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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  11/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ  87/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ.,  συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 11η/2022 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, και 
με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 
643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
46717/18-05-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) 
Αναστασόπουλος Χρήστος (μέσω zoom - αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 69 απόφαση), 5) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 71 απόφαση), 6) Βασιλόπουλος 
Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 69 απόφαση), 7) Δούβας Ιωάννης (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 70 απόφαση και  επαναπροσέλευση, μέσω zoom, στην υπ’ αριθμ. 72 
απόφαση), 8) Δρούγας Παντελής (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 85 απόφαση), 9) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 10) Κανάκης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 70 απόφαση), 
11) Καραγιάννης Ανδρέας, 12) Κλάδης Παύλος, 13) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 14) Κουκούτσης 
Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 78 απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ’ αριθμ. 82 
απόφαση), 15) Λαζαρίδης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 69 απόφαση), 16) Λιάππας 
Λεωνίδας, 17) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 69 απόφαση, 
επαναπροσέλευση, μέσω zoom, στην υπ’ αριθμ. 78 απόφαση και αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 
82 απόφαση), 18) Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 68 απόφαση), 19) 
Μαρινάκης Σαράντος, 20) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης (μέσω zoom), 
22) Μπαρούνη Μαρία (μέσω zoom), 23) Μπασακίδης Νικόλαος, 24) Νιάρχος Αναστάσιος 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθμ. 70 απόφαση), 25) Οικονομάκος Δημήτριος (μέσω zoom - 
αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 78 απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ’ αριθμ. 87 απόφαση), 
26) Οικονομάκου Μαρία, 27) Σκοπετέας Αναστάσιος, 28) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 29) 
Σωφρονάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθμ. 76 απόφαση), 30) Τζαμουράνης Βασίλειος, 
31) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 32) Φάβας Γεώργιος και 33) Φαββατάς Δημήτριος. 

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος,  2) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 3) Γκλεγκλέ Ελένη, 4) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 
5) Μπάκας Δημήτριος, 6) Μπεχράκης Σταμάτης,  7) Χειλάς Παναγιώτης και 8) Χριστόπουλος 
Ιωάννης.  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Καλαμάτας και Σπερχογείας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν 
στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, και απ’ αυτούς, 
• συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας 

Παναγιώτης,  
• δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπερχογείας κ. 

Περρωτής Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση συμμετέχει επίσης και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του 
Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος (μέσω zoom).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, συμμετέχοντος σε αυτή και του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου 
Βασιλόπουλου.  



Συνεδρίαση : 11/2022 Δευτέρα 23 / 5 / 2022                       ΑΠΟΦΑΣΗ  87/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6294868f2b1cceec6f35dc4d στις 30/05/22 13:57
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 3

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  
έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο:

     Έκδοση ψηφίσματος περί στήριξης των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου που 
προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού – covid 19 

το σχέδιο του οποίου ανέγνωσε στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος, και είχε αποσταλεί 
στα Μέλη του Σώματος προς ενημέρωση συνοδευόμενο από το με αριθμ. πρωτ. Δήμου 
48130/23-5-2022 αίτημα των εν λόγω συμβασιούχων, ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά την 11η/2022 συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπόψη του 
επιστολή - αίτημα εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν για την 
αντιμετώπιση της Covid-19, εκφράζει την άποψη ότι:

Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στο Δήμο Καλαμάτας και στα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου για την αντιμετώπιση και κάλυψη αναγκών που προέκυψαν κατά την 
πανδημία Covid-19, προσέφεραν τα μέγιστα και συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, 
καλύπτοντας θέσεις οι ανάγκες των οποίων είναι πάγιες και διαρκείς.

Η παραμονή των εργαζομένων στις θέσεις τους και λόγω της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει, θα 
βοηθούσε στην αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου.» 

Μετά την ανάγνωση του ψηφίσματος από τον Πρόεδρο  στην αρχή της συνεδρίασης 
αναφέρονται τα εξής:

«ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πρόεδρε, το Ψήφισμα ποιος το καταθέτει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Δημοτική Αρχή. Η κα Αγγελή και το διάβασα απλώς.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν το είπατε, γι’ αυτό, γι’ αυτό ρώτησα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, συγνώμη.»

Το με αριθμ. πρωτ. 48130/23-5-2022 αίτημα σχετικό αίτημα των εν λόγω συμβασιούχων 
που συνοδεύει την παραπάνω πρόταση έκδοσης ψηφίσματος έχει αναλυτικά ως εξής:

«20/5/2022
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

Όπως γνωρίζετε προσληφθήκαμε με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της θέσπισης 
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού covid 
19. 
Τα τελευταία δύο χρόνια εργαστήκαμε στην πρώτη γραμμή  υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες που 
έχουν υπάρξει στη χώρα μας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, με σκοπό την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου αλλά και την αντιμετώπιση 
οποιαδήποτε έκτακτης συνθήκης.  Παρά το γεγονός ότι η  πρόσληψή μας,  έγινε με αφορμή τα μέτρα 
για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού  covid 19,  
εργαστήκαμε  σε θέσεις στις οποίες οι ανάγκες είναι πάγιες και διαρκείς και από τη στιγμή που δεν 
υπήρχε η δυνατότητα να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς καλύφθηκαν με τις δικές μας 
προσλήψεις.
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Όπως είναι γνωστό οι ανάγκες αυτές υφίστανται ακόμα, αφού ο Δήμος έχει έλλειψη προσωπικού και 
ενώ έχουμε ήδη αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία και επιθυμούμε να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε, δυστυχώς κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε στην ανεργία. 
Ζητάμε τη βοήθεια και τη στήριξή σας στον αγώνα που δίνουμε για την αποτροπή της απόλυσης μας 
και τη μετατροπή των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου μέσω ενός ψηφίσματος από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 

Οι «συμβασιούχοι Covid»  του Δήμου Καλαμάτας

(Ακολουθούν οι υπογραφές 64 συμβασιούχων)»

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ένα Ψήφισμα, λοιπόν, το Ψήφισμα …

Μαρία θα το διαβάσεις; 
Εντάξει, το ’χει διαβάσει ο Πρόεδρος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, το ’χω διαβάσει το Ψήφισμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μικρές τοποθετήσεις, έτσι; 

Ναι, ναι. Ολιγόλεπτη τοποθέτηση προβλέπει ο Κανονισμός από εκπροσώπους 
των παρατάξεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Να κάνω μια ερώτηση;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει.

Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το ξέρω αλλά θέλω να κάνω μια ερώτηση.
Έχουμε δει το οικονομικό κόστος αν μπορούμε να το πληρώνουμε, για τα 

επόμενα δύο-τρία χρόνια ο Δήμος μπορεί να σηκώσει το βάρος των μισθών αυτών των 
υπαλλήλων;  

ΦΩΝΕΣ: ………. (δεν ακούγονται)

……. εγώ λέω ……. (δεν ακούγεται)
Και ένα δεύτερο: εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί έχουνε προσληφθεί λόγω 

COVID, σίγουρα υπάρχουνε στον Δήμο   πάρα πολλές ελλείψεις σε πολλές Υπηρεσίες, λοιπόν, 
έχουνε αξιολογηθεί αυτοί οι άνθρωποι; Δεν θα πρέπει να αξιολογηθούν στις Υπηρεσίες που 
λείπουν; Ναι μεν όλοι, δεν λέμε να μην υπάρξουνε νέοι που να μην γίνεται πρόσληψη και να 
υπάρχει ανεργία, αλλά θα πρέπει να γίνει με μια αξιολόγηση, γιατί έχουμε κενά πολύ στις 
Τεχνικές Υπηρεσίες και σε άλλες Υπηρεσίες.
Αυτοί έχουν αξιολογηθεί; 
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε, κα Οικονομάκου.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πρόεδρε, πρέπει να το διαβάσετε, να το ακούσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, να το διαβάσουμε πάλι. Μαρία, θες να το διαβάσεις;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Επειδή εγώ άργησα λίγο, δεν το ξέρω καν.

Λοιπόν, εντάξει, ναι. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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«Ψήφισμα για τη στήριξη των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου
που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά την 11η συνεδρίασή του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
επιστολή - αίτημα εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν για την 
αντιμετώπιση της COVID-19, εκφράζει την άποψη ότι: 
οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στον Δήμο Καλαμάτας και στα Νομικά 
Πρόσωπα του Δήμου για την αντιμετώπιση και κάλυψη αναγκών που προέκυψαν κατά την πανδημία 
COVID-19 προσέφεραν τα μέγιστα και συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, 
καλύπτοντας θέσεις, οι ανάγκες των οποίων είναι πάγιες και διαρκείς.
Η παραμονή των εργαζομένων στις θέσεις τους και λόγω της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει θα 
βοηθούσε στην αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου».

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να κάνω μια ερώτηση; Μπορώ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν γίνονται ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ γίνονται…

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν γίνονται ερωτήσεις; Πώς θα ψηφίσω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι το Ψήφισμα.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να μη ρωτήσουμε;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ……. (δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση προβλέπει. Τοποθέτηση.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις για να καταλάβουμε και εμείς αυτό το…

Λοιπόν, λέει: «Ψηφίσματα κατατίθενται στην αρχή της συνεδρίασης και 
ψηφίζονται στο τέλος με ολιγόλεπτη τοποθέτηση των δημοτικών παρατάξεων».

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να μη ρωτήσουμε δύο πράγματα για το Ψήφισμα; Να μη ρωτήσουμε;

ΦΑΒΑΣ: Τι να ρωτήσετε, δηλαδή;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Φάβα, δεν απευθύνομαι σε σας.

ΦΑΒΑΣ: Εσύ είσαι ο θεματοφύλακας των διαδικασιών και τώρα παρακάμπτεις τις διαδικασίες.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: ……. για να καταλάβουμε  …… (δεν ακούγεται)

ΦΑΒΑΣ: Εσείς κα Οικονομάκου, εσείς κα Οικονομάκου, τι υποστηρίζετε τώρα δηλαδή;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: ……. (δεν ακούγεται)

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΦΑΒΑΣ: Τι υποστηρίζετε;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μας καλείτε…

ΦΑΒΑΣ: Μα σε παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κύριε Φάβα  ……. (δεν ακούγεται)

ΦΑΒΑΣ: Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δεν σας αφορά. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  ……. (δεν ακούγεται)

ΦΑΒΑΣ: Σας παρακαλώ. Κάνετε λάθος.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε δημοκρατικά ευαίσθητος άνθρωπος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ακούστε με. Για ησυχία. Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσαι εκπρόσωπος παράταξης;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν είμαι εκπρόσωπος, απλώς…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος.

…όμως για να ψηφίσω, για να ψηφίσω, κ. Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, για ένα λεπτό 
τώρα, για να ψηφίσω το Ψήφισμα αυτό, πρέπει να ρωτήσω κάποια πράγματα τη 

Δημοτική Αρχή που το φέρνει. Είναι παράλογο αυτό που λέω; Δεν θέλετε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παράλογο δεν είναι αλλά δεν προβλέπεται.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν θέλετε να το κάνουμε αυτό;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σου είπα: παράλογο δεν είναι αλλά δεν προβλέπεται.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, μπορώ να ρωτήσω; Ερώτηση πρώτη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα κάτι.

ΦΑΒΑΣ: Πρόεδρε, η διαδικασία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ, δεν θέλω συμβουλές. 

ΦΑΒΑΣ:  ……. (δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία, Σας παρακαλώ πολύ.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Επειδή είστε υπεύθυνος…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και εγώ σας είπα: δεν είστε εκπρόσωπος παράταξης.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν είμαι εκπρόσωπος παράταξης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.

 Όμως επειδή έχω και μια άλλη θεσμική ιδιότητα, όπως γνωρίζετε, κ. Πρόεδρε, 
σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνω δύο ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν μπορείτε να κάνετε, Άλλο η θεσμική σας ιδιότητα …

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μήπως η Δημοτική Αρχή δεν γνωρίζει, γι’ αυτό λέω, να βοηθήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, το γνωρίζω ότι είσαι Πρόεδρος του…

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι αυτό, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Λέω, λέω το εξής…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψηφοφορία.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ωραία, δύο ερωτήσεις θα κάνω για να…

Όχι, δεν χρειάζεται. 
Λοιπόν, αν θέλουν οι επικεφαλής να τοποθετηθούν να τοποθετηθούν. Θέλετε; 

Ο κ. Κοσμόπουλος.

Να πω δυο κουβέντες και στη συνέχεια αυτό που ανέφερε η Μαρία η 
Οικονομάκου.

Λοιπόν, όλοι όσοι δουλεύουν προσφέρουν ξεκάθαρα συγκεκριμένες υπηρεσίες. Στην 
Οικονομική Υπηρεσία είναι, στην Πρόνοια είναι, στο Πράσινο είναι, και οι περισσότεροι στη 
Διεύθυνση Καθαριότητας. Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτοί κερδίσουν τα ασφαλιστικά μέτρα και 
μείνουν στη Διεύθυνση Καθαριότητας, προφανώς δεν θα πάρουμε 8μηνο, το 8μηνο που είναι 
να πάρουμε το καλοκαίρι. Αν υπάρχουν άτομα δεν θα πάρουμε και τα άτομα αυτά που είναι και 
του 8μηνου. Είναι αυτονόητο αυτό. 
Οπότε όλοι αυτοί καλύπτουνε: 4 άτομα στο Πράσινο, δηλαδή ανάγκες συγκεκριμένες που τις 
ξέρουμε, 6 στην Τεχνική Υπηρεσία, συγκεκριμένες θέσεις που προβλέπονται κιόλας στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Οπότε, επειδή τους έχουμε ανάγκη, επειδή έχουν αποδείξει ικανότητα, επειδή δούλεψαν μέσα 
σ’ αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα χρόνια της υγειονομικής κρίσης, επειδή ακολουθούμε ως 
Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την τακτική και παίρνουμε αποφάσεις τέτοιες, αποδεχθήκαμε το 
αίτημά τους.

Μάλιστα. 
Ο κ. Κοσμόπουλος.

Όταν στην Οικονομική Επιτροπή ερχόταν το θέμα των επιλογών και των 
προσλήψεων αυτών είχα επανειλημμένα ρωτήσει: γιατί δεν κάναμε μια 

προκήρυξη;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορούμε, γι΄ αυτό δεν κάναμε. 

Τι λέτε, κ. Δήμαρχε; Μια γνωστοποίηση ότι πέστε μας ποιος ενδιαφέρεται… 
Και πηγαίνατε και προσλαμβάνατε εσείς, εσείς όποιον θέλατε; Τι λέτε τώρα; 

Το είχαμε… το είχαμε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ……… (δεν ακούγεται) ανανέωση.

 Δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο, κ. Δήμαρχε. Όλοι όσοι ήτανε ήταν με 
δική σας επιλογή. Κανένας, κανένας δεν ήτανε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε παρακαλώ, τον τελευταίο χρόνο δεν είχαμε δικαίωμα να πάρουμε άτομα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:
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Δεν παίζει ρόλο. Αυτοί που ήτανε ήταν από δική σας επιλογή όλοι. Δεν ήταν 
επιλογή… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ήταν  ……… (δεν ακούγεται)  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: … δική σας.

ΦΑΒΑΣ: Στη Διεύθυνση Οικονομικών ήταν επιλογή της Διευθύντριας Οικονομικών.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν με δική σας επιλογή.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  ……… (δεν ακούγεται)  τους επέλεξε η Διευθύντρια Οικονομικών.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το ξέρουμε εμείς αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά ρωτήσετε  ……… (δεν ακούγεται)  

Μα, δεν ρωτάω, όχι, κύριε, εγώ είχα την απόλυτη απαίτηση όταν 
συζητούσαμε στην Οικονομική Επιτροπή αυτά να λυθούν. Εσείς τι λέγατε;

Όταν προειδοποίησα έγκαιρα στις Οικονομικές Επιτροπές ότι κοιτάξτε τι κάνουμε, σε λίγο θα 
έχουμε προβλήματα, κοιτάξτε τι κάνουμε, σε λίγο θα υπάρξει συνδικαλισμός και θα ζητήσουνε 
μονιμοποιήσεις, και αυτό δεν είναι έντιμο απέναντι σ’ όλους τους άλλους  που θέλουνε 
δουλειά… Με έπιανε ο κόσμος στον δρόμο και μου ’λεγε: γιατί εμείς όχι και μόνο οι φίλοι του 
Δημάρχου; Και εγώ δεν απαντούσα, δεν μπορούσα να απαντήσω.
Προχωρούμε. Και τι μας έλεγε τότε ο τότε Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο κ. Φάβας; 
«Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, διότι είναι συγκεκριμένες εργασίες και με το που 
θα λήξει ο COVID δεν υπάρχει πιθανότητα να ανανεωθούν αυτές οι συμβάσεις. Μη φοβάστε.»
Έρχεται ο κ. Βορίδης ο οποίος με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο λέει: «Όσες συμβάσεις 
έχουνε γίνει μέχρι τώρα και είναι λόγω COVID δεν πρόκειται να ανανεωθούν.» Το έκοψε 
καθαρά.
Και ερχόμαστε εμείς τώρα -έτσι;- σε δείγμα μέγιστου λαϊκισμού να βγάλουμε αυτό το 
Ψήφισμα. Διότι αυτό πρόκειται, ουσιαστικά να θεσμοθετήσουμε μονιμότητα σε άτομα της 
δικής σας επιλογής. Δηλαδή, να κάνουμε ουσιαστικά μέσα στο Δημοτικό…, να δημιουργήσουμε 
στον Δήμο μία δική σας ομάδα.
Εε αυτό δεν είναι έντιμο απέναντι σε όλους τους εργαζομένους οι οποίοι δύσκολα ζητούν, 
προσπαθούν να βρουν μία θέση εργασίας. Και ναι, με τα 8μηνα πιθανότατα θα μπορέσουν να 
εργαστούν μέσα από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν τους δόθηκε 
η δυνατότητα να εργαστούν  μέσα από τις επιλογές COVID. 
Ευχαριστώ.

Και εμείς ευχαριστούμε. 
Ο κ. Τζαμουράνης;

Εγώ θέλω να πω ότι σε όλες τις Οικονομικές Επιτροπές όταν ερχόταν το 
θέμα για την είτε πρόσληψη είτε τότε στην αρχή τον COVID ή κυρίως μετά 

με τις ανανεώσεις, επαναλαμβάναμε μονότονα αυτή την υπόθεση και υπήρξε η διαβεβαίωση 
ότι μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει περίπτωση, αφού το λέει ο Νόμος, το λέει το… Έτσι;
Λοιπόν, κατά συνέπειαν, δεν μπορούμε σήμερα έτσι για να δείξουμε ένα φιλοεργατικό 
πρόσωπο, ας πούμε ότι εσείς ενδιαφέρεστε και εμείς δεν ενδιαφερόμαστε. Εγώ θεωρώ ότι είναι 
καταχρηστική τελείως η συζήτηση που κάνουμε, τη στιγμή που αυτοί οι άνθρωποι που 
προσλήφθηκαν κατά έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, να μην τον χαρακτηρίσω τώρα ότι 
ήτανε φίλοι σας αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν τουλάχιστον αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
πιο ανοιχτής και πιο ουσιαστικής και πιο διαφανούς.
Από κει και πέρα, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι και ωφελήθησαν  με τις αλλεπάλληλες παρατάσεις 
και θεωρώ ότι στέρησαν και θέσεις από κάποιους που είχαν και αυτοί ανάγκες και δυστυχώς 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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λόγω της απόφασης της κυβέρνησης κάθε τόσο να ανανεώνει αυτές τις συμβάσεις δεν 
μπορούσανε κάποιοι άλλοι να πάρουνε τη θέση τους. Αυτό, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, 
είναι άδικο. Και δεν καταλαβαίνω σήμερα γιατί πρέπει να επικροτήσουμε αυτό το Ψήφισμα το 
οποίο φέρνετε, το οποίο έχει μέσα του ουσιαστικά μια αδικία και σαν αδικία τέτοια δεν πρέπει 
να την υιοθετήσουμε.
Από κει και πέρα, μου κάνει εντύπωση και γι’ αυτό έκανα και την ερώτηση, κ. Δήμαρχε, στην 
αρχή, ότι η αυριανή απεργία των υπαλλήλων είναι και για άλλους όμως, για άλλες κατηγορίες 
υπαλλήλων, αυτούς που είναι με τα ΕΣΠΑ, που είναι με άλλες εν πάση περιπτώσει παρόμοιες…

ΦΩΝΗ: …….. (δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Λέω: γιατί τους ξεχωρίσατε; Γιατί ξεχωρίσατε; 

ΦΩΝΗ: …….. (δεν ακούγεται)

Εγώ διάβασα, άκουσα τον COVID μόνο. Δεν είπατε άλλους.
Εν πάση περιπτώσει, εμείς ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Οικονομάκου;

Εγώ προηγουμένως ανέφερα τους προβληματισμούς μου και έχω θέμα, δεν 
νομίζω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, θα μπορέσουμε να…, αναρωτιέμαι 

μάλλον αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε.
Βέβαια όπως είπαν και οι άλλοι δύο συνάδελφοι, όντως στην Οικονομική Επιτροπή ο κ. Φάβας 
ήταν κατηγορηματικός. Όπως κατηγορηματικός ήταν και ο κ. Βορίδης. Δεν βλέπω, λοιπόν, τον 
λόγο γιατί εμείς θα πρέπει να επιμένουμε. Στα 8μηνα υπάρχει μοριοδότηση, οπότε μπορεί ο 
οποιοσδήποτε να πάρει μια θέση, να διεκδικήσει ακριβώς μια θέση. Τώρα το να παραμείνουν 
αυτοί είναι καθαρά ρουσφετολογικό, εγώ το λέω ευθέως και ας με χλευάσουν κάποιοι και ας 
χαμογελάσουν ειρωνικά, όπως έκαναν και προηγούμενα οι δύο κύριοι απέναντί μου. 
Ευχαριστώ.

ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι, να πούμε και εμείς δυο λόγια.

ΦΩΝΕΣ: ………… (δεν ακούγονται)

Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ. 
Κύριε Νιάρχο, έχετε τον λόγο.

Είναι γνωστές οι ελλείψεις σε εργαζόμενους που υπάρχουν στην Τοπική Διοίκηση 
και στον Δήμο της Καλαμάτας. Όπως…

ΦΩΝΕΣ: ………… (δεν ακούγονται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι, για όνομα του Θεού, μιλάει ο κ. Νιάρχος.

ΦΑΒΑΣ: Ζητώ συγγνώμη Τάσο.

 Όπως είναι γνωστές και αποφάσεις κυβερνήσεων, ποιες κυβερνήσεις απαγόρεψαν 
τις προσλήψεις στους Δήμους, στην Τοπική Διοίκηση χρόνια τώρα. Είναι γνωστό 

και δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση γι’ αυτό και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι 
συμβάσεις και ποιοι προσλαμβάνονται και τι γραμμάτια εξοφλούνται, και είμαστε βέβαιοι ότι θα 
υπάρχουν υποσχέσεις και απ’ τις Δημοτικές Αρχές και αν θέλετε και απ’ την κυβέρνηση, από 
βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος ότι θα μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι μετά τις εκλογές 
ας πούμε.   

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:

ΝΙΑΡΧΟΣ:
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Εμείς όμως θεωρούμε και πάντα το λέγαμε και το καταγγέλλαμε το ότι δεν υπάρχει μόνιμη και 
σταθερή εργασία για τους εργαζόμενους και θεωρούμε τις αλλεπάλληλες συμβάσεις ομηρία 
των εργαζομένων και από τις Δημοτικές Αρχές, τις Περιφέρειες αν θέλετε και τις κυβερνήσεις, 
Αλλά η θέση μας είναι σταθερή για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους, 
γι’ αυτό τον λόγο θα ψηφίσουμε ΝΑΙ. 

ΑΓΓΕΛΗ: Θα μπορούσα να πω εγώ κάτι; Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσα να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

Εγώ σέβομαι τις παρατηρήσεις που έχουν θέσει, απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί στο 
προηγούμενο Ψήφισμα που αφορούσε συμβασιούχους covid για το νοσοκομείο δεν 

ακούστηκαν αυτές οι παρατηρήσεις και ψηφίστηκαν αυτά τα Ψηφίσματα. Μόνο αυτό. 
Καταλαβαίνω όμως τι εννοείτε. 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε και εγώ μια κουβέντα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κύριε ... 

ΦΩΝΕΣ: ………… (δεν ακούγονται)

Απ’ αυτά που άκουσα και ακούω συμπεραίνω ότι οι διαδικασίες ήταν 
απολύτως διαφανείς πρόσληψής τους…, - μη γελάτε, κ. Φαββατά-, με τον ίδιο 

τρόπο που διοριστήκατε εσείς διορίστηκαν και αυτοί. 
Ευχαριστώ πολύ. 

Το ΠΑΣΟΚ έκανε το ΑΣΕΠ, γι’ αυτό το έκανε το ΑΣΕΠ το ΠΑΣΟΚ. Δεν το 
κατάλαβες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στην ψηφοφορία. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μία κουβέντα. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο οι εκπρόσωποι των παρατάξεων.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, τυγχάνει ένα θέμα εργασιακό, τυγχάνει να … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βγάλε ανακοίνωση … 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θα βγάλω και ανακοίνωση, κ. Πρόεδρε, δεν είναι το ζητούμενο αυτό όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το προβλέπει ο Κανονισμός.

Να πω δυο κουβέντες, για την καλύτερη ενημέρωση των συναδέλφων, κ. 
Πρόεδρε. 

ΦΩΝΗ: Την κυρία   ....... (δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι εισηγήτρια, είναι εισηγήτρια, έχει διαφορά μεγάλη, είναι εισηγήτρια. 

Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, μία κουβέντα. Θα είχα τελειώσει, κ. Πρόεδρε, τώρα. 
Θα είχα τελειώσει τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ....... (δεν ακούγεται)

ΑΓΓΕΛΗ: 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 



Συνεδρίαση : 11/2022 Δευτέρα 23 / 5 / 2022                       ΑΠΟΦΑΣΗ  87/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6294868f2b1cceec6f35dc4d στις 30/05/22 13:57
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 11

Ναι,ναι. 
Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να πούμε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί εμπαίζονται. Σήμερα 

ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ βγήκε και είπε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μονιμοποιηθούν ποτέ. Ο 
Υπουργός ο κ. Βορίδης έκανε τροπολογία και ο Νόμος που υπήρχε το ’17, που έλεγε ότι είναι 
στο δικαίωμα του φορέα να μη προσφύγει είναι υποχρεωτικό και όσοι Δήμαρχοι έχουνε 
χρησιμοποιήσει τους εργαζόμενους αυτούς για άλλες εργασίες πάνε για παράβαση καθήκοντος. 
Εμπαίζουν τους συναδέλφους, τους εργαζόμενους, χωρίς κανένα αποτέλεσμα.  
Από κει και μετά, αν θέλετε να συμφωνήσουμε, αν θέλετε να συμφωνήσουμε να 
συμπεριλάβουμε όλους τους εργαζόμενους, όπως κάνει η ΠΟΕ ΟΤΑ για την πανελλαδική 
απεργία αύριο, να συμπεριλάβουμε όλους τους εργαζόμενους με όλες τις μορφές εργασίας και 
ειδικότερα αυτοί που είναι από ΕΣΠΑ και ειδικότερα αυτοί που είναι πολλά χρόνια στον Δήμο, 
όχι μόνο τους covid. 

ΦΩΝΗ: ....... (δεν ακούγεται)

Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι μόλις ολοκληρώθηκε το πρώτο τετράμηνο πήραμε 
άλλους, ακολούθησε, ήρθε το τρίτο τετράμηνο και τότε πήρε απόφαση η 

κυβέρνηση που έλεγε ανανέωση των συμβάσεων και όχι νέα τετράμηνα. Αυτό ακριβώς έγινε. 
Έχουμε, λοιπόν, εδώ πέρα τώρα κάποιους οι οποίοι εργάζονται, έρχονται ενάμισι χρόνο μετά 
κάποιοι απ’ αυτούς, κάποιοι συμπληρώνουν τα δύο χρόνια και λένε: θέλουμε να διεκδικήσουμε 
το δικαίωμα να παραμείνουμε στον Δήμο. Και εμείς απαντούμε όχι να μείνουνε στον Δήμο, δεν 
τους λέμε ναι, να προσληφθείτε, δεν λέμε ναι να τροποποιηθεί το άρθρο 100 του Συντάγματος 
που αναφέρει ότι οι ορισμένου χρόνου δεν μπορούν να γίνουν αορίστου χρόνου, λέμε ότι όσο 
δούλευαν κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

Τους εμπαίζουμε, κ. Δήμαρχε. Στον Βορίδη να τα πείτε αυτά, κ. Δήμαρχε και 
στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ψήφισαν τον Νόμο.

Ακούστε, ακούστε, ακούστε, ακούστε. 
Λοιπόν, εγώ λέω αυτό που πρέπει και εμείς λέμε αυτό που πρέπει. Όλα αυτά τα 

παιδιά που δούλευαν, αγόρια και κορίτσια που δουλεύουν στον Δήμο αυτή τη στιγμή δεν 
καθόντουσαν κάπου  παρείχαν συγκεκριμένη εργασία, κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
επειδή υπάρχουν κενά στον Δήμο. Αυτό λέμε και αυτό υποστηρίζουμε και αυτό παίρνουμε ως 
απόφαση. Το τι θα γίνει στα δικαστήρια είναι κάτι άλλο. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι εύκολο, 
ίσα-ίσα είπα ότι είναι πάρα-πάρα πολύ δύσκολο στους ίδιους μόλις ήρθανε. 
Και δεν καταλαβαίνω τώρα γιατί έχετε τελείως διαφορετική συμπεριφορά απ’ όλα τα άλλα 
Ψηφίσματα που έχετε φέρει και έχουμε ψηφίσει. Που τα έχετε φέρει εσείς. 

ΦΩΝΗ: ....... (δεν ακούγεται)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τελείως διαφορετική συμπεριφορά. 

………. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Σε παρακαλώ, δεν έχω όρεξη για προσφυγή στην Αποκεντρωμένη. 
Ονομαστική ψηφοφορία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (κ. ΤΣΑΠΟΓΑΣ):   Ο κ. Πολίτης;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΥΠΕΡ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγγελή; 

ΑΓΓΕΛΗ: ΥΠΕΡ. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αγγελής; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΥΠΕΡ. 

Ο κ. Αθανασόπουλος ΑΠΩΝ. 
Η κα Αλειφέρη ΑΠΟΥΣΑ. 

Ο κ. Αναστασόπουλος Χρήστος. ΑΠΩΝ. 
ο κ. Αντωνόπουλος. ΑΠΩΝ. 
ο κ. Βασιλόπουλος. ΑΠΩΝ. 
Η κα Γκλεγκλέ. ΑΠΟΥΣΑ. 
Ο κ. Δούβας. 

ΔΟΥΒΑΣ: ΥΠΕΡ. 

Ο κ. Δρούγας Παντελής. ΑΠΩΝ. 
Ο κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης. 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ. 

Ο κ. Κανάκης Βασίλης. ΑΠΩΝ. 
Ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ΥΠΕΡ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κλάδης Παύλος; 

ΚΛΑΔΗΣ: ΥΠΕΡ, κ. Πρόεδρε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος Βασίλης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΤΑ είπε. 

ΦΩΝΗ: ΑΠΩΝ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είναι ΑΠΩΝ.   

Είναι ΑΠΩΝ. …… (δεν ακούγεται)

Η κα Κουζή. ΑΠΟΥΣΑ. 
Ο κ. Κουκούτσης; 

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: ΥΠΕΡ. 

Ο κ. Λαζαρίδης. ΑΠΩΝ. 
Ο κ. Λιάππας. ΑΠΩΝ.

Ο κ. Μάκαρης. ΑΠΩΝ. 
Η κα Μαλαπάνη; ΑΠΟΥΣΑ. 
Ο κ. Μαρινάκης; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: ΥΠΕΡ. 

Ο κ. Μαστραγγελόπουλος; 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΦΩΝΕΣ:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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Ο κ. Μπάκας Δημήτρης. ΑΠΩΝ. 
Ο κ. Μπάκας Ιωάννης; 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.: ΥΠΕΡ. 

Η κα Μπαρούνη; 

ΜΠΑΡΟΥΝΗ: ΥΠΕΡ. 

 Ο κ. Μπασακίδης; 
Ο κ. Μπασακίδης; ΑΠΩΝ. 

Ο κ. Μπεχράκης; ΑΠΩΝ. 
Ο κ. Νιάρχος; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ΥΠΕΡ.

Ο κ. Οικονομάκος; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: ΥΠΕΡ. 

 Η κα Οικονομάκου. ΑΠΟΥΣΑ. 
Ο κ. Σκοπετέας; 

ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: ΥΠΕΡ. 

Ο κ. Σταματόπουλος.  ΑΠΩΝ. 
Ο κ. Σωφρονάς; ΑΠΩΝ. 

Ο κ. Τζαμουράνης; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΚΑΤΑ. 

Ο κ. Τσαπόγας, ΚΑΤΑ.
Ο κ. Φάβας; 

ΦΑΒΑΣ: ΥΠΕΡ. 

Ο κ. Φαββατάς. ΑΠΩΝ. 
Ο κ. Χειλάς. ΑΠΩΝ. 

Ο κ. Χριστόπουλος; ΑΠΩΝ. 
ΥΠΕΡ 16 και 2 ΚΑΤΑ. 

  
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2022, όπως  έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς επίσης και το αποτέλεσμα της παραπάνω ονομαστικής 
ψηφοφορίας για την έκδοση του εν λόγω ψηφίσματος, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια αυτής δημοτικών συμβούλων, ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ.:    Αγγελή, 
Αγγελής, Δούβας, Ζαφειρόπουλος, Καραγιάννης, Κλάδης, Κουκούτσης, Μαρινάκης,   
Μαστραγγελόπουλος, Μπάκας Ι., Μπαρούνη, Νιάρχος, Οικονομάκος, Σκοπετέας, Φάβας και 
Πολίτης Δημήτριος, Πρόεδρος του Σώματος, και  ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ.:  Τζαμουράνης και 
Τσαπόγας (16 ΥΠΕΡ, - 2 ΚΑΤΑ), κατά πλειοψηφία,   

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
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Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Μαΐου  2022, 
έχοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 48130/23-5-2022 αίτημα εργαζομένων με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν για την αντιμετώπιση της Covid-
19, 

Ψ η φ ί ζ ε ι

Εκφράζει την άποψη ότι:
• Οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου που προσελήφθησαν στο Δήμο Καλαμάτας 

και στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για την αντιμετώπιση και κάλυψη αναγκών 
που προέκυψαν κατά την πανδημία Covid-19, προσέφεραν τα μέγιστα και 
συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών, καλύπτοντας θέσεις, οι 
ανάγκες των οποίων είναι πάγιες και διαρκείς.

• Η παραμονή των εργαζομένων στις θέσεις τους και λόγω της εμπειρίας που έχουν 
αποκτήσει, θα βοηθούσε στην αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινής 
λειτουργίας του Δήμου. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού, το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αναστασόπουλος Χρήστος

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ

5. Βασιλόπουλος Παναγιώτης

6. Δούβας Ιωάννης

7. Δρούγας Παντελής

8. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

9. Κανάκης Βασίλειος

10. Καραγιάννης Ανδρέας
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11. Κλάδης Παύλος 

12. Κοσμόπουλος Βασίλειος

13. Κουκούτσης Δημήτριος

14. Λαζαρίδης Γεώργιος

15. Λιάππας Λεωνίδας

16. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

17. Μαλαπάνη Μαρία

18. Μαρινάκης Σαράντος 

19. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

20. Μπάκας Ιωάννης

21. Μπαρούνη Μαρία

22. Μπασακίδης Νικόλαος

23. Νιάρχος Αναστάσιος

24. Οικονομάκος Δημήτριος

25. Οικονομάκου Μαρία

26. Σκοπετέας Αναστάσιος

27. Σταματόπουλος Ευστάθιος

28. Σωφρονάς Γεώργιος

29. Τζαμουράνης Βασίλειος

30. Τσαπόγας Κωνσταντίνος

31. Φάβας Γεώργιος

32. Φαββατάς Δημήτριος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

    Λύρας Παναγιώτης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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