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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   38/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   481/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 
συνέρχεται στην 38η/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. 85873/5-9-2022 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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 
(αποχώρηση στην 509 απόφαση), 4) Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Τζαμουράνης Βασίλειος και  
6) Φάβας Γεώργιος (προσέλευση στην 483 απόφαση).

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος και 
2) Λιάππας Λεωνίδας. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής          
κ. Σκοπετέας Αναστάσιος (αποχώρηση στην 489 απόφαση), ο οποίος συμμετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Αγγελή Αναστάσιο.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν  οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Άριος, Ασπροχώματος, Καλαμάτας και Μ. Μαντίνειας και οι Πρόεδροι των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Αγίου Φλώρου και Αρτεμισίας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα 
που αφορούν τις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, εκ των οποίων:
• παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ασπροχώματος κ. 

Σακκάς Βασίλειος, 
• δεν παραβρίσκονται:

- οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων: 1) Άριος κ. Κωστόπουλος 
Γρηγόριος, 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και 3) Μ. Μαντίνειας κα Χρονοπούλου 
Μαρία

- οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: 1) Αγίου Φλώρου κ. Χρονόπουλος 
Δημήτριος και 2) Αρτεμισίας κ. Διονυσόπουλος Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Καραγιάννης Ανδρέας 
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αλαγονίας κ. Καζάκος 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 
θέματος, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, 

με τη σχετική διαδικασία να έχει ως εξής:  

Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να δεχθείτε προ ημερησίας να εισαχθεί και να 
συζητηθεί ο προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, η σύμβαση μίσθωσης έργου για το έτος ’23, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του Νόμου 4829 του ’21.
Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τον χρόνο και τα περιθώρια τα χρονικά που υπήρχαν και την 
επεξεργασία που έπρεπε να γίνει.
Για το κατεπείγον. Δέχεστε;

Τα παιδιά έχουν ξεκινήσει και δεν έχουν τοποθετηθεί. Ποιο κατεπείγον 
υπάρχει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι για το ’23 αυτό.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αα για το ’23 είναι;

Αυτά έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Είναι προγραμματισμός. 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: ’23-’24, σχολικό έτος. Γιατί μέχρι το ’23 έχουμε πάρει απόφαση.

Ο προγραμματισμός όχι μόνο για τα σχολεία, βλέπετε και τις υπόλοιπες 
ειδικότητες, αφορά το ’23 γιατί εκεί γίνεται η σύμβαση. 

Αυτό θα τύχει εγκρίσεως απ’ το Υπουργείο Εσωτερικών και  μετά θα μας  δοθεί η 
δυνατότητα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και το κατεπείγον ποιο είναι;

Λήγει η προθεσμία 12 του μηνός, που πρέπει να υποβληθεί ο προγραμματισμός 
αυτός.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, πάμε, πάμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ η ένταξη προς συζήτηση.

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 με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2023. 

  
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 87455/8-9-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης 
& Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία είχε σταλεί στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Θέμα : «Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
25 του ν.4829/2021» 

Το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.8.2022 
εγκύκλιό του, με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας 
αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021» 
ζητάει, στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων στις οποίες αναφέρεται, την ορθή και έγκαιρη 
υποβολή των σχετικών αιτημάτων των φορέων για το έτος 2023, 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:

α)   με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
β) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Καθαρισμός Σχολείων) και 
γ) με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους 
σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών, οι οποίες αποφάσεις στη συνέχεια θα αποσταλούν 

για έγκριση στα αρμόδια όργανα, για να καταστεί δυνατή η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού 
στο Δήμο, ως εξής:

➢ Για τις ανάγκες καθαρισμού των Σχολικών Μονάδων του Δήμου θα χρειαστούν:
Εκατόν είκοσι έξι (126) άτομα ειδικότητος ΙΔΟΧ Καθαρισμού Σχολείων, δεκάμηνης σύμβασης (από 
τις οποίες οι 23 θα είναι πλήρους απασχόλησης και οι 103 μερικής απασχόλησης 3ωρες).        
Οι προβλεπόμενοι Κ.Α. εξόδων για την κάλυψη της μισθοδοσίας των ΙΔΟΧ Καθαρισμού Σχολείων 
είναι οι 10.6041.01 (αποδοχές) και 10.6054.01 (εργοδοτικές εισφορές).

➢ Για τις ανάγκες στελέχωσης των Κοινωνικών Δομών θα χρειαστούν:
Ένας (1) Φαρμακοποιός, για το Δημοτικό Φαρμακείο, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου και χρονική 
διάρκεια ενός έτους, Κ.Α : 00.6117.04 και
Ένας (1) Ιατρός ειδικότητας: Παθολόγος ή Γενικής Ιατρικής, για το Δημοτικό Ιατρείο, με Σύμβαση 
Μίσθωσης Έργου και χρονική διάρκεια ενός έτους, Κ.Α :00.6117.06 
                                                                                    

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντες υπόψη:

1) Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.8.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με θέμα :¨Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού 
ωριαίς αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν.4829/2021¨.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 (Α΄166/10.9.2021)
3) Την 3η Ενότητα της υπ. αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.8.2022 εγκυκλίου
4) Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4622/2019 (Α΄133)
5) Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 176 του Ν.3852/2010
6) Τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.3584/2007
7) Τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
8) Την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών 

εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στο δημοτικό προϋπολογισμό οικον. έτους 
2023, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, 
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Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

     Στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης έγκρισης πρόσληψης του παρακάτω 
προσωπικού, για την αντιμετώπιση των αναγκών του Δήμου Καλαμάτας, για το έτος 2023 

Α. Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δέκα (10) μηνών, ως εξής:
➢ Είκοσι τρία (23) άτομα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, πλήρους απασχόλησης 
➢ Εκατόν τρία (103) άτομα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, μερικής τρίωρης απασχόλησης

Β. Με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 
διάρκειας ενός (1) έτους, ως εξής:
➢ Ενός (1) Φαρμακοποιού, για το Δημοτικό Φαρμακείο, με σύμβαση μίσθωσης έργου και χρονική 

διάρκεια ενός έτους, Κ.Α : 00.6117.04.
➢ Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας: Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, για το Δημοτικό Ιατρείο, με 

σύμβαση μίσθωσης έργου και χρονική διάρκεια ενός έτους. Κ.Α : 00.6117.06

Ο Αναπληρωτής 

Διευθυντής  Διοικητικών 

Σπυρ. Λαγωνικάκος

Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιδείας,

Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ
                             Μαρία Αγγελή 

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

Επί της εισηγήσεως δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσω κάτι, βλέπετε εδώ πώς 
έχουν, δεν είναι μονομερής απόφαση, πηγαίνει στο Υπουργείο, εγκρίνονται και 

στη συνέχεια όλες αυτές οι διαδικασίες ακολουθούν τη διαδικασία πρόσληψης που ορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις.

Εγώ δεν ξέρω αν πήγαν οι καθαρίστριες μέχρι σήμερα, μέχρι χθες δεν 
είχαν πάει πάντως. Τώρα γιατί δεν είχαν πάει…; Είναι διαμαρτυρίες εκ 

μέρους των…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέτε για την τρέχουσα περίοδο. Δεν έχουμε σχέση με την τρέχουσα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε θα… Γενικά το λέω.

Κοιτάξτε, ξέρω ότι έχουν υπογράψει συμβάσεις και ήδη σήμερα έχουν βρεθεί 
στα σχολεία.

Αν θα πήγαν θα πήγαν σήμερα. Εχθές είχα διαμαρτυρίες Διευθυντών ότι 
δεν έχουνε πάει, και διερωτώνται πώς θα προλάβουν να ετοιμάσουν τα 

σχολεία σε μια μέρα; Τι να σας πω;

Προφανώς έχει δοθεί βάση και από τον Δήμο στην προετοιμασία των 
εξωτερικών χώρων τουλάχιστον, αλλά οπωσδήποτε το Σαββατοκύριακο θα 

δοθεί όλη αυτή η δυνατότητα να καθαριστούν.

Πάντως στο διαδίκτυο, εχθές που είδα και εγώ ήταν γεμάτο από 
διαμαρτυρίες. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Διαμαρτυρίες των Διευθυντών, σας το θέτω υπόψη, λάβετε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Μήπως πάνε σταδιακά;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και σταδιακά να πάνε…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Από προχθές, από προχθές εδώ απέξω ήταν σωρό και υπογράφανε συμβάσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπογράφανε συμβάσεις… προφανώς…

ΦΩΝΗ: Από το πρωί τις 9:00 μέχρι το μεσημέρι ήταν εδώ για να υπογράψουν. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Για να υπογράψουν. Άρα λοιπόν δεν είχαν βρεθεί στα σχολεία. Αυτό λέω.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ελέγξτε το πάντως γιατί τώρα δεν υπάρχει περιθώριο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ελέγξτε το. Ελέγξτε το.

ΦΩΝΗ: Στο 21ο είδα ότι καθαρίζανε.

Σήμερα. Σήμερα. Τέλος πάντων. 
Άρα λοιπόν, έχετέ το στο μυαλό σας.

Ο αριθμός είναι μεγάλος, από ό,τι βλέπετε, και προφανώς το πρωινό κάποιοι 
υπογράφαν συμβάσεις, μετά υπέγραψαν και οι υπόλοιπες, από σήμερα όμως 

είναι πάσα δυνάμει στα σχολεία και θα αναλωθούν και το Σαββατοκύριακο, για να 
προετοιμαστούν, έτσι ώστε τη Δευτέρα να έχεις την καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Συνεπώς, κ. Κοσμόπουλε, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτό;

Εγώ μια ερώτηση, Πρόεδρε. 
Φέτος πήραμε 122, το ’23 ζητάμε 126 και μάλιστα οι 3 από αυτές είναι 

πλήρους απασχόλησης. 20 ήτανε φέτος και γίνονται 23. Θεωρείτε ότι επαρκούν αυτές; 
Δηλαδή, μπήκε με κάποιο κριτήριο αυτή η αύξηση ή μπήκε έτσι;

Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω για το συγκεκριμένο, θα πάρουμε όμως 
πληροφορίες, προφανώς εκείνο που ενδιαφέρει είναι να καλύπτονται τα 

σχολεία ως προς την καθαριότητά τους, τώρα αν είναι από πλήρους απασχόλησης ή από της 
μερικής 3ωρης απασχόλησης, δεν θα μπορέσω να το απαντήσω εγώ εδώ. Μέχρι τέλος της 
συνεδρίασης όμως, θα δούμε γιατί υπάρχει και αυτή η διαφορά.
Ομόφωνα;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, αφού 
λαμβάνει υπόψη της: 

• την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.8.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με θέμα :¨Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή 
προσωπικού ωριαίς αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 25 του ν.4829/2021¨

• τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021 (Α΄166/10.9.2021)
• την 3η Ενότητα της υπ. αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30.8.2022 εγκυκλίου

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  38/2022 Παρασκευή 9 / 9 / 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ   481/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 631f131070128e28a8b13914 στις 13/09/22 08:48
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 6

• τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.4622/2019 (Α΄133)
• τις διατάξεις των άρθρων 72 & 176 του Ν.3852/2010
• τις διατάξεις του άρθρου 205 του Ν.3584/2007
• τις άμεσες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως καταγράφονται παραπάνω
• την πρόβλεψη των πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας και των 

ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη προσωπικού, στο δημοτικό 
προϋπολογισμό οικον. έτους 2023, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, 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 προσωπικού, για την αντιμετώπιση των αναγκών του 
Δήμου Καλαμάτας για το έτος 2023, σύμφωνα και για τους λόγους που 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 87455/8-9-2022 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών 
του Δήμου η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 
και συγκεκριμένα:

Α. Με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δέκα (10) 
μηνών:
➢ είκοσι τρία (23) άτομα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, πλήρους απασχόλησης 
➢ εκατόν τρία (103) άτομα ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, μερικής τρίωρης 

απασχόλησης
Οι προβλεπόμενοι Κ.Α. εξόδων για την κάλυψη της μισθοδοσίας των ΙΔΟΧ 
Καθαρισμού Σχολείων είναι οι 10.6041.01 (αποδοχές) και 10.6054.01 
(εργοδοτικές εισφορές).

Β. Με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, με κάλυψη της δαπάνης από Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους, διάρκειας ενός (1) έτους:
➢ ενός (1) Φαρμακοποιού, για το Δημοτικό Φαρμακείο (Κ.Α : 00.6117.04).
➢ ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής, για το Δημοτικό 

Ιατρείο (Κ.Α : 00.6117.06).

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. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος

3. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

4. Μπασακίδης Νικόλαος

5. Σκοπετέας Αναστάσιος
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6. Τζαμουράνης Βασίλειος

7. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)


		2022-09-13T08:48:07+0300




