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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  19/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  495/2019 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην  
«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28, 
συνέρχεται στην 19η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 
την με αριθμ. πρωτ. 47683/16-10-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος 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) 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 509 απόφαση), 30) Οικονομάκος Δημήτριος  (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 509 
απόφαση), 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 και 40) 
Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κα Γκλεγκλέ Ελένη.  
 
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: 

 Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Βέργας κ. Κουρεντζής 
Γεώργιος και 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος. 

 Δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος 
Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, απουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου, ο οποίος 
προσέρχεται κατά τη διαδικασία ελέγχου της Δημοτικής Αρχής.  
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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,  μερικής 
τετράωρης απασχόλησης, στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠμεΑ» της Δράσης «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σχολικού έτους 2019 – 2020. 
 
Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών του Δήμου, που ήταν στο φάκελο του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, 
µερικής τετράωρης απασχόλησης, στο πρόγραµµα «Κ∆ΑΠµεΑ» της ∆ράσης 
«Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» σχολικού έτους 2019-
2020» 

ΣΧΕΤ:  Το από 4.10.2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

         Ύστερα από το παραπάνω σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Πρόνοιας, 
εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης πρόσληψης ενός (1) ΠΕ 
Γυμναστή με ειδικότητα Ειδικής Αγωγής, ενός (1) ΤΕ Νοσηλευτή και ενός (1) ΤΕ 
Εργοθεραπευτή, με Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής 
τετράωρης απασχόλησης, από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.8.2020, με 
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος «ΚΔΑΠμεΑ» 
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 δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, θα βαρύνει τους Κ.Α. 
60.6041.03 και  60.6054.06 του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 και 
αντιστοίχως του οικ. έτους 2020 ή και των επόμενων ετών, στην περίπτωση συνέχισης του 
προγράμματος και ανανέωσης των συμβάσεων. 
          Η ανάγκη των παραπάνω προσλήψεων αποτυπώνεται στη σχετική εισήγηση του  
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας & Διοικητικών Υπηρεσιών, που αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ.στ.3 του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 στις 
αρµοδιότητες των ΟΤΑ συµπεριλαµβάνονται η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Κέντρων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε 
Αναπηρίες. Τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Αναπηρίες έχουν ως σκοπό 
τη 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 τη 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.  
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Με την 224/2017 απόφαση 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 το δυνατόν µεγαλύτερων επιχορηγήσεων για την στήριξη νέων 
κοινωνικών δοµών, όπως είναι τα Κ∆ΑΠ και το Κ∆ΑΠµεΑ στον ∆ήµο µας.  

 
         Το Κ∆ΑΠµεΑ λειτουργεί στο ∆ήµο Καλαµάτας, στο πλαίσιο του ανωτέρω 
προγράµµατος της ΕΕΤΑΑ «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» και 
χρηµατοδοτείται µέσω ΕΣΠΑ. Η εν λόγω πράξη έχει ενάριθµο κωδικό πράξης 
2019ΕΠ02610029 για το ΠΕΠ Πελοποννήσου και 2019ΣΕ35510000 για το 
ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ. 

 
Για το έτος 2019-2020, οι εγγραφές στο Κ∆ΑΠµεΑ του ∆ήµου Καλαµάτας είναι 50 

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 Κ∆ΑΠµεΑ και οι ειδικότητες αυτού καθορίζονται από τον φορέα ανάλογα 
µε τους εξυπηρετούµενους και το είδος των παθήσεών τους. Σύµφωνα µε σχετική εισήγηση 
της ∆ιευθύντριας της δοµής Κ∆ΑΠµεΑ, µετά την ολοκλήρωση των εξατοµικευµένων 
αξιολογήσεων των ωφελουµένων είναι αναγκαία η περαιτέρω στελέχωση του Κ∆ΑΠµεΑ µε 
την ειδικότητα του Εργοθεραπευτή, Γυµναστή µε ειδικότητα ειδικής αγωγής και του 
Νοσηλευτή.  

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016, η 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 προσωπικού, τριών (03) ατόµων µε Σύµβαση 
Ορισµένου Χρόνου, µερικής τετράωρης απασχόλησης. H πρόσληψη θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, ως 
ισχύει.   

 
Λαµβάνοντας επίσης υπ’ όψιν τα ακόλουθα :  

1. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 50 ΑΜΕΑ στη ∆οµή «Κ∆ΑΠµεΑ» ∆ήµου 
Καλαµάτας για το σχολικό έτος 2019 - 2020. 

2. Τον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 2019, 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 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 και Επαγγελµατικής Ζωής έτους 2019-2020» µε κωδικό ΟΠΣ 5046055 
του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Τοµεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου (Α∆Α: ΨΒΓΥ465ΧΙ8-ΧΝ∆) 

7. Την υπ’ αριθ. 2409/2-7-2019 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής, έτους 2019-2020» µε κωδικό ΟΠΣ 5047044 
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (Α∆Α: ΨΓ0Ψ7Λ1-Ρ9A) 

8. 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 προγράµµατος «Εναρµόνιση 
Επαγγελµατικής και Οικογενειακής Ζωής».  
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9. Την µε αριθ. ∆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.  

10. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν. 

  
Α. Έπειτα από τα παραπάνω, προτείνω την πρόσληψη τριών (3) ατόµων µε 

συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µερικής τετράωρης 
απασχόλησης, κατά ειδικότητα και θέση των κάτωθι: 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

 ΠΕ Γυµναστών µε ειδικότητα 
Ειδικής Αγωγής 

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 
31.8.2020, µε δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης 

του προγράµµατος 

01 

 ΤΕ Νοσηλευτών 

Από την υπογραφή της σύµβασης έως 
31.8.2020, µε δυνατότητα ανανέωσης 
ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης 

του προγράµµατος 

01 

ΤΕ Εργοθεραπευτών 

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 
άρθρου 21 του Ν.2190/1994, ως ισχύει.    
 
       Γ. Η δαπάνη για την απασχόληση του ανωτέρου προσωπικού ύψους έως 9.000,00 
ευρώ για το έτος 2019 θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6041.03 µε τίτλο «Τακτικές Αποδοχές 
Κ∆ΑΠΜΕΑ» και η δαπάνη των εισφορών ύψους έως 2.000,00 ευρώ για το έτος 2019 
θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.06 µε τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Κ∆ΑΠΜΕΑ», του 
σκέλους των εξόδων του εγκεκριµένου Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019, ενώ 
αντίστοιχη δαπάνη θα εγγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2020 ή και των επόµενων ετών, στην περίπτωση συνέχισης του 
προγράµµατος και ανανέωσης των συµβάσεων. 
 

 

 

Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος 
Σαράντος Μαρινάκης 

 
 

Ο Διευθυντής Διοικητικών 
 
 

Παύλος Κασσάς 

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας 
& Διοικητικών Υπηρεσιών 

 
Σαράντος Μαρινάκης 

 
 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαρινάκης έχει το λόγο. 
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Όπως η εισήγηση έχει διανεμηθεί, κ. Πρόεδρε, από τη Διεύθυνση Διοικητικού 
και το Τμήμα Προσωπικού. 

Απαιτούνται: ένας γυμναστής με ειδικότητα ειδικής αγωγής, ένας νοσηλευτής και ένας 
εργοθεραπευτής, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, τετράωρης απασχόλησης έως 31/8/2020. Η 
διαδικασία θα γίνει μέσω του 2190 του ’94 μέσω ΑΣΕΠ και το κόστος και οι ασφαλιστικές 
εισφορές των εργαζομένων θα βαρύνουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. 

 
Υπάρχει ερώτηση; 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, μια ερώτηση: Μέσω ΑΣΕΠ ή με βάση τα κριτήρια του ΑΣΕΠ; 
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Με ΑΣΕΠ. Όχι κριτήρια, με τον ΑΣΕΠ. Το λέει σαφέστατα η εισήγηση. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Έχετε κάτι υπόψη σας κ. Κοσμόπουλε; 

 
Μου επιτρέπετε να συμπληρώσω; Θα γίνει όπως έγινε την άλλη φορά, εάν 
ενθυμείστε. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ενθυμούμαι γιατί δεν ήμουνα. 

 
Αα δεν ήσουν. Συγνώμη.  
Στέλνεται η προκήρυξη επάνω στον ΑΣΕΠ, εγκρίνεται, έρχεται κάτω, 

δημοσιεύεται στις εφημερίδες και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση. 
 
…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) Ποιος ελέγχει ακριβώς; Ποιος ελέγχει 
με ενδιαφέρει. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ΑΣΕΠ επάνω. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ρωτάω. Τελείωσε. 

 
Κύριε συνάδελφε, είναι σαφέστατο, η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του 2190 του ’94. 

 
Λοιπόν, είναι αδιάβλητες.  
Να προχωρήσουμε; Μια ερώτηση ο κύριος… 

 
Τα κριτήρια αυτά, οι ειδικότητες, ακριβώς έτσι όπως περιγράφονται, από πού 
απορρέουν; 

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Απορρέουν από τις ανάγκες λειτουργίας. 

 
Δηλαδή το καθορίζει, ζητάει το ΚΔΑΠμεΑ και λέει: θέλω έναν γυμναστή με 
αυτά και έναν νοσηλευτή με αυτά τα κριτήρια; 

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Εγώ τουλάχιστον τώρα μαθαίνω, η εισήγηση είναι από την κα Μαραβά.  

 
Η κα Μιχαλοπούλου Ελένη είναι η κοινωνική λειτουργός και είναι η Διευθύντρια 
του ΚΔΑΠμεΑ και είπε ότι έχουμε ανάγκη από αυτές τις ειδικότητες. Και ανάθεσε 

στην κα Μαραβά να φτιάξει την εισήγηση. 
 
Μπορώ να συμπληρώσω κάτι, κ. Πρόεδρε; Μπορεί να διευκολύνω τον 
Βασίλη γιατί όσο είχα ασχοληθεί…  

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, Βασίλη, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και ένας μόνο γυμναστής 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ:  
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Ειδικής Αγωγής ή μία νοσηλεύτρια πολλές φορές δεν φτάνει γιατί υπάρχουν και ειδικές 
κατηγορίες, υπάρχουν παιδιά με πολύ σοβαρά προβλήματα που ξέρεις πάντα δεν φτάνει το ένα 
άτομο. Ίσως θα μπορούσαμε να πάμε και σε περισσότερες προσλήψεις η αλήθεια είναι, γιατί 
δεν προλαβαίνει το ένα παιδί γιατί μπορεί να πάθει μία κρίση εκείνη τη στιγμή και να 
απασχοληθεί ο γυμναστής ή η νοσηλεύτρια. Και τα υπόλοιπα που είναι εκεί ποιος θα τα 
φροντίσει; Γι’ αυτό οι ανάγκες είναι συνέχεια στα ΚΔΑΠμεΑ, είναι μεγάλες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, συμφωνώ. 

 
Εγώ δεν αναφέρθηκα για την αναγκαιότητα, είπα την περιγραφή της 
ειδικότητας ποιος την καθορίζει. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Απλώς… ναι, απλώς εσύ ξέρεις τι λες. 

 
Η κα Κουζή. 
 

Και σε συνέχεια αυτού που ζήτησε ο κ. Τζαμουράνης, δηλαδή ποιος το εισηγείται, 
είναι και πότε το εισηγείται, γιατί μία Δομή δεν μπορεί να στελεχώνεται τέλη 

Οκτώβρη. Δηλαδή, στο τέλος του έτους δεν γίνονται πέντε δεδομένα πράγματα; Γιατί την 
προηγούμενη φορά ψηφίσαμε για το ΚΔΑΠ το κανονικό, όχι το ΑμεΑ. Τώρα ψηφίζουμε για το 
ΚΔΑΠμεΑ. Δεν πρέπει αυτά να δρομολογούνται προκειμένου το ’19-’20 έτος εκπαιδευτικό να 
είναι στελεχωμένο; Πότε είναι η εισήγηση της κας Μαραβά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος. 

 
Να πω ότι οι θέσεις που προκύπτουν είναι ανάλογα με τη συμμετοχή. Δηλαδή 
έχουμε συμμετοχή στα ΚΔΑΠ, τα απλά - ΚΔΑΠμεΑ, οτιδήποτε, προκύπτουν και 

θέσεις. 30 άτομα συμμετοχή 1 θέση προέκυψε. Από τη θέση που προέκυψε προτείνουν αυτοί 
οι εκπαιδευτικοί που είναι εκεί τι εργαστήρια θα κάνουν στα παιδιά, τι, προς ποια κατεύθυνση 
θα τα κατευθύνουν τα παιδιά.  
Οπότε έτσι, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσους εκπαιδευτικούς θα χρειαστούμε διότι δεν 
ξέρουμε πόσες θέσεις θα έχουμε του χρόνου. Οπότε κάθε χρόνο προκύπτει και επίσης να 
προσθέσω… με τις εγγραφές. 

Επίσης να προσθέσω ότι όσον αφορά τα ΚΔΑΠμεΑ ήδη κινείται η διαδικασία προκειμένου να 
αγοραστεί ένα όχημα που να είναι κατάλληλο για τις μετακινήσεις τις δικές τους και να 
μπορούν να κάνουν και εκδρομές. Τρέχει η διαδικασία αυτή, σήμερα μάλιστα το είδα πάλι με 
τον κ. Λεβεντάκη και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε σημείο να προκηρύξουμε τη 
διαδικασία όλη αυτή στην αγορά για να πάρουμε το αυτοκίνητο. 

 
Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, συνάδελφοι;  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πίστωση έχει το Πρόγραμμα; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν: «Καλαμάτα Μπροστά»; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρότυπος Δήμος»; 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Υπέρ. 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΖΗ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Ξεκινάμε»;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Πρωτεύουσα Δύναμη»;  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανοιχτός Δήμος»; 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα Τόπος Ζωής»; 
 
ΚΟΥΖΗ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λαϊκή Συσπείρωση»; 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Καλαμάτα - Πόλη Ενωμένη»; 
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών»; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 
 
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, καθώς και το αποτέλεσμα 
της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ», 
«ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ», «ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΟΠΟΣ 
ΖΩΗΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» & «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» και ο κ. 
Κλάδης και  

 ΚΑΤΑ τάσσονται οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 
Εγκρίνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων προσωπικού, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής τετράωρης απασχόλησης, στο πρόγραμμα 
«ΚΔΑΠμεΑ» της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» 
σχολικού έτους 2019 – 2020, χρονικής διάρκειας 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: 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

 ΠΕ Γυμναστών με ειδικότητα Ειδικής Αγωγής 01 

 ΤΕ Νοσηλευτών 01  

ΤΕ Εργοθεραπευτών 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 απασχόληση του προσωπικού, θα βαρύνει τον Κ.Α. 
60.6041.03 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) προσωπικού ορισμένου χρόνου»,  και 
η δαπάνη των εισφορών θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.6054.06 με τίτλο «Εργοδοτικές 
εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού», του σκέλους των εξόδων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 και αντιστοίχως του οικον. έτους 2020 ή και 
των επόμενων ετών σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος και ανανέωσης των 
συμβάσεων,   

βάσει των όσων αναφέρονται στη σχετική 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 : 

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. Δούβας Ιωάννης 

  9. Δρούγας Παντελής 

  10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  11. Κανάκης Βασίλειος 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας 

  13. Κλάδης Παύλος 

  14. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  15. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  16. Κουκούτσης Δημήτριος 
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  17. Λαζαρίδης Γεώργιος 

  18. Λιάππας Λεωνίδας 

  19. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  20. Μαλαπάνη Μαρία 

  21. Μαρινάκης Σαράντος 

  22. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  23. Μπάκας Δημήτριος 

  24. Μπάκας Ιωάννης 

  25. Μπαρούνη Μαρία 

  26. Μπασακίδης Νικόλαος 

  27. Μπεχράκης Σταμάτης 

  28. Νιάρχος Αναστάσιος 

  29. Οικονομάκος Δημήτριος 

  30. Οικονομάκου Μαρία 

  31. Σκοπετέας Αναστάσιος 

  32. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  33. Σωφρονάς Γεώργιος 

  34. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  35. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  36. Φάβας Γεώργιος 

  37. Φαββατάς Δημήτριος 

  38. Χειλάς Παναγιώτης 

  39. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 31 Οκτωβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 


