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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  10/2022  

ΑΠΟΦΑΣΗ  25/2022  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:15, συνέρχεται  στην 

υπ΄ αριθμ. 10/2022 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, η οποία 

πραγματοποιείται  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων,  στο Δημοτικό  Κατάστημα της οδού 

Αθηνών 99 (ισόγειο Α΄ κτιρίου), και με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 

σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, μετά την με αριθμ. πρωτ. 54881/10-6-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία 

επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα (μέσω zoom), 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 4)  Αλεξόπουλος 

Ιωάννης, 5) Γαϊτάνης Φώτιος (μέσω zoom), 6)  Διασάκος Σπυρίδων (μέσω zoom), 7) 

Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 8) Καλογεροπούλου Παναγιώτα (μέσω zoom), 9) Κουφαλάκου 

Ευαγγελία (μέσω zoom),   10) Μπάμπαλη  Αικατερίνη (μέσω zoom), 11) Τσαλίκης Δημήτριος, 

12) Τσώλης Ηλίας (μέσω zoom) και 13) Χαχής Ευάγγελος.  

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Βασιλοπούλου Παναγιώτα και 2) Χουσέας 

Σταύρος. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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…………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση όρων συμφωνητικού μίσθωσης, που αφορά την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του 
Δήμου Καλαμάτας, από την ΕΡΤ – ΑΕ, για τη στέγαση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Καλαμάτας. 

Το με αριθμ. πρωτ. 49388/25-05-2022 έγγραφο του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου  και τα διαβιβαζόμενα με αυτό αίτημα 
της  ΕΡΤ – ΑΕ και σχέδιο συμφωνητικού μίσθωσης, τα οποία ήταν στο φάκελο του θέματος     
και έχουν αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση, έχουν αναλυτικά ως εξής:  
  

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση αιτήματος ανανέωσης συμφωνητικού μίσθωσης. 

   

Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ. (Δ/νσης Οικονομικών) 41798/05.05.2022 αίτημα της Ανώνυμης 

Εταιρίας, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΕΡΤ – Α.Ε.), που αφορά την 

ανανέωση του συμφωνητικού μίσθωσης του κτιρίου Κ11, το οποίο βρίσκεται στο Ανατολικό Κέντρο 

καθώς και το σχέδιο συμφωνητικού μίσθωσης, προκειμένου να λάβει απόφαση το Συμβούλιο της 

Κοινότητας Καλαμάτας. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 

- το εν λόγω με αριθμ. πρωτ. 2022/55/4-5-2022  (αριθμ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 
41798/05.05.2022) αίτημα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης Α.Ε.  (ΕΡΤ Α.Ε.) 
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- το σχετικό σχέδιο συμφωνητικού μίσθωσης:  
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ρ/Σ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΡΤ Α.Ε. 

 

    Στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σήμερα την …………του μηνός…………….2022, μεταξύ αφενός της 

Ανώνυμης Εταιρίας, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (ΕΡΤ – Α.Ε.), με 

Α.Φ.Μ. 997476074, ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 432 – Αγία 

Παρασκευή Αττικής) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθμ. ….. απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ – Α.Ε. της …../…./2022, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

αυτής κο ………………………….., η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «η μισθώτρια» και αφ’ ετέρου ο 

Δήμαρχος Καλαμάτας Αθανάσιος Π. Βασιλόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί νόμιμα για την υπογραφή 

του παρόντος τον Δήμο Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα, στην οδό Αθηνών αριθμ. 99, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……….. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, καλούμενος 

εφεξής «ο Εκμισθωτής», συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής: 

 

    Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει στην αποκλειστική του 

κυριότητα, νομή και κατοχή το ιδιόκτητο κτίριο που απεικονίζεται στην από 11/11/1988 κάτοψη της 

Διεύθυνσης Δομικών και Η/Μ Έργων της ΕΡΤ - Α.Ε., που προσαρτάται στο παρόν, στο οποίο 

στεγάζεται ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της ΕΡΤ - Α.Ε., δυνάμει του από 01.12.2015 Συμφωνητικού 

Μίσθωσης καθώς και της από 21.01.2016 Πρόσθετης Πράξης του ανωτέρω Συμφωνητικού 

Μίσθωσης, μεταξύ της ΕΡΤ - Α.Ε. και του Δήμου Καλαμάτας, τα οποία έχουν λήξει. 

 

   Ήδη με το παρόν συμφωνητικό ο Εκμισθωτής, εκμισθώνει το ανωτέρω ακίνητο στην πρώτη των 

συμβαλλομένων μισθώτρια ΕΡΤ - Α.Ε., με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες. 

 

1. Το μίσθιο θα χρησιμοποιείται για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ραδ/κού Σταθμού 

Καλαμάτας της ΕΡΤ - Α.Ε. και αποκλείεται η παραχώρηση της χρήσεως του σε τρίτο. 

Επιπροσθέτως, ο εκμισθωτής δηλώνει ότι έχει στην διάθεση στης ΕΡΤ - Α.Ε. και το 

παραπλεύρως του μισθίου με τις εγκαταστάσεις του Ρ/Σ ΕΡΑ Καλαμάτας, ανεξάρτητο κτίριο 

ειδικά διαμορφωμένο για εγκατάσταση και λειτουργία τηλεοπτικού studio, για να το 

λειτουργεί η μισθώτρια οποτεδήποτε, κατά την ελεύθερη κρίση της. 

 

2. Ως μίσθωμα συμφωνείται η διάθεση από την  ΕΡΤ - Α.Ε. διαφημιστικού χρόνου που θα 

αφορά είτε στη διαφημιστική προβολή της πόλης είτε στις ποικίλες καλλιτεχνικές ή 

αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων. Συγκεκριμένα: 

 

Α. Τη μετάδοση ετησίως: 

i. μέχρι εκατό (100) συνολικά διαφημιστικών μηνυμάτων, διάρκειας έως 25’’ του 

καθενός εξ αυτών, από τα κανάλια της ΕΡΤ - Α.Ε., για την προβολή αξιόλογων 

εκδηλώσεων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του. Διευκρινίζεται ότι σε 

περίπτωση που το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών, ή μέρους αυτού αφορά στο 

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού, μεταδίδονται επιπροσθέτως των οριζομένων στην 

παράγραφο 2 i του παρόντος άρθρου. 

ii. εκατό 100 συνολικά διαφημιστικών ραδιοφωνικών μηνυμάτων, διάρκειας έως 30’’ 

του καθενός απ’ αυτά, τον περιφερειακό Σταθμό Καλαμάτας της ΕΡΤ - Α.Ε.  

 

Β. Να αναλάβει η ΕΡΤ χορηγός επικοινωνίας: 

i. Του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με τη μετάδοση πενήντα (50) συνολικά 

τηλεοπτικών μηνυμάτων διάρκειας 25’’, από τα τηλεοπτικά κανάλια της και πέντε (5) 
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ραδιοφωνικών μηνυμάτων ημερησίως από τους Περιφερειακούς Ραδιοφωνικούς 

Σταθμούς της ΕΡΤ - Α.Ε. Καλαμάτας, Πύργου, Τρίπολης και Πάτρας, δυο ημέρες προ 

της έναρξης του Φεστιβάλ και κατά τη διάρκεια αυτού. 

ii. Των περιοδειών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (ΔΗΠΕΘΕ) Καλαμάτας, με τα 

θεατρικά έργα που θα παρουσιάζει ανά την Ελλάδα. Ειδικότερα, ο κάθε 

Περιφερειακός Σταθμός της ΕΡΤ - Α.Ε. που εδρεύει και λειτουργεί στις πόλις τις 

οποίες θα επισκεφθεί το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, ή βρίσκεται εντός εμβέλειας του, θα 

μεταδίδει ραδιοφωνικό μήνυμα διαρκείας έως 25’’, πέντε (5) φορές την ημέρα και 

για συνολικό διάστημα τριών (3) ημερών  - την ημέρα της παράστασης και των δύο 

προηγούμενων – με την ένδειξη «Χορηγός Επικοινωνίας ΕΡΤ – Α.Ε.». Την ευθύνη για 

την έγκαιρη παράδοση του διαφημιστικού υλικού στους περιφερειακούς σταθμούς 

έχει το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας. 

    

   Η μετάδοση των διαφημιστικών αυτών μηνυμάτων θα γίνεται αποκλειστικά εντός του 

έτους που αφορά το μίσθωμα. Σε περίπτωση που σε κάποιο έτος δεν γίνει χρήση όλου του 

αριθμού των διαφημιστικών μηνυμάτων τα οποία συμφωνούνται με την παρούσα, αυτά 

δεν μεταφέρονται σε επόμενο έτος. 

     

3. Η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται για επτά (7) χρόνια, αρχομένη την 

…./…./2022 και λήγουσα την …./…./2029. 

4.  Μετά  τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, εφόσον η ΕΡΤ - Α.Ε. εξακολουθεί να παραμείνει 

στο μίσθιο και μετά την λήξη αυτής, θα εξακολουθούν να ισχύουν τα συμφωνηθέντα με το 

παρόν Συμφωνητικό. 

5. Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ του ΟΓΑ που αναλογεί στο μίσθωμα, τα τέλη ύδρευσης 

και τα Δημοτικά Τέλη βαρύνουν την ΕΡΤ – Α.Ε. 

6. Η μισθώτρια βαρύνεται με τις δαπάνες καταναλώσεως ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος, τις 

δαπάνες ψύξεως και θερμάνσεως και με τις δαπάνες κοινοχρήστων χώρων και 

εγκαταστάσεων του κτιρίου, όπου ευρίσκεται το μίσθιο και που αναλογούν σε αυτό, καθώς 

και με οποιαδήποτε άλλη δαπάνη που θα έχει σχέση με τη χρήση του μισθίου και θα 

βαρύνει κατά τον νόμο τη μισθώτρια. 

7. Η μισθώτρια εδήλωσε ότι έλαβε γνώση του Κανονισμού του κτιρίου και του καταλλήλως 

διαμορφωμένου μισθίου για τη στέγαση του Ραδιοφωνικού Σταθμού Καλαμάτας της ΕΡΑ 

και ανέλαβε την υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τον κανονισμό και να διατηρεί το 

μίσθιο κατάλληλο για τον σκοπό που προορίζεται από τον Δήμο Καλαμάτας και την ΕΡΤ – 

Α.Ε. δια του παρόντος. 

8. Ο εκμισθωτής υπόσχεται ότι το μίσθιο είναι ελεύθερο από κάθε πραγματικό ή νομικό 

ελάττωμα, το οποίο καθ’ οιονδήποτε τρόπο στερεί ή κωλύει τη χρήση του και ότι έχει όλες 

τις ιδιότητες που απαιτούνται για τη συμφωνημένη χρήση του. Η μισθώτρια υποχρεούται 

να κάνει επιμελημένη χρήση του μισθίου και να αποκαθιστά κάθε βλάβη ή φθορά του, 

καθώς και των εγκαταστάσεων του, που δεν οφείλονται στη συνηθισμένη χρήση του 

μισθίου ή σε ανώτερη βία. Ο εκμισθωτής δηλώνει ότι όλες οι εγκαταστάσεις του μισθίου 

λειτουργούν άρτια και σύμφωνα με όλους τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης. Σε 

περίπτωση που κατά τη διάρκεια της μισθώσεως εμφανισθούν βλάβες ή φθορές στο μίσθιο 

και στις εγκαταστάσεις του, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της μισθώτριας ή των 

υπαλλήλων της, ο εκμισθωτής, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της ΕΡΤ -  Α.Ε. προς αυτόν, 

οφείλει να τις αποκαταστήσει με δαπάνη του και αν δεν τις αποκαταστήσει μέσα σε εύλογη 

προθεσμία που θα ταχθεί από τη μισθώτρια, δικαιούται να τις αποκαταστήσει η μισθώτρια 

και να παρακρατήσει τις δαπάνες από τα μισθώματα. 

9. Η μισθώτρια δικαιούται να τοποθετήσει φωτεινή ή μη επιγραφή σε οποιοδήποτε σημείο ή 

χώρο του μισθίου οποιουδήποτε μεγέθους. 
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10. Όλες οι επιδόσεις εξωδίκων ή διαδικαστικών πράξεων, που έχουν σχέση με την παρούσα 

σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και των  αποφάσεων ή πράξεων που επιβάλλουν 

αυτοπρόσωπη ενέργεια από τον παραλήπτη, θα γίνονται στις διευθύνσεις των 

συμβαλλομένων που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος συμφωνητικού. 

11. Η παρούσα μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων. 

12. Η μισθώτρια ΕΡΤ – Α.Ε. δικαούται οποτεδήποτε να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτήν την 

παρούσα σύμβαση μισθώσεως, σε περίπτωση που αποκτήσει δικά της γραφεία ή το μίσθιο 

δεν επαρκεί αποδεδειγμένα για τις  ανάγκες της. 

13.  Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας συμβάσεως ισχύει μόνον εάν γίνει 

εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

 

     Το παρόν συμφωνητικό διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό από τους συμβαλλόμενους, συντάχθηκε 

σε δυο πρωτότυπα, τα οποία υπεγράφησαν από αυτούς και έλαβε κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα 

μέρη από ένα.  

 

     

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

        ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ- Α.Ε.                                                                 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

            (ΟΝΟ/ΝΟ)                                                                         ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

  Θωρήθηκε για το νομικό μέρος                                  Θεωρήθηκε για το οικονομικό μέρος 

   Ο/Η  Δικηγόρος της ΕΡΤ - Α.Ε.                                      Ο/Η Δ/ντης ή Δ/ντρια Δ.Ο.Υ. ΕΡΤ - Α.Ε. 

 

            (ΟΝΟ/ΝΟ)                                                                                      (ΟΝΟ/ΝΟ) 

 
 

 
Η διαδικασία επί του θέματος εξελίσσεται όπως ακολουθεί:  

 

Αφορά ένα ακίνητο, που μου επιτρέπεται το χαρακτηρισμό, ένα ιστορικό ακίνητο 
του Δήμου που εκεί στεγάζεται ο Ραδιοφωνικός Σταθμός  της ΕΡΤ. Ο λόγος που 

είναι ιστορικό είναι γιατί φτιάχτηκε τις πρώτες ημέρες μετά το σεισμό εκεί   ένας ραδιοφωνικός 
σταθμός που εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ σημαντική η ενημέρωση αφού…, ο σεισμός 
του ’86 εννοώ, αφού όλοι ήθελαν να ενημερώνονται με ταχύ και έγκαιρο και έγκυρο τρόπο  και 
έχει χιλιάδες εκπομπές, αναρίθμητα αφιερώματα, μιλάμε για μία παρέμβαση στην πόλη που την 
καθιστά πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης. 
Ήρθε αυτό το θέμα, σε εμάς για να γνωμοδοτήσουμε την παράταση της μίσθωσης σύμφωνα 
με την εισήγηση που έχουμε, την ανανέωση δηλαδή του συμφωνητικού μίσθωσης κτιρίων της 
ΕΡΤ Καλαμάτας. 
Ταυτόχρονα η δική μου εισήγηση προφανώς είναι ΥΠΕΡ, θα πρέπει να επισημάνουμε στην 
απόφασή μας και το αίτημα που υπάρχει στο χώρο εκεί από το Διευθυντή της ΕΡΤ για την 
κατασκευή μιας ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, όπως και την 
αντικατάσταση στεγάστρων του προαυλίου και των φώτων της αυλής εκεί.  
Αυτή είναι η εισήγηση, δηλαδή θετική εισήγηση δική μου με την προσθήκη αυτών των τριών 
σημείων ώστε η Υπηρεσία να εξυπηρετήσει εκεί τόσο τους εργαζόμενους της ΕΡΤ αλλά και   
αυτούς που επισκέπτονται το χώρο αυτό.       
Να ρωτήσει, να τοποθετηθεί κάποιος επί του θέματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μόνο μία μικρή προσθήκη, όταν λέμε επισκέπτες δεν εννοούμε απαραίτητα 
ενήλικες που πάνε και δίνουν συνεντεύξεις, είναι και πολλά σχολεία που πολλές 

φορές επισκέπτονται τη λειτουργία…, θα είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να έχουν ασφαλή 
πρόσβαση και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους να είναι σ΄ ένα περιβάλλον ασφαλές. 

 
Ωραία.  
Ψηφίζουμε όλοι ΥΠΕΡ; Θέλει κάποιος άλλο κάτι να διαφοροποιηθεί, να πει κάτι; 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΥΠΕΡ. 
 
   

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων  83 & 84 του Ν. 3852/2010 
«Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,   

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του όσον αφορά  
στο με αριθμ. πρωτ. 2022/55/4-5-2022  (αριθμ. πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 
41798/05.05.2022) αίτημα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης Α.Ε.  (ΕΡΤ 
Α.Ε.) για ανανέωση  της εκμίσθωσης του ιδιόκτητου κτιρίου Κ11 του Ανατολικού 
Κέντρου του Δήμου Καλαμάτας, για τη στέγαση και λειτουργία του  Ραδιοφωνικού 
Σταθμού της ΕΡΤ στην Καλαμάτα, σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου του 
συμφωνητικού μίσθωσης, για το σκοπό αυτό, μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της 
ΕΡΤ-Α.Ε., το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 

επισημαίνοντας και το αίτημα του Διευθυντή της ΕΡΤ για την κατασκευή μιας 
ράμπας πρόσβασης ΑΜΕΑ από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, όπως 
και την αντικατάσταση στεγάστρων του προαυλίου και των φώτων της αυλής εκεί.  
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  8. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  9. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

ΜΠΑΜΠΑΛΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  10. Τσαλίκης Δημήτριος 

  11. Τσώλης Ηλίας 

  12. Χαχής Ευάγγελος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 22 Ιουνίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


