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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   46/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   435/2019 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η  Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  στο 
Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 46η/2019 συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54532/29-11-2019 

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) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Μαρινάκης Σαράντος, 4) Μπάκας 
Ιωάννης, 5) Μπασακίδης Νικόλαος και 6) Τζαμουράνης Βασίλειος.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη και 2) Πολίτης Δημήτριος.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ.  Δρούγας Παντελής, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας το 
τακτικό μέλος κ. Πολίτη Δημήτριο.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρας 

Παναγιώτης.  

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος και 

Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ.  

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος.  
 
 
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 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. 

 
Η από 2-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του 
Δήμου που ήταν στο φάκελο το θέματος για την ενημέρωση του Σώματος, έχει αναλυτικά ως 
εξής: 

 
Θέμα : Πρόσληψη προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. 

 

Από τις 18-11-2019, με την αποχώρηση και των εργαζόμενων που είχαν απομείνει με 4μηνη 
σύμβαση, δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα προσωπικού 13 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας, σε 

σχέση με τις δυνάμεις μας που διαθέταμε πριν τις τελευταίες ανακατατάξεις προσωπικού. Το 

έλλειμμα αυτό ίσως διευρυνθεί μετά από αιτήματα εργαζόμενων για άδειες μεγάλου χρονικού 

διαστήματος τις οποίες ο Δήμος δεν μπορεί θεσμικά να αρνηθεί αλλά προσπαθεί με συνεννόηση να 

επιτύχει τις καλύτερες δυνατές λύσεις (έχει ήδη χορηγηθεί ένα 9μηνο γονικής άδειας σε 

νεοπροσληφθέντα οδηγό με την 3Κ ενώ εκκρεμούν και άλλα ανάλογα αιτήματα, αναρρωτικές 

άδειες κλπ). Στο προαναφερόμενο έλλειμμα δεν υπολογίζεται καν και η μείωση  που προέκυψε από 

την απομάκρυνση των ατόμων του 8μηνου του ΟΑΕΔ (περισσότερα των 20 ατόμων, βοηθητικών 

εργατών καθαριότητας, οδηγών και χειριστών), τα οποία όμως δεν θα υπηρετούν το επόμενο 

χρονικό διάστημα ενώ προσέφεραν έστω και συμπληρωματικές – βοηθητικές υπηρεσίες 
ανακουφίζοντας το φορτίο του υπόλοιπου προσωπικού. Το επισημαινόμενο έλλειμμα,  εάν δεν 

υπάρξει κάποια δυνατότητα αντιμετώπισής του, θα παραμείνει και τις ημέρες των εορτών 

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με προβλήματα στην ομαλή εξυπηρέτηση των αυξημένων 

αναγκών που θα δημιουργηθούν την εορταστή περίοδο. Η αναλυτική εικόνα κίνησης του 

διατιθέμενου προσωπικού έχει ως εξής: 

 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

29-30/10/2019 ΑΠΟΛΥΣΗ:  

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ 3Κ) 

5 ΟΔΗΓΟΙ  

  3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

  9 ΕΡΓΑΤΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 17 

 ΠΡΟΣΛΗΨΗ:  

(ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 3Κ) 

12 ΟΔΗΓΟΙ  (1 έχει αρνηθεί) 

  6 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

  20 ΕΡΓΑΤΕΣ (2 έχουν αρνηθεί, 3 

καθυστερούσαν ως ΑΜΕΑ) 

 ΣΥΝΟΛΟ 38 

   

Μετά την εξέλιξη αυτή, σε σχέση με τη μέχρι πριν κατάσταση, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

απομάκρυνση του 8μήνου του ΟΑΕΔ, είχαμε πλεόνασμα ως εξής:  



Συνεδρίαση :  46/2019 Τρίτη  03 / 12 / 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ   435/2019 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   3

  7 ΟΔΗΓΟΙ   

  3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

  11 ΕΡΓΑΤΕΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ 21 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

Το πλεόνασμα αυτό, των 21 ατόμων, μειώνεται κατά 4 άτομα γιατί αποχώρησαν από τους 27 

4μηνίτες, 3 εργάτες και ένας οδηγός οι οποίοι πέρασαν ως μόνιμοι καταλαμβάνοντας οριστικές 

θέσεις της 3Κ. Άρα το πλεόνασμα διαμορφώνεται ως εξής: 

                           6 ΟΔΗΓΟΙ 

                              3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

                           8 ΕΡΓΑΤΕΣ 

                                       ΣΥΝΟΛΟ                             17 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

 

7/11/2019 ΑΠΟΛΥΣΗ: 

(9 ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΜΕ 8ΜΗΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΗΤΑΝ 10 ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ) 

3 ΟΔΗΓΟΙ  

  1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

  5 ΕΡΓΑΤΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 9 

Συνεπώς, το πλεόνασμα μειώνεται  ως εξής:  

  3 ΟΔΗΓΟΙ   

  2 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

  3 ΕΡΓΑΤΕΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ 8 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

 

18/11/2019 ΑΠΟΛΥΣΗ: 

(ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ 4ΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 3Κ) 

  7 ΟΔΗΓΟΙ  

    3 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

  13 ΕΡΓΑΤΕΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ 23 

Συνεπώς, από 18/11/2019, το πλεόνασμα γίνεται έλλειμμα ως εξής: 

  4 ΟΔΗΓΟΙ   

  1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

  10 ΕΡΓΑΤΕΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ 15 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
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Στο μεταξύ, ήρθαν τα ΦΕΚ του διορισμού των τριών εργατών καθαριότητας που 

προσλαμβάνονται ως ΑΜΕΑ και ορκίσθηκαν στις 15/11/2019. Στο βαθμό που και αυτοί μπορούν 

να ανταποκριθούν στις δυσκολίες της υπηρεσίας, το έλλειμμα μειώνεται ως εξής: 

 

  4 ΟΔΗΓΟΙ   

  1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

  7 ΕΡΓΑΤΕΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ 12 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

 

Τέλος, αμέσως μετά τον διορισμό του, αποχώρησε, με γονική 9άμηνη άδεια, ένας 

νεοπροσληφθείς με την 3Κ οδηγός. Συνεπώς το έλλειμμα προσωπικού αυξάνεται στα 13 άτομα, 

ως εξής: 

 

  5 ΟΔΗΓΟΙ   

  1 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

  7 ΕΡΓΑΤΕΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ 13 ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

 

Πέραν του διαπιστούμενου παραπάνω ελλείμματος προσωπικού, το οποίο υπολογίζεται σε σχέση 

με τις αναγκαίες δράσεις του Δήμου την τρέχουσα χρονική περίοδο, για τον σχεδιασμό της νέας 

χρονιάς θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και  άλλες,  επιτακτικές ανάγκες της  υπηρεσίας 

καθαριότητας οι οποίες δεν εκτελούνταν με επάρκεια, ακριβώς λόγω αυτής της έλλειψης, όπως η 

επέκταση και αξιόπιστη ξεχωριστή  συλλογή του  προδιαλεγμένου οργανικού,  το συχνότερο 

πλύσιμο των υπέργειων κάδων με το διατιθέμενο στην υπηρεσία όχημα-πλυντήριο κλπ. Το 
διευρυμένο αυτό αντικείμενο μελετάται να ενταχθεί, έστω και εποχιακά, στον σχεδιασμό των 

προτεραιοτήτων της υπηρεσίας και θα επιχειρηθεί να αντιμετωπισθεί με τη βοήθεια και του 

προσωπικού με 8μηνη σύμβαση, μέσω ΑΣΕΠ, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Διευκρινίζεται ότι το 

πλύσιμο των υπόγειων κάδων γίνεται από ιδιωτικό συνεργείο που διαθέτει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και προσωπικό.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, επανερχόμενοι στις άμεσες υποχρεώσεις αντιμετώπισης των κατεπειγουσών 

πιεστικών αναγκών της τρέχουσας περιόδου με αιχμή τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και 

του νέου έτους, με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν, όπως ο συχνότερος 
καθαρισμός του κέντρου και όλων των σημείων όπου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές 

εκδηλώσεις κλπ, προτείνεται η πρόσληψη με 2μηνη σύμβαση οκτώ (8) εργατών καθαριότητας 

(αντί 7 εργατών και 1 χειριστή) και πέντε (5) οδηγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του 

Ν. 3584/2007, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη διαθέσιμη λύση. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Η εισήγηση του κ. Μπάκα καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, 
έχουν αναλυτικά ως εξής: 
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Υπάρχουν ανάγκες στην Υπηρεσία Καθαριότητας. Έχουμε προσλάβει από την 3Κ, 
ωστόσο φύγανε πάρα πολύ συμβασιούχοι, υπάρχουν μεγάλες ανάγκες γιατί 

ζητάνε όλοι τις άδειές του, να πάνε να μαζέψουν ελιές κτλ, και όταν τους αρνείσαι να τους 
δώσεις άδεια, σου λένε «τώρα θα πάμε στο γιατρό και θα πάρουμε… αναρρωτική».  

Αυτό το θέμα ήταν να έρθει από την προηγούμενη εβδομάδα αλλά όπως ξέρετε, αυτό το 
κόστος της απασχόλησης αυτού του προσωπικού, δίμηνη απασχόληση, καταβάλλεται μέσα 
από τα ανταποδοτικά. Ψάξαμε από εδώ ξεζουμίσαμε από κει, βρήκαμε τα χρήματα, γιατί 
πρέπει να έχεις τα χρήματα Βασίλη, γιατί εάν δεν έχεις τα χρήματα δεν μπορείς να 
προχωρήσεις τη διαδικασία.  

Έτσι λοιπόν βρεθήκαν και τα χρήματα από τα ανταποδοτικά, θα προχωρήσουμε στην 
πρόσληψη του προσωπικού. Νομίζω ότι είναι τρεις οδηγοί και οι υπόλοιποι είναι εργάτες…; 
Κάτι τέτοιο. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πέντε οδηγοί και οκτώ εργάτες. 

 
Οκτώ εργάτες και πέντε οδηγοί. Γιατί θέλουν να πάρουν τις άδειές τους οι οδηγοί: 
«Ή μου τη δίνεις ή παίρνω αναρρωτική», σου λέει. Τα ξέρεις τώρα αυτά τα 

τερτίπια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης. 

 
Για την αναγκαιότητα της πρόσληψης δεν συμμερίζομαι καθόλου την 
άποψη που εξέφρασες Αντιδήμαρχε. 

 
ΜΠΑΚΑΣ: Για τις γιορτές; Για τις γιορτές τους παίρνουμε. 

 
Για τον εκβιασμό των εργαζομένων ότι «εάν τούτο, εάν το άλλο». Έτσι; 
Αυτό καλό είναι να μην καταγραφεί και στα πρακτικά μας διότι είναι κατά 

την άποψή μου τελείως άστοχο. Το δικαίωμα της άδειας είναι ένα δικαίωμα αναφαίρετο που 
πρέπει η υπηρεσία να φροντίσει, εν ανάγκη ο νόμος προβλέπει και υποχρεωτικά σε άλλη 
περίοδο του έτους.  

Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι στην περιοχή μας έχουμε το μάζεμα της ελιάς και όλοι, εν 
πάση περιπτώσει, άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο πρέπει να απασχοληθούμε και με αυτό, 
κατά συνέπεια πρέπει να γίνει ένας προγραμματισμός.  

Άρα δεν συμμερίζομαι την άποψη αυτή. 

Για την αναγκαιότητα… 

 
ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 

Για την αναγκαιότητα της εκτέλεσης αυτής της εργασίας και ιδιαίτερα 
ενόψει των Χριστουγέννων και των εορτών και τα λοιπά, συμφωνώ 

απολύτως. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος. 

 

Και εγώ συμφωνώ αλλά επειδή υπάρχει ένα θέμα το οποίο με κατατρέχει 
και ακούω διάφορα έξω και ο κόσμος με ενοχλεί γι’ αυτό, η παράκληση 

είχε γίνει και προηγούμενα σε άλλο θέμα, θέλω να ελεγχθεί ως ένα βαθμό, ο τρόπος επιλογής 
αυτών των οποίων θα προσληφθούν. Να γίνει τουλάχιστον μία ανοιχτή πρόσκληση και ας 
γίνει μετά επιλογή.  

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Και, παρακαλώ πολύ, επειδή δεν μπορώ να παρακολουθώ τα πάντα ή δεν μπορώ να έχω, 
θέλω να έχω τα στοιχεία, αυτή η όποια πρόσκληση, που παρακαλώ να γίνει σε κάθε διμηνίτη. 
Αυτή η όποια ανοιχτή πρόσκληση, η παράκληση είναι η ανακοίνωση αυτή να έρχεται, όταν θα 
γίνεται, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή να μου δίνεται που έχει ανακοινωθεί ώστε να 
ξέρω να απαντώ κι εγώ στους συνδημότες που με πιέζουν. 

 
ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Όχι, δεν έχω ακούσει τέτοια πράγματα. Εμένα άλλα μου μεταφέρουν. 
Κάντε εσείς μια ανοιχτή πρόσκληση και ας μη βρεθεί… 

 
ΜΠΑΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  

 
Επειδή δεν τα υιοθετώ λοιπόν, προκαλώ για να έχω κι εγώ στοιχεία να 
μπορώ να αντιπαρέρχομαι αυτά τα οποία ακούω, παράκληση είναι η 

ανοιχτή πρόσκληση και να την έχω κι εγώ. 
 
Με βάσει τα στοιχεία που έχω εγώ, μακάρι να βρεθούν πέντε οδηγοί με δίμηνο. 
Για δίμηνα μιλάμε. 

 
Δεν λέω όχι, δεν αντιδικώ σ’ αυτό. Εγώ λέω ότι ας γίνει μία πρόσκληση να 
είμαστε απέναντι στους συνδημότες εντάξει. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν πάμε εάν ολοκληρώσαμε… 
 
(διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριοι συνάδελφοι, να σας παρακαλέσω κάτι;  

Μιλάει ο κ. Κοσμόπουλος εκ του μικροφώνου, απαντάει ο κ. Μπάκας εκτός 
μικροφώνου, παίρνετε αυθαίρετα το λόγο εκτός μικροφώνου. Λίγο να το φτιάξουμε να 
μπορεί να κάνει τη δουλειά της και η υπηρεσία να μας καταγράφει. 

Κύριε Μπάκα θέλετε να διευκρινίσετε κάτι επί του μικροφώνου; Όχι. 

Κύριε Τζαμουράνη θέλετε να πείτε κάτι επί του μικροφώνου; 

 
Μια απλή ερώτηση. Την ερώτηση, που θα δημοσιευτεί αυτό; Στο site του 
Δήμου ή και στον Τύπο; 

 
ΜΠΑΚΑΣ: Εε, που αλλού; 

 
Ο Τύπος παίρνει τις ανακοινώσεις από το site του Δήμου, δεν στέλνει το 
Γραφείο Τύπου σε κάθε ένα μέσο. 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Άρα θα ανακοινωθεί στο site και εμμέσως στον Τύπο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία κύριοι συνάδελφοι.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κριτήρια ΑΣΕΠ και εάν δεν παρουσιαστούν ας μην παρουσιαστούν. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοσμόπουλε, ψηφοφορία. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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Κύριε Τζαμουράνη. 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ. 
 
¨Υπέρ¨. 
ΟΜΟΦΩΝΑ. 

 
 

Η Οικονομική Επιτροπή  με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα, το κρίσιμο θέμα του ανθρώπινου δυναμικού της υπηρεσίας 
καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010, 
καθώς και αυτές του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής 
διάρκειας δύο (2) μηνών, 

- οκτώ (8) εργατών καθαριότητας και 

- πέντε (5) οδηγών  

με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,  

σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2-12-2019/Δ.Υ. γραπτή 
εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
Η δαπάνη  της  μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη 
προαναφερόμενου προσωπικού καθαριότητας  θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 
20.6041 και 20.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού, αντίστοιχα.  
 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεώργιος Φάβας  1. Δρούγας Παντελής 

  2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Μαρινάκης Σαράντος  

  5. Μπάκας Ιωάννης 

  6. Μπασακίδης Νικόλαος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  7. Τζαμουράνης Βασίλειος  

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 


