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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   09/2020 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   95/2020 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η  Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10  στο 
Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 9η/2020 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7876/28-2-2020 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Μπασακίδης 
Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 93 απόφαση). 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Πολίτης Δημήτριος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ.  Αθανασόπουλος Κων/νος  και Χριστόπουλος Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Πολίτη Δημήτριο και Κοσμόπουλο 
Βασίλειο αντίστοιχα.   
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και 
Πρόεδροι Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν 
λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Βέργας κ. Κουρεντζής 
Γεώργιος, καθώς και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Αλαγονίας κ. Καζάκος Γεώργιος και Πηγών κ. 
Μαρκόπουλος Απόστολος.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων: Θουρίας κ. Κυριακόπουλος 

Κων/νος, Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος.  

 

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 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, έτους 2020, στο Δήμο Καλαμάτας, με σύναψη 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.  

Η από 28-2-2020/ Δ.Υ. σχετική κοινή  γραπτή εισήγηση των Αντιδημάρχου Κοινωνικής 
Μέριμνας & Διοικητικών Υπηρεσιών   κ. Μαρινάκη και της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, 
η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:   
 

Θέμα : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού, έτους 2020, στο Δήμο Καλαμάτας για 

σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με το αριθ. πρωτ. 11072/18.2.2020 έγγραφό του με θέμα 

¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, έτους 2020 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 2020, 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 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 συνεργάζεται με τον Φιλοζωικό Όμιλο Καλαμάτας, 

παρέχοντας γραφείο για στέγη,  ζωοτροφές για τα αδέσποτα, επιβλέπει εργολαβίες για τον έλεγχο 

και την στείρωση των αδέσποτων, για την περισυλλογή και φιλοξενία σε αδειοδοτημένο ενδιαίτημα 

του αναδόχου και για παροχή κτηνιατρικής φροντίδας στα αδέσποτα. 

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. 4056/2012 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 χειριζόμαστε τα θέματα των 

αδέσποτων ζώων και των παραγωγικών ανεπιτήρητων ζώων. 

Ειδικότερα ζητάει για τον προγραμματισμό πρόσληψης για το 2020 για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών, έναν (1) Κτηνίατρο ΠΕ. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του θα βαρύνει το κωδικό του δημοτικού προϋπολογισμού 00.6117.05 

με εγγραφή 15.000,00 €.  

 

2. 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 :  
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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.  

 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) Το με αριθ. πρωτ. 11072/18.2.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: 

¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α' και β' 

βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών¨. 

2) Το με αριθ. πρωτ. 30720/20.2.2020 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 

2020, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα,  

  

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη αποφάσεων, μία για κάθε μία Υπηρεσία του Δήμου,  

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 

α.α. 

Θεόδωρος Κυριακόπουλος 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  

& Διοικητικών Υπηρεσιών 

                    

                        Σαράντος Μαρινάκης  
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Επί του θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής ο κ. Μαρινάκης.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, έχει υπάρξει έγγραφο από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, 18/2ου, που ζητάει για κάθε κατηγορία, θα έλεγα, προσωπικού 

που αναζητά ο Δήμος να έχουμε ξεχωριστές αποφάσεις.  
Σε προηγούμενη συνεδρίαση πήραμε σχετική απόφαση, σε επόμενη συνεδρίαση θα πάρουμε 
άλλες αποφάσεις είτε για οκτάμηνα, είτε για ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες.  
Σήμερα, λοιπόν, παρακαλώ να ψηφίσετε τον προγραμματισμό προσλήψεων για 3 άτομα 
προσωπικό: έναν Κτηνίατρο για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών, έναν γιατρό Παθολόγο ή Γενικής 
Ιατρικής για το Δημοτικό Ιατρείο και έναν Φαρμακοποιό για το Δημοτικό Φαρμακείο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποια ερώτηση, κ. Χριστόπουλε;  

 
Είδα ότι θα γίνει προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ; Και γιατί επιλέξατε μόνο αυτές 
τις 3 υπηρεσίες;  

 
 ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  και είναι η μόνη δυνατότητα να 
έχουμε 12μηνο γιατί τα άλλα θα ήταν οκτάμηνα. Αλλά για το γιατρό επειδή 

λειτουργεί έτσι κάθε χρόνο και το Φαρμακείο…  
 
Επειδή υπάρχουν περισσότερες ανάγκες, εντάξει, ο κτηνίατρος …… (δεν 
ακούγεται – εκτός μικροφώνου), αλλά  υπάρχουν, μιας και είναι και ο 

Αντιδήμαρχος εδώ, υπάρχουν περισσότερες ανάγκες σε άλλες ειδικότητες.  
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Περιμένουμε να δούμε και ο ΟΑΕΔ τι θα στείλει … 

 
Συγνώμη που παρεμβαίνω, κ. Αντιδήμαρχε, όσον αφορά τη Διεύθυνση 
Καθαριότητας ήδη έχουμε περάσει τα 12 άτομα  με τους οκταμηνίτες, συν 6 

οδηγούς ή 7.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Για το Πράσινο λέω.  

 
Γιάννη τα βασικά μας εμείς θα τα κάνουμε μέσα από εργολαβίες  …… (δεν 
ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Τζαμουράνη, θέλετε να πείτε κάτι;  

 
 Σε σχέση με τον κτηνίατρο και λέει, είναι πολύ σημαντικό, τα αδέσποτα 
κτλ. να είναι στειρωμένα και, τέλος πάντων, όλα αυτά, και θέλω να 

ρωτήσω: τι ακριβώς, δηλαδή, σε τι συνίσταται η απασχόληση του κτηνιάτρου; Για να κάνει 
τη στείρωση των ζώων; Για να κάνει συμβουλευτική εργασία ως προς τον Φιλοζωικό ο οποίος 
έχει αναλάβει τις…;  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Εγώ δεν σχολιάζω αν είναι χρήσιμο ή όχι, απλά ρωτάω ποια είναι η δουλειά 
του, η συνεισφορά του στο Δήμο. Είναι καθαρά συμβουλευτική; Είναι με 

ωράριο; Θα κάνει τη στείρωση των ζώων όπως λέει εδώ πέρα; Δεν ξέρω πώς θα συμβάλλει 
στην …. των παραγωγικών ζώων, πώς λέει εδώ πέρα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα παραγωγικά ανεπιτήρητα ζώα είναι συνήθως τα βοοειδή.  
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Είναι εφαρμογή των ανεπιτήρητων. 
 Μες στις αρμοδιότητες του Δήμου είναι και η σύλληψη των ανεπιτήρητων. 

Είναι παλιά ιστορία αυτή.  
 
ΦΩΝΕΣ: …….. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται) 

 
 Έτσι, από το Νόμο. Εξ ου και κάποιες διώξεις που υπάρχουν σε αιρετά 
πρόσωπα.  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ο Κτηνίατρος το κάνει αυτό;  

 
 Όχι, ο Κτηνίατρος όμως θα συμβουλεύσει την ομάδα εκείνη των υπαλλήλων 
ενδεχομένως ή κάποιας ομάδας, που αν κριθεί απαραίτητο να συνταχθεί, που 

θα συλλάβει, μπορεί…, ενδεχομένως θα ναρκώσει, τις επιστημονικές του γνώσεις θα 
προσφέρει.   

 
Κύριε Αντιδήμαρχε, θα μου επιτρέψετε λίγο να συμβάλλω στη συζήτηση επειδή 
έχω διατελέσει Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής… 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: …….. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε και τη δεύτερη, ναι. 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιατί η αμοιβή είναι 15 στον κτηνίατρο και 10 στον γιατρό;  

 
Αυτό θα έχει να κάνει με το αντικείμενο του έργου. Το αντικείμενο του έργου. 
Οι προϋπολογισμοί σε αυτά τα πράγματα γίνονται ανάλογα με το αντικείμενο 

του έργου το οποίο έχει να εκτελέσει ο καθένας.  
Και απλά και μόνο για να συμβάλλω και να συμπληρώσω αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης 
προηγουμένως, για παράδειγμα όταν υπήρχε ένα επικίνδυνο βοοειδές, ένας ταύρος επάνω 
στην Αλαγονία και γινόντουσαν την επόμενη ημέρα ποδηλατικοί αγώνες, κληθήκαμε, στην 
Αλαγονία, ξέρω τι λέω, στην Αρτεμισία, συγνώμη, μετά την Αρτεμισία, ακριβώς, λοιπόν, 
αναγκάστηκα να πάρω τότε εγώ ως Πρόεδρος της Επιτροπής και την κα Σταματελοπούλου 
και τον κτηνίατρο τότε, να πάμε επάνω και να ελέγξουμε τις πιθανότητες αν μπορούσαμε να 
συλλάβουμε το συγκεκριμένο ζώο, το οποίο μάλιστα ήταν και πυροβολημένο και είχε 
τραύματα στο δεξί μάτι, αν μπορούσαμε να το περιθάλψουμε και, επιτέλους, να κάνουμε τις 
διαδικασίες που προβλέπονταν.  
Όπως καταλαβαίνετε όλη αυτή η μετακίνηση και ο χρόνος που χρειάστηκε πρέπει να 
πληρώνεται. Σας πληροφορώ ότι τότε δεν πληρώθηκε ο κτηνίατρος γιατί δεν υπήρχε η 
ανάλογη δαπάνη στην Υπηρεσία. Αυτό σας το αναφέρω ως παράδειγμα.  
Από κει και πέρα, περιλαμβάνεται η εξέταση των ζώων, περιλαμβάνεται αν υπάρχει η 
αιμοληψία τους, οι βιολογικές και βιοχημικές εξετάσεις και βέβαια η στείρωση είναι ένα άλλο 
θέμα, πληρώνεται από άλλα κονδύλια, δεν καλύπτει με τα 15 χιλιάρικα το σύνολο των 
στειρούμενων ζώων, γιατί σχεδόν κάθε χρόνο περίπου κάνουμε 80 επεμβάσεις σε αδέσποτα 
ζώα, αναφερόμενος στη στείρωσή τους πάντα.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πέρυσι υπήρχε τέτοια σύμβαση; Του κτηνίατρου;  

 
 Νομίζω ότι ήταν στις γενικές υπηρεσίες αυτή η σύμβαση, δεν θυμάμαι καλά 
εγώ για να σας απαντήσω, δεν ξέρω και ο κ. Αντιδήμαρχος αν έχει δει κάτι.  

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έχουν εξειδικευθεί, φέτος παίρνουμε ξεχωριστά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, το σύνολο, δηλαδή, το εξειδικεύσαμε.  
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:   

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   σε ξεχωριστή απόφαση. Οι 
έκτακτες είναι σε ξεχωριστές αποφάσεις, ήρθε  διευκρίνιση τον Φεβρουάριο 

και γι’ αυτό ήρθε έτσι αλλιώς θα ερχόταν σε πακέτο, υπήρχε και πριν, υπήρχε.  
 
 Όχι, γιατί και εγώ δεν το είχα συναντήσει εξειδικευμένα όπως το λέτε, κ. 
Μαρινάκη, γι’ αυτό. Μάλιστα.  

Κύριε Χριστόπουλε.  
 
Εγώ καταλαβαίνω ότι ο γιατρός που θα είναι στο Δημοτικό Ιατρείο θα 
κάνει ιατρείο σε καθορισμένο ωράριο, έτσι; Ο φαρμακοποιός το ίδιο. Ο 

κτηνίατρος θα είναι εδώ; Θα έχει γραφείο; Θα είναι εδώ στο Δήμο; Πώς θα είναι; Ή θα λες, 
τέλος πάντων, πιάσαμε έναν ταύρο…,  που είπες προηγουμένως στην Αρτεμισία.  
 
ΜΠΑΚΑΣ: Ό,τι προβλέπεται απ’ τη νομοθεσία, Γιάννη.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς δεν θα καθορίσουμε το ωράριο;  Τι προβλέπεται απ’ τη νομοθεσία;  

 
Για να υπάρχει ο κτηνίατρος εδώ θα πρέπει να υπάρχει και ανάλογη δομή, 
δηλαδή, να έχουμε κάνει κτηνιατρείο το οποίο να υπάρχει με όλο τον 

εξοπλισμό του εντός του Δημαρχείου. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, αυτό θα 
μεταφερθεί στο δικό του χώρο που είναι εξοπλισμένος, όποιος κτηνίατρος και να είναι όλοι 
έχουν δικό τους χώρο. Έχουν τον εξοπλισμό τον απαραίτητο και για να ελέγξουν τα ζώα και 
για να κάνουν τις απαραίτητες βιοχημικές εξετάσεις που χρειάζονται για την ανακάλυψη 
ασθενειών αν υπάρχουν και για να κάνουν τις οποιεσδήποτε επεμβάσεις όπως οι στειρώσεις, 
οι τραυματισμοί και ό,τι άλλο υπάρχει.  

 
Και θα εξακολουθεί να υπάρχει η σύμβαση με τον ιδιώτη για τα αδέσποτα; 
Θα υπάρχει;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η σύμβαση ως προς τι; Ως προς την περισυλλογή; Ως προς τη φύλαξη; 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ως προς την περισυλλογή.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού συνεργαζόμαστε με τον Φιλοζωικό Όμιλο, το λέει μπροστά η εισήγηση.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Η πρόσληψη πως θα γίνει;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΣΕΠ. 
 
ΦΩΝΗ: ……….(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Εντάξει; Πάμε, λοιπόν, στην ψηφοφορία.  
Κύριε Χριστόπουλε;  

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ψηφίζω ΥΠΕΡ της Διεύθυνσης Πρόνοιας …  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενιαία είναι η ψήφος, ενιαία.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΛΕΥΚΟ.  

 
Κύριε Τζαμουράνη;  

 
ΥΠΕΡ θα ψηφίσω, αφού κρίνεται ότι είναι απαραίτητο και είναι απαραίτητες 
αυτές οι υπηρεσίες  και αφού διαβεβαιώνετε ότι θα πάει και με ΑΣΕΠ, άρα 

θα έχουμε διαδικασίες αδιάβλητες.   

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  
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Ναι, ναι.  
 Κύριε Ζαφειρόπουλε; ¨ΥΠΕΡ¨. 

 
Να διευκρινίσω ότι για τον γιατρό και για τον φαρμακοποιό σαφέστατα, 
αλλά επειδή έχω τις επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τον κτηνίατρο γιατί δεν 

προσδιορίζεται επακριβώς.  
 
Εντάξει.  
ΟΜΟΦΩΝΑ.  

 
ΜΠΑΚΑΣ: Μισό λεπτό. Πήρα τον κ. Λιοντήρη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πες την εξήγηση τώρα.  

 
Απλά επιστημονικά πρέπει να επιβλέπει τα πάντα, όλες τις κτηνιατρικές εργασίες 
θα λέγαμε, κτηνίατρος. Αυτός θα υπογράφει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. 

Δηλαδή, δεν μπορεί να υπογράφει ο γεωπόνος μια και ο τομέας της δραστηριότητας ……. 
(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Δεν ……. απλά δεν περιγράφεται, τουλάχιστον εμείς να γνωρίζουμε, εγώ 
δηλαδή   ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αντικείμενο του έργου ήθελαν να μάθουν, το αντικείμενο του έργου.  
 
ΜΠΑΚΑΣ Ι.: Όλες τις δραστηριότητες που έχει πρέπει να τις υπογράφει κτηνίατρος.  

 
Ενώ για τις άλλες δύο ειδικότητες είναι πιο σαφής η …, υπάρχει 
συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας, γι΄ αυτόν  είναι λίγο πιο …   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι εσείς, κ. Μαρινάκη;  

 
Είπαμε  είναι τα ανεπιτήρητα ………. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να προσθέσετε κάτι; Όχι.  
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή  με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη της:  

1)  Το με αριθ. πρωτ. 11072/18.2.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: 
¨Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α' και 
β' βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών¨. 

2) Το με αριθ. πρωτ. 30720/20.2.2020 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 στην 
προαναφερόμενη εισήγηση   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Ι.:  



Συνεδρίαση :  09/2020 Τετάρτη  04 / 03 / 2020 ΑΠΟΦΑΣΗ   95/2020 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   8

8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των 
ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στο δημοτικό 
προϋπολογισμό  οικον. έτους 2020, όπως καταγράφονται στην προαναφερόμενη 
εισήγηση   

9) Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύει 

10)  Τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Χριστόπουλου  
 

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: 
 
Α) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμάτας,  

ενός (1) Κτηνιάτρου,  

η δαπάνη μισθοδοσίας του οποίου θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 00.6117.05 
του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020,   

 
Β) για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, 

 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 2020,   

και 

 ενός (1) Φαρμακοποιού ΠΕ, 

η δαπάνη μισθοδοσίας του οποίου θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 
00.6117.04 του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2020,   

 
σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 28-2-2020/ Δ.Υ. σχετική 
κοινή  γραπτή εισήγηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας & Διοικητικών 
Υπηρεσιών   κ. Μαρινάκη 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 : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Αθανασόπουλος Κων/νος  

  2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  3. Μαρινάκης Σαράντος  

  4. Μπάκας Ιωάννης  
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  5. Μπασακίδης Νικόλαος 

  6. Τζαμουράνης Βασίλειος 

  7. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 5 Μαρτίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


