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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  440/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Ιουνίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 20/15-06-2007 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 (προσέλευση στην 
υπ’ αριθ. 447 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος,  12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Ράλλης Γεώργιος,  22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
και 24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Μπάκας ∆ηµήτριος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κατάργηση δίκης και καταβολή της «ειδικής µηνιαίας πρόσθετης αµοιβής»  σε 28 
εργαζόµενους του ∆ήµου Καλαµάτας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

κατόπιν της υπ’ αριθ. 7/2006 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 13494/14-6-2007 σχετική Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του 
∆ήµου, κ. Μανιάτη, που ήταν στο φάκελο του θέµατος  έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

Θ Ε Μ Α  << Κατάργηση δίκης και καταβολή   της  <<ειδικής  µηνιαίας  πρόσθετης 
αµοιβής>>  σε 28 εργαζόµενους του ∆ήµου Καλαµάτας   µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου  αορίστου χρόνου  κατόπιν της υπ’ αριθµ. 7/2006 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας >>. 

 
Οι κ.κ. 1/ Κουνής  Ευστάθιος, 2/ Μητρογιαννόπουλος Γεώργιος κ.λ.π. 28 άτοµα 

εργαζόµενοι  στο ∆ήµο Καλαµάτας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  
κάτοικοι όλοι του ∆ήµου Καλαµάτας  προσέφυγαν µε αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Καλαµάτας διεκδικώντας την  << ειδική πρόσθετη αµοιβή >>  και επέτυχαν την υπ’ αριθµόν  
7/2006 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος οφείλει να 
τους καταβάλει  το συνολικό ποσό  των  235.912,73   Ευρώ . 

ήτοι: 1/  ποσό   205.480,59 ΕΥΡΩ  για επιδικασθέν κεφάλαιο,  2/ ποσό  30.332,14  
Ευρώ  για τόκους και  3/ ποσό 100,00 Ευρώ  για δικαστική δαπάνη. 

Κατά της παραπάνω απόφασης δεν  ασκήθηκε  έφεση  και έχει χαθεί η προθεσµία 
προσβολής  της απόφασης µε ένδικα µέσα. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την 
καταβολή των οφειλοµένων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ.  7/2006 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Καλαµάτας. 

Σύµφωνα όµως µε το άρθρο 103 παρ. 3 και σε συνδυασµό  µε την παρ. 2 εδαφ. η, του 
Ν. 3463/200, νέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει 
ύστερα από  γνωµοδότηση δικηγόρου η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της 
σχετικής απόφασης.  Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο προκειµένου  για µισθολογικές απαιτήσεις, 
κάθε µορφής,  δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός  ή 
εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση  δίκης,  όµως λόγω του αντικειµενικού γεγονότος της  
παρέλευσης  της  προθεσµίας  υποβολής  ενδίκων µέσων  και δεδοµένου ότι οι αντίδικοι 
δικαιούνται να πληρωθούν τα επιδικασθέντα χρηµατικά ποσά,  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  θα 
πρέπει να εγκρίνει  την κατάργηση της δίκης και την ψήφιση της πίστωσης ποσού 235.912,73 
Ευρώ σε βάρος του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2007  για  την καταβολή των 
χρηµάτων στους 28 εργαζόµενους του ∆ήµου Καλαµάτας  για την χορήγηση της ειδικής 
πρόσθετης αµοιβής,  σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση. 

 
 Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ¨  

 
 
Το λόγο παίρνει ο εισηγητής του θέµατος Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας Θεοφάνης και η 
διαδικασία εξελίσσεται  ως εξής:  
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28 άτοµα, εργαζόµενοι στο ∆ήµο Καλαµάτας µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσέφυγαν µε αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Καλαµάτας και ζητούσαν να τους καταβάλει 235.000,00 € περίπου. Το Ειρηνοδικείο τους 
δικαίωσε, δεν ασκήθηκε έφεση …. 

 
Πότε; Τις ηµεροµηνίες, πότε …  
 

Το 2006. 
 
Κύριε Κλείδωνα, συγγνώµη που σας διακόπτω. Έχει σηµασία να πείτε 
ηµεροµηνία, πότε κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο, πότε γνωστοποιήθηκε στο 

∆ήµο.   
 
Έκαναν την αγωγή το 2004, η απόφαση βγήκε το 2006. Στις 9 Οκτωβρίου 2006 
η απόφασή αυτή επιδόθηκε στο Νοµικό Σύµβουλο του ∆ήµου, στη συνέχεια, θα 

σας πω το ιστορικό πως έχει, οι εργαζόµενοι έφεραν, οι ίδιοι οι εργαζόµενοι, στο νοµικό 
γραφείο την απόφαση η οποία πρωτοκολλήθηκε στις 16-2-2007.  

 
Αυτή η καθυστέρηση µπορείτε να µας πείτε που οφείλεται; Έχει µεγάλη 
σηµασία αυτό το πράγµα. 

 
∆εν έκανα αστυνοµικό ρεπορτάζ. Εντάξει;  

 
Κύριε Κλείδωνα, ερωτήσεις σας υποβάλλω για τα χαρτιά, δεν είπα  ότι 
φταίτε εσείς. 

 
Επαναλαµβάνω. Βγήκε απόφαση το 2006, επιδόθηκε από το δικαστικό κλητήρα  
στο νοµικό σύµβουλο του ∆ήµου στις 9 Οκτωβρίου 2006, οι εργαζόµενοι 

έφεραν την απόφαση στο ∆ήµο και πρωτοκολλήθηκε το Φεβρουάριο του 2007 µε αποτέλεσµα 
να χάσει το δικαίωµα ο ∆ήµος να ασκήσει την έφεση που είχε το δικαίωµα.  

 
Από το 2006 το είχε χάσει αλλά γιατί το είχε χάσει;  

 
Γιατί δεν ασκήθηκε έφεση. 
 

 Γιατί;  
 
Μισό λεπτάκι, ησυχία. Άλλη ερώτηση στον κ. Κλείδωνα;  
 

Αυτό που ρωτήσαµε. Γιατί; ∆εν κατάλαβα.  
 
Οι εργαζόµενοι αυτοί συµµετείχαν σ΄ ένα πρόγραµµα ¨Πολιτεία¨. Γνωρίζετε 
αν από το πρόγραµµα αυτό ο ∆ήµος πήρε κάποια χρήµατα;  

 
Συµµετείχαν αλλά δεν γνωρίζω αν ο ∆ήµος πήρε κάποια χρήµατα. 

 
Νοµίζω ότι είναι κυρίαρχο να δούµε αν συµµετέχοντας στο πρόγραµµα 
¨Πολιτεία¨  απ΄ όπου ζητούν και τα χρήµατα αυτά,  ο ∆ήµος πήρε κάποια 

χρήµατα.  
 
Ο ∆ήµος αυτή τη στιγµή, η εισήγηση που κάνει ο νοµικός σύµβουλος είναι να 
δοθούν στους εργαζόµενους τα χρήµατα.  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΡΑΛΛΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  
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Το ξέρω, ναι. Έτερον εκάτερον λέω. Θέλω να δω στις δαπάνες που ο ∆ήµος 
ανάλωσε από το πρόγραµµα ¨Πολιτεία¨  αν είχε επιχορηγηθεί. Αυτό είναι 

σηµαντικό. 
 
∆εν το γνωρίζω. 

 
Και επίσης, κρίνετε ότι σ΄ αυτές τις υποθέσεις πρέπει ο νοµικός σύµβουλος 
του ∆ήµου να τις παρακολουθεί από κοντά ή να τις αφήνει στο έλεος τους;   

 
Πρέπει να τις παρακολουθεί από κοντά.  
 

Ο κ. Μπάκας έχει ερώτηση. 
 
Η πρώτη ερώτηση, αφού η εισήγηση είναι να δοθούν τα χρήµατα, αν έχετε 
προβλέψει στον προϋπολογισµό κάποιο κωδικό, εάν υπάρχει κωδικός να 

δοθούν µέσω αυτού τα χρήµατα, αλλά η πιο σηµαντικότερη για µένα ερώτηση είναι να µας 
πείτε εδώ και τώρα ποιος έχει την ευθύνη που δεν άσκησε το δικαίωµά του ο ∆ήµος να 
καταθέσει έφεση. Ε, δεν µπορεί κανείς να µην έχει ευθύνη για τίποτε! ∆εν µπορεί, δεν γίνετε! 

 
Κωδικός δεν έχει προβλεφθεί για το συγκεκριµένο. Από εκεί και πέρα εφόσον η 
απόφαση αυτή θα πάει για έλεγχο στην Επίτροπο, µόλις γυρίσει ο ∆ήµος έχει µία 

πρόθεση να καταβάλει τα χρήµατα στους εργαζόµενους µε µία σχετική ας πούµε συνεργασία 
που θα έχει µαζί τους γιατί όπως ξέρετε τα οικονοµικά του ∆ήµου για να δώσουν αµέσως 
250.000 € δεν είναι και εύκολο. Εντάξει; ∆εν λέµε ότι δεν θα δώσουµε τα χρήµατα. Από εκεί 
και πέρα ποιος έχει την ευθύνη ή όχι, επιτρέψτε µου αυτή τη στιγµή να µην απαντήσω διότι 
δεν έχω εξετάσει σε βάθος το θέµα.  

 
Ευχαριστώ πολύ.  
Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο.    
 
Αγαπητοί συνάδελφοι το θέµα είναι πολύ σοβαρό και το ποιος έχει την ευθύνη 
φαίνεται από τις ηµεροµηνίες. Τί ποιος έχει την ευθύνη; ∆εν χρειάζεται καµία σε 

βάθος εξέταση για το ποιος έχει την ευθύνη. 
Ξέρετε γιατί είναι σοβαρό το θέµα; ∆ιότι σύµφωνα µε το νόµο για να ανοίξουµε το ταµείο και 
να πληρώσοµε πρέπει να έχουν τελεσιδικήσει οι σχετικές αποφάσεις και δεν κάναµε τι 
ενέργειες που προβλέπονται από το νόµο και από σειρά εγκυκλίων, δηλαδή να εφεσιβάλοµε 
την πρωτόδικη απόφαση. Αυτό έπρεπε να γίνει  ένα µήνα µετά την έκδοση της πρωτόδικης 
απόφασης, δηλαδή το Νοέµβριο, αν δεν κάνω λάθος, του 2006, στη θητεία της προηγούµενης 
∆ηµοτικής Αρχής και όταν ήταν νοµικός σύµβουλος ο κ. Γιαννακόπουλος. Έτσι ακριβώς. Είναι 
ένα λεπτό θέµα. Είναι οι εργαζόµενοι, είναι το ψωµί τους, είναι οι διεκδικήσεις τους αλλά εµείς 
σ΄ αυτήν την αίθουσα, εργαζόµενοι όλοι, έχουµε και έναν άλλο ρόλο, είµαστε εργοδότες υπό 
µία έννοια και φρουροί του δηµοτικού ταµείου και των νόµων και όταν έχεις νόµο ο οποίος 
επιτάσσει να τελεσιδικήσουν οι συγκεκριµένες αποφάσεις και δεν το κάνεις υπάρχει πρόβληµα. 
Εγώ αναγνωρίζω ότι είµαστε σε µία δύσκολη περίοδο, είµαστε σε περίοδο εκλογών όπου οι 
διάφορες πιέσεις ήταν ευκολότερο να περάσουν, σήµερα όµως ο ∆ήµος έχει πρόβληµα. Έχει 
πρόβληµα και να εξεύρει τα συγκεκριµένα χρήµατα, πιστεύω ότι θα συνεννοηθούµε µε τους 
εργαζόµενους γι΄ αυτό, για να µην πω ότι είµαι βέβαιος, αλλά αυτή η τακτική ¨Γίνεται µία 
αγωγή, έχουµε µία πρωτόδικη απόφαση από ένα µισθοδικείο και δεν προστατεύοµε τα 
συµφέροντα του ∆ήµου¨ φέρνει τα αποτελέσµατα αυτά. Που θα βρούµε 250.000 €; Που να 
βρούµε; Τα καταβάλαµε 206.000 € για την Μεγ. Αλεξάνδρου, 70.000 € για την Ηρώων, σειρά 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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δικαστικών αποφάσεων που έρχονται κάθε µέρα για ζητήµατα του 2002 του ΄03 του ΄04 του 
΄01 όπου κερδίζουν τις αποφάσεις στα δικαστήρια. Χρήµατα των πολιτών είναι αυτά.  
Το µείζον ζήτηµα λοιπόν είναι η νοµιµότητα. Ενώ έχουµε το νόµο ο οποίος αναφέρεται σε 
τελεσιδικία, αφήσαµε να τελεσιδικήσει µία πρωτόδικη απόφαση και δεν προστατέψαµε  τα 
συµφέροντα των πολιτών.  
Αυτό είναι το θέµα, ξεκάθαρο. ∆εν ξέρω αν κάνω λάθος κ. Κλείδωνα.  
Λοιπόν, γνωρίζοµε το τι συµβαίνει ακριβώς. Εγώ το ήξερα το θέµα το συγκεκριµένο, όπως 
έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει καµία άλλη λύση από το να 
πληρώσει. Τελεσιδίκησε πλέον εφόσον δεν προσφύγαµε σε δεύτερο βαθµό. Από εδώ και πέρα 
επαφίεται στην καλή διάθεση των εργαζοµένων να συνεννοηθούµε για τον τρόπο µε τον οποίο 
θα πληρώσουµε και στις ελεγκτικές αρχές αν υπάρχει ζήτηµα παράβασης καθήκοντος να το 
δουν οι ελεγκτικές αρχές. Εµείς εδώ δεν είµαστε ελεγκτική αρχή και ούτε θέλουµε τέτοια 
πράγµατα, σε συναδέλφους πάντοτε αναφερόµαστε, ο καθένας έχει την αγωνία του και κάνει 
την προσπάθειά του η οποία κρίνεται. Είναι δύσκολα όµως τα πράγµατα µε το ∆ήµο, µε το 
ταµείο του ∆ήµου, µε όλα αυτά τα οποία έρχονται. ∆εν είναι µόνο αυτό είναι και άλλα και τα 
ξέρετε.  

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Πρόεδρε ορίστε, εάν δεν σε κάλυψε ο ∆ήµαρχος κάθισε στο µικρόφωνο και πες 

αυτό που θέλεις. 
 
(Πρόεδρος Σωµατείου Εργαζοµένων): Θα ήθελα να πω δυο πραγµατάκια για την 
αγωγή αυτή που έχουν κερδίσει οι εργαζόµενοι. Οι εργαζόµενοι προσέφυγαν κατά 

τον πιο νόµιµο τρόπο στη δικαιοσύνη για να διεκδικήσουν ένα επίδοµα που το έπαιρναν άλλοι 
εργαζόµενοι και το διεκδίκησαν στα πλαίσια της ισοτιµίας απέναντι στην εισοδηµατική πολιτική 
ότι όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να παίρνουν τα ίδια πράγµατα.  

 
Σύµφωνοι, στο δια ταύτα. Αυτό έχει εκδικαστεί έχουµε την απόφαση της 
δικαιοσύνης. 

 
(Πρόεδρος Σωµατείου Εργαζοµένων): ∆εν θα καθυστερήσω κ. Πρόεδρε, ένα 
λεπτό δεν θα καθυστερήσω καθόλου. 

Είναι µια απόφαση που δεν έχει παρθεί µόνο για τους εργαζόµενους του ∆ήµου Καλαµάτας, 
έχει παρθεί για τους εργαζόµενους σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, όλοι οι ∆ήµοι στη Μεσσηνία 
έχουν πληρώσει αυτή τη στιγµή, µόνο ο ∆ήµος Καλαµάτας και ο ∆ήµος Κορώνης δεν έχει 
πληρώσει, είναι καθ΄ όλα νόµιµα να καταβληθούν τα χρήµατα …..  
(αλλαγή κασέτας)  
…… και µετά βλέπουµε τα πάντα. Συζητάµε, εµείς είµαστε εκπρόσωποι των εργαζόµενων, ότι 
µας πουν οι εργαζόµενοι. Αλλά πρέπει να ληφθεί µέχρι και την τροποποίηση του 
προϋπολογισµού και να φτάσει το ένταλµα στην Επίτροπο. Αυτό ήθελα να πω.  
Ευχαριστώ πολύ. 

 
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ενώπιον του Σώµατος. Επειδή στο 
∆ήµο κατέχετε µια νευραλγική θέση, δεν είσαστε Πρόεδρος των εργαζοµένων 

µόνο είσαστε και ταµίας του ∆ήµου, είναι ίσως η σηµαντικότερη θέση στο διοικητικό 
µηχανισµό του ∆ήµου. Βεβαιώνετε, ή µήπως κάνω κάποιο λάθος, ότι όλες αυτές οι αποφάσεις 
πρέπει να τελεσιδικούν, πρέπει να υπάρχει η τελεσιδικία; Γιατί έχουµε πολλές αποφάσεις 
τέτοιες. Όχι τέτοιες, ανάλογες. Πρέπει πριν πληρώσουµε να τελεσιδικήσει  µία απόφαση ή όχι; 
Έχω και άλλες υποθέσεις στο ∆ήµο αυτής της µορφής, τώρα εγώ σε εξέλιξη. Ή πρέπει 
πρωτοδίκως να λέµε πληρώνουµε και τελείωσε;  Άκουσε, έχεις την ιδιότητα του συνδικαλιστή 
και καλώς, σε τιµούνε οι συνάδελφοι σου, έχεις και την ιδιότητα του ταµία του ∆ήµου. Και εγώ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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εργαζόµενος είµαι. Ο νόµος αναφέρεται σε τελεσιδικία; Πρέπει να εξαντλεί η αρχή σύµφωνα µε 
το νόµο όλα τα ένδικα µέσα ή δεν πρέπει;    

 
Ο νόµος προβλέπει κ. ∆ήµαρχε τελεσιδικία. 
 
Μάλιστα. Ευχαριστώ.  
 

Αυτή τη στιγµή έχει τελεσιδικήσει… 
 
Εντάξει έχεις δίκιο, καλά τα λες εσύ. Εσύ τα λες καλά, εντάξει, αλλά θα 
υπογράψεις και εσύ ως ταµίας. ∆εν θα υπογράψεις ως Πρόεδρος των 

εργαζοµένων, θα υπογράψεις ως ταµίας γι΄ αυτή την εκταµίευση. ∆εν θα υπογράψω µόνο 
εγώ, θα υπογράψεις και εσύ κ. Σαρδέλη. 

 
Όταν θα έρθει το ένταλµα από την Επίτροπο φυσικά και θα πληρώσω. 
 
Θα υπογράψεις και πριν και µετά.  
 

Πριν τι να υπογράψω; 
 
Μαζί θα τα υπογράψουµε, εφόσον είναι τελεσιδικία,  αλλά τελεσιδίκησε µε την 
ευθύνη κάποιων. Κι εγώ µε τους εργαζόµενους είµαι, εργαζόµενος είµαι και εγώ 

αλλά εδώ έχουµε έναν άλλο ρόλο, τι να κάνοµε;  
Ο κ .Σαρδέλης ως Πρόεδρος τα είπε καλά, ως ταµίας καλά τα λέει πάλι γιατί είναι και καλός 
ταµίας. Καλά τα λέει! 

 
Εξουσιοδοτούµε τον ∆ήµαρχο να κουβεντιάσει µε τους εργαζόµενους, έτσι, και 
να προχωρήσει … 
 
Όχι δεν είναι αυτή η απόφαση. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεν 
µπορεί να είναι άλλη από αυτή που λέει ο τίτλος, δηλαδή την καταβολή της 

«ειδικής µηνιαίας πρόσθετης αµοιβής». Από εκεί και πέρα τα των συζητήσεων είναι άλλο 
ζήτηµα, είναι θέµα της διοίκησης.  

 
Ναι, ως η γνωµοδότηση οµόφωνα.    

 
Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε. Να γίνει σαφές ότι η απόφαση βγήκε στις 9 
Οκτωβρίου, άραγε αν υπήρχε οποιαδήποτε εκµετάλλευση από το 

συνδυασµό τουλάχιστον που ήτανε ∆ηµοτική Αρχή θα µπορούσε να το εκµεταλλευτεί είτε 
πείθοντας τους εργαζόµενους ότι θα τους πληρώσει, γιατί µπορούσε να τους πληρώσει τότε, ή 
ότι θα κάνει µετά τις 10 Νοεµβρίου που δεν είχε κανένα πρόβληµα η απελθούσα ∆ηµοτική 
Αρχή να κάνει την προσφυγή της. Το πρόβληµα είναι και είναι το ερώτηµα, γιατί 
πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο το Φεβρουάριο µήνα;   

 
Εµείς ψηφίζοντας θετικά, δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο, επιµένουµε 
ότι η ευθύνη υπάρχει. Σε τέτοια κορυφαία θέµατα ο νοµικός σύµβουλος του 

∆ήµου οφείλει να παρακολουθεί από κοντά τις αποφάσεις να παίρνει ο ίδιος την απόφαση και 
να την φέρνει ο ίδιος στο ∆ήµο Καλαµάτας. Άρα λοιπόν  ευθύνη υπάρχει και θα αποδοθεί, 
πιθανά, δεν ξέρω µε ποιο τρόπο, τουλάχιστον ηθική ευθύνη υπάρχει τεράστια απέναντι στο 
∆ήµο Καλαµάτας. Τέλος πάντων αυτή τη στιγµή έχει τελεσιδικήσει, δεν µπορούµε να κάνουµε 
κάτι άλλο και συναινούµε στην κατάργηση της δίκης και στην καταβολή. 
 

ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ:     

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Με την παρατήρηση που είπατε. Ευχαριστώ. 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ’ αριθµ. 7/2006 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας, την 
µε αριθµ. πρωτ. 13494/14-6-2007 Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου και τις 
αναφερόµενες σ΄ αυτή σχετικές διατάξεις,  
 
  

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την κατάργηση της δίκης µεταξύ των κ.κ. 1) Κουνή Ευσταθίου 2) 
Μητρογιαννόπουλου Γεωργίου κ.λ.π., 28 εργαζοµένων στο ∆ήµο Καλαµάτας µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και του ∆ήµου Καλαµάτας 
καθώς και την καταβολή των χρηµάτων στους εργαζόµενους αυτούς για την 
χορήγηση της ειδικής µηνιαίας πρόσθετης αµοιβής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
υπ’ αριθµ. 7/2006 απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαµάτας και συγκεκριµένα την 
καταβολή του συνολικού ποσού των 235.912,73 €  ήτοι: 1) ποσό 205.480,59 € για 
επιδικασθέν κεφάλαιο, 2) ποσό 30.332,14 € για τόκους και 3) ποσό 100,00 € για 
δικαστική δαπάνη. 
 
 
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 Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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 19. Ράλλης Γεώργιος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 6  Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


