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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   50/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   620/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 17η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:20, συνέρχεται 
στην 50η/2021 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, εφόσον πρόκειται για πλήρως 
εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ 
αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 105242/12-11-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το 
νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 630 απόφαση), 3) Μαρινάκης 
Σαράντος, 4) Μπασακίδης Νικόλαος και 5) Τζαμουράνης Βασίλειος.

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

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. 
Αγγελής Αναστάσιος, Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 
αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, Πολίτη Δημήτριο και 
Μπάκα Ιωάννη, αντίστοιχα.   
 
Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Άμφειας και 
Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 
Κοινότητες και απ’ αυτούς:
- παραβρίσκεται, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 

κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη 
- δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Άμφειας κ.  Μαλαπάνης 

Νικόλαος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 
κα 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 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στη Δράση 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται στην από με αριθμ. πρωτ. 105208/                
12-11-2021 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος και έχει αποσταλεί 
στα Μέλη της Οικονομικής προς ενημέρωση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στη 
Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 

ΣΧΕΤ:   Το με αρ. πρωτ. 94800/13.10.2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου 
Μάθησης 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
        
        Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου 
Μάθησης, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης πρόσληψης δύο (2) ΠΕ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ, με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, χρονικής 
διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων έως την 31η.8.2022, με ανανέωση ή 
παράταση έως το τέλος του προγράμματος, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & 
Επαγγελματικής Ζωής».
         Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 
6/15.01.2021/τ.Α').                      
         Η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τους κωδικούς 60.6041.02 και 60.6054.05.

Αναλυτικά η ανάγκη των παραπάνω προσλήψεων αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, που αναλυτικά έχει ως εξής:

Θέμα: Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & 
Επαγγελματικής Ζωής»  με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ μερικής τετράωρης απασχόλησης
           
         Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.στ.3 του άρθρ.75 του Ν. 3463/2006 στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ 
συμπεριλαμβάνονται και η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Τα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης έχουν ως σκοπό την παραμονή των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της 
ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό, στη σωστή αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου των παιδιών δίνοντας τους κίνητρα και ευκαιρίες. Επίσης στόχος είναι η εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς με την δημιουργική απασχόληση των παιδιών 
επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των γυναικών, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς 
και αντικρουόμενους ρόλους, μητέρας και εργαζόμενης, μεταξύ δηλαδή οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής. 
          Ο Δήμος Καλαμάτας λειτουργεί ΚΔΑΠ από την περίοδο 2017-2018. Για το σχολικό έτος 2021-2022, 
λειτουργούν 7 δομές ΚΔΑΠ, με 216 παιδιά να έχουν ενταχθεί στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής», ενώ εκκρεμούν και 185 αιτήσεις για ένταξη στις δημοτικές δομές, ωφελουμένων με 
πλήρη φάκελο, αλλά χωρίς αξία τοποθέτησης της ανωτέρω δράσης.
          Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΓΠΔ11 οικ.31252/20-5-2021 (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021), καθώς και 
τον εγκεκριμένο Κανονισμό λειτουργίας των Δομών, η αναλογία παιδιών εξειδικευμένου προσωπικού είναι 
2 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό για 25 παιδιά. Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ και συγκεκριμένα, με την 
παρ.4 του άρθρ.1, στην κοινωνική αποστολή των ΚΔΑΠ εντάσσεται και η παροχή υποστήριξης στα 
φιλοξενούμενα παιδιά για την μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας. Αυτή τη στιγμή 
στα ΚΔΑΠ του δήμου Καλαμάτας υπηρετούν πέντε εκπαιδευτές με την ειδικότητα ΠΕ Δασκάλων και 
προκειμένου να είμαστε σε θέση να παρέχουμε υπηρεσίες μελέτης για το σύνολο των ΚΔΑΠ μας που είναι 
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επτά, απαιτείται να προσλάβουμε άλλους δύο (02) εκπαιδευτές με την ειδικότητα ΠΕ Δασκάλων, οι οποίοι 
θα πλαισιώσουν τα δομημένα εργαστήρια των ΚΔΑΠ, και ειδικότερα το Εργαστήριο Φιλαναγνωσίας και θα 
παρέχουν την υποστήριξη για την μελέτη των σχολικών μαθημάτων.
         Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 25 του Ν.4829/21 δεν 
εφαρμόζονται επί των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:
                …δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας 
καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη μορφή 
αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών…
                  
         Τα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας εντάσσονται στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής». Η ανωτέρω δράση, έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 
2014-2020» (ΑΔΑ: 6Β5Γ7Λ1-ΒΩ9) με ΟΠΣ 5131490 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΑΔΑ: ΨΤΝ546ΜΤΛΡ-1ΗΣ) με ΟΠΣ 5131466. 
         Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, δεν απαιτείται έγκριση από 
κεντρικούς φορείς. 
        Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4765/2021 «Κατ’ εξαίρεση, για το 
προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την 
παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή 
επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά 
προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή 
απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, 
αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι 
δώδεκα (12) μήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του 
έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως 
συμβάσεων αορίστου χρόνου».
        Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4821/2021, «Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021, 
ως προς τη διάρκεια των συμβάσεων και τη δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτών, εφαρμόζεται 
αναλόγως και για το προσωπικό που προσλαμβάνεται ή έχει προσληφθεί με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις δομές των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών, στο πλαίσιο της 
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και της 
μετεξέλιξης αυτής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.»
       Σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεδομένου ότι πρόκειται για Εκπαιδευτικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί στις Δομές «Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», θα πρέπει άμεσα και από την 
στιγμή που δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για την 
προκήρυξη των θέσεων αυτών, προκειμένου να είναι εύρυθμη η λειτουργία των Δομών. Η πρόσληψη του 
προσωπικού θα γίνει με διαδικασίες ΑΣΕΠ (Ν.4765/2021) και αφορά δύο (02) θέσεις εκπαιδευτικού 
προσωπικού, ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου μερικής τετράωρης απασχόλησης.

       Έπειτα από τα παραπάνω προτείνω,  την πρόσληψη κατά ειδικότητα και θέση των παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό -

Δασκάλων ΠΕ 02

Από την υπογραφή 
της σύμβασης και ως 

31.8.2022 με 
δυνατότητα 
ανανέωσης ή 

παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης 

του προγράμματος

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού 
Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση  
Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς 
Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες ή Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής με ειδίκευση στην Παιδαγωγική 
ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  
ΑΕΙ ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Φιλολογίας ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 
ειδικότητας.

ΣΥΝΟΛΑ 02

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-38-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA/


Συνεδρίαση :  50/2021 Τετάρτη 17 / 11 / 2021 ΑΠΟΦΑΣΗ   620/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 619b54ef1f569a6113ef147a στις 22/11/21 14:51
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων στη θέση ΠΕ Δασκάλων, εμπίπτουν 
στον τομέα της παιδαγωγικής υποστήριξης του προγράμματος και συνίστανται κυρίως στις εξής 
διαδικασίες: 

ΠΕ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ

• Δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας από 5-12 ετών με έμφαση στην 
ασφάλεια τους και με κατάλληλη συναισθηματική προσέγγιση και παιδαγωγική 
αντίληψη

• Μελέτη Παιδιών
• Προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων τοπικής ιστορίας μέσω από θεματικά 

project, δραστηριότητες in situ κλπ
• Προετοιμασία και υλοποίηση δημιουργικών και παιγνιωδών 

δραστηριοτήτων, ώστε να βοηθήσει το παιδί να καλλιεργήσει τη φαντασία του, 
το λόγο του, την κριτική του σκέψη εμπλουτίζοντας παράλληλα τον ορίζοντα των 
ενδιαφερόντων του.

• Διαθεματική προσέγγιση με άλλες μορφές τέχνης (εικαστικά, μουσική, θεατρικό 
παιχνίδι) για εμπλουτισμό δραστηριοτήτων.

• Ομαδικά project
• Εκπαιδευτικά επιτραπέζια
• Μάθηση μέσω παιχνιδιού
• Δημιουργική Γραφή
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις
• Οργάνωση εορταστικών  εκδηλώσεων

         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α.  60.6041.02 με τίτλο 
«Τακτικές Αποδοχές» με το ποσό των 99.723,01 Ευρώ  καθώς και τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ», με το ποσό των 26.535,20 Ευρώ του σκέλους των εξόδων στον Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2021, καθώς και αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 
2022 και επόμενα.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας. 

Ο Αν. Διευθυντής Διοικητικών
Σπυρ. Λαγωνικάκος

       Ύστερα από την παραπάνω σχετική εισήγηση του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, 
εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης, για την πρόσληψη δύο (2) ΠΕ 
ΔΑΣΚΑΛΩΝ, με Σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου, μερικής τετράωρης απασχόλησης, για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής των 
Συμβάσεων  έως την 31η.8.2022, με ανανέωση ή παράταση έως το τέλος του προγράμματος, στο 
πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής».
        Οι ανωτέρω προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4765/21 (ΦΕΚ 
6/15.01.2021/τ.Α').                   
         Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με 
τίτλο «Τακτικές Αποδοχές» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 
60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των εξόδων του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και επόμενων ετών, σε περίπτωση 
ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων έως το τέλος του προγράμματος.

   Ο Αν. Διευθυντής Διοικητικών                                    Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Διοικητικής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                    Μεταρρύθμισης, Αγροτικής Ανάπτυξης & ΚΕΠ
         Σπυρ. Λαγωνικάκος                                                                Γεώργιος Φάβας                                                                         

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις, 
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Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού που αφορά δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικού 
προσωπικού  ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 
τετράωρης απασχόλησης, στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», από την ημερομηνία υπογραφής των 
συμβάσεων έως 31η.08.2022 με επιτρεπόμενη την ανανέωση ή παράταση έως το 
τέλος του προγράμματος, 
 
η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4765/21 (ΦΕΚ 6/15.01.2021/τ.Α΄),
η δαπάνη για την εν λόγω απασχόλησή του θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.02 με 
τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
ζωής για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ)» και η δαπάνη των ασφαλιστικών εισφορών 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και αντιστοίχως του οικ. έτους 2022 και  
επόμενων ετών σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης των συμβάσεων έως το 
τέλος του προγράμματος,  
βάσει των όσων αναφέρονται και των καθηκόντων που περιγράφονται στην  
αριθμ. πρωτ. 105208/12-11-2021 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  υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

3. Κοσμόπουλος Βασίλειος

4. Λιάππας Λεωνίδας

5. Μαρινάκης Σαράντος

6. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

7. Μπασακίδης Νικόλαος

8. Τζαμουράνης Βασίλειος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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