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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  28/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  547/2017 

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 23η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο 
Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 28η/2017 συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 48111/18-11-2017 
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. 557 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργινάδη Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) 
Γεωργακίλας Κων/νος, 10) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 11) Γυφτέας Ηλίας, 12) Δημητρούλιας 
Γεώργιος, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 15) Καμβυσίδης Ιωάννης, 
16) Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 555 απόφαση), 17) 
Καραγιάννης Ανδρέας, 18) Καρβέλης Γεώργιος, 19) Κουτίβας Ηλίας, 20) Λιάππα Χρυσή, 21) 
Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 22) Μαρινάκης Σαράντος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 25) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 26) Μπεχράκης 
Σταμάτης, 27) Μπουζιάνης Παύλος, 28) Μπούχαλης Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 547 απόφαση), 30) Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Ντίντα Παναγιώτα, 
32) Οικονομάκος Δημήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 553 απόφαση), 33)  Πολίτης 
Δημήτριος, 34) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 35) Φάβας Γεώργιος, 36) Φαββατάς Δημήτριος και 
37) Χριστόπουλος Ιωάννης.   
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βουτσής Γεώργιος, 2) 
Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας)  και 4) 
Οικονομάκου Μαρία.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 
 
• Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία και 2) Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι οποίοι 
παραβρίσκονται 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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……………………………………………………………………………………………………………... 

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ζητάει και το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται να συζητηθεί μαζί με τα 

τακτικά θέματα, το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του,  

με τίτλο : 

Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 446/2017 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα ΚΔΑΠμεΑ της Δράσης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»  σχολικού έτους 2017 – 2018. 

 
Η από 23/10/2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου 
της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου, αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

 

ΘΕΜΑ: «Συµπλήρωση - τροποποίηση της 446/2017 Α∆Σ αναφορικά 
µε πρόσληψη προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, στο 
πρόγραµµα «Κ∆ΑΠµεΑ» της ∆ράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018». 
 

 

Ο Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Πολίτης εισάγει 
το θέµα εκτός της ηµερήσιας διάταξης  µε θέµα «Συµπλήρωση της 446/2017 
Α∆Σ αναφορικά µε Πρόσληψη προσωπικού, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου 
Χρόνου, στο πρόγραµµα «Κ∆ΑΠµεΑ» της ∆ράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και 
επαγγελµατικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 2018».και λέγει ότι : 
 

Κατόπιν επικοινωνίας µε το ΑΣΕΠ, που διεξήχθη µετά την έκδοση της 
πρόσκλησης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µας ζητήθηκε –προκειµένου να εγκρίνει την 
προκήρυξη- να συµπληρώσουµε την 446/2017 απόφασή µας ως προς τον χρόνο 
απασχόλησης του ωροµίσθιου προσωπικού. ∆εδοµένου ότι όσο καθυστερεί η έγκριση 
της προκήρυξης από το ΑΣΕΠ τόσο καθυστερεί και η υλοποίηση του προγράµµατος, 
παρακαλούµε για την άµεση συζήτηση του θέµατος. 

 
Σηµειώνεται ότι, 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 και το 
Κ∆ΑΠµεΑ στον ∆ήµο µας.  

 
Με την 446/2017 απόφασή µας, ζητήσαµε την 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.   

 
Πιο συγκεκριµένα, προτείναµε την πρόσληψη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου πλήρης 
απασχόλησης κατά ειδικότητα και θέση των κάτωθι: 
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ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
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 

∆Ε 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 

 
και 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 

ΔΕ Οδηγών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

02 
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Προτείνουµε τη συµπλήρωση της 446/2017 απόφασης, ως κάτωθι: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟ

ΛΗΣΗΣ 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής 

Αγωγής  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

02 04 

ΠΕ Δασκάλων  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

01 04 

ΤΕ Εργοθεραπευτών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

02 04 

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

02 04 

ΤΕ Λογοθεραπευτών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

01 04 

ΔΕ Εκπαιδευτών  

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

04 04 

ΔΕ Οδηγών 

Από την υπογραφή της σύμβασης έως 

31.8.2018, με δυνατότητα ανανέωσης ή 

παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 

προγράμματος 

02 02 

 

Η τετράωρη απασχόληση θα είναι καθηµερινά τις ώρες 15:00-19:00 για έναν Καθηγητή 
Φυσικής Αγωγής, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, και δύο Εκπαιδευτές και από τις 
16:00-20:00 για έναν Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, ∆ασκάλο, Εργοθεραπευτή, 
Φυσιοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή και δύο Εκπαιδευτές,  ενώ οι ∆Ε Οδηγοί θα 
απασχοληθούν ο ένας 13:00-15:00 και ο έτερος 19:00-21:00. 

Σηµειώνεται, ότι εάν παρουσιασθεί ανάγκη από το πρόγραµµα, οι ώρες απασχόλησης 
του ωροµισθίου προσωπικού ενδέχεται να αυξηθούν.  

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 "Κ∆ΑΠ" ∆ήµου 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 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πολίτη ορίστε. 

 
Το θέμα που έρχεται ως θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως, είναι η συμπλήρωση και 
η τροποποίηση της 446/2017 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που 

αφορούσε την πρόσληψη προσωπικού για τα ΚΔΑΠμεΑ. Στην προηγούμενη απόφαση που 
πήραμε, δεν συμπεριλάβαμε τις ώρες απασχόλησης του προσωπικού και προχθές σε 
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με το ΑΣΕΠ, μας είπαν ότι πρέπει να βάλουμε και τις ώρες 
απασχόλησης. Και ερχόμαστε τώρα με την εισήγησή μας αυτή να ζητήσουμε την έγκριση για 
τις ώρες απασχόλησης που θα απασχολείται το προσωπικό. Αυτό βέβαια, οι ώρες, δεν είναι 
σταθερές γιατί εάν οι γονείς ζητήσουν περισσότερες ώρες γυμναστικής, οι ώρες των 
γυμναστών θα αυξηθούν. Τέλος πάντων, αυτό μας ζήτησαν. Γι’ αυτό παρακαλώ να εγκρίνετε 
τις ώρες απασχόλησης όπως αναφέρονται στην εισήγηση για να μην καθυστερήσει η 
υλοποίηση του προγράμματος ΚΔΑΠμεΑ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε; Κύριε Μάκαρη; 
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Νομίζω ότι είναι τυπικό θέμα, να προχωρήσουμε στη διαδικασία. Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο; 

 
Μιας και κατά κάποιο τρόπο είναι και ένα ζήτημα παιδείας, θα θέλαμε να κάνουμε 
μια παρατήρηση εκ των προηγουμένων. Ζήσαμε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα 

ρατσιστικό παραλήρημα με την ερώτηση του εκπροσώπου της ακροδεξιάς στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Η απάντηση… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα μιλήστε αν θέλετε. 

 
Η απάντηση που δώσατε, ότι δόθηκε ο χώρος γιατί πρέπει να δίνεται σε όλους, 
είναι απαράδεκτη. Αυτές οι απόψεις… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός θέματος. Παρακαλώ, παρακαλώ, έχουμε τελειώσει με αυτά. 

 
Αυτές οι απόψεις που διατυπώθηκαν, είναι βαθύτατα ρατσιστικές και πρέπει να 
απομονώνονται τόσο εκτός όσο και εντός του Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι το 

οποίο δεν κάνετε ούτε η παράταξη της πλειοψηφίας και πολύ περισσότερα δεν κάνουν και οι 
παρατάξεις της μειοψηφίας και της κεντροαριστεράς. Και λυπούμαστε γι’ αυτά. 

 
Ευχαριστώ.  

Ψηφοφορία.  

Ο κ. Μάκαρης υπέρ. 

 
Δεν συμφωνώ με την καταγγελία του συνάδελφου του Νιάρχου, γιατί το είπα 
πολύ εύστοχα και οι εντυπώσεις είναι περιττές. 

 
Είναι εκτός θέματος, είναι εκτός θέματος. 
Κύριε Νιάρχο το ψηφίζετε το θέμα αυτό; 

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χριστόπουλε; 
 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπέρ ψηφίζουμε κ. Πρόεδρε, μόνο μια διευκρίνιση να κάνουμε.  
Ο κ. Νιάρχος γνωρίζει πολύ καλά τον κανονισμό, ότι ο κ. Μπρεδήμας 

προηγήθηκε της τοποθέτησης του κ. Δημητρούλια, επομένως δεν μπορούσε να τοποθετηθεί. 
Επομένως κρίνει εξ ιδίων νομίζω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δημητρούλια; 
 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Καθηγητές τρεις και κάθε πατρίς. Υπέρ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βγενή. 

 
Εάν και δεν έχουμε γνώση γιατί δεν έχει έρθει ούτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
επειδή είναι διαδικαστικό, σεβόμενος τη γνώμη του κ. Πολίτη, ναι. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αλούπης; 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Υπέρ. 
Ομόφωνα. 

 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτή διατάξεις,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.   Εγκρίνει τη συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 446/2017 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικής με την πρόσληψη προσωπικού, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πρόγραμμα «ΚΔΑΠμεΑ» της Δράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2017 – 
2018», ως προς τις ώρες απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού, σύμφωνα 
με όσα αναφέρονται στην από 23/10/2017 εισήγηση του Τμήματος 
Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών του 
Δήμου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και 
συγκεκριμένα ως εξής: 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΩΡΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής  02 04 

ΠΕ Δασκάλων  01 04 

ΤΕ Εργοθεραπευτών 02 04 

ΤΕ Φυσιοθεραπευτών 02 04 

ΤΕ Λογοθεραπευτών 01 04 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΓΕΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΔΕ Εκπαιδευτών  04 04 

ΔΕ Οδηγών 02 02 

 

Η τετράωρη απασχόληση θα είναι καθημερινά τις ώρες 15:00-19:00 για έναν 
Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, και δύο 
Εκπαιδευτές και από τις 16:00-20:00 για έναν Καθηγητή Φυσικής Αγωγής, 
Δασκάλο, Εργοθεραπευτή, Φυσιοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή και δύο 
Εκπαιδευτές,  ενώ οι ΔΕ Οδηγοί θα απασχοληθούν ο ένας 13:00-15:00 και ο 
έτερος 19:00-21:00. 

Σημειώνεται, ότι εάν παρουσιασθεί ανάγκη από το πρόγραμμα, οι ώρες 
απασχόλησης του ωρομισθίου προσωπικού ενδέχεται να αυξηθούν.  

 
 
ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 446/2017 προηγούμενη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 
 
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. Αλούπης Παναγιώτης  

  3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  5. Βγενής Χαράλαμπος 

  6. Βεργινάδη Μαρία  

  7. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  8. Γεωργακίλας Κων/νος  

  9. Γιαννόπουλος Παναγιώτης  

  10. Γυφτέας Ηλίας  

  11. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  12. Δημόπουλος Δημήτριος  

  13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  14. Καμβυσίδης  Ιωάννης  

  15. Καραγιάννης Ανδρέας  

  16. Καρβέλης Γεώργιος  

  17. Κουτίβας Ηλίας 

  18. Λιάππα Χρυσή  

  19. Μάκαρης Εμμανουήλ –Λεονάρδος  
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  20. Μαρινάκης Σαράντος  

  21. Μπάκας Ιωάννης  

  22. Μπασακίδης Νικόλαος  

  23. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία  

  24. Μπεχράκης Σταμάτης  

  25. Μπουζιάνης Παύλος  

  26. Μπούχαλης Δημήτριος  

  27. Νιάρχος Αναστάσιος  

  28. Ντίντα Παναγιώτα 

  29. Πολίτης Δημήτριος  

  30. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  31. Φάβας Γεώργιος   

  32. Φαββατάς Δημήτριος 

  33. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Καλαμάτα, 31 Οκτωβρίου 2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


