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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  22/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  446/2017 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 08η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 (με μικρή 
καθυστέρηση, με την αποδοχή των παρόντων μελών, σε σχέση με την προγραμματισμένη  
ώρα 14.00), στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 
28, συνέρχεται στην 22η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, 
μετά την με αριθμ. πρωτ. 34262/03-08-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Καρατζέας 
Παναγιώτης, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 
4) Βεργόπουλος Δημήτριος, 5) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 6) Γυφτέας Ηλίας, 7) Δημόπουλος 
Δημήτριος, 8)  Καμβυσίδης Ιωάννης, 9) Καραγιάννης Ανδρέας,   10) Καρβέλης Γεώργιος, 11) 
Κουτίβας Ηλίας, 12) Λιάππα Χρυσή, 13) Μαρινάκης Σαράντος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 17) Μπουζιάνης 
Παύλος, 18) Μπούχαλης Δημήτριος,  19) Ντίντα Παναγιώτα, 20) Οικονομάκου Μαρία, 21)  
Πολίτης Δημήτριος και 22) Φάβας Γεώργιος.  

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης 2) 
Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Βγενής Χαράλαμπος, 4) Βεργινάδη Μαρία,  5) Βουτσής Γεώργιος, 6) 
Γεωργακίλας Κων/νος, 7) Δημητρούλιας Γεώργιος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) 
Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 10) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 11) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος, 12) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 13) Μπεχράκης 
Σταμάτης, 14) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 15) Νιάρχος Αναστάσιος, 16) Οικονομάκος Δημήτριος, 
17)  Σταματόπουλος Ευστάθιος, 18)  Φαββατάς Δημήτριος και 19) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η οποία δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 17ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα 
ΚΔΑΠμεΑ της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»  

σχολικού έτους 2017 – 2018. 
 
Η από 03/08/2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου 
της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση 
του Σώματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο 

πρόγραμμα «ΚΔΑΠμεΑ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 

σχολικού έτους 2017 – 2018». 

 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Πολίτης εισάγει το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Πρόσληψη προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στο πρόγραμμα 

«ΚΔΑΠμεΑ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 

– 2018».και λέγει ότι : 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.  στ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 στις αρμοδιότητες 

των ΟΤΑ συμπεριλαμβάνονται και η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες. Τα Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης με αναπηρίες έχουν ως σκοπό την δημιουργική απασχόληση παιδιών / εφήβων / 

ατόμων με αναπηρίες, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης 

ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής.  

Στο πλαίσιο της εν θέματι δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που 

υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ, στόχος είναι η εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, καθώς με την 

δημιουργική απασχόληση των παιδιών/ εφήβων / ατόμων  με αναπηρίες επιτυγχάνεται η ουσιαστική 

διευκόλυνση των γυναικών, προκειμένου να εναρμονίζουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους 

ρόλους τους, μητέρας και εργαζόμενης, μεταξύ δηλαδή οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.  

Με την 224/2017 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας αποφασίσθηκε η 

λειτουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ στο Δήμο Καλαμάτας, καθώς η δημοτική αρχή έχει θέσει ως 

προτεραιότητα την ανάπτυξη δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής καθώς και τη μόχλευση και την 

απορρόφηση όσο δυνατών μεγαλύτερων επιχορηγήσεων για την στήριξη νέων κοινωνικών δομών, 

όπως είναι τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠμεΑ στον Δήμο μας.  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων σχετικά με τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ενεργώντας ως δικαιούχος, εξέδωσε πρόσκληση 

ενδιαφέροντος (Α.Π. 5122/23-5-2017) μεταξύ άλλων και στα Κέντρα Δημιουργικής απασχόλησης 

παιδιών/ εφήβων / ατόμων  με αναπηρίες(ΚΔΑΠμεΑ), για να συμμετέχουν στην εν λόγω πράξη.  Η 

διάρκεια της πράξης είναι κάθε φορά μονοετής από την ημερομηνία της πρόσκλησης έως 31 

Αυγούστου κάθε επόμενου έτους. Η διάθεση των θέσεων στα. ΚΔΑΠμεΑ, πραγματοποιείται από την 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς γυναίκες ωφελούμενες, μέσω «εντολής τοποθέτησης», σύμφωνα με τις 

διαδικασίες, που εξειδικεύονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  Οι εγγραφές 

πραγματοποιήθηκαν από 24 Μάιου έως 15 Ιουνίου στο ΚΕΠ του Δήμου Καλαμάτας με 53 

ωφελούμενους για το ΚΔΑΠμεΑ, οι οποίοι εγκρίθηκαν στο σύνολο τους σύμφωνα με τα οριστικά 

αποτελέσματα της ΕΕΤΑΑ. Η εν λόγω πράξη έχει αριθμό ένταξης 2017ΕΠ02610007για το ΠΕΠ 

Πελοποννήσου και 20173551000για το ΕΠΑΝΑΔΒΜ. 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις της Π1β/Γ.Π. οικ.14951/9-10-2001 (ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, στο ΚΔΑΠμεΑ θα πρέπει να απασχολούνται ειδικότητες γυμναστών, 

φυσιοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών ή ψυχολόγων, εκπαιδευτών, κοινωνικών φροντιστών, 

οδηγών, βοηθητικού προσωπικού και συμπληρωματικά ειδικών για τη δημιουργική απασχόληση. Ο 

αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον φορέα 

ανάλογα με τους εξυπηρετούμενους και το είδος των παθήσεων τους. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016η πρόσληψη 

του προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/94 όπως 

ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,  εξαιρέθηκε από την έγκριση της Επιτροπής 

της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει.  

Λαμβάνοντας υπόψη, τον αριθμό των ωφελουμένων και τις παθήσεις τους, απαιτείται η 

άμεση πρόσληψη είκοσι δύο ατόμων (22) προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου πλήρους 

και ωρομίσθιας απασχόλησης ανά ειδικότητα. H πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 ως ισχύει, για το προσωπικό των κοινωνικών ειδικοτήτων 

και το βοηθητικό προσωπικό και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3812/09 ως ισχύει, για το 

εκπαιδευτικό προσωπικό.   

 

Λαμβάνοντας επίσης υπ’όψιν τα ακόλουθα :  

1. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 53ΑΜΕΑ στη Δομή «ΚΔΑΠμεΑ» Δήμου 

Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2017 - 2018. 

2. Τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για 

την απασχόληση του εν λόγο προσωπικού. 

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 ως ισχύει σήμερα.  

4. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ. 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-

2016). 

6. Την με αριθμ Πρωτ.12829/3-7-2017 με ΣΑΕ 3351 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 20173551000 Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό 

έτος 2017-2018 καθώς και ΚΩΔ ΟΠΣ  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 

5007969. 

7.  Την με αριθμ Πρωτ.1493/26-6-2017 με ΣΑΕ ΕΠ 0261 και ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2017ΕΠ02610007 

Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το 

σχολικό έτος 2017-2018 με  ΚΩΔ ΟΠΣ  5008926 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ 

ΠΕΛ/ΣΟΥ ΜΟΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5007969 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε συμβάσεις 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθμού 

καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του 

συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και 

Οικογενειακής Ζωής »  

9. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης 

Έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

10. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(φεκ87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

11. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09, ως τροποποιήθηκε και ισχύει 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα. 

 

Α. Έπειτα από τα παραπάνω, προτείνω την πρόσληψη με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρης 

απασχόλησης κατά ειδικότητα και θέση των κάτωθι: 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕ Ψυχολόγων 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

01 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

01 

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

04 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

02 

 

  

Έπειτα από τα παραπάνω, προτείνω την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου  

ωρομίσθιας απασχόλησης κατά ειδικότητα και θέση των κάτωθι: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

02 

ΠΕ Δασκάλων  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

01 

ΤΕ Εργοθεραπευτών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

02 

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

02 

ΤΕ Λογοθεραπευτών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

01 

ΔΕ Εκπαιδευτών  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

04 
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ΔΕ Οδηγών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2018, με 

δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 

συνέχισης του προγράμματος 

02 

 

 Β.  Η πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΠΕ Καθηγητών φυσικής αγωγής, ΠΕ 

Δασκάλων, ΔΕ εκπαιδευτών) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3812/09 ως ισχύει. H 

κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού   

προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου θα ορισθούν με απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου, όπως και ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

υποβολής, οι προθεσμίες, καθώς και ο τόπος υποβολής των αιτήσεων. 

H πρόσληψη του λοιπού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού (ψυχολόγος, κοιν. Λειτουργός, 

κοιν. φροντιστές, βοηθητικό προσωπικό, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, 

οδηγοί) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.    

 

Γ. Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού ύψους 186.000,00 ευρώ θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 60.4011 με τίτλο «Αμοιβές έμμισθου Προσωπικού  - Αμοιβές προσωπικού "ΚΔΑΠ" Δήμου 

Καλαμάτας»,  και η δαπάνη των εισφορών ύψους 63.600,00 ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.04. με 

τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2017. Επίσης, αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό έτους 2018. 

 

Ο Διευθυντής  Διοικητικών  

Παναγιώτης Γαρατζιώτης 

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Δημήτριος Πολίτης 

 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου πλήρους και ωρομίσθιας απασχόλησης ανά ειδικότητα στο πρόγραμμα 
«ΚΔΑΠμεΑ» της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» 
σχολικού έτους 2017 – 2018», μέχρι 31-8-2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος,  
των εξής ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων: 
 

• με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρης απασχόλησης : 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Ψυχολόγων 01 

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 01 

ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών 04 

ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 02 
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• με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου  ωρομίσθιας απασχόλησης : 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 02 

ΠΕ Δασκάλων  01 

ΤΕ Εργοθεραπευτών 02 

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 02 

ΤΕ Λογοθεραπευτών 01 

ΔΕ Εκπαιδευτών  04 

ΔΕ Οδηγών 02 

 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 03.08.2017 σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του 
Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 

Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού ύψους 186.000,00 ευρώ 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.4011 με τίτλο «Αμοιβές έμμισθου Προσωπικού  - Αμοιβές 
προσωπικού "ΚΔΑΠ" Δήμου Καλαμάτας»,  και η δαπάνη των εισφορών ύψους 
63.600,00 ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.04. με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
ΙΚΑ», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017. Επίσης, αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμό έτους 2018. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  3. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  4. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  5. Γυφτέας Ηλίας  

  6. Δημόπουλος Δημήτριος  

  7. Καμβυσίδης Ιωάννης  
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  8. Καραγιάννης Ανδρέας 

  9. Καρβέλης Γεώργιος  

  10. Κουτίβας Ηλίας 

  11. Λιάππα Χρυσή  

  12. Μαρινάκης Σαράντος 

  13. Μπάκας Ιωάννης  

  14. Μπασακίδης Νικόλαος  

  15. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  16. Μπουζιάνης Παύλος  

  17. Μπούχαλης Δημήτριος  

  18. Ντίντα Παναγιώτα 

  19. Οικονομάκου Μαρία 

  20. Πολίτης Δημήτριος  

  21. Φάβας Γεώργιος   

 
Καλαμάτα, 28 Αυγούστου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

  


