιος δεν 
προσλήφθηκε και λέγονται τα µόρια, το ξέρετε αυτό, πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει. 
Εποµένως το να αφήνετε να διαχέεται ότι εµείς κάνουµε προσλήψεις, είναι άδικο. Αλλά αν 
θέλετε να κάνετε αυτή την αντιπολίτευση επιλέγετε αυτό το δρόµο κάντε το, τι να σας πω. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, µειοψηφούντων των 
παρόντων συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Εγκρίνει την άµεση πρόσληψη δύο (2) εργατών νεκροταφείου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για την αντιµετώπιση των 
αναφεροµένων στο ιστορικό της απόφασης αυτής κατεπειγουσών αναγκών. Η 
διάρκεια των δύο (2) συµβάσεων θα είναι δύο (2) µηνών. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


