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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2018 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  446/2018 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην «Αίθουσα 

Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 17η/2018, 

κατεπείγουσα, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 26867/9-7-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 

Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης, 4) 

Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βεργόπουλος Δημήτριος, 7) Βουτσής 

Γεώργιος, 8) Γεωργακίλας Κων/νος, 9) Δημητρούλιας Γεώργιος, 10) Δημόπουλος Δημήτριος, 

11) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 12) Καμβυσίδης Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας,  14) Κουτίβας 

Ηλίας,  15) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 16) Μαρινάκης Σαράντος,  17) Μπάκας 

Ιωάννης, 18) Μπουζιάνης Παύλος, 19) Μπούχαλης Δημήτριος, 20) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 21) 

Νιάρχος Αναστάσιος, 22) Ντίντα Παναγιώτα, 23)  Οικονομάκου Μαρία, 24) Πολίτης Δημήτριος, 

25) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 26) Φάβας Γεώργιος και  27) Φαββατάς Δημήτριος.   

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Βγενής Χαράλαμπος, 3) Βεργινάδη Μαρία, 4) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 5) 

Γυφτέας Ηλίας, 6) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 7) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 8) Καρβέλης 

Γεώργιος, 9) Λιάππα Χρυσή, 10) Μπασακίδης Νικόλαος, 11) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία, 12) Μπεχράκης Σταμάτης, 13) Οικονομάκος Δημήτριος και 14) Χριστόπουλος 

Ιωάννης. 

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

 
Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης, όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση,  έγκειται 
στο γεγονός ότι:  

 

την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις απόρριψης 
των προσφυγών των 41 εργαζομένων στην υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας και 
έτσι από το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 ο Δήμος μας υποχρεούται να στερείται των υπηρεσιών 
των εργαζομένων αυτών και σε καμία περίπτωση το υπόλοιπο προσωπικό της υπηρεσίας 
Καθαριότητας δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, ιδιαίτερα αυτήν την 
καλοκαιρινή περίοδο με αυξημένη προσέλευση επισκεπτών και παραθεριστών,  και ως εκ 
τούτου είναι επιτακτική η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την οποία απαιτείται η λήψη 
σχετικής απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου.    

 

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα και αυτό κατά πλειοψηφία, 
αποφαίνεται για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα  του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με 2μηνη απασχόληση. 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν σχετική γραπτή εισήγηση του Αντιδημάρχου 
Οικονομίας, Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων κ. Ηλιόπουλου και της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου, μαζί με το αναφερόμενο σε αυτή  Υπηρεσιακό Σημείωμα της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης απορριμμάτων & Οχημάτων, το κείμενο του οποίου και εμπεριέχεται 
σε αυτή  και Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης 
μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη  προσωπικού, η οποία εισήγηση  έχει αναλυτικά εξής:  
 
 

     ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με δίμηνη απασχόληση  

 

     ΣΧΕΤ:   Το ΔΥ/9.7.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η        
  

        Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 129/22-03-2018 απόφασή του, ομόφωνα ενέκρινε την 
πρόσληψη 26 εργατών καθαριότητας, 14 οδηγών και 7 χειριστών με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 
3584/2007. Το σκεπτικό της πρόσληψης αυτής βασιζόταν στην αντιμετώπιση της 
κατεπείγουσας ανάγκης που δημιουργείτο με τη λήξη των συμβάσεων αντίστοιχου 
υπηρετούντος προσωπικού μέχρι την πρόσληψη νέου, μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ο 
οποίος βρισκόταν στο στάδιο πριν την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων επιτυχόντων. 
Αναλυτικά το σκεπτικό του κατεπείγοντος αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου που αναλυτικά έχει ως εξής: 
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« Θέμα : Πρόσληψη προσωπικού με 2μηνη απασχόληση  

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

 

                                      Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ»       

Η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκε παρότι οι δυσοίωνες 
προβλέψεις της επαληθεύτηκαν. Συγκεκριμένα, από τους σαράντα τέσσερις (44) συνολικά 
επιτυχόντες του προσωρινού πίνακα (το Υπουργείο Εσωτερικών μείωσε κατά 2 εργάτες, 1 
οδηγό και 1 χειριστή μηχανήματος, στο υποβληθέν αίτημα του Δήμου Καλαμάτας) ανέλαβαν 
εργασία μόνον οι δέκα τέσσερις (14)! Ανέλαβαν εργασία έξι (6) εργάτες από τους είκοσι πέντε 
(25) επιτυχόντες, έξι (6) οδηγοί από τους δέκα τρείς (13) επιτυχόντες και δυο (2) χειριστές 
από τους έξι (6) επιτυχόντες. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το Δικαστήριο να εκδώσει προσωρινές 
διαταγές παραμονής στην εργασία τους όλων των προηγούμενων συμβασιούχων που 
προσέφυγαν με το πραγματικό σκεπτικό ότι ο Δήμος Καλαμάτας είχε περιέλθει σε αδυναμία 
εκτέλεσης του αντικειμένου της συλλογής των απορριμμάτων του. Από τους σαράντα επτά 
(47) προηγούμενους συμβασιούχους προσέφυγαν οι σαράντα ένα (41), ενώ οι υπόλοιποι δεν 
προχώρησαν στη διαδικασία αυτή είτε γιατί πέρασαν στους προσωρινούς πίνακες άλλων 
Δήμων είτε για άλλους λόγους. Οι προσωρινές διαταγές είχαν ισχύ μέχρι την έκδοση της 
απόφασης επί των προσωρινών μέτρων. 

 



Συνεδρίαση : 17/2018     Τρίτη  10  / 07  / 2018                        ΑΠΟΦΑΣΗ  446/2018 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  4 

Και ενώ με αυτό τον τρόπο καλύπτονταν στοιχειωδώς οι ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας, την 
Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, έγινε γνωστό ότι εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις απόρριψης 
των προσφυγών των παραπάνω εργαζόμενων του Δήμου Καλαμάτας αλλά και αντίστοιχων 
εργαζόμενων των Δήμων Μεσσήνης και Οιχαλίας. Έτσι, από το Σάββατο 7 Ιουλίου, ο Δήμος 
Καλαμάτας έμεινε με τους δέκα τέσσερις (14) μόνον εργαζόμενους του προσωρινού πίνακα, 
αντί των πενήντα πέντε (55) (14 + 41), που, μαζί με τους εργαζόμενους δημοσίου δικαίου και 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε καμιά περίπτωση δεν επαρκούν για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου, ιδιαίτερα αυτή την καλοκαιρινή περίοδο με την αυξημένη προσέλευση 
επισκεπτών και παραθεριστών. 

 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018, έγινε νέα προσπάθεια 
αναζήτησης ενδιαφερόμενων να αναλάβουν άμεσα υπηρεσία που είναι επιτυχόντες στον 
προσωρινό πίνακα. Η προσπάθεια αυτή βελτίωσε ελαφρά την κατάσταση η οποία τελικά 
διαμορφώθηκε ως εξής:  

 

α) Εργάτες καθαριότητας:  

 - Μαζί με τους αρχικά προσελθόντες έχουν αναλάβει υπηρεσία εννέα (9) άτομα. 

 - Θα αναλάβει την επόμενη εβδομάδα ένα (1) άτομο από το Νομό Ηλείας. 

 - Θα προσέλθει ένα (1) άτομο με ειδικές ανάγκες. Εφόσον προσκομίσει την απαιτούμενη 
γνωματεύση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, θα αναλάβει βοηθητική εργασία και όχι 
εργασία σε απορριμματοφόρα και οδοκαθαρισμό, όπως άλλωστε προβλέπεται από το νόμο.  

 - Δεν θα αναλάβουν υπηρεσία πριν την έκδοση οριστικών πινάκων τρία (3) άτομα, σύμφωνα 
με υπεύθυνες δηλώσεις τους, ως έχουν δικαίωμα εκ του νόμου. 

 - Δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τρία (3) άτομα. 

 - Έχουν ήδη τεθεί εκτός διαδικασίας πρόσληψης, λόγω έλλειψης απαιτούμενων 
δικαιολογητικών (βασικά λόγω έλλειψης του απαιτούμενου τίτλου σπουδών), οχτώ (8) άτομα. 
 
Συνεπώς, στην ενότητα των εργατών καθαριότητας, λαμβανομένων υπόψη όλων των 
ανωτέρω διευκρινιστικών, μας λείπουν, σε σχέση με τους προσωρινούς πίνακες, δέκα πέντε 
(15) άτομα. 

 

β) Οδηγοί: 

 - Μαζί με τους αρχικά προσελθόντες έχουν αναλάβει υπηρεσία έξι (6) άτομα. 

 - Δεν θα αναλάβουν υπηρεσία πριν την έκδοση οριστικών πινάκων επτά (7) άτομα, σύμφωνα 
με υπεύθυνες δηλώσεις τους, ως έχουν δικαίωμα εκ του νόμου. 
 
Συνεπώς στην ενότητα των οδηγών μας λείπουν επτά (7) άτομα σε σχέση με τους 
προσωρινούς πίνακες. 

 

γ) Χειριστές μηχανημάτων: 

 - Μαζί με τους αρχικά προσελθόντες έχουν αναλάβει υπηρεσία τρία  (3) άτομα. 

 - Δεν θα αναλάβουν υπηρεσία πριν την έκδοση οριστικών πινάκων τρία (3) άτομα, σύμφωνα 
με υπεύθυνες δηλώσεις τους, ως έχουν δικαίωμα εκ του νόμου. 
 
Συνεπώς στην ενότητα των χειριστών μηχανημάτων μας λείπουν τρία (3) άτομα σε σχέση με 
τους προσωρινούς πίνακες. 
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Γίνεται φανερό ότι η κάλυψη της διαφοράς μεταξύ του αριθμού των προσελθόντων (στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται και αυτοί που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να έλθουν, 
χωρίς ακόμα να την έχουν υλοποιήσει) και του συνολικού αριθμού που προβλέπεται στον 
πίνακα αυτό, δηλαδή η κάλυψη της διαφοράς των είκοσι πέντε (25) ατόμων, αποτελεί  
κατεπείγουσα επιτακτική ανάγκη η οποία μπορεί να ενταχθεί στις διατάξεις του άρθρου 206 
του Ν. 3584/2007, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα που διαφορετικά θα 
δημιουργηθεί στη συλλογή των απορριμμάτων με συνακόλουθους κινδύνους για τη δημόσια 
υγεία, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο με τις αυξημένες θερμοκρασίες, λόγω θέρους. Ήδη 
παρατηρείται συσσώρευση απορριμμάτων στη Βιομηχανική περιοχή, σε Τοπικές Κοινότητες 
του Δήμου, στις παιδικές κατασκηνώσεις κ.λ.π. λόγω της δημιουργηθείσας αδυναμίας 
αξιόπιστης συλλογής των απορριμμάτων. Επισημαίνεται για άλλη μια φορά ότι ο προσωρινός 
πίνακας είναι μειωμένος κατά τέσσερα (4) άτομα (2 εργάτες, 1 οδηγός και 1 χειριστής 
μηχανήματος) σε σχέση με το αίτημα του Δήμου Καλαμάτας. Για τους παραπάνω λόγους 
προτείνεται η κατεπείγουσα πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 2μηνης 
διάρκειας, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις: 
 
- Δέκα πέντε (15) εργατών καθαριότητας, 

-  Επτά (7) οδηγών και 

-  Τρείς (3) χειριστών μηχανημάτων.  

 

Οι παραπάνω προσλήψεις θα βαρύνουν τους κωδικούς  

1. 20.6041 

2. 20.6054.04 
 

 

Ο Διευθυντής Διοικητικών 

Παύλος Κασσάς 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας, 

Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

 

 

 
Ακολούθως το λόγο, κατά σειρά, παίρνουν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 
Αμαξοστασίου  κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, και ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας, Οικονομικών και 
Διοικητικών Θεμάτων του Δήμου κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, οι οποίοι εισηγούνται το θέμα, σε 
σχέση με τον τομέα αρμοδιότητάς του, ο καθένας και η διαδικασία συνεχίζεται με ερωτήσεις 
μελών του Σώματος, επί των οποίων δίνονται απαντήσεις – διευκρινίσεις από τους  αρμόδιους 
Αντιδημάρχους, τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και μελών του Σώματος και με την 
ολοκλήρωση της εν λόγω διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος  καλεί το Σώμα να αποφανθεί 
σχετικά.  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης  διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη του την σχετική εισήγηση και τα αναφερόμενα σ’ αυτή, διατάξεις, υπ΄ αριθμ. 
129/2018 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετικό Υπηρεσιακό 
Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, τη σχετική 
Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 
του υπό πρόσληψη  προσωπικού, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010,   
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μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων, με τους 
συμβούλους  της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ να τάσσονται ΥΠΕΡ και τους συμβούλους 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και  ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και τον κ. Αλούπη να 
δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο,  

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) εργατών καθαριότητας, επτά (7) οδηγών 
και τριών (3) χειριστών με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου, χρονικής 
διάρκειας δύο (2) μηνών,  

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

για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος 
Καλαμάτας, γιατί διαφορετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα μπορέσει να 
καλύψει τις ανάγκες του Δήμου, ιδιαίτερα αυτή την καλοκαιρινή περίοδο με την 
αυξημένη προσέλευση επισκεπτών και παραθεριστών, με τις γνωστές συνέπειες 
δημιουργίας κινδύνων για τη δημόσια υγεία, 
 
σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10-7-2018/Δ.Υ. κοινή 
γραπτή εισήγηση, του Αντιδημάρχου Οικονομίας, Οικονομικών & Διοικητικών 
Θεμάτων κ. Ηλιόπουλου Αθανάσιου και της Διεύθυνσης Διοικητικών 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 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αλούπης Παναγιώτης 

  3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  5. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  6. Βουτσής Γεώργιος  

  7. Γεωργακίλας Κων/νος  

  8. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  9. Δημόπουλος Δημήτριος  
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  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  11. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας  

  13. Κουτίβας Ηλίας  

  14. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  15. Μαρινάκης Σαράντος 

  16. Μπάκας Ιωάννης  

  17. Μπουζιάνης Παύλος  

  18. Μπούχαλης Δημήτριος  

  19. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  20. Νιάρχος Αναστάσιος 

  21. Ντίντα Παναγιώτα 

  22. Οικονομάκου Μαρία   

  23. Πολίτης Δημήτριος  

  24. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  25. Φάβας Γεώργιος   

  26. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 11 Ιουλίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  
  


