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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  421/2017 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται 
στην 21η/2017 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 32141/21-7-2017 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) Αλούπης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 392 απόφαση), 4)  Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 6) Βεργινάδη Μαρία, 7) Βεργόπουλος Δημήτριος, 8) Βουτσής Γεώργιος, 9) 
Γεωργακίλας Κων/νος, 10) Γυφτέας Ηλίας, 11) Δημόπουλος Δημήτριος, 12) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 13) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 14)  Καμβυσίδης Ιωάννης, 15) Καραγιάννης Ανδρέας,   
16) Καρβέλης Γεώργιος, 17) Κουτίβας Ηλίας, 18) Λιάππα Χρυσή, 19) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος, 20) Μαρινάκης Σαράντος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) 
Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 24) Μπεχράκης Σταμάτης, 25) Μπουζιάνης 
Παύλος, 26) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 394 απόφαση), 27) Νιάρχος 
Αναστάσιος,  28) Ντίντα Παναγιώτα, 29) Οικονομάκος Δημήτριος, 30)  Πολίτης Δημήτριος, 31) 
Σταματόπουλος Ευστάθιος, 32) Φάβας Γεώργιος και 33) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 385 απόφαση).   

 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βγενής Χαράλαμπος,    
2) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3) Δημητρούλιας Γεώργιος, 4) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία, 
5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας), 6) Μπούχαλης Δημήτριος, 7) 
Οικονομάκου Μαρία και 8) Χριστόπουλος Ιωάννης. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες : 

• Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η 
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος και 
2) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση.  

• Ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος ο οποίος 
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 38ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση 
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου / Σύμβαση Έργου στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της 
Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 

2017 – 2018. 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας, Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων κ. 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρεται στην από 26/07/2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη είκοσι εννέα (29)ατόµων ωροµίσθιου 
Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας 
Ορισµένου Χρόνου, στα προγράµµατα «Κ∆ΑΠ» της ∆ράσης «Εναρµόνιση 
οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018». 
 

 
Ο Αντιδήµαρχος  κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος εισάγει το θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης «Πρόσληψη είκοσι εννέα ατόµων ωροµίσθιου Εκπαιδευτικού 
– Καλλιτεχνικού προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, στα 
προγράµµατα «Κ∆ΑΠ» της ∆ράσης «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. Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής 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 τους, µητέρας και εργαζόµενης, µεταξύ δηλαδή οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής.  

Με την 224/2017 απόφασή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
αποφασίσθηκε η λειτουργία Κ∆ΑΠ και Κ∆ΑΠµεΑ στο ∆ήµο 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 Κ∆ΑΠ στον ∆ήµο 
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) στα Κέντρα ∆ηµιουργικής 
απασχόλησης παιδιών (Κ.∆.Α.Π.), 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. Κ.∆.Α.Π., 
πραγµατοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., προς τις 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 ∆ήµου Καλαµάτας µε πάνω από 623 ωφελούµενους. ’Έως 
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σήµερα έχουν ήδη υπογραφεί 250 συµφωνητικά µε ωφελούµενες που επιθυµούν να 
συµµετάσχουν τα παιδιά τους στις δράσεις των Κ∆ΑΠ του δήµου µας, ενώ από την 
ΕΕΤΑΑ έχουν εγκριθεί άλλα 108 παιδιά που πληρούν τα κριτήρια, αλλά δεν έλαβαν έως 
τώρα αξία τοποθέτησης λόγω χρηµατοδότησης και αναµένεται να την λάβουν στη β’ 
κατανοµή. Η εν λόγω πράξη έχει αριθµό ένταξης 2017ΕΠ02610007για το ΠΕΠ 
Πελοποννήσου και 20173551000 για το ΕΠΑΝΑ∆ΒΜ. 

Τα Κ∆ΑΠ πέραν του σχολικού ωραρίου οφείλουν σύµφωνα µε τον κανονισµό 
λειτουργίας τους να ανοίξουν νέους ορίζοντες, µέσα από την µουσική, το χορό, την 
ζωγραφική, την χειροτεχνία, το θεατρικό παιχνίδι, την γυµναστική και άλλων 
εξειδικευµένων δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τις ανάγκες, που θα δηµιουργηθούν. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Π1β/Γ.Π. οικ.14951/9-10-2001 (ΦΕΚ 
1397/Β/22-10-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η αναλογία παιδιών 
εξειδικευµένου προσωπικού είναι 2 άτοµα εξειδικευµένο προσωπικό για 25 παιδιά.  

Σύµφωνα µε τα υπογεγραµµένα ήδη συµφωνητικά (250) και τις αναµενόµενες 
εγγραφές (108) για να καλύψουµε την αναλογία απαιτείται το αντίστοιχο προσωπικό, 
ήτοι  είκοσι εννέα άτοµα εξειδικευµένου προσωπικού. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 
αντικαθίσταται και συγκεκριµένα στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού 
Συµβουλίου 33/2006 (Α’ 280) προστίθεται περίπτωση κζ’ ως εξής: «Οι συµβάσεις 
µίσθωσης έργου που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, του 
ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων, καθώς και οι συµβάσεις 
εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαµβάνεται για 
ορισµένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω 
συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών, 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς 
πρόκειται για συµβάσεις που διαρκούν όσο το χρηµατοδοτούµενο έργο και για κάλυψη 
αναγκών που, επειδή συνδέονται µε συγκεκριµένο και σαφώς προσδιορισµένο χρονικά 
έργο και δεν µπορούν να θεωρηθούν πάγιες και διαρκείς».  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι πρόκειται για Εκπαιδευτικό και 
Καλλιτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί στις ∆οµές «Κέντρου ∆ηµιουργικής 
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 συνεχιστεί η λειτουργία των ∆οµών. 

∆εδοµένου ότι εντάχθηκαν στην ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2017-2018 άνω των 250 ωφελούµενοι ενώ 
αναµένεται η ένταξη άλλων 108, µε συνολική δυναµικότητα παιδιών πάνω από 380 
παιδιά  απαιτείται η άµεση πρόσληψη των είκοσι εννέα ατόµων Εκπαιδευτικού – 
Καλλιτεχνικού προσωπικού µε Σύµβαση Ορισµένου Χρόνου ωροµίσθιας 
απασχόλησης µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόµου 4325/2015, 
δεδοµένου ότι πρόκειται για Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό προσωπικό. 

 
Λαµβάνοντας επίσης υπ’όψιν τα ακόλουθα :  
 

1. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 250 συνολικά 
παιδιών στις ∆οµές «Κ∆ΑΠ» ∆ήµου 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. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεµάτων προσωπικού ΟΤΑ και τις 
διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09 
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5. Τις διατάξεις του Π.∆. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως 
ισχύουν µέχρι σήµερα. 

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόµου 4325/2015, 
δεδοµένου ότι πρόκειται για Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό 
προσωπικό. 

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

8. 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 ΚΩ∆ ΟΠΣ  στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του 
ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 5007969. 

9.  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  ΚΩ∆ ΟΠΣ  5008926 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα του ΠΕΠ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΜΟΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ 5007969 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) 
που αφορά σε συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β ΄βαθµού καθώς και των Ν.Π.∆.∆ 
και Ν.Π.Ι.∆ αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του 
συγχρηµατοδοτούµενο ευρωπαϊκού ορογράµµατος «Εναρµόνιση 
Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής »  

11. Την µε αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που 
αφορά σε προσλήψεις προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου και σύναψη συµβάσεων Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων.  

12. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»(φεκ87Α) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν . 

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

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής 
ΠΕ 

05 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
ως 31/08/2018 µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 

∆ασκάλων ΠΕ 03 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
ως 31/08/2018 µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 

Μουσικών  ΠΕ 04 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
ως 31/08/2018 µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 

Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ 04 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
ως 31/08/2018 µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 
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Καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ 
 

04 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
ως 31/08/2018 µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 

Καθηγητές Επιστηµών& 
Περιβάλλοντος (Φυσικοί, 

Χηµικοί, Μαθηµατικοί, Μηχ. 
Περιβάλλοντος, κλπ) 

04 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
ως 31/08/2018 µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 

Καθηγητές Θεατρολογίας 02 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
ως 31/08/2018 µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 

Καθηγητές  Εικαστικών 03 

Από την υπογραφή της σύµβασης και 
ως 31/08/2018 µε δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση 
συνέχισης του προγράµµατος 

ΣΥΝΟΛΑ 29  

 
 
Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού ύψους 58.000,00 

ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.4011 µε τίτλο «Τακτικές Αποδοχές - Αµοιβές προσωπικού 
"Κ∆ΑΠ" ∆ήµου Καλαµάτας»,  και η δαπάνη των εισφορών ύψους 23.200,00 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 ∆ιευθυντής  ∆ιοικητικών  

Παναγιώτης Γαρατζιώτης 

Ο Αντιδήµαρχος 
    Οικονοµίας - Οικονοµικών, & ∆ιοικητικών Θεµάτων 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

 
 

Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Νιάρχος ο οποίος αναφέρει τα εξής : 

 
Επειδή θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν μόνιμες εκπαιδευτικές δομές και οι 
εργαζόμενοι να έχουν σταθερή εργασία, ψηφίζουμε λευκό. 

 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της 
σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και  

- ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων ωρομίσθιου 
Εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» 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: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ΠΕ 05 

Δασκάλων ΠΕ 03 

Μουσικών  ΠΕ 04 

Καθηγητές Αγγλικών ΠΕ 04 

Καθηγητές Πληροφορικής ΠΕ 04 

Καθηγητές Επιστημών& Περιβάλλοντος 
(Φυσικοί, Χημικοί, Μαθηματικοί, Μηχ. 

Περιβάλλοντος, κλπ) 
04 

Καθηγητές Θεατρολογίας 02 

Καθηγητές  Εικαστικών 03 

 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 26.07.2017 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 58.000,00 ευρώ, 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.4011 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές - Αμοιβές προσωπικού 
"ΚΔΑΠ" Δήμου Καλαμάτας»,  και η δαπάνη των εισφορών ύψους 23.200,00 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. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βεργινάδη Μαρία 

  5. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  6. Βουτσής Γεώργιος  
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  7. Γεωργακίλας Κων/νος  

  8. Γυφτέας Ηλίας  

  9. Δημόπουλος Δημήτριος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  11. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  12. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Καρβέλης Γεώργιος  

  15. Κουτίβας Ηλίας 

  16. Λιάππα Χρυσή  

  17. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  18. Μαρινάκης Σαράντος 

  19. Μπάκας Ιωάννης  

  20. Μπασακίδης Νικόλαος  

  21. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  22. Μπεχράκης Σταμάτης  

  23. Μπουζιάνης Παύλος  

  24. Νιάρχος Αναστάσιος  

  25. Ντίντα Παναγιώτα 

  26. Οικονομάκος Δημήτριος  

  27. Πολίτης Δημήτριος  

  28. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  29. Φάβας Γεώργιος   

 
Καλαμάτα, 3 Αυγούστου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

  
  


