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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   2/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   14/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 19η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στη 2η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και  της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/29.12.2021 - τ. Β), 
μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3977/14-1-2022 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) Λιάππας Λεωνίδας, 4) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 5) Μπασακίδης Νικόλαος, 6) Τζαμουράνης Βασίλειος και 7) 
Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Αγγελής Αναστάσιος. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας το τακτικό μέλος κ. Αγγελή Αναστάσιο.   

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

o λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη και 

o η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κα Χρονοπούλου 
Μαρία.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Οικονομάκου Μαρία.

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 εκπαιδευτικού με σύμβαση διάρκειας έως δύο μηνών για κάλυψη 
αναγκών ΚΔΑΠ.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3113/12-1-2022 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης 
& Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία έχει αποσταλεί στα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου προς ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:      

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη εκπαιδευτικού με σύμβαση διάρκειας έως δυο μηνών για κάλυψη αναγκών 
ΚΔΑΠ

ΣΧΕΤ:  Το με αριθ. πρωτ. 1255/5.1.22 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

          Ο Δήμος Καλαμάτας πρόκειται να προσλάβει ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ, 
για δύο (2) μήνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής τετράωρης 
απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας.     

          Στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας προέκυψε η ανάγκη για την πρόσληψη αυτή, διότι : 

          Η υπάλληλος Τόμασεκ Ελεονώρα που απασχολείται στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, ως ΠΕ 
Θεατρολόγος, έχει καταθέσει αίτηση για άδεια επαπειλούμενης κύησης έως 18.1.2022, με 
ειδοποίηση για συνέχιση. Για το λόγο αυτό προκύπτει κενό στο πρόγραμμα των θεατρικών 
δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ και η υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη με το υπάρχον 
προσωπικό που υπηρετεί στα ΚΔΑΠ. 

          Για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ απαιτείται η άμεση αναπλήρωσή της για δύο μήνες, με 
πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Θεατρολόγου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μερικής τετράωρης απασχόλησης.

          Αναλυτικά το σκεπτικό της ανάγκης της πρόσληψης αυτής αποτυπώνεται στη σχετική 
εισήγηση του Διευθυντή Διοικητικών, που αναλυτικά έχει ως εξής:

         
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εκπαιδευτικού με σύμβαση διάρκειας έως δυο μηνών για 

κάλυψη αναγκών ΚΔΑΠ

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 (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 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-41-9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%B5%CE%BA-10226-08-2015-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-21/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-116-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-2-%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CE%BF-%CE%B5%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80-%CF%85-%CF%83-332006-%CF%86%CE%B5%CE%BA-28028-12-06-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-8-%CE%B1%CF%80%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AC%CF%87%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1#2
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-186-%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD-3/
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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 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 Τομασεκ Ελεονώρα απασχολείται στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας, ως  ΠΕ 
Θεατρολόγος. Η κα Τομασεκ  έχει καταθέσει αίτηση για άδεια επαπειλουμένης κύησης έως 
18/1/2022, με ειδοποίηση για συνέχιση. Για το λόγο αυτό προκύπτει κενό στο πρόγραμμα των 
θεατρικών δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ, και η  υπηρεσία δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη με το 
υπάρχον προσωπικό των ΚΔΑΠ. Για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ απαιτείται η άμεση 
αναπλήρωσή της με πρόσληψη ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Θεατρολόγου για τα ΚΔΑΠ του 
Δήμου Καλαμάτας. Σημειώνεται, ότι η πρόσληψη θα γίνει για χρονικό διάστημα δύο μηνών.
        Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος και συγκεκριμένα του 
Εργαστηρίου Πολιτισμού και μέχρι την πρόσληψη θεατρολόγου με οκτάμηνη σύμβαση που ήδη 
προετοιμάζουμε με διαδικασίες ΑΣΕΠ, σε απάντηση της πρόσκαιρης και έκτακτης ανάγκης που 
δημιουργήθηκε λόγω μακροχρόνιας άδειας εκπαιδευτικού, να εγκρίνετε την πρόσληψη ενός 
εκπαιδευτικού μερικής τετράωρης απασχόλησης , ως κάτωθι:
- Ένας (1) εκπαιδευτικός, ειδικότητας ΠΕ Θεατρολόγος, με δίμηνη σύμβαση.
Γ. Η μισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 60.6041.02 “Τακτικές 
αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ”  και τον Κ.Α. 60.6054.05 
“Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ”.
      Παρακαλώ για περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ

         Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη 
λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής τετράωρης απασχόλησης, διάρκειας  έως και 
δύο μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των ΚΔΑΠ του Δήμου 
Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα των θεατρικών δραστηριοτήτων 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 αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/τ.Α./11-5-2015).
   
         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 2022.

        
     
     Ο Αναπληρωτής                                  Η Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Διαχείρισης
Διευθυντής Διοικητικών                                    Ανθρώπινου Δυναμικού, Παιδείας, 
                                                                            Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ                                    
                                                                                                       

              Σπυρ. Λαγωνικάκος                                                       Μαρία Αγγελή                    

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

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-49-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%85-186-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BD-46/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80-%CF%85-%CF%83-332006-%CF%86%CE%B5%CE%BA-28028-12-06-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%80-%CF%85-%CF%83-332006-%CF%86%CE%B5%CE%BA-28028-12-06-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%B1/
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Από ό,τι είδατε από την εισήγηση, η Υπηρεσία εισηγείται την ανάγκη, δεν ξέρω 
η κα Αγγελή, την ανάγκη πρόσληψης ενός ειδικού επιστήμονα θεατρολόγου για 

να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε και για το διάστημα που περιγράφεται, απ’ το κενό 
που δημιουργεί η αποχώρηση εκπαιδευτού θεατρολόγου ΠΕ, δεν θα αναφέρω το όνομα, 
προφανώς το έχετε δει, για λόγους…, και για τους λόγους τους οποίους έχει αιτηθεί άδεια.
Συνεπώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό τώρα όμως, για να καλύψουμε το 
άμεσο κενό που δημιουργείται θα πρέπει να πάμε σε αυτό. Προφανώς η κάλυψη των κενών 
αυτών στα ΚΔΑΠ έχει συγκεκριμένη διαδικασία.

Δηλαδή θα προσληφθεί άλλους δυο μήνες μετά; Ή ξανά θα προκηρυχθεί; 
Θα προσληφθεί εκ νέου; Καινούργια πρόσληψη θα είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, η ίδια για δίμηνο, δεν ξέρω αν υπάρχουν τα περιθώρια ή και οι συνθήκες.

ΦΑΒΑΣ: Να πω κάτι, κ. Πρόεδρε;

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Και η επιλογή πώς θα γίνει, κ. Πρόεδρε;

ΦΑΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε;

Μακάρι, μακάρι να έχουμε θεατρολόγους. Μακάρι να βρούμε. Εγώ καταρχάς 
εκφράζω αυτήν…

ΦΑΒΑΣ: Να πω, αν μου επιτρέπετε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.

Επειδή ως Αντιδήμαρχος Διοικητικών υπέγραψα, είναι ένα απ’ τα τελευταία που 
υπέγραψα για την πρόσληψη της συγκεκριμένης θεατρολόγου, έρχεται ως 

αναπληρωτής, υπάρχουν πίνακες κατάταξης, ανάλογα με τις αιτήσεις τις οποίες έχουν γίνει, 
οπότε όταν δημιουργείται ένα κενό αυτόματα έρχεται ο επόμενος για να καλύψει το κενό 
αυτό.
Στη διαδικασία περαιτέρω υπάρχει η δυνατότητα για να επαναπροσληφθεί εφόσον όμως 
βρίσκεται στον πίνακα κατάταξης σε θέση που της επιτρέπει να προσληφθεί στον Δήμο 
σύμφωνα με τα μόρια τα οποία συγκεντρώνει.
Εντάξει, είναι μία αναπλήρωση του κενού στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Γιώργο, αυτός ο πίνακας ήτανε του ΑΣΕΠ; Ήτανε του ΑΣΕΠ αυτός;

ΦΑΒΑΣ: Ό,τι είναι πάνω από 2 μήνες πάει με ΑΣΕΠ. Είναι κανόνας.

Έχει τεθεί με διαδικασία ΑΣΕΠ.
Έχετε να συμπληρώσετε κάτι; Αλλιώς ψηφοφορία. Υπέρ;

Κύριε Κοσμόπουλε; Κύριε Τζαμουράνη; Κύριε Λιάππα; ¨Υπέρ¨. 
ΟΜΟΦΩΝΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ, με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής τετράωρης 
απασχόλησης, διάρκειας  έως και δύο μηνών, για την κάλυψη κατεπειγουσών και 
πρόσκαιρων αναγκών των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα στο 
πρόγραμμα των θεατρικών δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ,
η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει 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 
αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 
47/τ.Α./11-5-2015),
η δαπάνη για την απασχόλησή του 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 2022,

βάσει των όσων αναφέρονται στην  αριθμ. πρωτ. 3113/12-1-2022 εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
  

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Σαράντος Μαρινάκης 1. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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