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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   434/2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:10, συνέρχεται 
στην 36η/2021 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 71440/5-8-2021 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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Λιάππας 
Λεωνίδας, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Μαρινάκης Σαράντος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Μπάκας Ιωάννης και 3) Πολίτης Δημήτριος.

Στη   συνεδρίαση  συμμετέχουν τα  αναπληρωματικά  μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής 
κ.κ. Δρούγας Παντελής, Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Αναστάσιος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπάκα Ιωάννη, Πολίτη Δημήτριο και Αλειφέρη 
Καραθανάση Ελένη, αντίστοιχα.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα και συμμετέχει σε αυτή, λόγω απουσίας του, η αναπληρώτρια αυτού κα 
Μπάμπαλη Αικατερίνη.  

Στη συνεδρίαση επίσης συμμετέχουν, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος, η 
Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Νταμάτη Μαρία, καθώς και ο Συμπαραστάτης του Δημότη 
και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης 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 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Πρόσληψη με δίμηνη απασχόληση προσωπικού στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας. 

Οι με αριθμ πρωτ. 71289/5-8-20201 και 71294/5-8-2021 σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου  της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, που ήταν 
στο φάκελο του θέματος και έχουν αποσταλεί στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προς 
ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής:

➢ Η με αριθμ πρωτ. 71289/5-8-20201 εισήγηση

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη με δίμηνη απασχόληση προσωπικού στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας 

ΣΧΕΤ:  Το με αρ. πρωτ. 70744/4.8.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας  & Δια 
Βίου Μάθησης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ  Δασκάλων, για 
δύο (2) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής τετράωρης 
απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών στα ΚΔΑΠ.     
          Στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας προέκυψε η ανάγκη για την πρόσληψη αυτή, διότι : 
          Σύμφωνα με τις έως τώρα εγγραφές στις δομές ΚΔΑΠ του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-
2022, έχουν δηλώσει πρόθεση συμβασιοποίησης 284 παιδιά. 
Στις δομές ΚΔΑΠ του δήμου, αυτή τη στιγμή απασχολούνται 21 εκπαιδευτικοί. 
Η σχετική νομοθεσία (Γ.Π.Δ11 οικ./31252/202 ΦΕΚ 2332/Β’/2021), προβλέπει την αναλογία δύο 
εκπαιδευτικών προς 25 παιδιά. 
          
          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών, που αναλυτικά έχει ως εξής:
                     
        Α. Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων 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. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση εποχικών 
αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. κγ΄ΠΥΣ 
33/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 παρ.2 του Ν.4325/2015, εξαιρείται από την 
αναστολή προσλήψεων, ενώ οι δίμηνες συμβάσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις 
του ν. 2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, καθώς και από την ΠΥΣ 
6/2009. 
          Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του 
αρ.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. 
       
  Β. Σύμφωνα με τις έως τώρα εγγραφές στις δομές ΚΔΑΠ του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022, 
έχουν δηλώσει πρόθεση συμβασιοποίησης 284 παιδιά. Στις δομές ΚΔΑΠ του δήμου, αυτή τη στιγμή 
απασχολούνται 21 εκπαιδευτικοί. Η σχετική νομοθεσία (Γ.Π.Δ11 οικ./31252/202 ΦΕΚ 2332/Β’/2021), 
προβλέπει την αναλογία δύο εκπαιδευτικών προς 25 παιδιά. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι απαιτούνται περαιτέρω προσλήψεις.
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Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και μέχρι την πρόσληψη 
εκπαιδευτικών με ετήσια σύμβαση που ήδη προετοιμάζουμε, σε απάντηση της πρόσκαιρης και 
έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε λόγω των νέων εγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022 που 
ο αριθμός τους δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί, να εγκρίνετε την πρόσληψη δύο εκπαιδευτικών 
μερικής τετράωρης απασχόλησης , ως κάτωθι:
- Δύο (2) εκπαιδευτικοί, ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων, με δίμηνη σύμβαση.
Σημειώνεται, ότι η πρόσληψη θα γίνει από 1 Σεπτεμβρίου 2021 και για χρονικό διάστημα δύο 
μηνών.
         
  Γ. Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 60.6041.02 «Τακτικές 
Αποδοχές για δράση ΚΔΑΠ» και τον Κ.Α. 60.6054.05 «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ έκτακτου 
προσωπικού».

Παρακαλώ για περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ

      
      Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο (2) 
εκπαιδευτικών, ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, για χρονικό 
διάστημα  δύο μηνών, με μερική 4ωρη απασχόληση και θα ξεκινήσει με την επαναλειτουργία των 
ΚΔΑΠ.
  
         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.
   
         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με 
τίτλο «Τακτικές Αποδοχές για δράση ΚΔΑΠ» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των 
εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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

                 Σπ. Λαγωνικάκος                                                                       Γεώργιος Φάβας                    

➢ Η με αριθμ πρωτ. 71294/5-8-2021 εισήγηση 

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη με δίμηνη απασχόληση προσωπικού στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας 

ΣΧΕΤ:  Το με αρ. πρωτ. 70742/4.8.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας              & 
Δια Βίου Μάθησης

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ  Πληροφορικής, 
για δύο (2) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής 
τετράωρης απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών στα ΚΔΑΠ.     
          Στα ΚΔΑΠ Καλαμάτας προέκυψε η ανάγκη για την πρόσληψη αυτή, διότι : 
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          Η υπάλληλος Παπαδοπούλου Αθηνά που απασχολείται στα ΚΔΑΠ 21ου και 18ου Δημοτικού 
Σχολείου Καλαμάτας, ως ΠΕ Πληροφορικής, κατέθεσε στην υπηρεσία της αίτηση για χορήγηση 
άδειας μητρότητας έως την 5η.11.2021. Για το λόγο αυτό, προκύπτει κενό στο πρόγραμμα των 
συγκεκριμένων ΚΔΑΠ, όπου η κα Παπαδοπούλου απασχολείται και η υπηρεσία δεν μπορεί να 
καλύψει την ανάγκη με το υπάρχον προσωπικό των ΚΔΑΠ. 

          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών, που αναλυτικά έχει ως εξής:
           
          Α. Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων 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. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση  εποχικών 
αναγκών ή άλλων περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με  το άρθρο 4 παρ. 1 περ. 
κγ΄ΠΥΣ 33/2006, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 4325/2015, εξαιρείται από την 
αναστολή προσλήψεων, ενώ οι δίμηνες συμβάσεις εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις 
του ν. 2190/94, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2 εδάφιο ιε ν. 3812/2009, καθώς και από την ΠΥΣ 
6/2009. 
          Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να συνάπτονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του 
αρ.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. 
        
 Β. Η υπάλληλος Παπαδοπούλου Αθηνά απασχολείται στα ΚΔΑΠ 21ου και 18ου Δημοτικού Σχολείου 
Δήμου Καλαμάτας, ως  ΠΕ Πληροφορικής. Η κα Παπαδοπούλου έχει καταθέσει στην υπηρεσία μας 
αίτηση για άδεια μητρότητας έως 5/11/2021. 
Για το λόγο αυτό προκύπτει κενό στο πρόγραμμα των συγκεκριμένων ΚΔΑΠ όπου η κα 
Παπαδοπούλου απασχολείται και η  υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη με το υπάρχον 
προσωπικό των ΚΔΑΠ. 
          Για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω ΚΔΑΠ απαιτείται η άμεση αναπλήρωσή της με 
πρόσληψη ενός (1) άτομου ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής για τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας. 
Σημειώνεται, ότι η πρόσληψη θα γίνει όταν θα ξεκινήσει η επαναλειτουργία των ΚΔΑΠ, δηλαδή από 
1η Σεπτεμβρίου 2021 και για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
           
Γ. Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 60.6041.02 «Τακτικές 
Αποδοχές για δράση ΚΔΑΠ» και τον Κ.Α. 60.6054.04 «Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ έκτακτου 
προσωπικού».

Παρακαλώ για περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ

      
      Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για την πρόσληψη του 
παραπάνω  προσωπικού  για  τους  λόγους  που   αναφέρονται  σ’ αυτό,  για  χρονικό  διάστημα   
δύο μηνών, με μερική 4ωρη απασχόληση και θα γίνει όταν ξεκινήσει η  επαναλειτουργία των 
ΚΔΑΠ.
  
         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.
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         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με 
τίτλο «Τακτικές Αποδοχές για δράση ΚΔΑΠ» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των 
εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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

                 Σπ. Λαγωνικάκος                                                                       Γεώργιος Φάβας                    

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:

Και εδώ πέρα έχουμε εισήγηση για να προσληφθεί ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ 
Πληροφορικής για δύο μήνες με σύμβαση απασχόλησης Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου μερικής τετράωρης απασχόλησης. Εδώ πέρα αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε 
μία λοχεία, έχουμε μία κυρία η οποία… και είναι και άλλα δύο άτομα ειδικότητας ΠΕ 
Δασκάλων για δύο μήνες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μερικής 
τετράωρης απασχόλησης. 
Λοιπόν, υπάρχει αυτό το οποίο σας ανέφερα και θα καλυφθεί απ’ τους σχετικούς κωδικούς η 
δαπάνη που υπάρχουν στον κωδικό του προϋπολογισμού, οι οποίοι κωδικοί αυτοί 
αναφέρονται και σε επιχορήγηση από το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. 
Λοιπόν, κ. Κοσμόπουλε. 

Αυτοί που προσλαμβάνονται τώρα με αυτό τον τρόπο, θα έχουν κάποιο 
μπόνους στη διαδικασία προσλήψεων κανονικά για τη χρονιά που έρχεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπόνους; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν νομίζω. Τι μπόνους εννοείτε; Απασχόλησης; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Προϋπηρεσία. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, η προϋπηρεσία θα αναγνωριστεί … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς, προφανώς. 

Άρα λοιπόν το ότι προσλαμβάνονται έστω και για δύο μήνες είναι 
σημαντικό, αυτό ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, προφανώς. 

Ναι, λέω, όπως προσλαμβάνονται, και προσλαμβάνονται με διαδικασία 
επιλογής, δεν υπάρχει κάποια άλλη διαδικασία, έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, φυσικά. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ¨Φυσικά¨. Αυτό λέω, ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τι ψηφίζετε; Πείτε μας τι ψηφίζετε κιόλας. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ΛΕΥΚΟ θα ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κύριε Τζαμουράνη; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Και εγώ ΛΕΥΚΟ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Λιάππα; 

ΛΙΑΠΠΑΣ: ΥΠΕΡ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αγγελή; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: ΥΠΕΡ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΜΟΦΩΝΑ και το 2ο θέμα. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη την παραπάνω 
εισήγηση και τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις, 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) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής και 
• δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων,
για δύο (2) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
μερικής τετράωρης απασχόλησης, 
η οποία θα γίνει όταν ξεκινήσει η επαναλειτουργία των ΚΔΑΠ για την κάλυψη 
αναγκών που προέκυψαν σε ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας για τους λόγους που 
αναφέρονται στις  με αριθμ. πρωτ. 71289/5-8-20201 και 71294/5-8-2021 
εισηγήσεις του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου Καλαμάτας, οι οποίες καταχωρούνται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.
  
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. 

Η δαπάνη για την απασχόληση των υπό πρόσληψη τριών (3) ατόμων θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 60.6041.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές για δράση ΚΔΑΠ» και η δαπάνη 
των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο 
«Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των εξόδων του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

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. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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3. Δρούγας Παντελής

4. Κοσμόπουλος Βασίλειος

5. Λιάππας Λεωνίδας

6. Μαρινάκης Σαράντος

7. Μπασακίδης Νικόλαος

8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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