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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   28/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   343/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, συνέρχεται 
στην 28η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 53415/18-6-2021 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) Μπασακίδης 
Νικόλαος και 3) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας, 4) Μπάκας Ιωάννης και 5) Πολίτης 
Δημήτριος.

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, Οικονομάκου Μαρία και Αγγελής 
Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Πολίτη Δημήτριο, Λιάππα 
Λεωνίδα και Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Θουρίας και 
Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και απ’ αυτούς:

- Συμμετέχει, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 
κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη  

- Δεν συμμετέχει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Θουρίας κ. 
Κυριακόπουλος Κων/νος. 

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Αθανασόπουλος Κων/νος, ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης καθώς και ο 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» κ. Μάκαρης 
Εμμανουήλ – Λεονάρδος.  

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο 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 

2021-2022.

Η με αριθμ. πρωτ. 51853/15-06-2021 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος 
και έχει αποσταλεί στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως 
εξής:  

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για πρόσληψη Παιδιάτρου για το σχ. έτος 2021-22»

ΣΧΕΤ:  Το με αριθ. πρωτ. 50337/11.6.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

      Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Πρόνοιας, εισηγούμαστε στην 
Οικονομική Επιτροπή Καλαμάτας 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.9.2021 έως 31η.7.2022, 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:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για πρόσληψη παιδιάτρου για το σχ. έτος 2021-22»

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς και για το σχολικό έτος 2021-22,
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 01.09.2021 έως 31.07.2022, και σύμφωνα με
το άρθρο 9 αποφ.41087 (ΦΕΚ 4249/Α/5.12.2017) Νέου Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας
Δημοτικών Παιδικών και 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.
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Η μισθοδοσία θα καλυφθεί από τον Κ.Α 60.6117.01 του προϋπολογισμού του έτους 2021, από το 
Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο, με ποσό 2.600,00 € και από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 
προϋπολογισμού του έτους 2022, με ποσό 4.550,00 €

Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 

                                                                                                    Η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
           Η Προϊσταμένη                                                              με εντολή Δημάρχου
  Ευαγγελία Μαμαλούκου                                                     Λευκοθέα Καράμπελα                                                                                                                                 

           
            
          Η δαπάνη της αμοιβής του υπό πρόσληψη Παιδιάτρου χρονικής διάρκειας από την 
πρόσληψή του έως 31.7.2022, έχει προβλεφθεί στον δημοτικό προϋπολογισμό, οικον. 
έτους 2021 (με το ποσό των 2.600 €) και θα βαρύνει συγκεκριμένα τον Κ.Α. εξόδων 
60.6117.01 αυτού και το 2022 (με το ποσό των 4.550 €).
           
            Για την παραπάνω διαδικασία πρόσληψης είναι απαραίτητη η απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Καλαμάτας.                     

                                                                                                                                                      

  Ο Διευθυντής Διοικητικών               Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διοικητικής      
                                             Μεταρρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης & ΚΕΠ                               

                                                                                                         
               Σπυρ. Λαγωνικάκος                                    Γεώργιος Φάβας      

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

Ο κ. Μαρινάκης έχει τον λόγο. Κύριε συνάδελφε.  

Κύριε Πρόεδρε, ως η εισήγηση. Θα βγει ανακοίνωση από τον Δήμο στη 
δημοσιότητα, θα υπάρξουν οι αιτήσεις και θα εξαχθεί αποτέλεσμα από τη 

Διεύθυνση Διοικητικών. Ως ορίζει ο Νόμος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Κύριε Τζαμουράνη; 

Μία ερώτηση στον φίλο τον Σαράντο. Πέρσι ήταν με τις ίδιες τιμές η 
πρόσληψη; 

Δεν ενθυμούμαι αλλά θεωρώ ότι είναι ίδιες τιμές. Θα σας απαντήσω μέχρι το 
τέλος. Το ίδιο ποσό περίπου ήτανε, χωρίς να…, μην κάνω κάνα λάθος. Να σας 

το πω σε λίγο. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Καλώς. 

Τα ίδια ποσά ήταν. Αλλά για να είμαστε βέβαιοι στην πορεία της συζήτησης θα 
σας το πω. 

Μάλιστα. 
Η κα Οικονομάκου; 

Τίποτα, εγώ δεν θα κάνω ερώτηση, απλώς ότι είναι σημαντικό θέμα να 
υπάρχει παιδίατρος γιατί έχουμε να κάνουμε με παιδιά και είναι…, δεν ξέρω 

μήπως θα έπρεπε να υπάρχει και ένας επικουρικός γιατί ένας παιδίατρος για 7 δημοτικούς 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 
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παιδικούς σταθμούς, αν συμβεί κάτι ταυτόχρονα…, έτσι δεν είναι; Είναι πολύ σημαντικό, το 
ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΩ. Ευχαριστώ. 

Ευχαριστώ πολύ. 
Ο κ. Αγγελής; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΥΠΕΡ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς ψηφίσατε υπέρ, κ. Τζαμουράνη, έτσι; 

ΥΠΕΡ και ήθελα να πω το εξής, παίρνοντας αφορμή και απ’ αυτό που είπε η 
Μαρία, ότι η συνολική αμοιβή για το διάστημα των 9 μηνών, πόσο είναι, 10 

μηνών, νομίζω ότι είναι πολύ μικρή. Δεν ξέρω εάν αυτό το ποσόν είναι επαρκές για να 
καλύψει με αξιώσεις αυτές τις αρμοδιότητες. Εάν το κρίνετε ότι είναι σωστό εγώ δεν έχω 
αντίρρηση, προχωρήστε, ΥΠΕΡ θα ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαράντο. 

Κύριε Πρόεδρε, περιλαμβάνεται ακριβώς στην εισήγηση ποια είναι η 
συμμετοχή του γιατρού: 

Κάθε δεκαπενθήμερο ή συχνότερα εφόσον κρίνεται απαραίτητο στον κάθε σταθμό, τήρηση 
του φακέλου υγείας του παιδιού και οι καταγραφές των απαραίτητων δεδομένων και 
παρατηρήσεων, έλεγχος φαρμακευτικού υλικού που διατίθεται στον παιδικό σταθμό, 
προληπτική ενημέρωση για αποφυγή λοιμωδών νοσημάτων, ενημέρωση και συγκεντρώσεις 
γονέων σχετικά με τα θέματα πρόληψης κλπ, έλεγχο υγιεινής των χώρων του σταθμού, 
διαμόρφωση ημερησίου διαιτολογίου… 
Είναι συγκεκριμένα αυτά που παρέχονται από τον γιατρό. Δεν υποκαθιστά τον παιδίατρο της 
οικογενείας ή τον θεράπων ιατρό των παιδιών, αλλά έχει μια παρουσία για τον έλεγχο και την 
ασφάλεια της λειτουργίας. 
Με αυτές τις προϋποθέσεις κρίνεται ότι τηρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, να 
διερευνήσουμε αν χρειάζεται δεύτερος παιδίατρος, έως στιγμής πάντως ανταποκρίνεται 
απολύτως στις υποχρεώσεις που ορίζονται από τη νομοθεσία. 

Εγώ δεν λέω μόνο ένας δεύτερος, δηλαδή αν υπάρχει να υπάρχει 
αντικαταστάτης. Όταν θα λείπει αυτός να υπάρχει ένας αντικαταστάτης. 

Αυτό λέω σαν παρατήρηση κιόλας, Σαράντο. 

Το σημειώνω και αν κριθεί απαραίτητο να το δούμε, δεν έχω αντίρρηση. Οι 
εισηγήσεις έρχονται από την Υπηρεσία, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και μία 

υπηρεσιακή εκτίμηση σ’ όλο αυτό. 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Ναι, ναι, βέβαια. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν έχω καμιά αντίρρηση, να το διερευνήσουμε. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Καλησπέρα, Σαράντο, ο Μάκαρης είμαι. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γεια σου Μανώλη. Να προτείνω κάτι, Πρόεδρε; 

Αν ολοκλήρωσες… καταρχήν να καλωσορίσω στην Οικονομική Επιτροπή τον κ. 
Μάκαρη, προφανώς ο κ. Μάκαρης και λόγω ειδικότητας ως ιατρός θα θέλει να 

τοποθετηθεί, εάν δεν έχει κάποιος από τα εκλεγμένα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κάτι να 
πει να δώσω τον λόγο στον κ. Μάκαρη να τον ακούσουμε. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Μια κουβέντα εγώ, Γιώργο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

Σ’ αυτό που είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που ανέφερε η Μαρία, θεωρώ 
ότι υπάρχει λύση, σε περίπτωση που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 

υποχρεώσεις του μπορούμε να πάμε και σε απευθείας ανάθεση τότε για ένα χρονικό 
διάστημα. 

Έχει προβλέψει ο Νόμος, κ. Τζαμουράνη, ορθά, ότι σε περίπτωση που αδυνατεί 
ο παιδίατρος για τη συγκεκριμένη ……. (δεν ακούγεται) να εκτελέσει τα 

καθήκοντά του για οποιοδήποτε λόγο, με απόφαση Δημάρχου και με επικύρωση απ’ την 
Οικονομική Επιτροπή μπορούμε να πάμε και στην    ……. (δεν ακούγεται)

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. 

Ο κ. Μάκαρης, λοιπόν. Να σας ακούσουμε, κ. Μάκαρη. Καλό μεσημέρι και από 
μας. 

ΜΑΚΑΡΗΣ: Γεια σας και από μένα. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γεια σου, Μανώλη. 

Να ’στε καλά. Γεια σου, Βασίλη. 
Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό η παρουσία παιδιάτρου στους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, και σαφώς ο ρόλος που έχει να επιτελέσει είναι πάρα πολύ σημαντικός, όπως 
ακριβώς περιγράφεται απ’ την εισήγηση. 
Από κει και πέρα εγώ ήθελα να ρωτήσω δύο θέματα. Πρώτον: ποια είναι η διαδικασία της 
ανάθεσης, δηλαδή, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριμένου παιδιάτρου και 
δεύτερον: σε περίπτωση που έχουμε κάποιο επείγον πρόβλημα εάν θα μπορεί επειγόντως να 
πάει ο παιδίατρος στον συγκεκριμένο βρεφονηπιακό σταθμό, ή χρειάζεται κάποια άλλη 
διαδικασία. Δηλαδή αν η ίδια αυτή η σύμβαση καλύπτει κάποια έκτακτη ανάγκη. 
Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου, σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μαρινάκη. 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση; Όχι. Πάμε, Σαράντο. 

Λοιπόν, στην ερώτηση του κ. Τζαμουράνη ως προς το κόστος της δαπάνης για 
τον γιατρό, να πω ότι είναι 4 κατοστάρικα περισσότερα από πέρυσι. 400 ευρώ 

περισσότερα. Ως προς την επιλογή, γίνεται με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ, θα υπάρξει ανακοίνωση 
και θα υποβληθούν τα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Διοικητικού στο Τμήμα Προσωπικού και 
από κει θα εξαχθεί το αποτέλεσμα, όπως γίνεται πάντα. 
Για τη δε παροχή της ιατρικής φροντίδας, λέμε ότι ο παιδίατρος δίνει οδηγίες, ενημερώνει 
τους φακέλους των παιδιών, διάβασα προηγουμένως τις υποχρεώσεις του, βεβαίως στο 
έκτακτο περιστατικό αν προκύψει, ου μη γένοιτο, δεν θα είναι αυτός που θα έχει τον πρώτο 
λόγο, προφανώς θα κληθεί και αν είναι εύκολο η μετάβασή του θα γίνει, αλλά 
αντιλαμβάνεστε όλοι και περισσότερο ο κ. Μάκαρης ότι σε ένα έκτακτο περιστατικό βεβαίως 
η φροντίδα πρέπει να είναι άμεση και από τους εξειδικευμένους γιατρούς των εκτάκτων και 
αμέσως επεμβάσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Νομίζω καλυφθήκαμε όλοι. 

Πρόεδρε, συγνώμη, στην εισήγηση περιγράφεται ακριβώς ποιες είναι οι 
αρμοδιότητες και η ευθύνη που αναλαμβάνει ο γιατρός. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Σαφέστατα, νομίζω αναφέρεται, κύριε συνάδελφε, αναφέρεται και το νομικό 
πλαίσιο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249 της 5/12ου του ’17. Ούτως ή άλλως η 

νομοθεσία αναφέρεται εδώ πέρα και οι συμβατικές υποχρεώσεις που θα έχει ο ανάδοχος. 
Πάμε, λοιπόν, στην ψηφοφορία. 
Κύριε Τζαμουράνη; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ΥΠΕΡ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Οικονομάκου; 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αγγελή; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΥΠΕΡ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ το 1ο θέμα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και 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 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 1.9.2021 έως 31.7.2022,  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 31.7.2022, έχει προβλεφθεί στο δημοτικό προϋπολογισμό, 
οικον. έτους 2021 (με το ποσό των 2.600,00 €)  και θα βαρύνει συγκεκριμένα τον 
Κ.Α. εξόδων 60.6117.01 αυτού και το 2022 (με το ποσό των 4.550,00 €).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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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. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Οικονομάκου Μαρία

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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