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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  4/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  94/2018 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 4η/2018 συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6088/09-02-2018 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

 

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

Παναγιώτης, 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, 11) 

Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας Γεώργιος, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 15) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 16) Καμβυσίδης Ιωάννης,  17) Καντζιλιέρη  Χριστίνα 

– Ελευθερία, 18) Καραγιάννης Ανδρέας,  19) Καρβέλης Γεώργιος, 20) Κουτίβας Ηλίας,  21) 

Λιάππα Χρυσή,  22) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) Μπάκας 

Ιωάννης, 25) Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 27) 

Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 60 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 74 απόφαση), 28) Μπουζιάνης Παύλος, 29) Μπούχαλης Δημήτριος, 30) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 74 απόφαση), 31) Νιάρχος Αναστάσιος, 32) Ντίντα 

Παναγιώτα, 33) Οικονομάκος Δημήτριος, 34) Οικονομάκου Μαρία, 35) Πολίτης Δημήτριος,  36) 

Σταματόπουλος Ευστάθιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 69 απόφαση), 37) Φάβας Γεώργιος, 

38)  Φαββατάς Δημήτριος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 64 

απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Γιαννόπουλος 

Παναγιώτης και 2) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας).    
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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 και 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι  οποίοι  

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος ο 

οποίος παραβρίσκεται στη συνεδρίαση, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Τοπικής Κοινότητας  Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης ο οποίος δεν παραβρίσκεται στη 

συνεδρίαση.  

 Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

1) Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος και 3) Βελανιδιάς  

κ. Μπαρούνης Γεώργιος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και οι 

εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός και 2)  

Σταματινού κα Μπούρα Ελένη, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

 

 

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 35ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2017, στο Δήμο Καλαμάτας.               

 

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η από 14-2-2018 Δ.Υ. σχετική κοινή  γραπτή 
εισήγηση,  σε ορθή επανάληψη ως προς τη διάρκεια της σύμβασης του Φαρμακοποιού και του 
Ιατρού,  του Αντιδημάρχου Οικονομίας – Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων  κ. Ηλιόπουλου 
και της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Διεύθυνσης Πρόνοιας και της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  
 
 

Θέμα : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, έτους 2018, στο Δήμο 

Καλαμάτας για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ΄ αριθμ. οικ. 3449/5-2-2018 έγγραφό του με θέμα 

¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 

και τα ΝΠΙΔ αυτών¨ ζητάει,  στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων στις οποίες αναφέρεται, την 

ορθή και έγκαιρη υποβολή των σχετικών αιτημάτων των φορέων για το έτος 2018, 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  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 αποφάσεις στην συνέχεια θα αποσταλούν για έγκριση 

στα αρμόδια όργανα για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού στο Δήμο: 

 

1. Η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας είναι επιφορτισμένη με την 

διαχείριση των αδέσποτων ζώων σύμφωνα με τον Ν.4039/2012 και Ν.4235/2014. 

Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης λειτουργεί χώρο βραχείας φιλοξενίας, συνεργάζεται με τον 

Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας, παρέχοντας γραφείο για στέγη,  ζωοτροφές για τα αδέσποτα, 

επιβλέπει εργολαβία για τον έλεγχο και την στείρωση των αδέσποτων. 

    Είναι πολύ σημαντικό όλα τα αδέσποτα ζώα να είναι στειρωμένα, για τον περιορισμό του 

πληθυσμού τους και υγιή, εμβολιασμένα και αποπαρασιτωμένα για λόγους βιωσιμότητας τους 

αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4056/12 για τη διαχείριση ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή), οι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να μεριμνούν 

για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων 

παραγωγικών ζώων, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

εκποίηση ή σφαγή ή επιστροφή τους στον ιδιοκτήτη τους. 

Οι ανάγκες περιγράφονται σε υπηρεσίες κτηνιατρικές για να χειρίζονται τα θέματα των 

αδέσποτων ζώων και των παραγωγικών ανεπιτήρητων ζώων. 

Ειδικότερα η Δ/νση Γεωτεχνικών ζητάει στον προγραμματισμό προσλήψεων για το 2018 να 

συμπεριληφθεί ένας (1) κτηνίατρος, ο οποίος θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του θα βαρύνει του κωδικούς του δημοτικού προϋπολογισμού 

35.6041 και 35.6054.04.  
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2. Η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας είναι αναγκαίο να απασχολήσει:  

α) έναν Ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ΠΕ, ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες του 

Δημοτικού Ιατρείου, θα παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε κοινωνικά 

ευάλωτες ομάδες της πόλης μας και σε κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, 

συνεργαζόμενος με τα στελέχη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και θα απασχοληθεί για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

        Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει τον κωδικό του Δημοτικού προϋπολογισμού 15.6041. 

        β) ένα Φαρμακοποιό ΠΕ, ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες του Δημοτικού  Φαρμακείου. Θα 

παραλαμβάνει τα φάρμακα που συγκεντρώνονται σε Φαρμακεία, στο Δημοτικό Παντοπωλείο, στο 

Δημοτικό Ιατρείο, θα κάνει τη διαχείριση και στη συνέχεια θα τα προσφέρει δωρεάν σε άπορους, 

ανασφάλιστους, αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη και θα απασχοληθεί για 

χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. 

  Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και η εκτέλεσή της θα γίνει σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις και θα βαρύνει νέο κωδικό του Δημοτικού προϋπολογισμού που θα 

δημιουργηθεί. 

 

 

 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε τα εξής:  

Όσον αφορά στις  παρατάσεις – ανανεώσεις των συμβάσεων προσωπικού και τη σύναψη 

μίσθωσης έργου που εισηγείται  η Διεύθυνση Πρόνοιας για το υλοποιούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με 

το καταχωρούμενο παραπάνω έγγραφό της:  

    α) Παράταση συμβάσεων σύμφωνα με την αρ. οικ. 44835/22-12-2015 εγκύκλιο  του Υπουργείου 

Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης  

Οι ανανεώσεις – παρατάσεις εξαιρούνται της έγκρισης ΠΥΣ 33/2006. Πραγματοποιούνται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποστέλλεται στην Διεύθυνση Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

προς ενημέρωση.   

 

β) Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

Η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου που αφορά σε συγχρηματοδοτούμενη πράξη με το αρ. 30 του 

Ν. 4314/2014 εξαιρείται της έγκρισης ΠΥΣ 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. 3449/5-2-2018  με Θέμα: ¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου 

προσωπικού έτους 2018 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. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-12-2017 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 των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται  παραπάνω. 
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8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών 

εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στον δημοτικό προϋπολογισμό  οικον. έτους 

2018, 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 μία Υπηρεσία του Δήμου,  

έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ειδικότητες, τον 

αριθμό και για τη χρονική διάρκεια που προτείνονται, για την κάλυψη των αναγκών του 

Δήμου όπως αυτές  αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω.   

 

Ο Διευθυντής  Διοικητικών 

α.α. 

Θεόδωρος Κυριακόπουλος 

 

Ο Αντιδήμαρχος  

    Οικονομίας - Οικονομικών, & Διοικητικών Θεμάτων 

                   Αθανάσιος Ηλιόπουλος  

 

 

 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Είναι για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου: Ένας κτηνίατρος για 12 μήνες, ένας 
ιατρός παθολόγος ή γενικής ή ιατρικής ΠΕ, επίσης 12 μήνες και ομοίως για 12 

μήνες ένας φαρμακοποιός ΠΕ. 
 
Πού θα απασχοληθούν οι συγκεκριμένοι; 

 
Ο γιατρός στο Δημοτικό Ιατρείο, ο φαρμακοποιός στο Δημοτικό Φαρμακείο 
και ο κτηνίατρος στη Διεύθυνση Πρασίνου.  

 
Ναι, πάντως γενικότερα να σας πω ότι εφόσον υπάρχει, τέλος πάντων, η ελεύθερη 
πρόσβαση στο φάρμακο τώρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτός ο ….. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ……….. (δεν ακούγεται - εκτός μικροφώνου) 

 
Όσοι είναι …, προβλέπει; Να σας πω λιγάκι. Ειδικά γι’ αυτούς τους ανθρώπους 
είναι μηδενική η συμμετοχή, είναι μηδενική η συμμετοχή. Δηλαδή στο γράφει 

κατευθείαν στη συνταγή, μηδενική συμμετοχή, στο βγάζει αυτόματα. Δηλαδή υπάρχει 
πρόβλεψη και γι’ αυτούς τους ανθρώπους.  
Τέλος πάντων, υπέρ, δεν έχουμε θέμα, αλλά σας λέω γενικότερα τι συμβαίνει στην 
πραγματικότητα, ότι υπάρχει η κάλυψη. 

 
Όταν γίνουν οι τόμοι, δεν θα χρειάζεται, Μανώλη. Όταν γίνουν οι τόμοι, όταν 
γίνουν οι τόμοι, δεν θα χρειάζεται. 

 
Όχι, όχι, και τώρα υπάρχει κάλυψη, δηλαδή γράφει…. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει κίνηση πολύ. 
 
Να σας πω λιγάκι; Γράφει δικαιούχος Νόμου τάδε και μηδέν %. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά αυτός θα πάει … 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Στο βγάζει κατευθείαν. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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Πρέπει να πάει στο ΠΕΔΥ τώρα, που γίνεται χαμός στο ίσωμα. 
 

Ναι, καλό είναι, να σας πω κάτι; Καλό είναι οι δικαιούχοι να πηγαίνουν στα 
αντίστοιχα, έτσι ώστε να έχουν και τις αντίστοιχες παροχές. Να μην περιμένουν 

από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή να έχει ένα Φαρμακείο που… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν γίνουνε οι τόμοι … 

 
Αυτό σας λέω: Ότι υπάρχουν οι παροχές, καλό είναι αυτές τις παροχές να τις 
γνωστοποιήσετε προς τους δημότες, έτσι ώστε να απευθύνονται εκεί πέρα που 

πρέπει. 
 
Βοηθάμε γενικότερα, γιατί παίρνουν φάρμακα τα οποία περισσεύουν, μη 
ληγμένα και τα δίνουμε σε κόσμο που έχει ανάγκη.  Για τους μετανάστες …  
 
Ομόφωνα; Ομόφωνα. 
 

 
Η συζήτηση και η ψηφοφορία που διεξήχθησαν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα αφορούν 
συνολικά  το θέμα του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2018, 
στο Δήμο Καλαμάτας, ενώ  θα εκδοθούν ξεχωριστά οι απαιτούμενες αποφάσεις ανά περίπτωση 
και κατηγορία των προσλήψεων που προτείνονται στις σχετικές εισηγήσεις των υπηρεσιών του 
Δήμου, αρχής γενομένης με την παρούσα απόφαση η οποία αφορά στο υποθέμα 35 (i) με 
τίτλο 

 

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στο Δήμο Καλαμάτας:           
(i) Πρόσληψη ενός Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και ενός Φαρμακοποιού για τις 

ανάγκες του Δημοτικού Ιατρείου και του Δημοτικού Φαρμακείου αντίστοιχα. 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη του:  

1) Το με αριθ. πρωτ. οικ. 3449/5-2-2018  με Θέμα: ¨Προγραμματισμός προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού έτους 2018 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. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/53/ΟΙΚ.43827/20-12-2017 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 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, στον δημοτικό προϋπολογισμό  οικον. 
έτους 2018, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση : 4/2018     Πέμπτη  15 / 02  / 2018                        ΑΠΟΦΑΣΗ  94/2018 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  7 

Εγκρίνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών:  

-  ενός (1) Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, για την κάλυψη των 
αναγκών του Δημοτικού Ιατρείου και  

-  ενός (1) Φαρμακοποιού, για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού 
Φαρμακείου 

η δαπάνη της μισθοδοσίας: 

 του Ιατρού Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 15.6041 
του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, ενώ   

του Φαρμακοποιού θα βαρύνει νέο κωδικό του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. 
έτους 2018 που θα δημιουργηθεί,  
 
σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 14-2-2018 Δ.Υ. σχετική 
κοινή  γραπτή εισήγηση, σε ορθή επανάληψη, του Αντιδημάρχου Οικονομίας – 
Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων κ. Ηλιόπουλου και 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 : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αλούπης Παναγιώτης 

  3. Αντωνόπουλος  Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  5. Βγενής Χαράλαμπος 

  6. Βεργινάδη Μαρία  

  7. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  8. Βουτσής Γεώργιος 

  9. Γεωργακίλας Κων/νος  

  10. Γυφτέας Ηλίας  

  11. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  12. Δημόπουλος Δημήτριος  

  13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  15. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  16. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 

  17. Καραγιάννης Ανδρέας  

  18. Καρβέλης Γεώργιος 

  19. Κουτίβας Ηλίας  
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  20. Λιάππα Χρυσή  

  21. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  22. Μαρινάκης Σαράντος  

  23. Μπάκας Ιωάννης  

  24. Μπασακίδης Νικόλαος 

  25. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία  

  26. Μπουζιάνης Παύλος 

  27. Μπούχαλης Δημήτριος  

  28. Νιάρχος Αναστάσιος  

  29. Ντίντα Παναγιώτα 

  30. Οικονομάκος  Δημήτριος   

  31. Οικονομάκου Μαρία 

  32. Πολίτης Δημήτριος  

  33. Φάβας Γεώργιος   

  34. Φαββατάς Δημήτριος  

  35. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Καλαμάτα, 27 Φεβρουαρίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  
  


