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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  18/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  481/2019 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 μ.μ., στην  
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28, 
συνέρχεται στην 18η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την με αριθμ. πρωτ. 43778/25-9-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του Σώματος, ήτοι οι κ.κ. : 1) Πολίτης 
Δημήτριος, Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) 
Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 
7) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη, 10) Δούβας 
Ιωάννης, 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) 
Καραγιάννης Ανδρέας, 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 17) Κουζή Αντωνία 
(Τόνια), 18) Κουκούτσης Δημήτριος, 19) Λαζαρίδης Γεώργιος, 20) Λιάππας Λεωνίδας, 21) 
Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 22) Μαλαπάνη Μαρία, 23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) 
Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 25) Μπάκας Δημήτριος,  26) Μπάκας Ιωάννης, 27) Μπαρούνη 
Μαρία, 28) Μπασακίδης Νικόλαος, 29) Μπεχράκης Σταμάτης, 30) Νιάρχος Αναστάσιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 483 απόφαση), 31) Οικονομάκος Δημήτριος  (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 483 απόφαση), 32) Οικονομάκου Μαρία, 33) Σκοπετέας Αναστάσιος, 34) 
Σταματόπουλος Ευστάθιος, 35) Σωφρονάς Γεώργιος,  36) Τζαμουράνης Βασίλειος,  37)  
Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 38) Φάβας Γεώργιος, 39) Φαββατάς Δημήτριος, 40) Χειλάς 
Παναγιώτης και 41) Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι παρακάτω 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  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων: 1) Αριοχωρίου κ. 
Σκούρας Παναγιώτης και 2) Πλατέος κ. Μαρούλης Σπυρίδων και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος.  

 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 9ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,  στη Δράση «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»  σχολικού έτους 2019-2020.  

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 26-9-2019/ΔΥ σχετική εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, η 
οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:    
 
ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στη Δράση       

«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020 

ΣΧΕΤ:  Το από 12.9.2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του    

Δήμου 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

                Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Παιδείας & Δια 

Βίου Μάθησης, εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης πρόσληψης ενός (1) ΠΕ 

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΥ και ενός (1) ΠΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, μερικής 

τετράωρης απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2020, με δυνατότητα 

ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος της Δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020».  

         Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 

2190/1994, ως ισχύει.    

           Η μισθοδοσία τους θα βαρύνει τους κωδικούς 60.6041.02 και 60.6054.04. 

Αναλυτικά η ανάγκη των παραπάνω προσλήψεων αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση του 

Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

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

των ΟΤΑ συμπεριλαμβάνεται 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 & 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 απόφαση 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 το δυνατόν μεγαλύτερων επιχορηγήσεων για τη στήριξη νέων κοινωνικών δομών, 

όπως είναι τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠμεΑ στο Δήμο μας.  

 

          Στο Δήμο Καλαμάτας αυτή τη στιγμή λειτουργούν οκτώ (8) ΚΔΑΠ και ένα (1) ΚΔΑΠμεΑ, στο 

πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής 

Ζωής» και χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ.  
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Για το έτος 2019-2020, οι εγγραφές στις δομές του δήμου είναι 323 ωφελούμενοι. Σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Π1β/Γ.Π. οικ.14957/9-10-2001 (ΦΕΚ 1397/Β/22-10-2001), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο ΚΔΑΠμεΑ και οι ειδικότητες αυτού 

καθορίζονται από το φορέα ανάλογα με τους εξυπηρετούμενους και το είδος των παθήσεών τους. 

Σύμφωνα με σχετική εισήγηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου, στα ΚΔΑΠ λειτουργούν πέντε 

Εργαστήρια: Φιλαναγνωσίας, Περιβάλλοντος, Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής και Ρομποτικής και 

Τέχνης και Πολιτισμού. Στο τελευταίο εργαστήριο εντάσσονται και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

θεατρικής αγωγής, ενώ προγραμματίζονται και εκδηλώσεις με θεατρικές παραστάσεις 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρ.14 του Ν.4403/2016 η πρόσληψη του 

προσωπικού που απασχολείται κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρ.21 του Ν.2190/1994, όπως 

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

Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και για την καλύτερη υλοποίηση των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ του Δήμου, απαιτείται η άμεση πρόσληψη δύο (2) ατόμων προσωπικού 

με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου τετράωρης απασχόλησης, ειδικότητας ενός Θεατρολόγου ΠΕ και 

ενός Εικαστικού ΠΕ.  

 

H πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρ.21 του Ν.2190/1994, 

ως ισχύει.   

 

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ακόλουθα :  

1. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 323 στις δομές ΚΔΑΠ και «ΚΔΑΠμεΑ» 

Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2019 - 2020. 

2. Τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2019, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη 

για την απασχόληση του εν λόγω προσωπικού. 

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

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

5. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρ.14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016). 

6. Την υπ’ αριθ. 3490/1-7-2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

& Επαγγελματικής Ζωής έτους 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046055 του Ειδικού 

Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΑΔΑ: 

ΨΒΓΥ465ΧΙ8-ΧΝΔ). 

7. Την υπ’ αριθ. 2411/2-7-2019  Απόφαση ένταξης της Πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

& Επαγγελματικής Ζωής έτους 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5047043 του Περιφερειάρχη 

Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΡ8Κ7Λ1-ΑΟΒ) 

8. Τις διατάξεις του άρθρ.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 συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής 

και Οικογενειακής Ζωής».  

9. Την με αριθ. 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» (ΦΕΚ 87Α), όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

  

Α. Έπειτα από τα παραπάνω, προτείνουμε την πρόσληψη με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου,  

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

ΑΤΟΜΩΝ 

ΠΕ Θεατρολόγου 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

01 

ΠΕ Εικαστικών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

01 

 

 

 Β.  Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρ.21 του 

Ν.2190/1994, ως ισχύει.    

 

        Γ. Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού ύψους 10.000,00 ευρώ θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 60.6041.02 με τίτλο «Τακτικές Αποδοχές για δράση ΚΔΑΠ»,  και η δαπάνη των εισφορών 

ύψους 2.500,00 ευρώ θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.05. με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου 

προσωπικού», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019  

και αντιστοίχως του οικ. έτους 2020 ή και των επόμενων ετών, στην περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος και ανανέωσης των συμβάσεων. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

          Ο Διευθυντής Διοικητικών                                            Ο Δήμαρχος Καλαμάτας                                                                                                    

      

                Παύλος Κασσάς                                                   Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος                                                                                                    

 
 
Επί του θέματος εξελίσσεται η εξής διαλογική συζήτηση: 
 

 
Συνάδελφοι εδώ ψηφίζουμε για την πρόσληψη δύο ατόμων, ενός Θεατρολόγου 
ΠΕ και ενός Εικαστικών ΠΕ. Στη συνέχεια, για να ξέρετε, γιατί είχε κάποια απορία 

ο κ. Μάκαρης, θα βγει η προκήρυξη, σχέδιο προκήρυξης  το οποίο θα πάει στο ΑΣΕΠ, θα 
εγκριθεί  ή μπορεί να γίνουν και διορθώσεις και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στον τύπο και θα 
καλεί τους ενδιαφερομένους, όσοι ενδιαφέρονται δηλαδή, να υποβάλλουν αίτηση. Στο σχέδιο 
ανακοίνωσης είναι τα κριτήρια, είναι και η μοριοδότηση, που θα πάει στο ΑΣΕΠ, δηλαδή 
γίνονται με κριτήρια ΑΣΕΠ.  

 
Κύριε Πρόεδρε, λέει ας πούμε ότι το κριτήριο πρότερης εμπειρίας… 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, αφαιρέθηκε. 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Αφαιρέθηκε το πρότερης εμπειρίας;  

 
Αφαιρέθηκε γιατί δεν μπορεί στην εισήγηση, ρώτησα το ΑΣΕΠ, δεν μπορεί να 
μπαίνει αυτό.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Άρα ήταν θετική η παρέμβασή μας. Ευχαριστώ πολύ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εντάξει  κ. Μάκαρη;  
Ορίστε.  

 
 Τα ΚΔΑΠ όντως κάνουνε μια σημαντική δουλειά στην πόλη κλπ. Δεν θέλω 
να πω περισσότερα γι’ αυτό. Υπάρχουν όμως πολλές προκηρύξεις που 

έχουμε κάνει ήδη για δασκάλους και καθηγητές οι οποίες έμπαζαν από παντού. Δεν είχαν ούτε 
τα κριτήρια του ΑΣΕΠ μερικές, έβαζαν φωτογραφικά κάποια εμπειρία σε κάποιους και εκτός 
όλων αυτών είχαμε και τη συνέντευξη η οποία έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στην πρόσληψη η 
οποία έχει αφαιρεθεί απ’ το μεγαλύτερο μέρος του Δημοσίου η συνέντευξη.  
Λοιπόν, όλα αυτά μας έχουνε κάνει λίγο καχύποπτους για το πώς προχωράει όλη αυτή η 
διαδικασία, παρά λέω το θετικό έργο που παράγουν στη δουλειά τους οι συνάδελφοι, γι’ αυτό 
θα ψηφίσουμε Κατά.  

 
Θέλω να σας ενημερώσω, κ. Οικονομάκο, επειδή και μένα με προβλημάτισε η 
εμπειρία, γι’ αυτό ενημερώθηκα από το ΑΣΕΠ. Και αφαιρέθηκε και δεν υπάρχει   

συνέντευξη για την πρόσληψη εδώ. Για να ξέρετε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

 
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής: Διάβασα στην εισήγηση μέσα 
ότι ξαφνικά απαιτείται η πρόσληψη στα ΚΔΑΠ της συγκεκριμένης θέσης, 

έτσι; Αυτό όμως εμείς είχαμε συλλογικά, εδώ και χρόνια δουλεύουμε το πρόγραμμα, είχαμε 
συλλογικά καταρτίσει τις θέσεις. Γιατί ξαφνικά απαιτείται αυτή η θέση και πριν δεν 
απαιτούνταν; Ένα αυτό και δεύτερον, μια άλλη ερώτηση και μέσα αναφέρεται ότι υπάρχουνε 
θέσεις εκπαιδευτικών που δουλεύουνε με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Σε αυτή τη φάση και σ’ 
αυτές τις ηλικίες το να έχεις έναν εξειδικευμένο θεατρολόγο -αν δεν κάνω λάθος, που λέει- δεν 
είναι στα πλαίσια της κοινής εκπαιδευτικής πολιτικής που έχουμε. Αυτό μπορούμε να το 
προσφέρουμε και το προσφέρουμε εμείς από διάφορες δράσεις που έχουμε και με τη Σχολή 
Θεάτρων που έχουμε κάνει για παιδιά κτλ.-κτλ.  

Νομίζω ότι μ’ αυτό τον τρόπο στερούνται σε άλλες σημαντικές ειδικότητες, δείχνει ότι ξαφνικά 
προέκυψε το θέμα, το ζήτημα ενώ πριν, τόσο καιρό, το αγνοούσαμε και δεν υπήρχε, υπάρχουν 
άλλες θέσεις που καλύπτουν την τέχνη και τον πολιτισμό και διερωτάμαι αν αυτό είναι κάτι 
που προέκυψε ρουσφετολογικά την τελευταία στιγμή και έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό 
σας, γιατί δεν νοείται έτσι ξαφνικά να έρχεται τις ημέρες που εμείς ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει 
και έχουμε και τα θέματα των Νομικών Προσώπων, να δούμε ξαφνικά μια θέση για κάποιο 
άτομο που πρέπει να ’ρθει εκεί και που έχει αυτή την ειδικότητα.  

Αυτά δημιουργούνε εύλογες απορίες σε μένα και σε άλλους και έχει συζητηθεί το θέμα και 
στην Καλαμάτα να ξέρετε και θα δούμε τελικά πού θα καταλήξει. Εμείς έχουμε τις διαφωνίες 
μας και τις επιφυλάξεις μας και ψηφίζουμε Κατά.  

 
Λοιπόν, κ. Αντωνόπουλε, η Υπηρεσία των ΚΔΑΠ έκρινε ότι έχει ανάγκη απ’ αυτές 
τις δύο ειδικότητες.  

 
Πώς δεν το έβλεπε τόσο καιρό και ξαφνικά το βλέπει στη μέση της 
χρονιάς; Εξηγήστε τη διαδικασία αυτή.  

 
Κοιτάξτε, πρέπει να ξέρετε, να σας πω, ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών 
που πήραν βάουτσερ και έχουμε ανάγκη απ’ αυτές τις δύο ειδικότητες, σ’ αυτή 

τη φάση. Και γι’ αυτό…  
 
ΦΩΝΗ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η Υπηρεσία λέω των ΚΔΑΠ, και η κα Μαραβά και οι άλλοι, είπαν ότι 
χρειαζόμαστε οπωσδήποτε…  

 
Κοιτάξτε, εμείς στη ΦΑΡΙΣ που συμμετείχαμε και αυτά περνάνε και από τη 
ΦΑΡΙΣ, το ξέρετε, περνάνε και από το Συμβούλιο της ΦΑΡΙΣ, δεν λέχθηκε 

ποτέ από την κα Μαραβά ότι υπάρχει θέμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε γιατί δεν γνωρίζετε. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε μου, ναι, να μάθω, ναι. Πείτε μου να μάθω.  

 
Ακούστε με. Υπάρχουν ΚΔΑΠ που υπάγονται στο Δήμο και εδώ μιλάμε για τα 
ΚΔΑΠ που υπάγονται στο Δήμο, υπάρχουν και ΚΔΑΠ που υπάγονται στην 

Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΑΡΙΣ.  
Με καταλάβατε;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Λοιπόν, σας εξηγώ, δεν είναι εδώ πέρα της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΦΑΡΙΣ, 
είναι για τα άλλα 8 ΚΔΑΠ που υπάγονται στο Δήμο. Έγινα σαφής;  

Λοιπόν, προχωράμε στην ψηφοφορία.  

«Καλαμάτα Μπροστά»;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  «Πρότυπος Δήμος»;  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Ξεκινάμε»;  
 
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  «Πρωτεύουσα Δύναμη»;  
 
 ΣΚΟΠΕΤΕΑΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   «Ανοιχτός Δήμος – Ενεργοί Πολίτες»;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα, Τόπος Ζωής»;  
 
ΚΟΥΖΗ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λαϊκή Συσπείρωση»;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κατά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα, Πόλη Ενωμένη»;  
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Κλάδης Παύλος;  
 
ΚΛΑΔΗΣ:  Υπέρ. 
 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις, μεταξύ των παρόντων 
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δημοτικών συμβούλων με τους συμβούλους της 
πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ», «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ  ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ ΖΩΗΣ»  και «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» και τον κ. Κλάδη 
να τάσσονται ΥΠΕΡ,  και τους συμβούλους  των δημοτικών παρατάξεων «ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» & «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» να τάσσονται ΚΑΤΑ,  
κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
 
Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων προσωπικού, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου τετράωρης απασχόλησης, στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠ» της 
Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2019 
– 2020, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31-08-2020, με δυνατότητα 
ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος,  
των εξής ειδικοτήτων και αριθμού θέσεων: 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

                     ΠΕ  Θεατρολόγου 01 

ΠΕ Εικαστικών 01  

 
η πρόσληψη του οποίου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, ως ισχύει,  

και η δαπάνη για την εν λόγω απασχόλησή του, ύψους  10.000,00 €, θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 60.6041.02 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΚΔΑΠ)»,  και η δαπάνη των 
εισφορών ύψους 2.500,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.05 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ ΚΔΑΠ», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2019 και αντιστοίχως του οικ. έτους 2020 ή και των επόμενων 
ετών σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και ανανέωσης των συμβάσεων,   

βάσει των όσων αναφέρονται στην από 26-09-2019/ΔΥ 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 : 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πολίτης Δημήτριος   1. Αγγελή Μαρία 

  2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) 

  3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  4. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη 

  5. Αναστασόπουλος Χρήστος 

  6. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γκλεγκλέ Ελένη 

  9. Δούβας Ιωάννης 

  10. Δρούγας Παντελής 

  11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  12. Κανάκης Βασίλειος 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 

  14. Κλάδης Παύλος 

  15. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  16. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  17. Κουκούτσης Δημήτριος 

  18. Λαζαρίδης Γεώργιος 

  19. Λιάππας Λεωνίδας 

  20. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  21. Μαλαπάνη Μαρία 

  22. Μαρινάκης Σαράντος 

  23. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  24. Μπάκας Δημήτριος 

  25. Μπάκας Ιωάννης 

  26. Μπαρούνη Μαρία 

  27. Μπασακίδης Νικόλαος 

  28. Μπεχράκης Σταμάτης 

  29. Νιάρχος Αναστάσιος 

  30. Οικονομάκος Δημήτριος 
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  31. Οικονομάκου Μαρία 

  32. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  33. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  34. Σωφρονάς Γεώργιος 

  35. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  36. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  37. Φάβας Γεώργιος 

  38. Φαββατάς Δημήτριος 

  39. Χειλάς Παναγιώτης 

  40. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 07 Οκτωβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 
 
 


