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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  25/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  509/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α Αυγούστου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 25/27-07-2007 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 520 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) 
Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) 
Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης 
Γεώργιος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 509  απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος,  2) Ηλιόπουλος Ιωάννης,  3) Κλείδωνας Θεοφάνης,  και  4) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου του Τ.∆. Λαδά, κ. 
Βουτσής Γεώργιος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Λαδά.   
 
 
 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρίσκεται ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου 
Καλαµάτας, κ. Αντώνιος Μανιάτης. 
 
 
 
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 : 

Καθορισµός ειδικοτήτων των θέσεων µερικής απασχόλησης  που εγκρίθηκαν από το ΥΠΕΣ∆∆Α 
βάσει του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης, αναφέρει τα εξής: 
 

 
Κύριοι συνάδελφοι, µε το Ν. 3250/2004 παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προσλαµβάνουνε  προσωπικό µερικής απασχόλησης 

µε σύµβαση αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Οι προσλαµβανόµενοι θα προσληφθούν για 
την αντιµετώπιση αναγκών συµπληρωµατικής εξυπηρέτησης των πολιτών και για την κάλυψη 
λοιπόν αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα.  
Το προσωπικό αυτό που θα επιλεγεί, θα επιλεγεί µέσω ΑΣΕΠ και προέρχεται από κοινωνικά 
ευπαθείς οµάδες όπως είναι οι άνεργοι διαφόρων περιπτώσεων, άνεργοι κάτω των 30 ετών – 
άνεργοι άνω των 30 ετών – άνεργοι που πλησιάζουν στα όρια συνταξιοδότησης, άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, µητέρες ανήλικων τέκνων, και το 
προσωπικό αυτό θα απασχοληθεί σε υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα τέτοιες από τις οποίες 
είναι η κατοίκων κοινωνική φροντίδα και µέριµνα, η κοινωνική ενσωµάτωση των µεταναστών, 
η αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, η ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, η 
αντιµετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών αναγκών κ.λ.π.  
Ένα ποσοστό από τις θέσεις οι οποίες εγκρίθηκαν, ποσοστό έως 10%, θα µπορεί µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ειδική αιτιολογία να χρησιµοποιηθεί και σε θέσεις που δεν 
έχουν καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα. Οι προσλήψεις αυτές δεν εξαρτώνται και δεν επηρεάζουν 
την οργανική σύνθεση των υπηρεσιών τις οποίες σας προανέφερα, ενώ η εργασιακή σχέση 
των απασχολουµένων θα είναι 4ωρη απασχόληση µε πλήρη ασφαλιστικά δικαιώµατα και θα 
επιχορηγηθεί από τον κρατικό προϋπολογισµό µε 8.000,00 € ανά έτος, η διάρκεια της 
απασχόλησης θα είναι 18 µήνες.  
Εµείς ως ∆ήµος Καλαµάτας, µετά το ενηµερωτικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών που 
έφτασε στο ∆ήµο αρχές Φεβρουαρίου, υποβάλαµε ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής 
Απασχόλησης στις 27 Φεβρουαρίου 2007, ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο το οποίο στηρίχτηκε στη 
δοµή του Επιχειρησιακού Σχεδίου που είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών το 2004. Σ΄ 
αυτή τη δοµή κάναµε και εµείς τη δική µας πρόταση η οποία πρόταση ήταν ρεαλιστική και 
περιελάµβανε 100 θέσεις µερικής απασχόλησης. Η τριµελής επιτροπή του άρθρου 5 του Ν. 
3250/2004 ενέκρινε για την Καλαµάτα τελικά 75 θέσεις µερικής απασχόλησης και καλούµεθα 
σήµερα εµείς να κατανείµουµε τις θέσεις αυτές σε ειδικότητες και υπηρεσίες.  
 
 
Έτσι λοιπόν η ∆ηµοτική Αρχή προτείνει οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν να κατανεµηθούν 
στις εξής υπηρεσίες:  
 
Υπηρεσία Κοινωνικής : Ένας  (1) ΠΕ Κοινωνιολόγος  
Μέριµνας    Ένας  (1) ΠΕ Ψυχολόγου 
     Τέσσερις (4) ΥΕ Καθ/τριών 

     Σύνολο :   άτοµα  6 

Υπηρεσία Προγράµµατος  : Τρεις  (3) ΤΕ/∆Ε Νοσηλευτές  
Βοήθεια στο Σπίτι   Εννέα  (9) ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί 

     Σύνολο :  άτοµα  12 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Υπηρεσία Αντιµετώπισης  : ∆ύο  (2) ∆Ε Τεχνικών Ηλεκτρολόγων 
Εκτάκτων Αναγκών   ∆ύο  (2) ∆Ε Τεχνικών Μηχανολόγων  
     ∆ύο  (2) ΥΕ Ηλεκτροσυγ/τες 

     Σύνολο :  άτοµα  6 

Υπηρεσία Προστασίας  : Ένας  (1) ΥΕ Ηλεκτροσυγ/της 
Περιβάλλοντος    Σαράντα (39) ΥΕ Εργατών Γεν.Καθηκόντων  

     Σύνολο :  άτοµα  40 
 
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης  : ∆ύο  (2) ∆Ε Πληροφορικής 
Πολιτών    Μία  (1) ∆Ε ∆ιοικητικού Γραµµατέα  

     Σύνολο :  άτοµα  3 
 
Βεβαίως µε την εγκύκλιο την ερµηνευτική του Ν. 3250/2004 όπως µας έχει αποσταλεί από το 
Υπουργείο Εσωτερικών, καθορίζεται και ο τρόπος µε τον οποίο θα διατεθούν θέσεις 
απασχόλησης και στα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που εποπτεύονται από το ∆ήµο, 
εφόσον τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Νοµικών αυτών Προσώπων µε απόφασή τους έχουν 
προτείνει κάποια κατανοµή θέσεων. Από τα Νοµικά µας Πρόσωπα το Νοµικό Πρόσωπο « 
∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας» πρότεινε την εξής κατανοµή 
θέσεων για οκτώ (8) άτοµα: 
 
Τέσσερις (4) ∆Ε Βοηθούς Βρεφοκόµους 
Τρεις  (3) ΥΕ Καθαριστριών ή Καθαριστών 
Ένας (1) ΥΕ Βοηθός Μάγειρα ή Μαγείρισσας   
 
Προτείνεται εποµένως ένα σύνολο θέσεων σε  υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, υπηρεσίες τις 
οποίες παρέχει ο ∆ήµος προς τους πολίτες και στις οποίες εµείς ως ∆ηµοτική Αρχή κρίναµε, στο 
λίγο χρονικό διάστηµα που εκείνη τη χρονική στιγµή είχαµε αναλάβει, µία αδυναµία εκτέλεσης 
κάποιων έργων. 
 
Έτσι λοιπόν ο Ν. 3250/2004 που ήταν απαίτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να µεταφερθούν 
δηλαδή  τα χαρακτηριστικά της µερικής απασχόλησης και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, µε 
έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά διότι ζητά για πρόσληψη άτοµα που προέρχονται από 
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες όπως σας περιέγραψα προηγουµένως και στηρίζοντας υπηρεσίες 
και αυτές µε έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά µπορούµε να πούµε ότι έρχεται να 
συµπληρώσει το κοινωνικό έργο οποιουδήποτε φορές Τοπικής Αυτοδιοίκησης µεταξύ των 
οποίων και ο ∆ήµος Καλαµάτας. 
Ζητούµε λοιπόν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση της κατανοµής των πιο πάνω θέσεων 
στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης του ∆ήµου Καλαµάτας και να προβεί στη 
συνέχεια ο ∆ήµος στη διαδικασία ανακοίνωσης και πρόσληψης των ατόµων αυτών µε τα 
κριτήρια που προσδιορίζει ο νόµος και η αντίστοιχη εγκύκλιος και τα οποία κριτήρια και η 
διαδικασία της πρόσληψης εποπτεύεται από τον ΑΣΕΠ. 
Σας ευχαριστώ.  
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, η διαδικασία συνεχίζεται 
µε ερωτήσεις µελών του Σώµατος και απαντήσεις επ΄ αυτών από τον Αντιδήµαρχο κ. 
Μπασακίδη, ως εξής:  
 

 
Ήθελα κ. Αντιδήµαρχε να ρωτήσω αν το εγκριθέν από το ΥΠΕΣ∆∆Α Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ήλθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πριν την έγκριση.  

ΑΛΕΥΡΑΣ:           
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Η πρόταση όχι δεν ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν ήταν απαιτητό από την 
Υπηρεσία του Υπουργείου και γι΄ αυτό και την δέχτηκε το Υπουργείο όπως 

έκανε και µε όλη την Ελλάδα. Συζήτησε, αξιολόγησε τα Επιχειρησιακά Σχέδια έτσι όπως αυτά 
είχαν υποβληθεί και ενέκρινε κατάλληλο αριθµό θέσεων. Σε εµάς στις 100 θέσεις που είχαµε 
ζητήσει, οι οποίες όπως είπα και προηγουµένως είχαν ζητηθεί στη λογική της έγκρισης του 
προηγούµενου Σχεδίου, είχαµε κάτι, συν τις ανάγκες όπως εµείς είχαµε διαµορφώσει άποψη 
εκείνο το χρονικό σηµείο των 2 µηνών που είµαστε νέα ∆ηµοτική Αρχή, µας ενέκρινε λοιπόν 
75 θέσεις. Η έγκριση και η κατανοµή των θέσεων θα γίνει µε αυτή την απόφαση έτσι όπως 
προσδιορίζει και η ερµηνευτική εγκύκλιος του Ν. 3250/2004.  

 
Η πρόσληψη που προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ θα έχει και συνέντευξη; 
 

Όχι, όχι. Εποπτεύεται η διαδικασία της πρόσληψης από τον ΑΣΕΠ…  
 

 
Όταν λες κ. Μπασακίδη ¨Εποπτεύεται¨ τί εννοείς; Θα υπάρξει κάποια 
επιτροπή του ∆ηµοτικού συµβουλίου που θα αξιολογήσει;  

 
Προβλέπεται από τη εγκύκλιο, θα υπάρξει 3µελής επιτροπή η οποία θα 
αξιολογήσει, θα τα στείλει στον ΑΣΕΠ. 

 
Στις 8.000,00 € ετησίως που δώσει το Υπουργείο για κάθε θέση εργασίας 
περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές; Θα έχουν ασφαλιστικές 

εισφορές, θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη οι εργαζόµενοι;  
 
Θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και προβλέπονται και οι ασφαλιστικές 
εισφορές.  

 
Μέσα στις 8.000,00 € δηλαδή είναι και αυτό.    
 

Ναι, ναι. Έρχεται κοντά στα 5.500,00 € το χρόνο νοµίζω στο κάθε άτοµο. 
 

 
Ο ∆ήµος δεν βάζει τίποτα δηλαδή; 
 

Θα σας πω το εξής: Όταν ο ∆ήµος προσλάβει έναν που θέλει 3-4 χρόνια για να 
βγει στη σύνταξη, από αυτή την κατηγορία, και αυτός έχει οικογενειακό 

επίδοµα έχει χρόνια υπηρεσίας και η αποζηµίωσή του προβλέπεται από τη συλλογική σύµβαση 
εργασίας ή από άλλες συµβάσεις που υπάρχουν, ο ∆ήµος θα πληρώσει εφόσον χρειαστεί το 
παραπάνω από τα 8.000,00 €, τη διαφορά, υποχρεωτικά.  

 
Ο ∆ήµος βάζει τη διαφορά, εάν προκύψει.   
 

Εάν προκύψει.  
 

Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ, Μπασακίδη, αφού είναι φανερό ότι και οι 75 θέσεις 
που θα καλυφθούν µε µερική απασχόληση, αλλά ακόµα και πολύ περισσότερες 

απ΄ ότι ξέρω, είναι αναγκαίες για το ∆ήµο Καλαµάτας, γιατί ο ∆ήµος δεν προχωράει σε 
πρόσληψη εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση και όχι µε αυτό το καθεστώς το οποίο είναι 
απαράδεκτο τέλος πάντων;  
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Απλούστατα διότι το να προσλάβεις 75 άτοµα θα πρέπει να έχεις και 
αντίστοιχα τακτικά έσοδα στον προϋπολογισµό, κάτι που δεν το έχεις. 

 
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ερωτήσεων - απαντήσεων, ακολουθούν τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου, ως εξής:    
 

 
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι ο νέος Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων στο 203 ή 204 άρθρο νοµίζω λέει ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 

∆ήµου έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνεται και υποβάλλεται. Αυτήν την αίσθηση έχω. 
Ο αγαπητός Αντιδήµαρχος έδωσε µία εξήγηση στην υποβληθείσα ερώτησή µου, έχω όµως την 
αίσθηση ότι ο ρόλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τη συγκεκριµένη πρακτική δείχνει να 
βάλλεται. Πιστεύω, θα υπήρχε και  θα συνέτρεχε µεγαλύτερη νοµιµοποίηση και θα είχαµε και 
µία απόλυτη συµβατότητα µε τις κείµενες διατάξεις αν είχε πριν έρθει, συζητηθεί και εγκριθεί 
προ της υποβολής του και της εγκρίσεώς του από το ΥΠΕΣ∆∆Α.   Η πρώτη παρατήρησή µας 
είναι αυτή.  
 
Η δεύτερη: Κύριε Πρόεδρε είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν, και απαντήσατε στον κ. ∆ιασάκο, 
πιστώσεις και δεν υπάρχει κατ΄ ακολουθία δυνατότητα µόνιµης πρόσληψης όµως οι εµφανείς 
οι δεδοµένες και οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες για υπηρεσιακό προσωπικό είναι γεγονός ότι 
δεν µπορεί να υπηρετηθούν µε προσλήψεις αυτού θα έλεγα του εποχιακού χαρακτήρα. Αυτό 
βεβαίως δεν βαρύνει εσάς.   
 
Τρίτη παρατήρηση είναι ότι εκ των πραγµάτων ο χρονικός ορίζοντας που συζητείται αυτό το 
θέµα δεν παντάπασιν καθ΄ ολοκληρία πολιτικά ανύποπτος. ∆ηλαδή, και θέλω να εξηγηθώ, ότι 
διατρέχοµε  το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας, οσονούπω …… 
 
(αλλαγή κασέτας)     
 
… συνιστά µία παθογένεια εγώ θα την έλεγα του πολιτικού συστήµατος στην Ελλάδα, η 
πολιτική εξουσία, και διευκρινίζω δεν αφορά εσάς και τη ∆ηµοτική Αρχή κ. Αντιδήµαρχε, να 
σκυλεύει κυριολεκτικά τη συνείδηση και τον καηµό των πενοµένων προσώπων, των ανθρώπων 
που δεν έχουν δουλειά µε τέτοιου είδους εφευρήµατα.  
 
Υποβλήθησαν ερωτήσεις  απ΄ όλες τις παρατάξεις και εποµένως είναι διάχυτο το αίσθηµα για 
πλήρη αντικειµενικοποίηση  των προσλήψεων αυτών. ∆ιότι ναι µεν υπάρχει το ΑΣΕΠ αλλά 
επιτρέψτε µου κύριοι συνάδελφοι να ισχυριστώ ότι στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο 
υπεισήλθαν όπως ο συνάδελφος ο κ. Νταγιόπουλος είπε διάφορα εφευρήµατα που 
σχετικοποιούν την αντικειµενικοποίηση. Συνεντεύξεις, άλλου είδους επιλογές κ.λ.π.  Πρέπει να 
υπάρχει εµµονή, βεβαίως γνωρίζω, έχω µελετήσει ενδελεχώς το κείµενο, ότι υπάρχει το ΑΣΕΠ 
ότι θα καταβληθεί  προσπάθεια για αντικειµενικότητα στις προσλήψεις, θα υπάρχει, 
αντιλαµβάνοµαι ήδη, αισθάνοµαι ή υποθέτω, αλλά νοµίζω µε σιγουριά κ. Αντιδήµαρχε το 
καταθέτω, ότι θα είναι προφανώς και µία διαπαραταξιακή επιτροπή που θα έχει ένα λόγο και 
ένα έργο σ΄ αυτό το πλαίσιο που προοιωνίζετε.  
Και θα ήθελα τέλος να πω ότι είναι µείζων ζήτηµα αυτό το οποίο ο κ. Μπάκας ο Γιάννης έθεσε, 
στις 8.000,00 € ετησίως που αφορούν τον κάθε προσληφθησόµενο θα είναι πέραν του µισθού 
και τα επιδόµατα, τα δώρα, ή θα επιβαρυνθεί ο ∆ήµος;   ∆ιευκρινίστε το αυτό … 
 

 
Και οι ασφαλιστικές εισφορές. 
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Και οι ασφαλιστικές εισφορές. Άρα λοιπόν ο ∆ήµος δεν επιβαρύνεται µε κανένα 
ποσό. 

 
Όπως το ερµήνευσα, εκτός και αν η συλλογική σύµβαση εργασίας λέει ότι 
εργαζόµενος θα πρέπει να αµειφθεί µε 9.000,00 €. Εξαρτάται ποιον 

προσλαµβάνεις.     
      

 
Με αυτές τις σύντοµες παρατηρήσεις κ. Πρόεδρε και επειδή δεν µπορούµε να 
έρθουµε, υπήρξαν ψήγµατα από την τοποθέτησή µου έτσι και κάποιας γενικότερης 

θεώρησης του ζητήµατος αυτού, όµως σε καµία περίπτωση η παράταξή µας δεν µπορεί να 
είναι αντίθετη µε ένα διάχυτο και εµφανές αίσθηµα του κόσµου έστω εργασιακά να καλυφθεί 
και µε 18µηνα. 
Ευχαριστώ.  

 
∆ιαβάζοντας την πρόσκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έµαθα και εγώ την 
ύπαρξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Μερικής Απασχόλησης. Ήξερα το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, πήγε εκεί το µυαλό µου, το έψαξα είδα πότε το είχαµε ψηφίσει 
αλλά είδα ότι µάλλον κάτι διαφορετικό ήταν το ένα µε το άλλο. Πήρα τηλέφωνο λοιπόν τον κ. 
Μπασακίδη και µου εξήγησε ότι δεν ήταν απαιτητή η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για 
ένα τόσο σηµαντικό θέµα σαφώς και είναι απαιτητή άσχετα αν δεν επιβάλλεται από κάποια 
νοµοθεσία η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Όταν λέµε ότι θέλουµε ένα ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, και επιµένουµε σ΄ αυτό, βουλευόµενο όργανο και όχι ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 
οποίο να επικυρώνει τις ήδη ειληµµένες αποφάσεις, αυτό εννοούµε και αυτή προφανέστατα 
είναι η µεγάλη µας διαφορά ανάµεσα στη ∆ηµοτική Αρχή  και στον τρόπο που εµείς 
σκεπτόµαστε τη λειτουργία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Θεωρητικώς λοιπόν θα έπρεπε 
αισθανόµενοι το γεγονός αυτό να απέχουµε από τη συζήτηση. ∆εν θα το πράξουµε γιατί 
πιθανότατα µπορεί να κατηγορηθούµε ότι δεν έχουµε θέσεις, δεν έχουµε να τοποθετηθούµε, 
δεν έχουµε άποψη επάνω στο θέµα και επειδή και θέση έχουµε και άποψη θα παραµείνουµε.   
Ξεπερνάµε πάρα πολύ εύκολα όπως είχαµε ξεπεράσει και στο παρελθόν το χρόνο στον οποίο 
έρχεται προς συζήτηση το συγκεκριµένο θέµα. Και το ξεπερνάµε παρά το γεγονός ότι οι 
παραπολιτικές στήλες του αθηναϊκού τύπου βρίθει από αιτιάσεις και ενδοκοµµατικές διενέξεις 
για το ποιοι θα προσληφθούν που, παρά το γεγονός ότι το 2004 όπου κατά σύµπτωση και  
τότε προεκλογικά είχε έρθει το αντίστοιχο θέµα, ο κ. Αθανασόπουλος, ο κ. Ηλιόπουλος 
Θανάσης ο κ. Κουδούνης απείχαν ή καταψήφισαν ή λευκό ψήφισαν νοµίζω στην αντίστοιχη 
πρόταση. Τα ξεπερνάµε. Έτσι;  
 
Ξεπερνάµε λοιπόν το θέµα αυτό και µπαίνουµε στην ουσία. Σαφέστατα και δεν µας καλύπτει 
αυτός ο τρόπος πρόσληψης συνδηµοτών µας. Αυτό είναι δεδοµένο ότι δεν µας καλύπτει. 
∆ηλαδή δεν µπορεί το κράτος όταν χρωστά και αφήνει απλήρωτο κόσµο στις ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις και δεν σέβεται την υπογραφή του, από την άλλη να σπαταλά τόσα χρήµατα 
δηµιουργώντας σε λίγο χρονικό διάστηµα και άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη χρηµάτων. 
Παρόλα αυτά έχουµε µια κατάσταση µπροστά µας και εφόσον έχουµε µια κατάσταση θα 
κοιτάξουµε πως θα µπορέσουµε να τη διαχειριστούµε προς όφελος του ∆ήµου και θεωρώ προς 
όφελος του ∆ήµου πρέπει να δούµε ότι υπάρχουν δράσεις µέσα στην πρόταση η οποία υπάρχει 
οι οποίες σίγουρα στο πέρασµα του χρόνου να συνεχίσουν να επιδοτούνται. Οι δράσεις οι 
οποίες αφορούν τις κοινωνικές κυρίως υπηρεσίες, Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας, Βοήθεια στο 
Σπίτι, και Παιδικούς Σταθµούς είναι δράσεις πιστεύω κοινωνικές οι οποίες και στο µέλλον, µε 
την πείρα την µικρή άλλωστε που έχουµε, θα βρίσκονται τρόποι να χρηµατοδοτούνται και 
κατά συνέπεια εάν σταµατήσει το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα συνεχιστούν µε κάποιον 
διαφορετικό τρόπο αλλά τέλος πάντων οι δράσεις οι οποίες θα έχουν δροµολογηθεί θα 
συνεχίσουν να υπάρχουν.  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :25/2007                                 Πέµπτη  02 / 08 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  509/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

Έχουµε σηµαντικότατες ενστάσεις για τις υπόλοιπες δράσεις. Για τις υπόλοιπες δράσεις 
πιστεύουµε ότι τα άτοµα τα οποία προσλαµβάνονται, 46 ουσιαστικά στην καθαριότητα και το 
περιβάλλον, δηλαδή προσλαµβάνεται ένας αριθµός ο οποίος εγγίζει το 75% του ήδη 
απασχολουµένου προσωπικού, θα δηµιουργήσει µία δυναµική, έστω και αν εργαστεί ¨Έτσι 
απλά χωρίς πρόγραµµα¨ που έλεγε και η Ρεζάν, χωρίς κάποιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, 
θα δηµιουργήσει µία δυναµική στην πόλη που στη συνέχεια η απουσία της θα είναι 
εµφανέστατη. Πώς θα καλυφθεί στη συνέχεια όταν το πρόγραµµα αυτό σταµατήσει να 
υπάρχει; Υπάρχει το µεγάλο ερωτηµατικό. Και βέβαια έχω πρόσφατες τις εικόνες στην 
τηλεόραση ∆ήµων εργαζοµένων κυρίως στην καθαριότητα οι οποίοι συνωστίζονται στα 
∆ηµοτικά Συµβούλια διεκδικώντας τη µονιµοποίησή τους και την εν συνεχεία περαιτέρω 
πρόσληψή τους.  
Πιστεύουµε λοιπόν ότι στην καθαριότητα, έχοντας ήδη το πρόγραµµα των οκταµηνιτών 
έχοντας ήδη το πρόγραµµα των διµηνιτών το οποίο τρέχει έχοντας ήδη, οφείλουµε να 
δροµολογήσουµε γιατί µας επιτρέπει, κάποια δυνατότητα µας δίνει ακόµα να δροµολογήσουµε 
κάποιες προσλήψεις, γιατί γερνάει και το προσωπικό εκεί, να αντικαταστήσουν αυτούς οι 
οποίοι συνταξιοδοτούνται, νοµίζω ότι είναι πάρα πολλά µα πάρα πολλά τα άτοµα που η 
δυνατότητα του ∆ήµου δεν έχει να τα κρατήσει.       
 
Έτσι για να µην κουράζω περαιτέρω, εµείς θα είµαστε θετικοί στο κοµµάτι που αναφέρεται 
στις προσλήψεις στην Κοινωνική Μέριµνα, στην Υπηρεσία Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι, 
στους Παιδικούς Σταθµούς. ∆εν θα ψηφίσουµε, διότι θεωρούµε ότι δεν θα µπορέσουµε να 
τους αντικαταστήσουµε, δεν θεωρούµε ότι θα διευκολυνθεί η διαδικασία του ∆ήµου και η 
λειτουργία του ∆ήµου µε τόσες πολλές προσλήψεις στην υπηρεσία προστασίας του 
περιβάλλοντος και πιστεύουµε ότι τελικά αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι να ανοίξει ο δρόµος 
στις ανάγκες τις οποίες θα έχουν δηµιουργηθεί τότε, για τις οποίες ο ∆ήµος δεν θα µπορεί να 
κάνει περαιτέρω πίσω, να δηµιουργήσουµε λοιπόν µια διαδικασία έναρξης µιας έντονης 
ιδιωτικοποίησης του κοµµατιού αυτού της καθαριότητος.  
∆ηλαδή θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις, αφού θα σταµατήσουν να εργάζονται αυτοί και 
θα έχει µάθε ο κόσµος να περιµένει, να προσµένει κάποιες εργασίες, το έλλειµµα αυτό για να 
καλυφθεί θα χρειαστεί ο ∆ήµος να προσφύγει στην ιδιωτικοποίηση.  
 

 
Κύριε Μπάκα έχετε το λόγο. 
 

 
∆εν είναι κακό Βασίλη η ιδιωτικοποίηση. Εγώ πιστεύω ότι µε την 
ιδιωτικοποίηση κάποιων τοµέων δραστηριότητα του ∆ήµου ο δηµότης, ¨ο 

δηµότης¨ γιατί αυτός πληρώνει, ο δηµότης θα πληρώνει τα µισά απ΄ ότι στοιχίζει τώρα στο 
∆ήµο η λειτουργία της υπηρεσίας. Άλλωστε έχουµε συζητήσει κατ΄ επανάληψη κατά τη 
διάρκεια της προηγούµενης τετραετίας, θυµάµαι το Χρήστο το Μαλαπάνη ως αρµόδιο 
Αντιδήµαρχο να αναλύει γιατί θα στοιχίσει ίσως και το 1/3 η αποκοµιδή των σκουπιδιών τα 
Σαββατοκύριακα από ιδιώτες από το να µπει προσωπικό του ∆ήµου και να κάνει υπερωρίες. 
Αν θέλουµε λοιπόν το καλό της πόλης θα πρέπει να ξεπεράσουµε κάποιες νοοτροπίες που αν 
θέλεις σηµάδεψαν τη διαδροµή του ∆ήµου κατά τα τελευταία 30 - 40 χρόνια. Τι να κάνουµε; 
Ότι δοκιµάστηκε και απέτυχε δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να τα επαναλαµβάνουµε. Πώς να 
το κάνουµε; Αν ήταν η δική µας η επιχείρηση, θα τα κάναµε αυτά τα πράγµατα, θα 
επαναλαµβάναµε τα ίδια λάθη; Όχι. 
 
Στην προκειµένη περίπτωση, για να επικεντρωθούµε στο θέµα µας, σαν συνδυασµός λέµε ναι. 
Γιατί λέµε ναι: Γιατί έρχεται δωρεάν χρήµα από το Υπουργείο Εσωτερικών σε ετήσια βάση 
ύψους 600.000,00 €, για 18 µήνες 900.000,00 €.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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8.000,00 € για κάθε θέση απασχόλησης επί 75 θέσεις µας κάνουν 600.000,00 €. Μήπως κάνω 
λάθος κ. Αντιδήµαρχε;  18 µήνες: 900.000,00 € 
 
Θα λυθούν όµως τα προβλήµατα που συναντάει η πόλης, οι πολίτες µέσα στην 
καθηµερινότητα; Κάποιοι τοµείς αναµφίβολα θα διευκολυνθούν στην λειτουργία τους. 
¨Παιδικοί Σταθµοί¨: Ας µην ξεχνάµε τα προηγούµενα χρόνια όσοι διετέλεσαν στα Συµβούλια 
και Πρόεδροι κ.λ.π., ο Βασίλης ο ∆ικαιουλάκος κάτι θα ξέρει, έτσι ¨του ρίχνω και το µπαλάκι¨, 
ότι πολλά αιτήµατα απορρίπτονταν. Γιατί απορρίπτονταν; Γιατί δεν υπήρχε προσωπικό. ∆εν 
υπήρχε προσωπικό, στον α  ή στον β ή στον γ Παιδικό Σταθµό. Ε θα προσληφθεί προσωπικό 
τώρα, βοηθοί βρεφονηπιοκόµων, καθαρίστριες κ.λ.π. και θα διευκολύνουν  τη λειτουργία 
γενικότερα του νοµικού προσώπου που συµµετέχει ενεργά στα δρώµενα.           
¨Κοινωνικός Φορέας¨: Θα διευρύνει πιστεύω τις δραστηριότητές του. Αν το θέλει ο Κοινωνικός 
Φορέας. Υπάρχουνε πολλοί τρόποι για να διεισδύσει µες την κοινωνία και να παίξει το ρόλο 
του, να διευρύνει τις δραστηριότητές του, να επιτελέσει ένα σηµαντικότατο έργο, όπως πρέπει 
να το επιτελέσει. 
 
¨Βοήθεια στο Σπίτι¨: Μακάρι να υλοποιηθεί γιατί τα προηγούµενα χρόνια µόνο στα χαρτιά 
υλοποιούταν εδώ µέσα στην Καλαµάτα, ενώ στα χωριά του Ταϋγέτου πράγµατι υλοποιείται 
εκτελείται το πρόγραµµα, υπάρχει χρονοδιάγραµµα, υπάρχει εβδοµαδιαίο – µηνιαίο 
πρόγραµµα, ετήσιο πρόγραµµα, το έχουµε ελέγξει. Ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος 
το γνωρίζει. Εδώ µέσα στην Καλαµάτα όµως, από το σπίτι µας το υλοποιούσαµε ή από γραφεία 
Αντιδηµάρχων και ∆ηµάρχων, διαχρονικά.  
 
¨Περιβάλλον¨: Ναι µεν θα δηµιουργηθεί µια δυναµική παρουσία όπως το επισήµανε ο Βασίλης. 
Απουσία όµως, µετά τους 18 µήνες τι γίνεται λέει; Θα δροµολογήσεις πολλές και µικρέ 
εργολαβίες, για να έχεις την πόλη σου καθαρή για να έχει την πόλη σου όµορφη για να έχεις 
µια πόλη που θα την χαίρονται οι πολίτες. Τι να κάνουµε; ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός κύριοι 
συνάδελφοι ότι ∆ήµοι στην Ευρώπη µε διπλάσιο πληθυσµό κατοίκων έχουν 25 - 30 - 50 άτοµα 
προσωπικό. Πώς γίνεται; Τι γίνεται; Ακολουθούν µία άλλη πορεία πλεύσης. Αν θέλουµε εµείς 
να µπούµε σε λογικές τέτοιες, να προσλαµβάνουµε διµηνίτες για να αντιµετωπίσουµε έκτακτες 
ανάγκες, άντε να αντιµετωπιστούν αυτές φέτος, του χρόνου πάλι τα ίδια; Πάνω που ο άλλος 
θα πάει να µάθει πως θα κουρεύει το γκαζόν, θα τελειώσει το δίµηνο και η απόδοση δεν θα 
είναι αυτή που πρέπει για την οποία πληρώνουν οι δηµότες, γιατί ο δηµότης που πληρώνει έχει 
και ένα λόγο παραπάνω.  
 
Σε ότι αφορά το θέµα µας, σαν συνδυασµός λέµε ναι.  
 

 
Ο συνάδελφος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 

 
Κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα σταθώ στην λογική αν υπάρχει αναγκαιότητα 
για εργατικό δυναµικό στο ∆ήµο, θα µιλήσω πολιτικά και έτσι πρέπει να τα 

πούµε τα πράγµατα γιατί είµαστε βουλευόµενο όργανο. Ντροπή για το θεσµό των διµηνιτών, 
τριµηνιτών, των εκτάκτων υπαλλήλων. Ειδική αιχµαλωσία. Και µη µου πείτε όχι. Θυµάµαι τις 
φωνές σας και θυµάµαι κάθε φορά πριν τις εκλογές, γιατί ακριβώς αυτό γίνεται απ΄ όλες τις 
εξουσίες. Στα οξυµένα κοινωνικά προβλήµατα που δηµιουργούν αυτές οι πολιτικές, την 
ανεργία δηλαδή, επενδύουν αιχµαλωτίζουν τον κόσµο. Εδώ δεν συζητάµε για να δώσεις 
δουλειά. Για πέστε µου σε 8 µήνες τί θα κάνει ο άλλος, πώς θα δοµηθεί η ζωή του µε τον 
εργασιακό του χώρο; Τι θα κάνει, θα κάνει οικογένεια; Με τις 5.000 θα µπορεί να επιβιώσει; 
Απλά ξέρετε τι γίνεται; Έχουµε εκλογές και αυτό είναι ντροπή και αίσχος. Αυτό είναι. Και 
ποντάρουν που; Στην πραγµατική ανάγκη  που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να προσλάβουµε 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ):                   

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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κόσµο έστω µε αυτή τη λογική. Και το ερώτηµα είναι το εξής: Γιατί η κεντρική εξουσία δεν 
δίνει τους πόρους που έχει κλέψει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Να τα διαχειριστούµε εµείς 
και να δούµε τις δικές µας ανάγκες και να πάµε µέσω του ΑΣΕΠ, εγώ δεν διαφωνώ, να έχουµε 
µόνιµο εργατικό δυναµικό ή αν θέλετε και εργολαβίες, αλλά να τα χειριζόµαστε εµείς τα 
χρήµατα.  
Φτάνουµε λοιπόν µπροστά στην εκλογική αναµέτρηση και λέµε ¨αυτές οι προσλήψεις¨. Και τι 
θα έχουµε µετά; Άλλη µια ιστορία µε τον κ. Παυλόπουλο και χιλιάδες κόσµο κάτω από τα 
∆ηµαρχεία και κάτω από τα Υπουργεία να λέει τι; Το αυτονόητο, ¨Θέλουµε  δουλειά¨ θα λέει, 
¨Θέλουµε να µας νοµιµοποιήσετε και µονιµοποιήσετε¨. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.  
Εγώ θα συµφωνήσω µε τη λογική του Βασίλη. Είχαµε ψηφίσει παλιότερα για ένα πρόγραµµα 
για τις κοινωνικές ανάγκες γιατί πιστεύουµε ότι πάντα υπάρχει ο τρόπος ακόµα και η ∆ηµοτική 
Αρχή µπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη γι΄ αυτές τις δράσεις. Όµως για τα υπόλοιπα  δεν 
γίνεται κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ µεγάλος ο αριθµός. Είναι ρουσφετολογική καθαρά αυτή 
πολιτική πρακτική που ακολουθείτε και εγώ δεν µπορώ να την ενστερνιστώ.  Είµαι πολύ µικρός 
για να εξαπατώ όλον αυτόν τον κόσµο και είµαι πολύ βλάκας εάν σκέπτοµαι ότι αυτές οι 
900.000 θα λύσουν το βιοποριστικό πρόβληµα της πόλης. 
 
Το κάνουµε για το καλό της πόλης, για το καλό αυτών των 75 παιδιών που θα τα έχουµε 
αιχµάλωτους. ∆εν ασκώ τέτοια πολιτική κύριοι συνάδελφοι γι΄ αυτό είµαι ξεκάθαρος και λέω 
ότι είναι ντροπή. Είναι ντροπή σας λέω. Σκεφτείτε τα παιδιά, σκεφτείτε τον εαυτό σας να είστε 
δέσµιοι µιας τέτοιας πολιτικής µε 8 και 10 µήνες.  
 
∆εν είχατε ψηφίσει κανένας και είχατε αποχωρήσει και φωνάζατε, για να µην πω και 
χαρακτηρισµούς, φωνάζατε και ωρυόσαστε ότι είναι ρουσφετολογική πολιτική και σήµερα 
έρχεται ακριβώς το ίδιο θέµα από τη δική σας παράταξη και δεν ανοίγετε ρουθούνι. Ασυνέπεια, 
πολιτική ασυνέπεια το χαρακτηρίζω εγώ αυτό. ∆εν µπορεί σήµερα να είναι τα πράγµατα αλλιώς 
και εχθές να ήταν αλλιώς.  

 
Ο κ. ∆ιασάκος έχει το λόγο. 
 

 
Το σίγουρο είναι, και θα συµφωνήσω εδώ µε τον κ. Μπάκα, ότι οι εργαζόµενοι και 
οι κοινωνικά ευπαθείς οµάδες έχουν ανάγκη από µόνιµη δουλειά, πλήρη 

απασχόληση µε πλήρη δικαιώµατα κ.λ.π., άσχετα αν ψηφίσει για τους µισούς τέλος πάντων. 
 
Ήµουν στο προηγούµενο Συµβούλιο την προηγούµενη τετραετία και τώρα που παρακολουθώ, 
γύρω στα 4-5 χρόνια δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ∆ήµος Καλαµάτας εγκρίνει κάποιο 
τέτοιο πρόγραµµα µερικής απασχόλησης. Χώρια οι διµηνίτες, οκταµηνίτες κ.λ.π. Έχει γίνει 
δηλαδή καθεστώς τα τελευταία χρόνια στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο οι παρατάξεις της Ν.∆. του 
ΠΑΣΟΚ και µε τη συµφωνία επί της ουσίας του Συνασπισµού, αποφασίζουν και υλοποιούν 
οµόφωνα τη µερική απασχόληση που σηµαίνει τα γνωστά, τετράωρη δουλειά, ορισµένου 
χρόνου και οµηρία των εργαζοµένων. Και ενώ όλοι αυτοί στα λόγια αναγνωρίζουν ότι δεν είναι 
για το συµφέρον των εργαζοµένων η µερική απασχόληση, ακούστηκαν και σήµερα αυτά τα 
είπε και ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέντευξή του και πολλοί από εσάς εδώ είχατε καταψηφίσει για 
πρόσληψη µε µερική απασχόληση, στην ουσία όµως όλοι συµφωνείτε και στηρίζετε αυτό το 
απαράδεκτο φαινόµενο που είναι αποτέλεσµα των πολιτικών των κυβερνήσεων της Ν.∆. και 
του ΠΑΣΟΚ που υλοποιούν τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ηλαδή τώρα τι γίνεται: Με 
αυτόν τον τρόπο η ∆ηµοτική Αρχή, µε την στήριξη και των µειοψηφιών απ΄ ότι φαίνεται, βάζει 
πλάτη, ένα, για την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων,  για το χτύπηµα των κατακτήσεων 
των εργαζοµένων, για την πλασµατική µείωση της ανεργίας και προσπερνάµε την ανάγκη των 
εργαζοµένων που είπα και πριν και των ανέργων για µόνιµη και σταθερή δουλειά  µε πλήρη 
δικαιώµατα.   

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Ένα δεύτερο, εκτός του ότι  χρησιµοποιούνται οι εργαζόµενοι και σαν ανακυκλώσιµο προϊόν, 
και τώρα µάλιστα που διανύουµε και προεκλογική περίοδο χρησιµοποιούνται και σαν πολιτικοί 
όµηροι. Και δεν είναι µόνο η Ν.∆. ή ο ∆ήµος Καλαµάτας, τα ίδια γινόντουσαν και επί ΠΑΣΟΚ 
και επί ∆ηµαρχοντίας της παράταξης του ΠΑΣΟΚ.     
 
Και ένα τρίτο, βολεύεται κατά κάποιον τρόπο ο ∆ήµος για να καλύψει τις ελλείψεις που υπάρχει 
σε προσωπικό και το οικονοµικό του πρόβληµα.  
Και εδώ θα ήθελα να πω κάτι: ¨∆εν έχει λεφτά ο ∆ήµος¨. Τι κάνει όµως ο ∆ήµος για να 
διεκδικήσει µαζί µε άλλους ∆ήµους λέω εγώ την αύξηση της χρηµατοδότησης της κρατικής 
που είναι σ΄ αυτό το εξευτελιστικό γύρω στο 3%  του προϋπολογισµού. Τί κάνει για τα 
50.000.000,00 € που µας έχει κλέψει το κράτος; Μας έχει κλέψει το κράτος από το ΄90, οι 
κυβερνήσεις της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ, µέχρι σήµερα. Η ΚΕ∆ΚΕ δεν κάνει τίποτα. Τι να κάνει 
λοιπόν η ΚΕ∆ΚΕ αφού είναι εκεί και οι συγκεκριµένοι συσχετισµοί και µάλιστα, απ΄ ότι είπε ο κ. 
Μπασακίδης, συµφώνησε µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα η ΚΕ∆ΚΕ.  
 
Τώρα όσον αφορά τους ιδιώτες: ¨Θα µας κοστίσει λιγότερο¨. Τι γίνεται όµως µε τους ιδιώτες; 
Οι ιδιώτες επιδοτούνται. ∆εν έχει λεφτά για παράδειγµα το κράτος να επιδοτήσει του ∆ήµους 
και να επιστρέψει τα κλεµµένα στο ∆ήµο Καλαµάτας αλλά δίνει 147.000.000,00 € στον κ. 
Κωνσταντακόπουλο να κάνει την επιχείρησή του. Έτσι; ∆εν έχει λεφτά το κράτος αλλά οι 
ιδιώτες που θα φτιάξουν και θα διαχειρίζονται τους δρόµους βάζουν µόνο το 12% της 
επένδυσης το υπόλοιπο είναι µε επιδοτήσεις και δάνεια µε υπογραφή του ∆ηµοσίου. ∆εν έχει 
λεφτά το κράτος αλλά επιδοτεί την εταιρεία της ανακύκλωσης και τσοντάρουµε και εµείς µε 
εργαζόµενους κ.λ.π.για να παίρνει και το τελικό προϊόν η εταιρεία.   
 
Αυτά γίνονται. Τέλος πάντων, εµείς καταγγέλλουµε για µία ακόµα αφορά τη στάση και αυτής 
της ∆ηµοτικής Αρχής και την πολιτική των κυβερνήσεων του δικοµµατισµού που έχουν 
αναδειχθεί σε πρωτεργάτες της µερικής απασχόλησης, στηρίζουµε τον αγώνα των 
εργαζοµένων και των ανέργων για πλήρη σταθερή δουλειά µε πλήρη ασφαλιστικά και 
εργασιακά δικαιώµατα που να απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων, 
στηρίζουµε τη µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων. Ξέρουµε βέβαια πολύ καλά ότι η µερική 
απασχόληση όπως  και τα άλλα προβλήµατα των εργαζοµένων θα συνεχίσουν και θα 
εντείνονται  σ΄ αυτό το σύστηµα το οποίο στηρίζετε όλοι σας σ΄ αυτό το, πως το λέτε, 
¨ελεύθερη οικονοµία¨ που συνδέεται πάντα µε την ανάπτυξη και τα κέρδη της πλουτοκρατίας, 
από την άλλη µεριά όµως πρέπει να τελειώνει κάπου αυτή η δουλειά, να συνειδητοποιούσουν 
επιτέλους οι εργαζόµενοι ότι για το δικαίωµά τους στη δουλειά, να το κατακτήσουν αυτό, 
απαιτούνται και ριζικές αλλαγές και στο επίπεδο της εξουσίας. 
Ευχαριστώ.     

 
Επειδή διεπίστωσα ότι υπάρχει µια σύγχυση, δεν έχουν αντιληφθεί όλοι οι 
συνάδελφοι ποιοι θα κάνουν την επιλογή, στη σελίδα 15 της εγκυκλίου η 

οποία υπάρχει αναφέρεται ότι: 
¨Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις και την υπ΄ αριθµ….. απόφαση του ΥΠΕΣ∆∆Α η ανωτέρω 
επιτροπή είναι 3µελής και αποτελείται από υπαλλήλους του οικείου φορέα κατά προτίµηση της 
κατηγορίας ΠΕ. Σε περίπτωση που ο αριθµός των υπηρετούντων υπαλλήλων στο φορέα 
πρόσληψης δεν επαρκεί µπορεί να µετέχει και ως µέλος αιρετό όργανο η µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του φορέα.¨  
Ξεκαθαρίζει ποιος θα κάνει την κρίση και καλό θα ήτανε για λόγους τάξης και σήµερα αν είναι 
δυνατόν να οριστούν αυτοί οι υπάλληλοι.   
 

 
Να πω δυο – τρεις  κουβέντες αγαπητοί συνάδελφοι. Νόµιζα ότι το θέµα το 
συγκεκριµένο θα το ξεπερνούσαµε χωρίς συζήτηση.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται: Θα προσλάβουµε 75 Καλαµατιανούς οι οποίοι θα δουλεύουνε για 
4 ώρες την ηµέρα επί 18 µήνες, θα πληρώνονται από το Υπουργείο των Εσωτερικών ή κυρίως 
από ευρωπαϊκά προγράµµατα, θα εισρεύσουν στην πόλη περί το 1.000.000,00 €. Και ποιοι θα 
είναι αυτοί; Θα είναι σε συνδηµότες µας προερχόµενοι κυρίως από αδύναµες πληθυσµιακά 
οµάδες, πολύτεκνοι, µητέρες µικρών παιδιών, ανάπηροι, συµπολίτες µα πάνω από 50 ετών που 
δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν  εργασία για να συµπληρώσουν  τα ένσηµά τους και να 
πάρουν σύνταξη. Περί αυτού πρόκειται, είναι ένα πρόγραµµα µε ευρωπαϊκή κατεύθυνση, µε 
βαθύτατα κοινωνικό χαρακτήρα. Αυτό που συζητάµε σήµερα εδώ, στον ένα ή στον άλλο 
βαθµό συζητούν όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια της Ελλάδος και σήµερα και πριν από 4 χρόνια 
και πριν από 3 χρόνια. Αυτό κουβεντιάζουµε και δεν ξέρω αν είσαστε εσείς ∆ηµοτική Αρχή αν 
το συζητάγατε ή αν θα λέγατε διάφορα περί παραδείσου ή περί άλλων κοινωνιών που έπρεπε 
να είναι έτσι αλλιώς ή αλλιώτικα. Επειδή όµως ζούµε σ΄ αυτόν τον τόπο και έχοµε δηµοτικές 
πλειοψηφίες από διάφορες πολιτικές πτέρυγες σας βεβαιώνω ότι σε ολόκληρη της Ελλάδα αυτό 
συζητείται και γίνονται οι συγκεκριµένες προσλήψεις.  
Πώς θα γίνει αυτό; Θα γίνει µε τη διαδικασία η οποία προβλέπεται από τον ΑΣΕΠ. Ο ΑΣΕΠ που 
πράγµατι, το αποδεχόµαστε όλοι, ήταν µία ρύθµιση ανάλογη της τροποποίησης του 
Συντάγµατος του 1911. Βεβαίως ο εµπνευστής του ο Πεπονής µπορεί να µην είδε στον 
πολιτικό στίβο άσπρη µέρα από τότε που εισηγήθηκε και ψηφίστηκε αυτός ο νόµος αλλά µας 
έβγαλε, όλους εννοώ όχι µόνο τους βουλευτές, από πολιτικά αδιέξοδα. Ελέγχεται λοιπόν από 
τον ΑΣΕΠ και δεν µπορεί να κάνει ο καθένας ότι θέλει.  
Για να δούµε λοιπόν η σχετική ελευθερία που δίνεται προσλήψεων πώς τη διαχειρίζεται η 
πλειοψηφία της ∆ηµοτικής Αρχής; Και εκεί πρέπει να ελεγχθούµε. Εδώ είµαστε ένας ∆ήµος από 
τους τόσους τους 1.300 της χώρας. Ούτε Βουλή των Ελλήνων είµαστε ούτε την πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της χώρας, σκοπίµως λέω Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοµε εδώ.  
Τι κάνει ο ∆ήµος Καλαµάτας; Τις 75 θέσεις αυτές τις προσδιορίζει:  
- 26 για την υποστήριξη κοινωνικών θεµάτων: του Κοινωνικού Φορέα, της Βοήθειας στο 

Σπίτι, των Βρεφονηπιακών Σταθµών.      
- τις 40 για µία σειρά από πολύ σοβαρούς λόγους και οικονοµικούς και από πεποίθηση ότι 

στο διοικητικό µηχανισµό πρέπει να είναι µόνιµοι υπάλληλοι, τις προσδιορίζει για τη 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος γενικότερα, για το πράσινο και για την καθαριότητα,  

- 6 για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών, 
και αποµένουν  
-   3 άτοµα για να στήσοµε επιτέλους ή να ξεκινήσουµε το περίφηµο Γραφείο Πληροφοριών 

που κάποτε πρέπει να ξεκινήσει στο ∆ήµο που µαζί µε τακτικούς υπαλλήλους θα 
διαχειρίζεται τα αιτήµατα των πολιτών σε καθηµερινή βάση που είναι δεκάδες.  

 
Αυτή είναι η προσέγγιση του ∆ήµου, αυτή είναι η πρόταση κατανοµής η οποία υπηρετεί 
απολύτως το συµφέρον του ∆ήµου και δεν υπηρετεί κανένα πολιτικό ή κοµµατικό συµφέρον.    
 
Όσον αφορά τις αρµοδιότητες: Για το ποιες αρµοδιότητες έχει εδώ ο καθένας, δηλαδή τα 
θεσµικά όργανα του ∆ήµου που είναι ο ∆ήµαρχος, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ή το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο ∆ήµαρχος, η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, βάλτε τα µε όποια 
σειρά θέλετε, δεν είναι αξιολόγηση η σειρά µε την οποία τα είπα, τα προσδιορίζει ο νόµος. Ο 
νόµος αναθέτει αρµοδιότητες στο καθένα από αυτά τα όργανα. Η πλειοψηφία, ο ∆ήµαρχος, η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εµείς δεν κάνουµε υπερβάσεις, δεν µπορούµε 
να κάνουµε υπερβάσεις διότι όλες οι αποφάσεις αυτές που σας είπα ελέγχονται από 
υπερκείµενα όργανα. ∆εν είµαστε εδώ ένα όργανο το οποίο αποφασίσει και διατάσει µε το 
πεπόνι και το µαχαίρι, όλες οι αποφάσεις ελέγχονται. Εποµένως και οι όποιες αποφάσεις 
υπήρξαν µέχρι τώρα,  οι όποιες προτάσεις υπήρξαν µέχρι τώρα, για τις οποίες προτάσεις δεν 
υπήρχε καµία βεβαιότητα ικανοποίησής τους, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα φέρνεις κάτι που 
προβλέπεται από το νόµο θα γίνει συζήτηση και θα υπάρξει βεβαιότητα ικανοποίησης. 
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Προτάσεις έγιναν, από παντού τεκµηριώθηκαν µε εισηγήσεις, συγκεντρώθηκαν αιτήµατα από 
τις υπηρεσίες από τους ∆ιευθυντές, τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και τους ∆ιευθυντές και το 
προσωπικό του ∆ήµου, τις συγκεντρώσαµε όλες αυτές και τις στείλαµε κεντρικά και εγκρίθηκε 
ένας αριθµός.  
 
(αλλαγή πλευράς κασέτας) 
 
Και να µιλήσω και λίγο σε πολιτικό επίπεδο και παρακαλώ να µην παρεξηγηθεί κανείς. Λες και 
εδώ ξέρω εγώ είµαστε όλοι..., δεν ξέροµε το τι έχει συµβεί το ότι έχει γίνει, δεν έχοµε καµία 
συµµετοχή ή ως πολιτικές παρατάξεις ή ως φορείς. Τι έχει γίνει στο ∆ήµο Καλαµάτας; Πώς 
έχουν προσληφθεί στο ∆ήµο Καλαµάτας οι πάνω από 600 υπάλληλοι που υπηρετούν σήµερα 
εδώ; Ποιος τους προσέλαβε; Ποια είναι εκείνη η πολιτική δύναµη ή η πολιτική παράταξη η 
οποία δεν συµµετείχε σε µία διαδικασία πρόσληψης η οποία δεν υπηρετούσε καµία αρχή 
αξιοκρατίας και καµία αρχή διαφάνειας; Όλες οι πολιτικές παρατάξεις αυτής της πόλης όταν 
κατά καιρούς είχαν την εξουσία ή συµµετείχαν στην εξουσία στα πλαίσια σχηµάτων 
συνεργασίας είχαν συµµετοχή στη διαδικασία πρόσληψης που δεν υπηρετούσε ούτε τη 
διαφάνεια ούτε καµία αξιοκρατία, γι΄ αυτό ο ∆ήµος Καλαµάτας και σε επίπεδο κεντρικού 
∆ήµου και σε επίπεδο Επιχειρήσεων έχει φτάσει στο σηµείο αυτό το οποίο βρίσκεται σήµερα 
και γι΄ αυτό λέµε να βάλουµε µία τάξη, και βοήθησε και ο νόµος Πεπονή, και να συµβάλλοµε  
και όλοι αυτό το οποίο έγινε στην παρελθούσα 20ετία να µην γίνει από εδώ και πέρα. ∆ιότι 
όποιος είχε το µαχαίρι εδώ πέρα έτρωγε και το πεπόνι. Περί αυτού πρόκειται. Ο ∆ήµος 
Καλαµάτας όσον αφορά τις προσλήψεις είναι παράδειγµα προς αποφυγήν, όχι µόνο στη 
Μεσσηνία αλλά και ευρύτερα. Γι΄ αυτό λοιπόν το λόγο, ας µην βγάζουµε εδώ πύρινους λόγους 
περί διαφάνειας και περί αξιοκρατίας, για το τι έγινε εδώ πέρα το ξέρουµε πάρα πολύ καλά.           
 
Είναι ο καλλίτερος τρόπος; Όχι δεν είναι. Ούτε τα stage που είναι δυσµενέστερος για τον 
εργαζόµενο, ούτε τα 4ωρα είναι ο καλλίτερος τρόπος. Σε µία χώρα όπου έχοµε το µεγαλύτερο 
αριθµό δηµοσίων υπαλλήλων, έτσι είναι Γιάννη Μπάκα, σε µία χώρα όπου όλοι θέλουνε να 
γίνουνε δηµόσιοι υπάλληλοι. ∆εν ξέρω αν αυτό το προσδοκούν για να εργάζονται ή για να µην 
εργάζονται, είναι µεγάλα ζητήµατα αυτά. Είναι δυνατόν να τα συζητήσουµε µες στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο; Λες και δεν ξέροµε  ότι έχοµε 600 υπαλλήλους οι οποίοι λόγω γνώσεων δεν 
µπορούνε  να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις, λέτε ότι δεν ξέροµε ότι στη ∆ΕΥΑΚ 
έχοµε 107 εργαζόµενους, το λέω µε την ευκαιρία της ερώτησης που κατατέθηκε εδώ, και δεν 
µπορούµε στοιχειωδώς να αντιµετωπίσουµε προβλήµατα. Τα ξέροµε όλοι όλα αυτά τα 
ζητήµατα, αλλά να µην λέµε ότι αυτοί οι 75  που θα προσληφθούν αυτό είναι το πρόβληµα 
του ∆ήµου Καλαµάτας, η ρουσφετολογία, η αναξιοκρατία και δεν ξέρω τι.  
 
Κλείνοντας αγαπητοί συνάδελφοι να πω και εγώ ότι η ιδιωτικοποίηση είναι καλό, ασφαλώς κ. 
Μπάκα, σε µία χώρα η οποία φαντάζοµαι ότι πρέπει να είναι και η τελευταία χώρα, υπό µία 
έννοια του υπαρκτού σοσιαλισµού στην Ευρώπη, µε το 70% της οικονοµικής δραστηριότητας 
να ελέγχεται από το κράτος. Αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµά µας. Αυτά όµως δεν γίνονται από 
τη µία στιγµή στην άλλη. Ακούστε, δεν γίνονται αυτά από τη µία στιγµή στην άλλη. Τα 
κατορθώσαµε κύριε…, τα κατορθώσαµε όλα αυτά µε τους αγώνες µε το ένα µε το άλλο, 
ελέγξαµε το 70% της δραστηριότητας. Περί αυτού πρόκειται, έχουµε γίνει όλοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι ακόµα και αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν είναι δηµόσιοι υπάλληλοι. ∆εν 
µπορούµε να προχωρήσουµε έτσι σ΄ έναν κόσµο που αλλάζουν όλα, σ΄ ένα κόσµο που 
ανταγωνιστικότητα ….. Όλα αυτά, να µη χάνοµε µέσα σε γενικολογίες.  ∆εν είναι δυνατόν να 
βαδίζουµε εµείς µε την νοοτροπία της δεκαετίας του ΄70 και του ΄80. Και εδώ θα 
µεταβληθούν πάρα πολλά πράγµατα. Να θυµόσαστε όµως ότι οι ∆ήµοι γενικά έχουν και µία 
κοινωνική πολιτική, πρέπει να ασκήσουν και µία κοινωνική πολιτική, ακόµα και στο θέµα της 
εργασίας. Έχουµε κόσµο ο οποίος δεν µπορεί λειτουργήσει στον ιδιωτικό τοµέα. ∆εν σηµαίνει 
όµως αυτό ότι οι ∆ήµοι πρέπει να είναι στην κατάσταση την οποία είναι σήµερα.  
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Και να πω και κάτι άλλο: Μην ρίχνουµε και τις ευθύνες πάντοτε στο κράτος, το διαχρονικό 
κράτος και τη διαχρονική πολιτική ηγεσία όποια και αν ήταν αυτή. ∆εν τα κάναµε όλα καλά. Μη 
λέτε µας χρωστάνε και µας χρωστάνε, το κράτος έρχεται καλύπτει πάντοτε τα ελλείµµατα.  Με 
ήρε ένας συνάδελφος µου λέει ¨Πόσα χρωστάς;¨ τόσα, ¨Εγώ¨ µου λέει, µικρότερος ∆ήµος 
από εµάς, ¨χρωστάω δέκα φορές περισσότερα, εδώ και εκεί και εκεί και εκεί ¨. 
 
Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω να ψηφίσετε αυτές τις 75 θέσεις γιατί είδατε και το πως τις 
προσδιορίσαµε είναι έντιµο, θα µπορούσαµε να προτείνοµε οτιδήποτε άλλο στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, και θα υπηρετήσουν πραγµατικές ανάγκες και θα πάνε µε τη διαδικασία του ΑΣΕΠ 
και γενικότερα συµφέρουν το ∆ήµο.  
Ευχαριστώ. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς και τη 
δήλωση των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨  ότι 
τάσσονται ΥΠΕΡ µόνο ως προς τον καθορισµό των ειδικοτήτων που αφορούν στην Κοινωνική 
Μέριµνα, στην Υπηρεσία Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι και στους Παιδικούς Σταθµούς, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

I. Καθορίζει τις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν για την κάλυψη των εβδοµήντα 
πέντε (75) θέσεων µερικής απασχόλησης, εγκεκριµένων από το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  
βάσει επιχειρησιακού σχεδίου που είχε υποβληθεί από το ∆ήµο Καλαµάτας και 
για τις παρακάτω υπηρεσίες, ως εξής:  

 
Α.  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Υπηρεσία Κοινωνικής : Ένας  (1) ΠΕ Κοινωνιολόγος  
Μέριµνας    Ένας  (1) ΠΕ Ψυχολόγου 
     Τέσσερις (4) ΥΕ Καθ/τριών 

     Σύνολο :   άτοµα  6 
 
Υπηρεσία Προγράµµατος : Τρεις  (3) ΤΕ/∆Ε Νοσηλευτές  
Βοήθεια στο Σπίτι  Εννέα  (9) ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί 

     Σύνολο :       άτοµα  12 
 
∆ηµοτικοί Παιδικοί και  : Τέσσερις (4) ∆Ε Βοηθοί Βρεφοκόµοι 
Βρεφονηπιακοί  Σταθµοί  Τρεις  (3) ΥΕ Καθαρ/στριών 
Καλαµάτας   Ένας  (1) ΥΕ Βοηθός Μάγειρα 

     Σύνολο :  άτοµα  8 
 
 
Β.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Υπηρεσία Αντιµετώπισης  : ∆ύο  (2) ∆Ε Τεχνικών Ηλεκτρολόγων 
Εκτάκτων Αναγκών  ∆ύο  (2) ∆Ε Τεχνικών Μηχανολόγων
     ∆ύο  (2) ΥΕ Ηλεκτροσυγ/τες 

     Σύνολο :  άτοµα  6 
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Υπηρεσία Προστασίας  : Ένας  (1) ΥΕ Ηλεκτροσυγ/της 
Περιβάλλοντος   Σαράντα (39) ΥΕ Εργατών Γεν.Καθηκόντων 

     Σύνολο :  άτοµα  40 
 
Υπηρεσία Εξυπηρέτησης  : ∆ύο (2) ∆Ε Πληροφορικής  
Πολιτών    Μία (1) ∆Ε ∆ιοικητικού Γραµµατέα 

    Σύνολο :        άτοµα   3 
 

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 
 
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. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος 

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 



Συνεδρίαση :25/2007                                 Πέµπτη  02 / 08 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  509/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  15 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 10 Αυγούστου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 


