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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   11/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   133/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 10η Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στη 11η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 19887/5-3-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 
νόμο. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ 
αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και συμμετέχουν σε 
αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) Μαρινάκης Σαράντος, 2) Μπάκας Ιωάννης, 3) 
Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας και 4) Πολίτης Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Χριστόπουλος Ιωάννης, Οικονομάκου Μαρία και Αγγελής Αναστάσιος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο, Κοσμόπουλο Βασίλειο, Λιάππα 
Λεωνίδα και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα. 

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα και συμμετέχει, λόγω απουσίας του, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη 
Αικατερίνη. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, ο Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, ο 
Αντιδήμαρχος κ. Σκοπετέας Αναστάσιος, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φαββατάς Δημήτριος, 
καθώς και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης 
Γεώργιος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι ζητείται η εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του 
θέματος με τίτλο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, έτους 2021, στο Δήμο 
Καλαμάτας με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. 

Η σχετική διαδικασία έχει ως εξής:

Έρχεται ως εκτός ημερησίας, κύριοι συνάδελφοι, και αιτιολογώ γιατί έρχεται ως 
εκτός ημερησίας, διότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα για να ληφθεί η απόφαση 

για τους συγκεκριμένους ανθρώπους τους οποίους πρέπει να προσλάβουμε και 
αναφερόμαστε σε έναν γιατρό παθολόγο και σε έναν φαρμακοποιό. Είναι σύμφωνα με το 
έγγραφο το οποίο έχουμε πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών, μέχρι τις 10/3ου. 
Γι’ αυτό, λοιπόν, όσον αφορά για το κατεπείγον θα παρακαλούσα τη συναίνεση του Σώματος. 
Συμφωνούμε για το κατεπείγον; 

Ναι, συμφωνούμε για το κατεπείγον αν και το έγγραφο είδα ότι, από το 
Υπουργείο, ήρθε από τις 26/2ου και πρέπει να έχουμε κάνει 4 Οικονομικές 

Επιτροπές, έτσι δεν είναι; 

Ναι αλλά εμένα η Υπηρεσία μου το έφερε την ημέρα που σας το ανέβασα 
συγκεκριμένα, Γιάννη.

Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι αιτία αντιπαράθεσης αυτό αλλά πιστεύω το να το 
ρίχνουμε στην Υπηρεσία…, μας το λέτε κάθε φορά. 26/2ου, λοιπόν, έχουμε 

14 ακριβώς ημερολογιακές ημέρες. Εντάξει, και για την αξιοπιστία της Επιτροπής. 
Λοιπόν, εγώ για να μην παίρνω τον λόγο πάλι, συμφωνώ και για το κατεπείγον, συμφωνώ και 
για την πρόσληψη των δύο προσώπων, μια και προσφέρουν υπηρεσίες, αλλά πιστεύω ότι θα 
μπορούσε η Υπηρεσία και εσείς σαν Πρόεδρος να το φέρετε νωρίτερα. 

Εάν το γνώριζα θα το είχα φέρει. 
Βασίλη Τζαμουράνη, συμφωνείς για το κατεπείγον; 

Συμφωνώ και για να μην καθυστερούμε, συμφωνώ και με την πρόσληψη 
του γιατρού και με την πρόσληψη του φαρμακοποιού, κυρίως με του 

φαρμακοποιού. Εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι όμως το εξής… 

Να πάμε λίγο για το κατεπείγον επειδή…, αν μου επιτρέπεις Βασίλη 
Τζαμουράνη.

Μαρία Οικονομάκου, συμφωνείς για το κατεπείγον; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Συμφωνώ. 

Πολύ ωραία. 
Ο κ. Αγγελής συμφωνεί. 

Άρα ΟΜΟΦΩΝΑ για το κατεπείγον. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 
που το Σώμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ομόφωνα αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με 
τα τακτικά θέματα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο:

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, έτους 2021, στο Δήμο Καλαμάτας με 
σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20463/9-3-2021 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος 
προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

Θέμα : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, έτους 2021, στο Δήμο Καλαμάτας για 
σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την αριθμ. πρωτ. 14626/26.2.2021 έγγραφό του (ΑΔΑ: 
ΩΔ4Δ46ΜΤΛ6-7Β0), με θέμα ¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2021 
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 2021, 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.  

Μετά τα παραπάνω, θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να προχωρήσει στη λήψη των      
αποφάσεων που απαιτούνται, για την πρόσληψη προσωπικού της κατηγορίας αυτής (Συμβάσεις 
Μίσθωσης Έργου), σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, οι οποίες αποφάσεις στην συνέχεια θα 
αποσταλούν για έγκριση στα αρμόδια όργανα για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του έκτακτου 
προσωπικού στο Δήμο, ως εξής: 

1. Η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού 
εγγράφου, αναφορικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού τρέχοντος 
έτους, είναι αναγκαίο να απασχολήσει για την στελέχωση των κατωτέρω Κοινωνικών Δομών : 

α) έναν (1) Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ΠΕ, ο οποίος θα απασχοληθεί για χρονικό 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών, για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου και την παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών σε κατοίκους του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας, οι οποίοι ανήκουν σε 
πληθυσμιακές ομάδες που στερούνται υγειονομικής κάλυψης όπως: αθίγγανοι, οικονομικοί 
μετανάστες, κάτοικοι των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και εν γένει των Δημοτικών 
Διαμερισμάτων του Δήμου Καλαμάτας, ανασφάλιστοι, οικονομικά αδύνατοι και ασφαλισμένοι του 
ΟΓΑ. Επισημαίνεται ότι η σύμβαση Ιατρού λήγει την 31η.3.2021.

 Η  δαπάνη μισθοδοσίας του θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και η εκτέλεσή της 
θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.06 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού με ποσό 10.000,00 €.

  β) έναν (1) Φαρμακοποιό ΠΕ, ο οποίος θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες του Δημοτικού 
Φαρμακείου και θα παρέχει φαρμακευτικές υπηρεσίες σε απόρους, ανασφάλιστους και 
αναξιοπαθούντες δημότες μας. Θα παραλαμβάνει τα φάρμακα που συγκεντρώνονται σε 
Φαρμακεία,  στο Δημοτικό Ιατρείο, θα κάνει τη διαχείριση και στη συνέχεια θα τα προσφέρει 
δωρεάν σε άπορους, ανασφάλιστους και αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη, 
για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και η εκτέλεσή της θα γίνει 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6117.04 του Δημοτικού 
προϋπολογισμού με ποσό 9.000,00 €.

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1) Την με αριθ. πρωτ. 14626/26.2.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: 
¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α' και β' 
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών¨.

2) Το με αριθ. πρωτ. 36136/2.3.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
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3) 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).

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 των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω.

8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών 
εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στο δημοτικό προϋπολογισμό  οικον. έτους 
2021, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, 

 
Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις 
Μίσθωσης Έργου για τις ειδικότητες, τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια που προτείνονται, για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου όπως αυτές  αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω.  

Ο Διευθυντής  Διοικητικών

Θεόδωρος Κυριακόπουλος

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διοικητικής 
Μεταρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης & ΚΕΠ

                   
                           Γεώργιος Φάβας 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής :

Τώρα ως προς την ουσία, να σας πω ότι είναι αυτές οι δύο ειδικότητες και να 
σας ενημερώσω ότι επειδή μέχρι τις 19/3ου θα έρθουν και άλλες ειδικότητες, 

στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή, μάλλον στις 17 του μήνα, θα αφορούν κυρίως τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τα ανταποδοτικά, δηλαδή Διεύθυνση 
Καθαριότητας, σας προετοιμάζω, έχουν στείλει, η Διεύθυνση Διοικητικών γιατί απαιτείται μία 
διαδικασία όπως ξέρετε να στείλει στις Υπηρεσίες το έγγραφο και από κει και πέρα περιμένει 
τις απαντήσεις απ’ τις Υπηρεσίες.
Οπότε στην ουσία συμφώνησε ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, ο Βασίλης ο Τζαμουράνης 
συμφωνεί αλλά κάτι θέλει να πει, σε διέκοψα Βασίλη, συνέχισε. 

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον γιατρό ήθελα να ξέρω εάν πρόκειται περί 
ειδικευμένου ή ανειδίκευτου και ποιας ειδικότητας, γιατί απ’ ό,τι διάβασα 

δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναφέρεται, αναφέρεται. Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής. 

Αναφέρεται και δεν το είδα; Συγνώμη τότε, άμα είναι έτσι, έχει καλώς. 
Εντάξει, εντάξει. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Αναφέρεται, Βασίλη. 

ΟΚ, εντάξει. 
Για τον φαρμακοποιό και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να προσληφθεί και να 

βοηθήσει τους δύο εθελοντές οι οποίοι πράγματι δίνουνε πολύ μεγάλη προσφορά εκεί στο 
Κοινωνικό Φαρμακείο αλλά θέλω, αγαπητέ Πρόεδρε, να δεσμευθείτε και για τη διαδικασία της 
πρόσληψης, δηλαδή θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ακολουθηθεί τουλάχιστον μία 
ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και όχι να επαναληφθούν φαινόμενα απευθείας 
ανάθεσης και χωρίς καμία διαδικασία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

Θα σας δώσω τον λόγο, μην ανησυχείτε, να ολοκληρώσει όμως λίγο ο κ. 
Τζαμουράνης, καταλαβαίνω ότι θέλετε να μιλήσετε και εσείς γιατί είναι 

ζητήματα πρόνοιας. 
Αν ολοκλήρωσες…, Βασίλη Τζαμουράνη, ολοκλήρωσες; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ολοκλήρωσα, ναι.  

Ωραία. 
Η κα Οικονομάκου θέλει να προσθέσει κάτι; 

Ναι. Για το ωράριο, το έχετε αποφασίσει, κ. Μαρινάκη; Το ωράριο που θα 
λειτουργεί το Κοινωνικό Φαρμακείο ή όχι ακόμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, θα το δούμε και αυτό. Θέλετε κάποια άλλη ερώτηση, κα Οικονομάκου; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Όχι, όχι, ευχαριστώ. 

Ωραία. 
Ο κ. Αγγελής θέλει κάτι; Όχι. 

Κύριε Μαρινάκη, έχετε τον λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, ως προς την ειδικότητα του γιατρού. Ο γιατρός θα είναι 
παθολόγος ή ειδικευμένος στη Γενική Ιατρική, γιατί τώρα πλέον τα τελευταία 

χρόνια υπάρχει και η ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, με όλη τη διάρκεια που απαιτείται έτσι 
ώστε να κάνει και αυτή την ειδικότητα. Βεβαίως θα υπάρξει ανακοίνωση, όπως υπάρχει κάθε 
φορά που γίνεται αυτή η διαδικασία.
Και για τη θέση του φαρμακοποιού να πω εδώ ότι έχουμε άριστη συνεργασία με τον Σύλλογο 
των Φαρμακοποιών, αυτοί μας συνδράμουν, και αυτοί λειτουργούν με εθελοντή το 
Φαρμακείο. Ενδεχομένως να μην απαιτηθεί να ενεργοποιηθεί αυτή η διαδικασία για 
πρόσληψη φαρμακοποιού, γιατί επ’ ουδενί δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την καλύτερη δυνατή 
συνεργασία με τον Σύλλογο των Φαρμακοποιών που μας συνδράμει σ’ αυτή την παροχή της 
προνοιακής υπηρεσίας. Και βεβαίως οι φαρμακοποιοί έχουν και έναν συγκεκριμένο τρόπο, ένα 
καθεστώς εργασίας. Αν χρειαστεί θα το ενεργοποιήσουμε. Το σίγουρο είναι όμως ότι και έτσι 
όπως είμαστε τώρα, με τον Σύλλογο των Φαρμακοποιών, κάνουμε άριστα τη δουλειά μας και 
κάθε Τετάρτη παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τον εθελοντή που μας στέλνει κάθε φορά ο 
Σύλλογος. 
Αρχικά η σκέψη είναι ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε τον γιατρό και τον φαρμακοποιό κάθε 
Τετάρτη όπου έτσι εξελίσσεται το πρόγραμμα τώρα, βεβαίως όμως η μία διακήρυξη που θα 
βγει, θα ληφθούν υπόψη και περισσότερα πράγματα ως προς την παρουσία του εδώ και τις 
ανάγκες που διαμορφώνονται πλέον. Θα βγουν οι όροι που θα αναρτηθούν και θα γίνει 
πρόσκληση. 

Μάλιστα, ευχαριστούμε, κ. Μαρινάκη. 
Απλά να πω κάτι για τον Γιάννη τον Χριστόπουλο προηγουμένως. Γιάννη, 

26/2ου δεν έφτασε στην Υπηρεσία το έγγραφο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 26/2ου 
ήτανε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με αυτό το θέμα και από την Αποκεντρωμένη 
το έγγραφο ήρθε στις 2 Μαρτίου. Αυτό το λέω γιατί φτάσαμε σ’ αυτή την Οικονομική 
Επιτροπή για να συζητήσουμε το θέμα. 
Οπότε το ψηφίζουμε όλοι ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Φαββατά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Κύριε Πρόεδρε, αφού…, και εγώ συμφωνώ βέβαια με τις προσλήψεις αυτές, 
επειδή έχει χαθεί η αξιοπιστία με τις προσλήψεις που γίνονται κατ’ επανάληψη 

στον Δήμο με απευθείας, παίρνουμε άτομα και αυτά, θα ήθελα να ζητήσω για τις 
συγκεκριμένες προσλήψεις να κοινοποιηθεί η ανακοίνωση αυτή και στους Συλλόγους:και στον 
Ιατρικό Σύλλογο και στον Σύλλογο των Φαρμακοποιών, αλλά και στον Σύλλογο των 
Νοσηλευτών, ώστε να λάβουν γνώση και να ενημερώσουν τα μέλη τους, ώστε να υπάρχει 
πλήρη ενημέρωση και να μην υπάρχουν προβλήματα που ακούμε κατά διαστήματα να 
δουλεύουνε οι ίδιοι και οι ίδιοι στον Δήμο Καλαμάτας. 
Δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη προκήρυξη, μιλάω γενικότερα. Θα ήθελα, δηλαδή, και η 
ανάρτηση που θα κάνει ο Δήμος, εκτός απ’ την ανάρτηση στη σελίδα του Δήμου, να 
κοινοποιηθεί και στους Συλλόγους των συγκεκριμένων εργαζομένων: Ιατρικό Σύλλογο, 
Σύλλογο Φαρμακοποιών και Σύλλογο Νοσηλευτών. 

Κύριε Φαββατά, νομίζω ότι σε αυτό το οποίο λέτε ήδη έχει απαντήσει ο κ. 
Μαρινάκης, θα ακολουθηθούνε όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες 

δημοσιεύσεως. 
Λοιπόν, από κει και πέρα, συμφωνούμε ομόφωνα; 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είπα κάτι συγκεκριμένο. Είπα κάτι συγκεκριμένο, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, απλώς είπα κάτι συγκεκριμένο. Να κοινοποιηθεί… 

Σας παρακαλώ. 
Ο νόμος προβλέπει, κύριε συνάδελφε, ποια είναι η διαδικασία δημοσιότητας. 

Σας παρακαλώ. Εμείς θα πάμε να αλλάξουμε τον νόμο, να τον τροποποιήσουμε; 
Λοιπόν, πάμε… 

Δεν καταλαβαίνω γιατί εξανίστασθε. Μπορείτε να πείτε: «Βεβαίως θα πάει 
στο e-mail και των δύο Συλλόγων». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.

Εσείς, προηγουμένως, ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Μαρινάκης, είπε ότι η 
συνεργασία με τον φαρμακευτικό είναι άψογη και μάλιστα σκέφτεται να 

μην καλύψει καν τη θέση. Δηλαδή, θα μπορούσατε να πείτε ότι βεβαίως θα πάει και στους 
δύο Συλλόγους και να τελειώσει το θέμα. 
Δεν καταλαβαίνω… 

Κύριε συνάδελφε, δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα να το πράξουμε 
αυτό. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αρκεί να το κάνετε Γιώργο, να το κάνετε όμως. 

Κύριε Τζαμουράνη, μην προτρέχετε. Μην προτρέχετε. 
Λοιπόν, συμφωνούμε; 

Με συγχωρείς όμως. Όταν επικαλείσαι και λες: «Εμείς θα κάνουμε αυτό 
που πρέπει, θα αλλάξουμε τον νόμο;» Όταν η παράκληση είναι να 

κοινοποιηθεί δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε την τυπική διαδικασία, κάνουμε και ένα βηματάκι 
ακόμα. Άρα θα μπορούσες να πεις, λοιπόν, ότι «θα το κάνουμε» και να μην χάνουμε τον 
καιρό μας. 

Κύριε Τζαμουράνη, χάνουμε χρόνο τζάμπα τώρα. 
Πάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μας αφήνεις όμως με αμφιβολίες. 

Εγώ καμία αμφιβολία. Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε αυτό το οποίο είχε δηλώσει, ο 
οποίος δήλωσε και είπε, κάνατε ένα αίτημα εσείς …(δεν ακούγεται), κανένα 

πρόβλημα σας απαντάμε. 

Επειδή δεν άκουσα τη συζήτηση, βεβαίως θα βγει ανακοίνωση και πρόσκληση. 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό το είπαμε, κανένα πρόβλημα. …(δεν ακούγεται)
 
Έτσι γίνεται πάντα, δεν πάει στον …(δεν ακούγεται), μακάρι να ’ρθούνε και 
άλλοι. 

Βεβαίως.
 Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. 

Γιάννη Χριστόπουλε, είπες ¨Ναι¨.
Βασίλη Τζαμουράνη είπες ¨Ναι¨. 
Μαρία Οικονομάκου; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Ναι, Ναι. 

Αγγελής Τάσος: ¨Ναι¨.
ΟΜΟΦΩΝΑ, λοιπόν, το εκτός ημερησίας. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη της: 
1) Την με αριθ. πρωτ. 14626/26.2.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: 

¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α' και β' 
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών¨.

2) Το με αριθ. πρωτ. 36136/2.3.2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

3) 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).

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 των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω.
8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών 

εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στο δημοτικό προϋπολογισμό  οικον. έτους 
2021, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,     και

9) Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 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, με σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας δώδεκα 
μηνών (12) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου 
Καλαμάτας,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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 ενός (1) Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής ΠΕ, 
η δαπάνη μισθοδοσίας του οποίου θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 
00.6117.06 του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2021,  
και

 ενός (1) Φαρμακοποιού ΠΕ,
η δαπάνη μισθοδοσίας του οποίου θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 
00.6117.04 του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2021,  

σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 20463/9-3-
2021 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος

2. Δρούγας Παντελής

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μπάκας Ιωάννης

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Οικονομάκου Μαρία

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Χριστόπουλος Ιωάννης

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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