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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  6/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  99/2017 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 
6η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 
8636/24-2-2017 πρόσκληση της κας Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Σώματος, ήτοι οι κ.κ. : 1) Οικονομάκου 
Μαρία, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης, 4) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη 
Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής Γεώργιος, 10) Γεωργακίλας Κων/νος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 114 απόφαση), 11) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 12) Γυφτέας 
Ηλίας, 13) Δημητρούλιας Γεώργιος, 14) Δημόπουλος Δημήτριος, 15) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 
16) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 17) Καμβυσίδης Ιωάννης, 18) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 
19) Καραγιάννης Ανδρέας, 20) Καρατζέας Παναγιώτης, 21) Καρβέλης Γεώργιος, 22) Κουτίβας 
Ηλίας, 23) Λιάππα Χρυσή, 24) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 25) Μαρινάκης Σαράντος, 
26) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 101 απόφαση), 27) Μπάκας 
Ιωάννης, 28) Μπασακίδης Νικόλαος, 29) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία,  30) 
Μπεχράκης Σταμάτης, 31) Μπουζιάνης Παύλος,  32) Μπούχαλης Δημήτριος, 33) Μπρεδήμας 
Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση), 34) Νιάρχος Αναστάσιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 101 απόφαση), 35) Ντίντα Παναγιώτα, 36) Οικονομάκος Δημήτριος, 37) 
Πολίτης Δημήτριος, 38) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 39) Φάβας Γεώργιος, 40) Φαββατάς 
Δημήτριος και 41) Χριστόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 110 απόφαση). 
 
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 και 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι οποίοι 
παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

 
• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Μικρομάνης κ. 

Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος και 2) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος, οι οποίοι 
παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

 
• Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ και  2) Αγίου 

Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  
 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος αναφέρεται στο εκτός ημερησίας διάταξη θέμα  που αφορά στον 
προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 
2017, στο Δήμο, του οποίου ζητείται η συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση και  καλεί τον 
Εντεταλμένο επί θεμάτων Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημοτικό Σύμβουλο κ. 
Ηλιόπουλο Αθανάσιο να αιτιολογήσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέματος και η 
διαδικασία συνεχίζεται όπως ακολουθεί:  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι το θέμα έχει τίτλο Προγραμματισμός προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου 2017 στο Δήμο 

Καλαμάτας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξηγήστε μας το κατεπείγον. 

 
Επειδή θα πρέπει να στείλουμε στην αρμόδια υπηρεσία τα αιτήματα μας μέχρι 
την Τετάρτη 15/03/2017 και οι ειδικότητες οι οποίες κατά τις Υπηρεσίες 

γίνεται εισήγηση για να προχωρήσουνε οι σχετικές διαδικασίες είναι ιατρού παθολόγου ή 
γενικής ιατρικής για το Δημοτικό … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το κατεπείγον εξηγήστε μας. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εξήγησα ότι πρέπει να στείλουμε τα αιτήματα μέχρι 15 Μαρτίου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, συμφωνεί το Σώμα να συζητηθεί το θέμα;  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΣΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Το ερώτημα είναι, είχαμε πει … 

 
Δεν είναι…, άλλο είναι το ερώτημα, αν συμφωνείτε να συζητηθεί και μετά η 
ερώτηση. 

 
Ναι, άσε μας να μιλήσουμε. Πάνω σε αυτό είναι το θέμα, για το θέμα του 
κατεπείγοντός είναι.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η ημερομηνία είναι μέχρι της 15 Μάρτη; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 15 Μαρτίου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν συμφωνείτε να συζητηθεί το θέμα;   

 
Δεν μας έπεισε ο κ. Ηλιόπουλος ότι δεν μπορούσατε να το φέρετε αυτό το 
συγκεκριμένο θέμα νωρίτερα.  
 
Ωραία.  
Εσείς κύριε Οικονομάκο; Θέλετε να συζητηθεί το θέμα; 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Ναι, να συζητηθεί.  

 
Ναι.  
Κύριε Μπρεδήμα;  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Βεβαίως γιατί πρόκειται για θέμα το οποίο είναι ημερομηνίες… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κύριε Αντωνόπουλε …. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ……….. (δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου)  

 
Εντάξει, φτάνει, το είπατε ναι, εντάξει.  
Κύριε Αντωνόπουλε, να συζητηθεί το θέμα; Θέλετε να συζητηθεί; Ρωτάω για το 

κατεπείγον.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……….. (δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποτε ….  Έτσι θα γράψουμε στα πρακτικά;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ……….. (δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρούλια; Ευχαριστώ. 

 
Να σας πω κυρία Πρόεδρε ένα διαδικαστικό, έχουμε πει επανειλημμένα όταν είναι 
εκτός ημερησίας διάταξης να μας παίρνετε ένα τηλέφωνο, να μιλάτε με κάποιον 

από το συνδυασμό να τον ενημερώσετε. Δεν μπορείτε … 
 
Να σηκώνετε το τηλέφωνό σας κ. Μάκαρη. Προσπαθούσα να σας βρω και ήτανε 
κλειστό. 

 
Πέρα από εμένα που ήμουνα στο χειρουργείο υπάρχουν και κάποιοι άλλοι 
συνάδελφοι. Θα μπορούσε, ο κύριος Φαββατάς για παράδειγμα. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μου πείτε ποιός σας αντικαθιστά. 

 
Βεβαίως, ο κ. Φαββατάς. 
 
Τον κύριο Φαββατά. Παράληψη δική μου θα ενημερώνω τον κ. Φαββατά και 
μάλιστα από Δευτέρα ο επόμενος Πρόεδρος θα ενημερώνει τον κ. Φαββατά.  

Λοιπόν κ. Αλούπη; Να συζητηθεί.  
Κύριε Βγενή; Ωραία.   
 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερησίας 
διάταξης θέμα που το Σώμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί 
με τα τακτικά θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 
2017, στο Δήμο Καλαμάτας:  

(i) ενός Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής για τις ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου. 
 
Η από 2/3/2017 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 

Θέμα : Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 2017, στο Δήμο Καλαμάτας  

 
 

       Το θέμα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εκτός ημερησίας διάταξης για 

τους εξής λόγους:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ΄αριθμ. οικ. 3948/6-2-2017 έγγραφό του με θέμα 
«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2017 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ 
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών»  ζητάει,  στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων στις οποίες 
αναφέρεται, την ορθή και έγκαιρη υποβολή των σχετικών αιτημάτων των φορέων για το έτος 
2017, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και 
την περιστολή των κρατικών δαπανών, περιγράφοντας αναλυτικά τη διαδικασία που πρέπει να 
τηρηθεί ανά κατηγορία αιτήματος πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, μέχρι τις 31.3.2017.   

Ακολούθησε όμως το με αρ. πρωτ. 36282/17.2.2017 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Τρίπολης, στο οποίο αναφέρεται ότι τα αιτήματα της 
περίπτωσης Γ2 (παράρτημα ΣΜΕ ΑΣΕΠ), πρέπει να έχουν σταλεί στην Υπηρεσία τους το 
αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15.3.2017.  

Μετά τα παραπάνω  θα πρέπει  το Δημοτικό μας Συμβούλιο να προχωρήσει στη λήψη των 
αποφάσεων που απαιτούνται  για την πρόσληψη προσωπικού της κατηγορίας αυτής σύμφωνα 
με τις ανάγκες των υπηρεσιών του, οι οποίες περιγράφονται διεξοδικά στο παρακάτω έγγραφο 
που η Διεύθυνση Πρόνοιας μας απέστειλε, ανταποκρινόμενοι στο με αριθμ. πρωτ. 8693/24-2-
2017  σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, οι οποίες αποφάσεις στην 
συνέχεια θα αποσταλούν για έγκριση στα αρμόδια όργανα για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη 
του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Δήμο:  

• Η από 28-2-2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εποπτείας Ελέγχου & Ισότητας 
της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου: 

 
ΘΕΜΑ : « Πρόσληψη ιατρού στο Δημοτικό Ιατρείο και Παιδιάτρου στους 

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας».  

 

Σας παρακαλούμε όπως, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου 

Καλαμάτας, μεριμνήσετε για την πρόσληψη ενός Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής 

Ιατρικής για το χρονικό διάστημα από 11/11/2017 έως 10/11/2018. 

Επίσης ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς (2017-2018) των Δημοτικών 

Παιδικών Σταθμών Καλαμάτας, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την 

πρόσληψη ενός Παιδιάτρου για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των νηπίων 

των σταθμών για το χρονικό διάστημα από 1/9/2017 έως 31/7/2018. 

Σημειώνουμε ότι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς 

Σταθμών είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 2017-18. 

Η αμοιβή για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6041 του 

Δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και 2018. 

 

 

     

                                           Ο Δ/ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

                                        α.α 

 

                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                     

 
Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε τα εξής:  

- Όσον αφορά   στη σύναψη μίσθωσης έργου που εισηγείται  η Διεύθυνση Πρόνοιας για το 
υλοποιούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με το καταχωρούμενο παραπάνω έγγραφό της, που αφορά 
σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη με το αρ. 30 του Ν. 4314/2014 εξαιρείται της έγκρισης ΠΥΣ 
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33/2006. Πραγματοποιείται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, τη νομιμότητα της οποίας 
ελέγχει η  Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου - Τμήμα 
Διοικητικού – Οικονομικού, η δε σύμβαση αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ & αποστέλλεται εντός 
ενός (1) μηνός στο Υπουργείο Εσωτερικών  & Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς ενημέρωση.   

 
Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη: 
 

1) Το με αριθ. πρωτ. οικ. 3948/6-2-2016 με ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ. 2 της 
υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4039/2012)  

3) Την με αριθμ. πρωτ. οικ.44835/21-12-2015 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

4) Τις διατάξεις του άρθρου 48 και της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015  
5) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014  
6) Το άρθρο 205 του Ν. 3584/2007 

7) Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως καταγράφονται  στην ανωτέρω 
εισήγησή της 

8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού, στον δημοτικό προϋπολογισμό  οικον. έτους 2017, σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα,  

  
ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 

 
στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων, μία για κάθε ειδικότητα : 
α) την πρόσληψη ενός Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής για τις ανάγκες του 
Δημοτικού Ιατρείου Καλαμάτας, για το χρονικό διάστημα από 11/11/2017 έως 
10/11/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου και 
β) την πρόσληψη ενός Παιδιάτρου για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των 
νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας για το χρονικό διάστημα από 
1/9/2017 έως 31/7/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου. 
 

για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως αυτές  αναλυτικά 
περιγράφονται στην προαναφερόμενη εισήγηση.   
 
 
 

Ο Διευθυντής Διοικητικών  

Παύλος Κασσάς 

 

Ο Εντεταλμένος  
επί θεμάτων Διοίκησης & Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης  
Δημοτικός Σύμβουλος  

Αθανάσιος Ηλιόπουλος 
 
 
Συνημμένα στην παραπάνω εισήγηση ήταν και τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα καθώς 
επίσης και από 2/3/2017 Βεβαιώσεις του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου αναφορικά με την πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για την κάλυψη της 
δαπάνης της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού.   
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση από κοινού και για τις δύο προσλήψεις ήτοι του ενός Ιατρού 
Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής για τις ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου και του  ενός 
Παιδιάτρου για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου, ως ακολούθως:   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε κύριε … 

 
Σύμφωνα με το έγγραφο το οποίο υπάρχει από τις Υπηρεσίες του Δήμου 
προτείνεται η πρόσληψη ενός γιατρού παθολόγου ή γενικής ιατρικής για τις 

ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου Καλαμάτας για το χρονικό διάστημα από 11.11.17 ως 
10.11.18 με σύμβαση μίσθωσης έργου και η πρόσληψη ενός παιδιάτρου για την κάλυψη των 
ιατρικών αναγκών των νηπίων των παιδικών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας για το χρονικό 
διάστημα από 01.09.17 έως 31.07.18 με σύμβαση μίσθωσης έργου.  
Αυτά τα δύο είναι κυρία Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θέλετε να ρωτήσετε κάτι κύριοι; Ναι κύριε Φαββατά. 

 
Από ότι γνωρίζουμε με τον τελευταίο νόμο όλοι οι πολίτες μπορεί να 
επισκεφτούν το Νοσοκομείο της Καλαμάτας ή κάποιο Κέντρο Υγείας και να 

γράψουν τα φάρμακα τους … 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Και οι ανασφάλιστοι … 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  Και οι ανασφάλιστοι. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Για το Δημοτικό Ιατρείο λέτε; 

 
 Αφήστε με να ρωτήσω, να ρωτήσω.  
Λέω ότι όλοι, όλοι οι πολίτες μπορούν με τον τελευταίο νόμο να επισκεφτούν 

νοσοκομεία, κέντρα υγείας και αγροτικά ιατρεία για να γράψουν τα φάρμακά τους, 
ανασφάλιστοι, να τα γράψουν και να τα πάρουν. Τι χρειάζονται οι γιατροί στο Δημοτικό 
Ιατρείο; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας απαντήσει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ο κ. Γιαννόπουλος. 

 
Ουσιαστικά είναι μία δομή η οποία συνεχίζει να δουλεύει για τον Δήμο τα 
τελευταία χρόνια στο πρόγραμμα της προνοιακής πολιτικής του Δήμου. Με 

τον καινούριο νόμο αυτόν που έχει έρθει τώρα, αυτόν που αναφέρετε, πραγματικά μπορεί 
πάρα πολύς κόσμος να έρθει, δυσκολεύονται πάρα πολύς κόσμος όμως να έχουν προσέγγιση 
στο Νοσοκομείο  ακόμα, οικονομικής φύσεως προβλήματα και με το λεωφορείο και με το 
τέτοιο.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε υπάρχει το ΙΚΑ το οποίο… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να ολοκληρώσει να ακούσετε τι θα πει και μετά πετάγεστε κ.Φαββατά.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να βοηθήσω κυρία Πρόεδρε, να βοηθήσω. 

 
 Όχι να μην βοηθήσετε, όλους τους βοηθάτε απόψε, αφήστε τον να 
ολοκληρώσει και μετά.  

 
…… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κύριε Ηλιόπουλε…  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  
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…… (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  
 

Ζήτησε κανένας την βοήθειά σας και δεν το κατάλαβα;  
Συνεχίστε κύριε Γιαννόπουλε. 

 
Οπότε είναι πάρα πολύς κόσμος στις τελευταίες ανακοινώσεις είδατε και 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, ότι γύρω στα χίλια διακόσια με χίλια τρακόσα 

άτομα την περσινή χρονιά έχουν εξυπηρετηθεί από το Δημοτικό Ιατρείο και τον γιατρό και το 
φαρμακείο, το Δημοτικό φαρμακείο. Είναι λοιπόν μία δομή η οποία ακόμα δουλεύει, δουλεύει 
ακόμα καλά και κοιτάμε να την κρατήσουμε όσο ακόμα μας επιτρέπουν αυτές οι καινούργιες 
νομοθεσίες του Υπουργείου.  
Ευχαριστώ. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μία κουβέντα, μόνο μία κουβέντα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι σας ακούμε τώρα. 

 
Αυτό που λέει ο αγαπητός κ. Αντιδήμαρχος δεν ισχύει γιατί το ΙΚΑ  βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης και έχει, γιατροί  καινούριοι στο ΙΚΑ, έχει ενισχυθεί και 

μπορούν να κάνουν την δουλειά τους εκεί. Αυτό δεν έχει, μπορεί να είχαμε αυτή την 
προσέλευση την προηγούμενη χρονιά διότι ο κόσμος δεν είχε ενημερωθεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε έχετε τον λόγο. 

 
Στον χώρο του νέου Δημαρχείου κινούνται σε καθημερινή  βάση πάνω από χίλια 
άτομα. Θα είναι σε λίγο πεντακόσιοι, εξακόσιοι εργαζόμενοι με την Κοινωφελή 

ίσως και πάρα πάνω, και αθροίστε και τους πολίτες οι οποίοι έρχονται στο Δημαρχείο. Μόνο για 
αυτόν τον λόγο η παρουσία ενός γιατρού που δεν στοιχίζει ούτε 10.000 ευρώ το χρόνο, μόνο 
και μόνο για αυτό το λόγο, κρίνεται αναγκαία. Προφανώς ο γιατρός εκτός από την βοήθεια που 
εύχομαι να μην χρειαστεί, βοήθεια που θα κληθεί να παράσχει, προφανώς βοηθάει και 
ανθρώπους οι οποίοι είναι γύρω στην περιοχή και πρέπει να υποστηριχτούν με την εγγραφή 
φαρμάκων, είναι επίσης απαραίτητος για τη λειτουργία του φαρμακείου σε συνεννόηση με το 
Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο οποίος λειτουργεί μαζί με τον Δήμο το Δημοτικό Κοινωνικό 
φαρμακείο, είναι μία δομή που ενδεχομένως να μετεξελιχθεί σε Ιατρείο Αστικού Τύπου, διότι 
αυτό συζητείται να γίνει και με τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων και τις πολυκλινικές 
του Δήμου Αθηναίων. Είναι μία δομή που με πολύ μικρό κόστος, για όλους αυτούς τους λόγους 
πρέπει να συντηρηθεί, να κρατηθεί και να ενισχυθεί στο μέλλον, αγαπητοί συνάδερφοι. Για 
αυτό επειδή το κόστος είναι πολύ μικρό σε σχέση με την πραγματική ωφέλεια και την 
ενδεχόμενη περισσότερη ωφέλεια που μπορεί να υπάρξει, σας παρακαλώ πολύ να το κλείσει το 
ζήτημα και να προχωρήσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις;  

 
 Ναι, υπάρχει ερώτηση. 
Όταν λέτε θα μεταφερθεί, δηλαδή το Δημοτικό Ιατρείο θα βρίσκεται, ο 

συγκεκριμένος γιατρός δηλαδή θα βρίσκεται στο χώρο του Δημαρχείου; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Από πότε θα γίνει αυτό; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε δύο μήνες.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 



Συνεδρίαση :6/2017     Πέμπτη  2 / 3  / 2017                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  99/2017 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  8 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Σε δύο μήνες. Δηλαδή θα λειτουργεί από ότι κατάλαβα ως ιατρός εργασίας; 
 
Ο γιατρός εργασίας είναι συγκεκριμένη ειδικότητα…. 
 

ΜΑΚΑΡΗΣ: ……….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
 …. έχουνε προσληφθεί γιατροί εργασίας σε όλα τα νομικά  πρόσωπα όπου 
προβλέπονται. Θα λειτουργεί ως ένας γενικός γιατρός σε έναν χώρο που 

κινούνται χίλιοι άνθρωποι την ημέρα. Αυτό βοηθάει το Νοσοκομείο  αντικειμενικά, γιατί 
προφανώς και το Νοσοκομείο λειτουργεί μέσα σε δύσκολες συνθήκες ιδιαίτερα στα έκτακτα 
περιστατικά του. Βοηθάει το Νοσοκομείο και βοηθάει και εμάς και τον κόσμο που κινείται εκεί.  

 
Δηλαδή με λίγα λόγια θα είναι ιατρός προσωπικού ή γιατρός, τι ακριβώς, τι γιατρός 
θα είναι; 

 
Θα είναι ένας γιατρός που θα μπορεί να βοηθήσει εάν κληθεί και θα είναι και 
γιατρός για διάφορα περιστατικά, τα οποία νομίζω είναι γύρω στα χίλια τον 

χρόνο. 
 
Χίλια διακόσια είναι. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος είναι ότι στο καινούργιο 
Δημαρχείο με τους υπαλλήλους και με το προσωπικό, δηλαδή τους δημότες 

που κινούνται εκεί καθημερινά είναι περί τα χίλια άτομα. Είναι χίλια άτομα που ανά πάσα ώρα 
και στιγμή μπορεί κάτι να συμβεί, δεν είναι καθόλου άσχημο να υπάρχει ένας γιατρός στα δύο, 
στα πέντε μέτρα, αυτό εξηγεί.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ιατρός προσωπικού δηλαδή. 

 
Δεν είναι ιατρός προσωπικού, δεν είναι ιατρός  εργασίας με την έννοια αυτή 
να πηγαίνουν οι δημοτικοί υπάλληλοι  και να εξετάζονται… 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουμε γιατρό εργασίας στα συνεργεία. 

 
Είναι ένας γιατρός που βρίσκεται σε έναν χώρο που είναι καθημερινά χίλιοι 
άνθρωποι, περνάνε εκεί την ημέρα τους ή εργαζόμενοι ή περαστικοί για τις 

υπηρεσίες του Δήμου.  
 
Κύριε Οικονομάκο έχετε ερώτηση; Κάποιος άλλος κύριος; 
Κύριε Μπρεδήμα; Κύριε Δημητρούλια; Κύριε Αλούπη; Όχι.  

Κύριε Σταματόπουλε. 
 
Αν κατάλαβα καλά, κύριε Ηλιόπουλε, αν κατάλαβα καλά, συγχωρήστε 
μου γιατί δεν έχω την εισήγηση του  θέματος, πρόκειται να συναφθούν 

δύο συμβάσεις είπατε. Δεν ξέρω εάν με ακούτε, γιατρέ, ναι. Πρόκειται να συναφθούν 
κατάλαβα δύο συμβάσεις, μία σύμβαση που θα είναι του παρόντος ... 

 
Μία για γιατρού παθολόγου και μία για παιδίατρο. 
 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άμεσα; Τώρα θα γίνουν αυτές οι συμβάσεις;  
 
 Άμα πάρουμε την έγκριση μετά μπορούμε να προχωρήσουμε, διαδικασία 
ΑΣΕΠ και λοιπά. 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Άκουσα μία ημερομηνία Σεπτεμβρίου. 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Όχι η διάρκεια της σύμβασης, 11.11 του '17, με 10.11 του '18 η 1η σύμβαση 
και η άλλη 01.09. του '17 έως 31.08. 

 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς εντάξει, ευχαριστώ, εντάξει. 

 
Ευχαριστώ.  
Θέλετε να πείτε, να τοποθετηθείτε; Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Μάκαρη;  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ερώτηση, ο παιδίατρος τι θα κάνει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ερώτηση, δεν σας είδα κύριε … 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ο παιδίατρος τι θα κάνει στο Δημαρχείο;   

 
Είναι ο γιατρός ο οποίος καλύπτει τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, 
Εξετάζει τα βιβλιάρια των παιδιών, τους εμβολιασμούς και ότι είναι, έχει να 

κάνει με τους παιδικούς σταθμούς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε κύριε Μάκαρη. 

 
 Ναι, εννοείται ότι δεν θα πούμε όχι σε ιατρική κάλυψη του πληθυσμού, έστω και 
αν δεν μας πείσατε για την αναγκαιότητα τουλάχιστον του γιατρού παθολόγου, σε 

αυτή τουλάχιστον τη φάση που δεν έχει δημιουργηθεί  αυτό που είπε ο Δήμαρχος το Κέντρο 
Υγείας Αστικού Τύπου. Απλά το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου θέλει και άλλα πράγματα δεν 
είναι μόνο να κάνουμε πρόσληψη ενός γιατρού παθολόγου με κάποιες προϋποθέσεις 
φαντάζομε θα βάλετε.  
Ψηφίζουμε υπέρ, κρατώ τις επιφυλάξεις για την αναγκαιότητα, για ποιο λόγο. Ξέρετε και το 
Κοινωνικό Ιατρείο σκέφτεται να αλλάξουν εντελώς τη φιλοσοφία για την παροχή της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ανασφάλιστους. Επειδή πλέον ευτυχώς δεν υπάρχουν 
ανασφάλιστοι, οι ανασφάλιστοι καλύπτονται από τις κρατικές  δομές, το θέμα  το σημαντικό 
θέμα της ιατρικής κάλυψης βεβαίως παραμένει και στην φάση που μπορεί αυτό το 
συγκεκριμένο σύστημα, δηλαδή το Δημοτικό Ιατρείο να συνεπικουρήσει αρμονικά με ένα 
συνολικό σύστημα υγείας και με τα ιατρεία του ΠΕΔΥ αλλά και με το Νοσοκομείο, βεβαίως 
ψηφίζουμε υπέρ. 

 
Ευχαριστούμε.  
Κύριε Οικονομάκο.  

 
Ναι, τρεις παρατηρήσεις θέλαμε, πολιτικού χαρακτήρα. Η πρώτη είναι ότι 
πάμε στον τρίτο χρόνο της αριστερής κυβέρνησης  και ακόμα προσλήψεις 

δεν έχουν γίνει στην τοπική διοίκηση, ακόμα και σε τέτοια κρίσιμα ζητήματα συνεχίζεται η ίδια 
μνημονιακή πολιτική, την οποία υποτίθεται κατήγγειλαν η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεύτερον, 
εμείς κατά την γνώμη μας πρέπει να είναι κρατική δομή όλα αυτά τα ζητήματα υγείας και δεν 
πρέπει να πηγαίνουν στην τοπική διοίκηση, δεν έχει καμία δουλειά. Όπως και με το Βοήθεια 
στο Σπίτι όλα πρέπει να πηγαίνουν στο υπουργείο υγείας και από εκεί να ελέγχονται από εκεί 
και να χρηματοδοτούνται, εκεί να πηγάζει όλη η λειτουργία τους. Και τρίτον, δεν μπορεί να 
λέμε ότι είμαστε όλοι οι ασφαλισμένοι και πηγαίνουνε όλοι ελεύθερα στα νοσοκομεία και στα 
λοιπά, εδώ ο κόσμος πληρώνει από το πρωί μέχρι το βράδυ στους γιατρούς, όπου και να πας 
πληρώνεις. Άμα χρειαστεί μια εξέταση παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο θα πληρώσεις αναγκαστικά 
μην λέμε δηλαδή τώρα τέτοια πράγματα, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, ο κόσμος δηλαδή 
από το πρωί μέχρι το βράδυ πληρώνει στα νοσοκομεία.  
Λοιπόν, αυτά είναι και με βάση αυτά δεν ψηφίζουμε και κατά αλλά λέμε λευκό με βάση αυτές 
τις παρατηρήσεις.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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Ευχαριστούμε.  
Κύριε Μπρεδήμα θέλετε να ... 

 
Ναι κυρία Πρόεδρε, δύο λόγια μόνο θα πω, όχι μόνο επιβάλετε αλλά θα έπρεπε 
να είχε ήδη γίνει. Διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουνε, να δημιουργηθούν 

προβλήματα, να χαθεί έστω και μια ζωή διότι δεν υπήρχε ένας γιατρός και κυρίως στα θέματα 
όπως είναι των παιδικών σταθμών. Αυτό έπρεπε ήδη να γίνει και σας εγκαλούμε διότι δεν το 
είχατε κάνει από τότε που έπρεπε. 

 
Λοιπόν, η πλειοψηφία υπέρ.  
Ο «Ανοικτός Δήμος», υπέρ.  

Η «Λαϊκή Συσπείρωση»  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Λευκό. 

 
Λευκό.  
Η «Αλλαγή για τον Δήμο» υπέρ.  

 
Υπέρ και να ληφθούν υπόψη και να γίνουνε και άλλα προς την κατεύθυνση της 
υγείας.   

 
Και η «Ελληνική Δράση για τον Δήμο  Καλαμάτας», υπέρ.  
Ευχαριστώ.  

Μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη.  
 
ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Αχ κ. Αλούπη συγνώμη. Ναι.  Είναι ο κύριος Δήμαρχος μπροστά και δεν σας 
βλέπω.  

Κύριε Αλούπη;  
 
ΦΩΝΗ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Κύριε Αλούπη; Υπέρ.  
Ευχαριστώ. 

 
 
Με την παρούσα απόφασή του το Σώμα θα  αποφανθεί για την πρόσληψη του ενός Ιατρού 
Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής για τις ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου Καλαμάτας, για το 
χρονικό διάστημα από 11/11/2017 έως 10/11/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου και με την 
αμέσως επόμενη απόφασή του θα αποφανθεί  για την πρόσληψη του ενός Παιδιάτρου για την 
κάλυψη των ιατρικών αναγκών των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας για 
το χρονικό διάστημα από 1/9/2017 έως 31/7/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου. 
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και  

1) Το με αριθ. πρωτ. οικ. 3948/6-2-2016 με ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2017 στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 7 του Ν. 3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ. 2 της 
υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4039/2012)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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3) Την με αριθμ. πρωτ. οικ.44835/21-12-2015 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών & 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

4) Τις διατάξεις του άρθρου 48 και της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4342/2015  

5) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014  

6) Το άρθρο 205 του Ν. 3584/2007 

7) Τις άμεσες ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας, όπως καταγράφονται  στην ανωτέρω 
εισήγησή της 

8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη 
προσωπικού, στον δημοτικό προϋπολογισμό  οικον. έτους 2017, σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα,  

μεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων από την 
οποία απουσιάζει ο κ. Βγενής, με τους συμβούλους της πλειοψηφίας και των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨,   ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και τον κ. Αλούπη να τάσσονται ΥΠΕΡ   και τους συμβούλους της δημοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ να  δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει την πρόσληψη ενός Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής για τις ανάγκες 
του Δημοτικού Ιατρείου Καλαμάτας, για το χρονικό διάστημα από 11/11/2017 έως 
10/11/2018, με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας και στην εμπεριεχόμενη σε αυτή 
εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας.   
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Οικονομάκου Μαρία  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αλούπης Παναγιώτης 

  3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  5. Βεργινάδη Μαρία  

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  7. Βουτσής Γεώργιος  

  8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  9. Γυφτέας Ηλίας  

  10. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  11. Δημόπουλος Δημήτριος  

  12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  13. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  14. Καμβυσίδης Ιωάννης  
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  15. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  16. Καραγιάννης Ανδρέας 

  17. Καρατζέας Παναγιώτης 

  18. Καρβέλης Γεώργιος  

  19. Κουτίβας Ηλίας  

  20. Λιάππα Χρυσή  

  21. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  22. Μαρινάκης Σαράντος 

  23. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  24. Μπάκας Ιωάννης  

  25. Μπασακίδης Νικόλαος  

  26. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  27. Μπεχράκης Σταμάτης  

  28. Μπουζιάνης Παύλος  

  29. Μπούχαλης Δημήτριος  

  30. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  31. Νιάρχος Αναστάσιος  

  32. Ντίντα Παναγιώτα 

  33. Οικονομάκος Δημήτριος  

  34. Πολίτης Δημήτριος  

  35. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  36. Φάβας Γεώργιος   

  37. Φαββατάς Δημήτριος  
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 3 Μαρτίου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ 

 

  


