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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ  163/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 15η/2020 συνεδρίαση, που, για 
προληπτικούς λόγους με στόχο τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, πραγματοποιείται 
στο αμφιθέατρο «Αλεξ. Κουμουνδούρος» της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, μετά την με 
αριθμ. πρωτ. 35393/17-7-2020 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με 
το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Πολίτης Δημήτριος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη, 10) Δούβας 
Ιωάννης, 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) 
Καραγιάννης Ανδρέας, 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κουκούτσης Δημήτριος, 17) Λιάππας Λεωνίδας, 
18) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 19) Μαλαπάνη Μαρία, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 22) Μπάκας Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 155 
απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπασακίδης Νικόλαος, 25) Νιάρχος Αναστάσιος, 26) 
Οικονομάκου Μαρία, 27) Σκοπετέας Αναστάσιος, 28) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 29) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 30) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 31) Φάβας Γεώργιος, 32) Φαββατάς 
Δημήτριος και 33) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα το τακτικά μέλη κ.κ. : 1) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 
2) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 3) Λαζαρίδης Γεώργιος, 4) Μπαρούνη Μαρία, 5) Μπεχράκης 
Σταμάτης, 6) Οικονομάκος Δημήτριος, 7) Τζαμουράνης Βασίλειος και 8) Χειλάς Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αριοχωρίου 
και Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και από αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας 
Παναγιώτης. 

 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αριοχωρίου κ. Σκούρας 
Παναγιώτης. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου. 
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……………………………………………………………………………………………………………...

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 10ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο :

Πρόσληψη ενός Παιδιάτρου για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των νηπίων και βρεφών 
των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό  έτος 2020-

2021».
Η με αριθμ. πρωτ. 34481/15-07-2020  σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης  
& Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέματος, μαζί με το αναφερόμενο σε αυτή με  αριθμ. πρωτ. 31040/07-07-2020 σχετικό 
έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για πρόσληψη Παιδιάτρου για το σχ. έτος 2020-21»
ΣΧΕΤ:  Το με αριθ. πρωτ. 31040/7.7.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, εισηγούμαστε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τη λήψη απόφασης πρόσληψης ενός (1) Παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής - Δημοτικοί Παιδικοί 
Σταθμοί ΕΣΠΑ», για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, 
για το χρονικό διάστημα από 1η.9.2020 έως 31η.7.2021, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των 
νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς. 

Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση της 
Αναπληρώτριας Διευθύντριας Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, που αναλυτικά έχει ως εξής:

Ενόψει  της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και για το σχολικό έτος 2020-21, παρακαλούμε όπως 
μεριμνήσετε για την πρόσληψη ενός Παιδιάτρου για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών των νηπίων 
και βρεφών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καλαμάτας, για το χρονικό διάστημα 
από 01-09-2020  έως 31-07-2021, και σύμφωνα με το άρθρο 9 αποφ.41087 (ΦΕΚ 4249/Α/5.12.2017) 
Nέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπου 
αναφέρεται ότι η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο 
ανήκει ο σταθμός.                   
Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στη συχνή παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που 
φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς  Σταθμούς,
1) με επίσκεψη του Παιδιάτρου κάθε 15 ημέρες ή συχνότερα εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο σε κάθε 
σταθμό, 
2) τήρηση φακέλου υγείας για κάθε παιδί με καταγραφή όλων των απαραίτητων δεδομένων και 
παρατηρήσεων, 
3) έλεγχο του φαρμακευτικού υλικού που υπάρχει σε κάθε σταθμό,
4) προληπτική ενημέρωση για αποφυγή λοιμωδών νοσημάτων, 
5) ενημέρωση με συγκεντρώσεις  των γονέων σχετικά με θέματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τα 
νήπια και το προσωπικό όταν κρίνεται αναγκαίο, 
6) έλεγχο  της  Υγιεινής των χώρων του σταθμού,  
7) διαμόρφωση του ημερήσιου διαιτολογίου σε συνεργασία με τον προϊστάμενο των Π.Σ, 
καθώς  και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υγεία των νηπίων.         

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες.  
        
                                                                                Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
       Η Προϊσταμένη                                                          με εντολή Δημάρχου
 Ευαγγελία Μαμαλούκου                                                   Λευκοθέα Καράμπελα  
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Η δαπάνη της αμοιβής του υπό πρόσληψη Παιδιάτρου χρονικής διάρκειας από την πρόσληψή του 
έως 31.7.2021, έχει προβλεφθεί στον δημοτικό προϋπολογισμό, οικον. έτους 2020 (με το ποσό των 
2.600 €) και θα βαρύνει συγκεκριμένα τον Κ.Α. εξόδων 60.6117.01 αυτού και το 2021 (με το ποσό των 
4.550 €).
           
            Για την παραπάνω διαδικασία πρόσληψης είναι απαραίτητη η απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.                     

  Ο Διευθυντής Διοικητικών                                             Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας                               
                                                                                             & Διοικητικών Υπηρεσιών                         

  Θεόδωρος Κυριακόπουλος                                                           Σαράντος Μαρινάκης      

Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογικής συζήτηση ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως η εισήγηση; 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Εγώ ερώτηση. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Και εγώ έχω ερώτηση. 

Ελάτε κ. Σωφρονά.  

Τη χρονική διάρκεια, πόση θα είναι, με ποιο τρόπο θα προσληφθεί, εάν ο 
Ιατρικός Σύλλογος έχει λάβει γνώση και ποιο είναι το κόστος. Αυτές τις 

ερωτήσεις. Δεν διαφωνούμε απλώς να ξέρουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ο κ. Μάκαρης τι ερώτηση θέλει να κάνει; 

Η ερώτηση είναι: Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί για την πρόσληψη του 
συγκεκριμένου παιδιάτρου, σαφώς αν, αυτό που είπε και ο συνάδελφος, 

συμφωνώ απόλυτα, αν θα ανακοινωθεί στα μέσα ενημέρωσης και στον Ιατρικό Σύλλογο και αν 
θα προηγηθούν άνεργοι, γιατί είναι σημαντικό αυτό στον καιρό που ζούμε να προηγηθούν οι 
άνεργοι γιατροί που υπάρχουνε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Κύριε Μαρινάκη. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση. 

Κύριε Πρόεδρε, η διάρκεια είναι από 1/9ου του ’20 έως 31/7ου του ’21, το κόστος 
είναι 7.000 και η επιλογή του γιατρού γίνεται μετά από ανακοίνωση, πάντα. 

Αυτό λέμε. Πώς θα γίνει η επιλογή; Αυτό, να μας εξηγήσετε, δηλαδή κάποια 
κριτήρια. 

Φτάνει να σας πω, κ. Μάκαρη, ότι μετά βίας έρχεται ένας. Ένας. Σε δημόσια 
πρόσκληση. Δεν την μιλάμε στο μιλητό. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Άμα ήτανε περισσότεροι τι θα κάνατε; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εε ας έρθουν να δούμε και εντάξει, θα το δούμε. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, τα κριτήρια θα μπούνε αφού έρθουνε; Δεν είναι σωστό αυτό. 

Θα το βγάλει η Διεύθυνση. Ακούστε. Σήμερα δεν βάζουμε τα κριτήρια. Τα 
κριτήρια τα βάζει σύμφωνα με το Νόμο το Γραφείο Προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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ΜΑΚΑΡΗΣ: Ποια είναι αυτά τα κριτήρια; 

 Οι διαδικασίες είναι του ΑΣΕΠ που γίνονται. Είναι οι προϋπηρεσίες του, είναι 
ό,τι βαθμολόγιο έχει… 

Γιατί αντίστοιχα όπως είχατε κάνει άλλες προκηρύξεις θέσεων που δεν είχανε…, 
δεν τελεσφόρησαν επειδή δεν ξέρατε ακριβώς την αντίστοιχη νομοθεσία. Λέω για 

τη φαρμακευτική νομοθεσία. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Είναι δημόσια διαδικασία με δημόσια ανακοίνωση. 

Λοιπόν, συνάδελφοι, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία; Έχει περάσει η ώρα. 
Ομόφωνα; 

Να πούμε δυο λόγια; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

Εδώ βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, να υπάρχει γιατρός στους 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς,και από πριν, όχι τώρα βέβαια που είμαστε εν μέσω 

πανδημίας και ίσως το Σεπτέμβριο να έχουμε και ένα νέο κύμα. Εδώ προσλαμβάνεται γιατρός 
για 11 μήνες ουσιαστικά και την επόμενη χρονιά πάλι θα είναι για 11 μήνες, εδώ να 
παρατηρήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τήρηση φακέλου υγείας για κάθε παιδί με 
καταγραφή όλων των απαραίτητων δεδομένων και παρατηρήσεων και βέβαια θα πρέπει 
οπωσδήποτε να έχουμε πρώτο θέμα την προληπτική ιατρική και να αρχίζει απ’ τα παιδιά αυτό, 
δεν μπορεί να είναι ένας γιατρός με τέτοια σύμβαση και με 650 ευρώ το μήνα μεικτά. 
Εδώ φαίνεται ποια είναι η προτεραιότητα, αν θέλετε της Δημοτικής Αρχής (;), αν θέλετε της 
κυβέρνησης (;) πάνω σε ζητήματα υγείας που είναι Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, 
Προληπτική Ιατρική, τα παιδιά στα σχολεία, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. 
Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρξει μόνιμη και σταθερή εργασία εδώ, να υπάρξει πρόσληψη 
γιατρού με όλα τα δικαιώματα τα μισθολογικά, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά και με μόνιμη και 
σταθερή εργασία. Είναι αναγκαίο και απαραίτητο αυτό και με βάση αυτή τη θέση μας θα 
ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ. 

 Μάλιστα. Προχωράμε στην ψηφοφορία. 
«Καλαμάτα Μπροστά»; Στάθη, για τον παιδίατρο; 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, Υπέρ. 

 «Πρότυπος Δήμος»; 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Υπέρ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Ξεκινάμε»; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Υπέρ.

 «Πρωτεύουσα Δύναμη»  ¨Υπέρ¨. 
«Ανοιχτός Δήμος»; ¨Υπέρ¨. 

«Καλαμάτα, Τόπος Ζωής», απουσιάζει. 
«Λαϊκή Συσπείρωση» ¨Λευκό¨. 
«Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη» ¨Υπέρ¨. 
«Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών» ¨Λευκό¨. 
Κλάδης Παύλος; 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΚΛΑΔΗΣ: Υπέρ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 
3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού, ειδικότητας  Παιδιάτρου,  με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής & 
Οικογενειακής ζωής - Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ» , 
για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.7.2021,  για  την  αντιμετώπιση   των  
αναγκών  των  νηπίων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς 
Καλαμάτας. 

Το έργο που θα εκτελεστεί αφορά στη συχνή παρακολούθηση της υγείας των 
παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς 
Σταθμούς, ως εξής:
1. με επίσκεψη του Παιδιάτρου κάθε 15 ημέρες ή συχνότερα εφόσον αυτό κρίνεται 

απαραίτητο σε κάθε Σταθμό
2. τήρηση φακέλου υγείας για κάθε παιδί με καταγραφή όλων των απαραίτητων 

δεδομένων και παρατηρήσεων
3.  έλεγχο του φαρμακευτικού υλικού που υπάρχει σε κάθε Σταθμό
4.  προληπτική ενημέρωση για αποφυγή λοιμωδών νοσημάτων
5.  ενημέρωση με συγκεντρώσεις των γονέων σχετικά με θέματα πρόληψης και 

αγωγής υγείας για τα νήπια και το προσωπικό όταν κρίνεται αναγκαίο
6.  έλεγχο της υγιεινής των χώρων του Σταθμού
7. διαμόρφωση του ημερήσιου διαιτολογίου σε συνεργασία με τον προϊστάμενο των 

Σταθμών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην υγεία των νηπίων. 

Η δαπάνη της αμοιβής του υπό πρόσληψη Παιδιάτρου, χρονικής διάρκειας από την 
πρόσληψή του έως 31.7.2021, έχει προβλεφθεί στο δημοτικό προϋπολογισμό, 
οικον. έτους 2020 (με το ποσό των 2.600 €)  και θα βαρύνει συγκεκριμένα τον Κ.Α. 
εξόδων 60.6117.01 αυτού και το 2021 (με το ποσό των 4.550 €).

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη

5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
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7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

8. Γκλεγκλέ Ελένη

9. Δούβας Ιωάννης

10. Δρούγας Παντελής

11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

12. Κανάκης Βασίλειος

13. Καραγιάννης Ανδρέας 

14. Κλάδης Παύλος 

15. Κουκούτσης Δημήτριος 

16. Λιάππας Λεωνίδας

17. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

18. Μαλαπάνη Μαρία 

19. Μαρινάκης Σαράντος 

20. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

21. Μπάκας Δημήτριος 

22. Μπάκας Ιωάννης

23. Μπασακίδης Νικόλαος

24. Νιάρχος Αναστάσιος

25. Οικονομάκου Μαρία 

26. Σκοπετέας Αναστάσιος 

27. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

28. Σωφρονάς Γεώργιος

29. Τσαπόγας Κωνσταντίνος 

30. Φάβας Γεώργιος

31. Φαββατάς Δημήτριος 

32. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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