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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  20/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  503/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 31η Οκτωβρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 20/26-10-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος,  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος,  14) Μάλαµας Παναγιώτης, 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη, 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 
21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 28) Τσακαλάκου Σταυρούλα 29) Τσώλης Πέτρος και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Λαφαζάνος Γεώργιος, 4) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 
και 5) Σπίνος Γεώργιος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  



Συνεδρίαση : 20/2006                                 Τρίτη  31 / 10 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  503/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ένταξη στο ∆ήµο Καλαµάτας των τριών εργαζοµένων στο πρόγραµµα ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ 
σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου (άρθρο 16 Ν.3491/2-1-06, ΦΕΚ 207/2-10-06/τ. 

Α΄). 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αρχικά αναφέρεται στη σπουδαιότητα του προγράµµατος 
«Βοήθεια στο σπίτι» που δηµιουργήθηκε για την κάλυψη βασικών αναγκών κοινωνικής 
φροντίδας, για την αξιοπρεπή και αυτόνοµη διαβίωση των ηλικιωµένων ατόµων, µε 
προτεραιότητα σ’ αυτούς που, δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη 
φροντίδα, διαβιούν µοναχικά και δεν έχουν επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα 
ζωής τους αφενός και αφετέρου να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό 
ιστό, παραµένοντας στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος υπενθυµίζει στο Σώµα τα εξής: 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας εντάχθηκε στο πρόγραµµα αυτό, για πέντε χρόνια, µε την υπ’ αριθ. 
Π4β/5814/2-10-1997 κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & 
Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και Υγείας & Πρόνοιας, η διάρκεια του οποίου παρατάθηκε και 
συνεχίζει να ισχύει µε τις υπ’ αριθ. Πρωτ. Π1γ/Γ.Π.οικ.62329/27-6-2003 και  
Π1γ/Γ.Π.οικ.69674/1-7-2005 κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργείων. 
Την εφαρµογή του προγράµµατος δεν µπορούσαν να αναλάβουν απ’ ευθείας οι ΟΤΑ διότι 
δικαιούχοι φορείς ήταν οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ και µάλιστα όσοι ΟΤΑ δεν είχαν δικές τους 
επιχειρήσεις µπορούσαν να εφαρµόσουν το πρόγραµµα µέσω δηµοτικών επιχειρήσεων όµορων 
ΟΤΑ ύστερα από σύναψη προγραµµατικής σύµβασης. 
Για την εφαρµογή του ανωτέρω προγράµµατος ο ∆ήµος συνήψε προγραµµατική σύµβαση µε 
το ΥΠΕΣ∆∆Α, την ΚΕ∆ΚΕ, το Α΄ ΚΑΠΗ και τη ∆.Ε.Τ.Α.Κ. η οποία στη συνέχεια προχώρησε 
στην πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου κατ’ εξαίρεση των 
διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 σύµφωνα µε το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. 
52634/16-12-1997 του ΥΠΕΣ∆∆Α. Συγκεκριµένα η ∆.Ε.Τ.Α.Κ. προχώρησε στην πρόσληψη, µε 
σύµβαση έργου, των: 
1. Αθανασοπούλου Γεωργίας, Οικογενειακής Βοηθού,  
2. Βασιλοπούλου Παρασκευής, Κοινωνικής Λειτουργού, και 
3. ∆ηµοπούλου Αθανασίας, Νοσηλεύτρια.  
 
Οι παραπάνω συµβάσεις παρατείνονταν συνεχώς, όπως και το πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο 
Σπίτι¨, µε την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων µε τελευταία την µε αριθµ. πρωτ. 
Π1γ/Γ.Π.οικ.69674/1-7-2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
& Αποκέντρωσης, Οικονοµίας & Οικονοµικών, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην παρ. 
12.1.β της οποίας αποφασίζεται: 
 ¨Το προσωπικό που απασχολείται στα παραπάνω προγράµµατα συνεχίζει να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του, για δύο ακόµη χρόνια.   
Σε περίπτωση αποχώρησης προσωπικού για οποιοδήποτε λόγο ο ∆ήµος προχωρεί σε 
πρόσληψη νέου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία¨. 
 
Όταν εκδόθηκε το Π.∆. 164/04 (ΦΕΚ τ. Α΄134 19-7-2004) οι ανωτέρω εργαζόµενοι κατάθεσαν 
αιτήσεις για την υπαγωγή τους στις ρυθµίσεις του Π.∆/τος και τη µετατροπή των συµβάσεων 
τους (έργου) σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.    
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το οποίο εξέτασε τις αιτήσεις των συγκεκριµένων εργαζοµένων,  µε 
την υπ΄ αριθµ. 538/2004 απόφασή του διαπίστωσε ότι συντρέχουν αθροιστικά όλες οι 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο Π.∆. 164/2004 για µετατροπή των συµβάσεων έργου σε 
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αορίστου χρόνου των εργαζοµένων α) Αθανασοπούλου Γεωργίας – Οικογενειακής Βοηθού, β) 
Βασιλοπούλου Παρασκευής – Κοινωνικής Λειτουργού και γ) ∆ηµοπούλου Αθανασίας – 
Νοσηλεύτριας, που απασχολούνται στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του ∆ήµου Καλαµάτας 
και διατύπωσε θετική κρίση επί των αιτήσεων αυτών για την τακτοποίησή τους.  
 
Στη συνέχεια οι αιτήσεις των συγκεκριµένων εργαζοµένων καθώς και η παραπάνω απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απεστάλησαν στο Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.)προκειµένου ως αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 3   
Π.∆. 164/2004 να  αποφανθεί επί των κρίσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την υπαγωγή 
των συγκεκριµένων συµβασιούχων της ∆ΕΤΑΚ στις διατάξεις του εν λόγω Π.∆/τος. 
 
Το Α.Σ.Ε.Π. µε την υπ΄ αριθµ. 572/6-2-2006 απόφαση του ∆΄ Τµήµατός του αποφαίνεται 
 
¨Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 538/17-12-2004 απόφασή 
του:  
Ορθώς έκρινε ότι συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις του 
άρθρ. 11 π.δ/τος 164/2004 των αναφεροµένων σε αυτή τριών (3) εργαζοµένων της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας Ν. Μεσσηνίας και µε το αντικείµενο της 
εργασίας το οποίο αναγράφεται για κάθε µία εξ αυτών. 
 
Οι εργαζόµενες αυτές είναι εµφανιζόµενες στο πίνακα Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης¨. 
 
Στη συνέχεια και σε εφαρµογή της παραπάνω απόφασης του Α.Σ.Ε.Π.  οι συµβάσεις των 
συγκεκριµένων τριών εργαζοµένων της ∆ΕΤΑΚ µετατράπηκαν σε συµβάσεις αορίστου χρόνου 
µε την υπ΄ αριθµ. 16/2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΤΑΚ.  
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα επί του άρθρου 16 του Ν. 
3491/2-1-06, ΦΕΚ 207/2-10-06/τ. Α΄) το οποίο αναλυτικά έχει  ως εξής:  
¨Εργαζόµενοι που είχαν προσληφθεί από επιχειρήσεις ∆ήµων ή Κοινοτήτων και των οποίων οι 
συµβάσεις ή οι σχέσεις κρίθηκαν, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 
11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134 Α΄) ότι συνιστούν συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, 
εφόσον κάλυπταν ανάγκες του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των Α.Μ.Ε.Α., µπορεί 
να ενταχθούν µε απόφαση του αρµοδίου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και µε την ίδια 
σχέση εργασίας στο προσωπικό αντίστοιχων Ν.Π.∆.∆. ή υπηρεσιών του Οικείου Οργανισµού 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου απασχολούντο µέχρι την έκδοσή της σχετικής απόφασης του 
Α.Σ.Ε.Π.  Οι εργαζόµενοι αυτοί εφόσον στους ανωτέρω φορείς δεν υφίστανται κενές οργανικές 
θέσεις, εντάσσονται σε προσωποπαγείς, που συνιστώνται µε απόφαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου. Στις περιπτώσεις σύστασης προσωποπαγών θέσεων σε Ν.Π.∆.∆., 
Ο.Τ.Α. απαιτείται επιπλέον γνώµη του οικείου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.¨           
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Προέδρου το λόγο παίρνει ο κ. ∆ήµαρχος ο οποίος 
λέει τα εξής: 

 
Είναι προφανές ότι κατά διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3491/2-1-06, ΦΕΚ 
207/2-10-06/τ. Α΄) εµπίπτουν οι συγκεκριµένες τρεις (3) εργαζόµενες της 

∆ΕΤΑΚ αφού κάλυπταν και καλύπτουν ανάγκες του προγράµµατος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ και 
στην ουσία αν και το προσωπικό αυτό προσλήφθηκε από τη ∆.Ε.Τ.Α.Κ. λόγω των όσων σας 
ανέφερε προηγούµενα ο κ. Πρόεδρος, παρείχε και συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο 
∆ήµο µας που άλλωστε συµµετέχει στη δαπάνη λειτουργίας του προγράµµατος και στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα του οποίου είναι η παροχή υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο 
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», και θα συνεχίσει να είναι και µετά τη λήξη του συγκεκριµένου 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση : 20/2006                                 Τρίτη  31 / 10 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  503/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

προγράµµατος, όπως ήδη αυτά αναφέρονται και στην υπ΄ αριθµ. 538/2004 προηγούµενη 
σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Για τους λόγους αυτούς και βάσει των προαναφεροµένων διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 
3491/2-1-06, ΦΕΚ 207/2-10-06/τ. Α΄), εισηγούµαι στο Σώµα:  
α) να αποφανθεί θετικά για την ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις αορίστου χρόνου στο ∆ήµο 
Καλαµάτας των παρακάτω εργαζοµένων στο πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨: 
    1. Αθανασοπούλου Γεωργίας, Οικογενειακής Βοηθού,  
    2. Βασιλοπούλου Παρασκευής, Κοινωνικής Λειτουργού, και 
    3. ∆ηµοπούλου Αθανασίας, Νοσηλεύτρια  
και  
β) επειδή δεν υφίστανται  κενές οργανικές θέσεις στο ∆ήµο Καλαµάτας να συστήσει 
ταυτόχρονα προσωποπαγείς θέσεις στο ∆ήµο για τις εργαζόµενες αυτές. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Ναι αλλά τι ακριβώς θα κάνουν; 
 

Τι θα γίνει µετά το Μάρτη του 2007;  
 
Το αντικείµενό τους θα είναι το ίδιο µε το σηµερινό. 

 
Οι συγκεκριµένες εργαζόµενες ουδέποτε έχουν ασχοληθεί µε το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα. ∆εν µου έχουν δοθεί τα στοιχεία που ζήτησα για 

το αντικείµενό τους. Είµαι ΚΑΤΑ γιατί δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ µε το πρόγραµµα.  
 
Όποιες αιτιάσεις και αν έχουµε αιτιάσεις δεν αφορούν τους εργαζόµενους. Αν 
υπάρχουν προβλήµατα ευθύνονται οι αιρετοί. ∆εν µπορούµε όµως να µην 

υπερψηφίσουµε.  
Η οικογενειακή βοηθός που ήταν µέχρι προχθές στον προθάλαµο του γραφείου µου ασχολείται 
µε µία πλειάδα περιπτώσεων.  

 
Επειδή απλώς η χρηµατοδότηση δινόταν µέσω της ∆ΕΤΑΚ εµείς δεν µπορούµε να 
δώσουµε στον κ. Μπάκα Ιωαν. κατάσταση των εργασιών τους. Άλλωστε τον Ιούλιο 

που έγινε η µετατροπή των συµβάσεών τους δεν υπέγραψα το δελτίο εργασίας τους γιατί δεν 
ερχόντουσαν στη ∆ΕΤΑΚ. Εµείς παρεµβαίνουµε µόνο για τη χρηµατοδότηση τους. Συµφωνώ 
να πάνε στο ∆ήµο Καλαµάτας.  

 
Έχουµε δικαίωµα µια απόφαση που έχει δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ να µην την 
υπερψηφίσουµε; 
 
Κάθε µέρα δίνουµε εξετάσεις. Είναι απαράδεκτο να µην γνωρίζουµε τον 
κανονισµό. Ο κ. Μπάκας Ιωαν. όφειλε να θέσει επερώτηση αν δεν 

καλυπτόταν.  
 
Έχουν δικαιωθεί από το Α.Σ.Ε.Π. µετά και από ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. ∆εν δικαιολογούνται τώρα, εκ των υστέρων 

επικλήσεις.  
 
Επιµένω στους ισχυρισµούς µου. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι ποτέ δεν 
απασχολήθηκαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.  Και µε επιβεβαίωσε η κα 

Μαυρέα. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 

ΜΑΥΡΕΑ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:      

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν είπα ότι δεν ασχολήθηκαν στο συγκεκριµένο πρόγραµµα.  

 
Έγινε αντιληπτό κα Μαυρέα. 
 

Η ∆ΕΤΑΚ είχε µόνο την οικονοµική διαχείριση είπα. 
 
Κοιτάξτε, µην αφήνουµε και ίπτανται µέσα σ΄ αυτήν την αίθουσα κρίσεις οι 
οποίες δεν είναι τεκµηριωµένες, Άλλο είπε η κα Μαυρέα, άλλο είπε ο κ. Μπάκας. 

Η κα Μαυρέα έχει µια λογιστική µόνο ευθύνη και είναι το όχηµα για να πληρώνονται αυτοί. Την 
ευθύνη της λειτουργίας τους την έχει κάποιος άλλος. Και είναι κάτω από την εποπτεία τη δική 
µου.   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του: 
α) την υπ΄ αριθµ. 538/2004 προηγούµενη απόφασή του  
β) την υπ΄ αριθµ. 572/6-2-2006 απόφαση του ∆΄ Τµήµατος του Α.Σ.Ε.Π.  
γ) την υπ΄ αριθµ. 16/2006 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΤΑΚ 
δ) τις  διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3491/2-1-06, ΦΕΚ 207/2-10-06/τ. Α΄), 
µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, 
µειοψηφούντων των κ.κ. Μπάκα Ιωάν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ και του κ. Ηλιόπουλου Παν. Ο 
οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι.  Συνιστά στο ∆ήµο Καλαµάτας τις τρεις (3) παρακάτω προσωποπαγείς θέσεις µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 16 του Ν. 3491/2-1-06, ΦΕΚ 207/2-10-06/τ. Α΄) οι οποίες 
καταργούνται µε οποιονδήποτε τρόπο κένωσής τους: 

 
1. Μία (1) θέση κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Οικογενειακής Βοηθού 
2. Μία (1) θέση κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Κοινωνικής Λειτουργού, 
3. Μία (1) θέση κατηγορίας ∆Ε, ειδικότητας Νοσηλεύτριας. 
 

 
ΙΙ. Εντάσσει στις παραπάνω αναφερόµενες συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου τις παρακάτω αναφερόµενες 
εργαζόµενες της ∆.Ε.Τ.Α.Κ. για το πρόγραµµα ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨, ως εξής: 

 
1. Στη  θέση κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Οικογενειακής Βοηθού, την 

Αθανασοπούλου Γεωργία του Χαραλάµπους, µε αντικείµενο εργασίας την 
παροχή οικογενειακής φροντίδας σε ηλικιωµένους. 

2. Στη θέση κατηγορίας ΤΕ, ειδικότητας Κοινωνικής Λειτουργού, την 
Βασιλοπούλου Παρασκευή του Νικολάου, µε αντικείµενο εργασίας την 
παροχή κοινωνικής φροντίδας σε ηλικιωµένους 

3. Στη  θέση κατηγορίας ∆Ε, ειδικότητας Νοσηλεύτριας, την ∆ηµοπούλου 
Αθανασία του Ανδρέα, µε αντικείµενο εργασίας την παροχή νοσηλευτικής 
πρωτοβάθµιας φροντίδας σε ηλικιωµένους.  

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΜΑΥΡΕΑ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΑΥΡΕΑ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Μάλαµας Παναγιώτης  
  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  
  17. Μαυρέα Αικατερίνη 
  18. Μέλιος Ιωάννης 
  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  20. Μπάκας Ιωάννης  
  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  24. Πασχάλης Γεώργιος 
  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  26. Σούµπλης Μιχαήλ 
  27. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  28. Τσώλης Πέτρος 
  29. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 1 Νοεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 
 
 


