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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   455/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 22α Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 36η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80517/18-8-2022 πρόσκληση του κ. 
Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ.             
1) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 
4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος,   
2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Λιάππας Λεωνίδας και 4) Φάβας Γεώργιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής          
κ.κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, Κανάκης Βασίλειος και Σκοπετέας Αναστάσιος, οι οποίοι 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Φάβα Γεώργιο, 
Κοσμόπουλο Βασίλειο και Αγγελή Αναστάσιο, αντίστοιχα.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος, Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και Λαιΐκων κ. Τσαούσης 
Ιωάννης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν τις εν λόγω 
Δημοτικές Κοινότητες, οι οποίοι δεν παραβρίσκονται.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής  κ. Δρούγας Παντελής και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Καραγιάννης Ανδρέας. 

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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο:

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση (σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ) για την 
κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών. 

  
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 79945/17-8-2022 εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία είχε αποσταλεί στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

ΘΕΜΑ: <<Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση ( σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ )  για την 
κάλυψη αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών>>.

ΣΧΕΤ:  Η  με αριθμ. πρωτ. 78372 /10.08.2022 Υπηρεσιακή  Εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας 
Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει  ένα (1) άτομο, ως  προσωπικό με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη  των 
αναγκών  της Διεύθυνσης Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας , με δίμηνη σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 
λόγω επειγουσών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών , ως κάτωθι: 

• Ενός (1) ατόμου εξειδικευμένου– προσωπικού ή συνοδού δίμηνης απασχόλησης, 
ειδικότητας ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου ή ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμου.

      Στην Διεύθυνσης Πρόνοιας Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας,  προέκυψε η αναγκαιότητα  της 
πρόσληψης  αυτής ένεκα  της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε με τις νέες εγγραφές 
(αίτηση νηπίου με σοβαρό πρόβλημα όρασης) προκειμένου για την φιλοξενία και εγγραφή του 
παιδιού πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το επόμενο σχολικό έτος 2022-23 .
         
          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική με 
αριθμ. πρωτ. 78372 /10.08.2022 Υπηρεσιακή  Εισήγηση της Διεύθυνσης Πρόνοιας Δήμου 
Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

<<  Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την κάλυψη αναγκών 
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών». 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ΚΚΔΚΥ, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε 
ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και 
συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 
102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18). Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. 
ιε' παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών, δεν υπάγεται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/21. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε 
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από το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4325/2015, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την 
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται 
από την αναστολή προσλήψεων, ενώ με την παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4674/20, η εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης της 
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') παραμένει. Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις 
προϋποθέσεις και τη διαδικασία του αρθρου.206, παρ.1 του ΚΚΔΚΥ, χωρίς να απαιτείται η 
αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για την κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά και 
για τη διαδικασία πρόσληψης.

Κατά τη διάρκεια των αιτήσεων εγγραφών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 
Δήμου Καλαμάτας για το σχολ. έτος 2022-23 κατατέθηκε αίτηση νηπίου με σοβαρό 
πρόβλημα όρασης. Στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών, (41087/5-12-17 ΚΥΑ ΦΕΚ 4249΄/2017 τευχ.Β΄, άρθρο 
3.Δικαίωμα Εγγραφής και Εγγραφή Παιδιών), αναφέρεται: 1. α. Δικαίωμα εγγραφής στους 
δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, 
σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της 
εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. 
Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες 
εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης 
ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα 
ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Παιδικού Σταθμού. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται 
απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, 
στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνει απόφαση για 
τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, 
μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του 
άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν.» Για το λόγο αυτό η υπηρεσία μας έχει αιτηθεί με 
το υπ.αρ.68955/18-07-22 έγγραφο πρόσληψη ενός (1) ατόμου εξειδικευμένου– προσωπικού 
ή συνοδού για όλο το σχολικό έτος 2022-23. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω υπάρχει άμεσα ανάγκη πρόσληψης Ενός (1) ατόμου 
εξειδικευμένου– προσωπικού ή συνοδού δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΔΕ βοηθός 
βρεφονηπιοκόμου ή ΤΕ νηπιοβρεφοκόμου, λόγω της έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε 
με τις νέες εγγραφές (αίτηση νηπίου με σοβαρό πρόβλημα όρασης) προκειμένου για την 
φιλοξενία και εγγραφή του παιδιού πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το 
επόμενο σχολικό έτος 2022-23.

 Η κάλυψη δαπάνης της ανωτέρω πρόσληψης θα καλυφτεί από τους αντίστοιχους κωδικούς 
εξόδων Κ.Α:15.6041.05 και Κ.Α:15.6054.05 και σε περίπτωση που δεν επαρκεί η πίστωση θα 
υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση για την ενίσχυση των προαναφερόμενων κωδικών. 
Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ         >>

       Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης  Πρόνοιας 
Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, εισηγούμεθα στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη 
απόφασης για την πρόσληψη του προαναφερόμενου  προσωπικού , ήτοι  την πρόσληψη Ενός 
(1) ατόμου εξειδικευμένου– προσωπικού ή συνοδού δίμηνης απασχόλησης, ειδικότητας ΔΕ 
βοηθός Βρεφονηπιοκόμου ή ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμου, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ 
αυτό, για χρονικό διάστημα  δύο μηνών με σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 
δύο (2) μηνών, πλήρους   απασχόλησης .

     Η ανωτέρω πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 
παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως ισχύουν και ειδικότερα , επιτρέπεται η 
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πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες 
μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 
του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18). Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. 
ιε' παρ.2 άρθρο 2 Ν.4765/21, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών, δεν υπάγεται στις διατάξεις των Μερών Β΄ και Γ΄ του Ν.4765/21. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 περ. κγ΄ ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 παρ. 
2 Ν. 4325/2015, το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ή 
άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών εξαιρείται από την αναστολή προσλήψεων, ενώ με 
την παρ.3.i του άρθρου 186 του Ν.4635/19, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του 
Ν.4674/20, η εξαίρεση από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α') παραμένει. 
Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του 
αρθρου.206, παρ.1 του ΚΚΔΚΥ, χωρίς να απαιτείται η αποστολή αιτήματος από τους ΟΤΑ, για 
την κατηγορία των δίμηνων συμβάσεων, αλλά και για τη διαδικασία πρόσληψης.

     Η δαπάνη μισθοδοσίας  της ανωτέρω πρόσληψης θα καλυφτεί από τους αντίστοιχους 
κωδικούς εξόδων Κ.Α:15.6041.05 και Κ.Α:15.6054.05 του σκέλους των εξόδων του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ,  και σε περίπτωση που δεν επαρκεί 
η πίστωση θα υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση για την ενίσχυση των προαναφερόμενων 
κωδικών

Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
 Παιδείας, Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ 

ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

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

Εδώ είναι σαφώς ξεκάθαρα τα πράγματα, πλέον σύμφωνα με τον πρότυπο 
κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών έχουν τη δυνατότητα να 

εγγραφούν και παιδιά τα οποία μπορεί να χρίζουν υποστήριξης. Εδώ πρόκειται για ένα παιδάκι 
το οποίο έχει προβλήματα όρασης και πρέπει να υποστηρίζεται κατά την παρουσία του στον 
παιδικό σταθμό. Δίμηνο, ως προβλέπεται από τη νομοθεσία και μετά θεωρώ ότι θα υπάρξει η 
πρόβλεψη από την Διεύθυνση Πρόνοιας και την Προσχολική Αγωγή έτσι ώστε να μπορέσει το 
παιδί αυτό να συνεχίσει και να υποστηρίζεται. Ένα άτομο λοιπόν, ΔΕ βοηθό βρεφονηπιοκόμο 
ή ΤΕ νηπιοβρεφοκόμο.
Κύριε Κανάκη;

Άρα αυτό, δηλαδή, το δίμηνο έγκειτο στο να ξεκινήσει η λειτουργία του παιδικού 
σταθμού μέχρι… που θα ξεκινήσει το παιδί δηλαδή να φοιτάει, μέχρι να γίνει η 

διαδικασία κανονικά για να προσληφθεί κάποιος…

…(δεν ακούγεται) προσωπικού ή από την αναδιάταξη του προσωπικού …(δεν 
ακούγεται) Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές και οι μετακινήσεις …(δεν 

ακούγεται) να μπορεί αυτό το παιδί να εξυπηρετηθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΑΝΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είναι κάποια θέματα τα συγκεκριμένα που δεν τα 
γνωρίζω καθόλου. Αυτό είναι θέμα Υπουργείου; Δηλαδή το εάν έγκαιρα μπορεί 

να υπάρξει κανονικά κάποιος με οκτάμηνο προκειμένου να βοηθήσει το παιδί ή είναι θέμα του 
Δήμου;

Είναι θέμα εγγραφής. Όταν …(δεν ακούγεται) για να εγγραφεί στους παιδικούς 
σταθμούς …(δεν ακούγεται)  μια τέτοια εγγραφή.

Ωραία. Τώρα λοιπόν που δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση, είναι θέμα του 
Υπουργείου να στείλει κάποιον ή είναι θέμα του Δήμου να προσλάβει κάποιον;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμος θα πάρει το δίμηνο.

ΚΑΝΑΚΗΣ: Ο Δήμος θα πάρει το δίμηνο; Για μετά λέω, για την…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλης διάρκειας παρουσία εργαζόμενου …(δεν ακούγεται)

ΚΑΝΑΚΗΣ: Για την υπόλοιπη χρονιά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …δεν υπάρχει διαδικασία σε έξω από του Υπουργείου…

Οκ. Άρα εμπλέκεται το Υπουργείο, δηλαδή, μετά την παρέλευση του διμήνου.

Θα δώσει τη διαδικασία, θα πάρει εγκρίσεις και θα …(δεν ακούγεται) είναι 
ειδικής κατηγορίας.

Άρα, απ’ ότι καταλαβαίνω, είναι πιθανόν να πρέπει να ξανά… Εάν έχει παρέλθει 
το δίμηνο και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Υπουργείο για να φέρει 

κάποιον, τι θα γίνει; Πάλι δίμηνο;

Ή θα πάρει δίμηνο… Προσπαθώ τώρα…

Όχι, για να καταλάβω λίγο πως ακριβώς θα διευθετηθεί.

Αν δεν έχει διευθετηθεί ακόμα που είπαμε από την αρχή, ότι μπορεί να 
διευθετηθεί με τη μετακίνηση προσωπικού, αν σε έναν παιδικό σταθμό μπορεί 

να περισσεύει μία ΤΕ ή μία ΔΕ βοηθός στον 5ο, να μετακινηθεί να πάει στον 6ο, δεν ξέρω… 
…(δεν ακούγεται) και λύνεται αυτό το πρόβλημα γιατί το παιδάκι αυτό πρέπει να 
υποστηριχτεί και πρέπει να συνεχίσει να παίρνει αυτή την εκπαίδευση, εάν δεν είναι δυνατό 
αυτό, προφανώς θα έχει ζητήσει να καλυφθεί αυτή η ανάγκη είτε με ένα δίμηνο ακόμη είτε 
με …(δεν ακούγεται)

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της 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 με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δύο μηνών, 
ενός (1) ατόμου εξειδικευμένου– προσωπικού ή συνοδού δίμηνης απασχόλησης, 
ειδικότητας ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου ή ΤΕ Νηπιοβρεφοκόμου,
για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
Καλαμάτας,
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η πρόσληψη των οποίων θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/28.6.2007/τ.Α΄), όπως 
ισχύουν,
η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τους Κ.Α. 
15.6041.05 και 15.6054.05 του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ,  και σε περίπτωση που δεν επαρκεί η 
πίστωση θα υπάρξει αντίστοιχη τροποποίηση για την ενίσχυση των 
προαναφερόμενων κωδικών, 

βάσει των όσων αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 79945/17-8-2022 εισήγηση 
του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής. 

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Κανάκης Βασίλειος

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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