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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  31/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  843/2018 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 μ.μ., στην 

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 31η/2018 

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

43913/22-11-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

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

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην 

υπ’  αριθμ. 792 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 805 

απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Βγενής Χαράλαμπος, 

8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 788 απόφαση), 

10) Γεωργακίλας Κων/νος, 11) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 12) Γυφτέας Ηλίας, 13) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 792 απόφαση), 16) Καμβυσίδης Ιωάννης, 17) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 810 απόφαση), 18) Καραγιάννης Ανδρέας,  19) Καρβέλης 

Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 805 απόφαση), 20) Λιάππα Χρυσή, 21) Μάκαρης 

Εμμανουήλ – Λεονάρδος,  22) Μαρινάκης Σαράντος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπασακίδης 

Νικόλαος,  25) Μπούχαλης Δημήτριος, 26) Μπρεδήμας Θεόδωρος  (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 788 απόφαση), 27) Νιάρχος Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 810 απόφαση), 

28) Ντίντα Παναγιώτα, 29)  Οικονομάκος Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 810 

απόφαση),  30) Οικονομάκου Μαρία,  31) Πολίτης Δημήτριος, 32) Φάβας Γεώργιος και 33) 

Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 788 απόφαση).  

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βεργινάδη Μαρία, 2) 

Δημητρούλιας Γεώργιος, 3) Δούζης Ιωάννης, 4) Κουτίβας Ηλίας,  5) Μπελογιάννη – 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 6) Μπεχράκης Σταμάτης, 7) Σταματόπουλος Ευστάθιος και 8) 

Χριστόπουλος Ιωάννης (λόγω συμμετοχής του σε συνέδριο). 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία,  η  οποία  παραβρίσκεται στη συνεδρίαση και  

2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των  Τοπικών Κοινοτήτων: 

1) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός,  2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) 

Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος και  4) Αρφαρών κ. Φέστας Κων/νος, 

ενώ  δεν  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων:  

1) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 2) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος 

Παναγιώτης, 3) Θουρίας κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος, 4) Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 5) 

Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 6) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, 7) Αριοχωρίου κ. 

Σκούρας Παναγιώτης,  8) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 9) Άμφειας κ. Φαββατάς 

Γεώργιος και 10)  Άνθειας κ. Φλέσσας Δημήτριος.  

 Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. 

Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Νέδουσας κ. Βαρελάς Αριστείδης, 3) Αγίου Φλώρου κ. 

Κουρνέτας Θεόδωρος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός και 5) Πηγών κ. 

Μαρκόπουλος Απόστολος,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης    κ. 

Αλιφέρης Κων/νος, 2) Αρτεμισίας κ.  Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 3) Αγρίλου κ. Κάργας 

Γεώργιος,  4) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος, 5) Ασπροπουλιάς  κ. Κατσιμαγκλής 

Γεώργιος,  6) Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 7) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 8) 

Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 9) Βελανιδιάς  κ. Μπαρούνης Γεώργιος, 10) Σταματινού 

κα Μπούρα Ελένη, 11) Ανεμόμυλου  κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 12) Αλαγονίας κ. Ροβολής 

Αναστάσιος και 13) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος.   

 

 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 58ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών  και πρόσκαιρων αναγκών . 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, αναφέρεται στην από 23-
11-2018 γραπτή εισήγησή του, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

Θέμα : Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών  και πρόσκαιρων αναγκών. 

 

Σας κοινοποιούμε την 42002/07-11-2017 επιστολή του κ. Δημάρχου Καλαμάτας προς το Υπουργείο 

Εσωτερικών, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου και την ΚΕΔΕ, στην 

οποία γίνεται αναλυτική καταγραφή της κατάστασης που υπάρχει, σήμερα, στο κρίσιμο θέμα του 

ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας καθαριότητας καθώς και των προβλημάτων που θα 

δημιουργηθούν από μια πιθανή νέα καθυστέρηση έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων της 

προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Η επιστολή αυτή αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

«Ο Δήμος Καλαμάτας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας 

εξ αιτίας των προβλημάτων που υπάρχουν στο ευαίσθητο, για τη δημόσια υγεία και το 

περιβάλλον, θέμα της διαχείρισης των δημοτικών απορριμμάτων. Η κατάσταση της 

έκτακτης ανάγκης έχει παραταθεί και ισχύει έως και την 7
η
 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με 

την 234301/1340/06-09-2018 απόφαση του κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 

Η κύρια αιτία, στην οποία βασίστηκε η παραπάνω εξέλιξη, είναι η έλλειψη υποδομών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, απαραίτητων για τη νόμιμη και περιβαλλοντικά ορθή 

διαχείριση των απορριμμάτων. Όπως είναι γνωστό, σε ολόκληρη την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, υπάρχει ένας μόνον ΧΥΤΑ, στην Κορινθία, που εξυπηρετεί αυστηρά 

περιορισμένη τοπική περιοχή, λόγω και της περιορισμένης δυναμικότητάς του, ενώ δεν 

υπάρχει ούτε ένας ΧΥΤΥ. Ως συνέπεια αυτού είναι να μην μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα η 

προσπάθεια που καταβάλλεται από τον Δήμο Καλαμάτας, ο οποίος διαχειρίζεται τα 

απορρίμματά του με τη μέθοδο κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματός τους, αφού το 

παραγόμενο υπόλειμμα της εφαρμοζόμενης διαδικασίας δεν μπορεί να διατεθεί πουθενά, 

παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του Δήμου για αναζήτηση χώρων διάθεσης και εκτός 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι θα το αποδέχονταν, αλλά και παρά τις 

παράλληλες προσπάθειές του για διάθεση του παραγόμενου υπολείμματος στην 

τσιμεντοβιομηχανία, ως εναλλακτικού καυσίμου, μετά από μια διαδικασία 

βελτιστοποίησής του σε RDF. 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πέρα από την υποβοήθηση του Δήμου στην προσωρινή 

αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της έλλειψης διαθέσιμων χώρων υποδοχής του 

παραγόμενου υπολείμματος, διευκόλυνε και στο θέμα της πρόσληψης προσωπικού 

καθαριότητας για την αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος έλλειψης προσωπικού 

που δημιουργήθηκε με τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση έκδοσης των πινάκων των οριστικά 

επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Δεδομένου ότι από τους 44 προσωρινά 
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επιτυχόντες ανέλαβαν υπηρεσία μόνον οι 18, δημιουργήθηκε, νόμιμα, ένα κενό 26 

εργαζόμενων (16 εργάτες καθαριότητας, 7 οδηγοί και 3 χειριστές) το οποίο, αν δεν 

καλυπτόταν, θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στη διαδικασία της αποκομιδής των 

απορριμμάτων με τις γνωστές συνέπειες για τη δημόσια υγεία. Το κενό αυτό αρχικά 

καλύφθηκε με την 446/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία 

βασίστηκε στις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών Υπαλλήλων) που αναφέρονται στην πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες 

εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες των Ο.Τ.Α. με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της 

οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την 146515/17-07-2018 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Όμως η 2μηνη διάρκεια των παραπάνω συμβάσεων έληξε χωρίς να έχουν εκδοθεί οι 

πίνακες των οριστικά επιτυχόντων και το πρόβλημα επανήλθε. Πριν τη λήξη των 

παραπάνω συμβάσεων, ο Δήμος Καλαμάτας επιχείρησε να αντιμετωπίσει  το  πρόβλημα 

με τον ίδιο προηγούμενο τρόπο των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 πλην 

όμως ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν ενέκρινε  την  588/2018 

αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και οι υπηρεσίες του προφορικά 

παρέπεμψαν,  ως μοναδική λύση, στις διατάξεις του άρθρου 212 του ίδιου νόμου οι 

οποίες αναφέρονται στην πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες 

ανάγκες στην περίπτωση που νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού έχει κηρυχθεί σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως συμβαίνει στην περίπτωσή μας. Έτσι ο Δήμος 

επανήλθε και με την 593/2018 νέα απόφασή του προσέλαβε τους 26 εργαζόμενους που 

του έλειπαν από το συνολικό αριθμό των 44 του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με διάρκεια 

συμβάσεων έως την 7
η
 Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνία προβλεπόμενης λήξης της 

κατάστασης έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του κ. 

Περιφερειάρχη. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με την 204504/27-09-2018 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Για την ολοκληρωμένη γνώση της κατάστασης των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας σε 

προσωπικό σημειώνεται ότι είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία προκήρυξης δέκα (10) 

θέσεων (6 εργατών καθαριότητας, 3 οδηγών και 3 χειριστών) μέσω ΑΣΕΠ, με 8μηνες 

συμβάσεις. Η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο έγκρισης της σχετικής 

διακήρυξης από το ΑΣΕΠ. Οι θέσεις αυτές είχαν προβλεφθεί από την αρχή του τρέχοντος 

έτους, στα πλαίσια του σχετικού προγραμματισμού πρόσληψης εποχικού προσωπικού και 

η δρομολόγηση υλοποίησης καθυστέρησε λόγω της συνέχισης απασχόλησης των 

προηγούμενων συμβασιούχων μετά τις αρχικές θετικές, για αυτούς, δικαστικές αποφάσεις 

(προσωρινές διαταγές) μέχρι τις 6 Ιουλίου 2018 οπότε και έχασαν τα προσωρινά μέτρα 

που διεκδικούσαν. Η κάλυψη, βέβαια, των θέσεων αυτών, από μόνη της, δεν ικανοποιεί, 

σε καμία περίπτωση, τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας. 

Δοθείσης της παραπάνω εικόνας της ρευστής κατάστασης που υπάρχει στο θέμα του 

υπηρετούντος προσωπικού καθαριότητας στον Δήμο Καλαμάτας, που φυσικά δεν είναι ο 

μοναδικός Δήμος που αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα, φαίνονται στον ορίζοντα τα 

εξής σενάρια: 

α) Έκδοση πινάκων οριστικά επιτυχόντων διαγωνισμού 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ έως 30 

Νοεμβρίου 2018: Πρόκειται για το καλό σενάριο που θα οδηγήσει, έστω και με τις 
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αναμενόμενες καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα, στην ομαλοποίηση της κατάστασης 

με την πρόσληψη του προβλεπόμενου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

β) Καθυστέρηση έκδοσης των παραπάνω πινάκων μετά την 30
η
 Νοεμβρίου 2018: Ο Δήμος 

Καλαμάτας θα βρεθεί, σταδιακά, με 18 λιγότερους εργαζόμενους στην καθαριότητα και με 

σοβαρά προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων δεδομένου ότι οι συμβάσεις των 

προσωρινά επιτυχόντων λήγουν, σταδιακά, τις πρώτες ημέρες μετά την 30
η
 Νοεμβρίου 

2018, με τη συμπλήρωση της 8μηνης απασχόλησης για κάθε εργαζόμενο. 

γ) Καθυστέρηση έκδοσης των παραπάνω πινάκων μετά και την 7
η
 Δεκεμβρίου 2018, 

ημερομηνία λήξης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, αν δεν υπάρξει παράτασή της: Ο 

Δήμος Καλαμάτας θα βρεθεί με 44 λιγότερους εργαζόμενους στην καθαριότητα (18+26) 

και θα περιέλθει σε πλήρη αδυναμία συλλογής των απορριμμάτων. 

 

Από τα παραπάνω φαίνεται ο καθοριστικός ρόλος που έχει η έγκαιρη έκδοση των 

οριστικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Αυτή, όμως, η ευκταία 

εξέλιξη δεν εξαρτάται καθόλου από τον Δήμο ο οποίος στην περίπτωση καθυστέρησης 

έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων θα υποστεί τις προαναφερόμενες δυσάρεστες 

συνέπειες, παρότι το τοπίο δεν είναι απόλυτα ευκρινές αφού εκκρεμούν και δικαστικές 

διεκδικήσεις προηγούμενων συμβασιούχων εργαζόμενων για την επαναπρόσληψή τους. 

Προς αποφυγή μιας εξέλιξης κατά την οποία ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα διαθέτει το 

απαιτούμενο προσωπικό καθαριότητας, παρακαλούμε θερμά όπως: 

1) φροντίσετε για την έγκαιρη έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 

3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, πριν το τέλος του τρέχοντος μηνός Νοεμβρίου είτε, εάν το 

προηγούμενο δεν είναι εφικτό, 

2) να μας γνωρίσετε, έγκαιρα, βάσει ποιων διατάξεων θα μπορέσουμε να καλύψουμε, 

προσωρινά, τις ανάγκες της υπηρεσίας μας, μέχρι την οριστική επίλυση του 

προβλήματος, διαφορετικά, ο Δήμος μας κινδυνεύει να βρεθεί με τα δημοτικά 

απορρίμματα στους δρόμους ακόμα και τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων – νέου 

έτους.   

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ» 

 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει συγκεκριμένη εξέλιξη είτε στο θέμα της έκδοσης 

των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ είτε στο θέμα της παράτασης 

της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, παρά μόνο, για το πρώτο θέμα, υπάρχει προφορική 

δέσμευση, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι κατατίθεται άμεσα, την προσεχή εβδομάδα, 

για ψήφιση σχετική τροποιητική διάταξη για παράταση των συμβάσεων των ήδη 

υπηρετούντων από τους προσωρινούς πίνακες της 3Κ/2018. Λαμβάνοντας υπόψη: 

1) την εξαγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία τακτοποιείται 

άμεσα η ομαλή συνέχιση της απασχόλησης των 17 εργαζόμενων από τους 

προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ο αριθμός 

τους περιορίστηκε στους 17 από 18, λόγω της αποχώρησης, εν τω μεταξύ, ενός 

οδηγού), 
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2) το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία αντίστοιχη διαβεβαίωση για την παράταση της 

ισχύος, μετά την 7
η
-12-2018, της κηρυχθείσας κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

πολιτικής προστασίας στον Δήμο Καλαμάτας, παρά το σχετικό έγκαιρο αίτημα του 

Δήμου, ώστε να δρομολογηθεί η απασχόληση του υπολειπόμενου προσωπικού των 

27 ατόμων (44-17) μέσω των διατάξεων του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007, 

3) το γεγονός ότι η μόνη απομένουσα δυνατότητα για την πρόσληψη αυτού του 

υπολειπόμενου προσωπικού των 27 ατόμων, το οποίο είναι απολύτως αναγκαίο, μαζί 

με τα παραπάνω 17 άτομα των προσωρινών πινάκων της 3Κ/2018, για τη διενέργεια 

των βασικών εργασιών αποκομιδής των δημοτικών απορριμμάτων, είναι οι διατάξεις 

του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, το οποίο αναφέρεται στην πρόσληψη προσωπικού 

για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ, όπως ακριβώς στην 

περίπτωσή μας, 

4) το γεγονός, τέλος, ότι πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν όλες οι απαιτούμενες 

πρωτοβουλίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κενό, που πιθανόν υπάρξει, στην ομαλή 

συνέχιση της κάλυψης των 44 αυτών θέσεων εργασίας, κρίσιμων για τη διασφάλιση 

της δημόσιας υγείας,    

 

προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόσληψη του απαιτούμενου συμπληρωματικού 

προσωπικού καθαριότητας των    

- 16 εργατών καθαριότητας, 

-  8 οδηγών και 

-  3 χειριστών μηχανημάτων.  

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

διάρκειας δύο (2) μηνών. 

                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                            ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα, το κρίσιμο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας καθαριότητας 
του Δήμου Καλαμάτας, τις διατάξεις των άρθρων 65 και 94 του Ν. 3852/2010, καθώς και αυτές 
του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη συμπληρωματικού προσωπικού 

- δεκαέξι (16) εργατών καθαριότητας, 

- οκτώ (8) οδηγών και 

- τριών (3) χειριστών μηχανημάτων  

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, με τις 
διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,  
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σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23-11-2018/Δ.Υ. γραπτή 
εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων 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, αντίστοιχα.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπουζιάνης Παύλος  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  3. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  4. Βγενής Χαράλαμπος  

  5. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  6. Γεωργακίλας Κων/νος 

  7. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γυφτέας Ηλίας 

  9. Δημόπουλος Δημήτριος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  11. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας  

  13. Λιάππα Χρυσή 

  14. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  15. Μαρινάκης Σαράντος  

  16. Μπάκας Ιωάννης 

  17. Μπασακίδης Νικόλαος  

  18. Μπούχαλης Δημήτριος  

  19. Ντίντα Παναγιώτα 

  20. Οικονομάκος Δημήτριος  
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  21. Πολίτης Δημήτριος  

  22. Φάβας Γεώργιος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 10 Δεκεμβρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 


