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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  5/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ  39/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 3η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 3:00 μ.μ.,  συνέρχεται 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 5η/2022 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και 
της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 10343/18.2.2022 (ΦΕΚ 766/18.2.2022 - τ. Β), μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
19026/25-2-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν 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) Γκλεγκλέ Ελένη (αποχώρηση κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της Δημοτικής Αρχής), 9) Δούβας Ιωάννης, 10) Δρούγας Παντελής, 11) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 12) Καραγιάννης Ανδρέας, 13) Κλάδης Παύλος, 14) Κοσμόπουλος 
Βασίλειος, 15) Κουκούτσης Δημήτριος, 16) Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της Δημοτικής Αρχής), 17) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 18) Μαρινάκης 
Σαράντος, 19) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 20) Μπάκας Ιωάννης,  21) Μπαρούνη Μαρία, 
22) Μπασακίδης Νικόλαος, 23) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση κατά τη διαδικασία ελέγχου 
της Δημοτικής Αρχής), 24) Σκοπετέας Αναστάσιος, 25) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 26) 
Σωφρονάς Γεώργιος, 27) Τζαμουράνης Βασίλειος, 28) Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 29) Φάβας 
Γεώργιος, 30) Φαββατάς Δημήτριος και 31) Χριστόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ 
αριθμ. 32 απόφαση).  

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 
2) Κανάκης Βασίλειος, 3) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 4) Λαζαρίδης Γεώργιος, 5) Μαλαπάνη Μαρία, 
6) Μπάκας Δημήτριος, 7) Μπεχράκης Σταμάτης, 8) Νιάρχος Αναστάσιος, 9) Οικονομάκος 
Δημήτριος και 10) Χειλάς Παναγιώτης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συμβουλίων και Πρόεδροι Δημοτικών 
Κοινοτήτων και απ’ αυτούς:
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o Συμμετέχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  Δημοτικών Κοινοτήτων:  1) Άμφειας κ. 
Μαλαπάνης Νικόλαος, 2) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και 3) Μ. Μαντίνειας κα 
Χρονοπούλου Μαρία.

o Δεν συμμετέχουν 
• οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  Δημοτικών Κοινοτήτων:  1) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος 

Ευάγγελος, 2) Άνθειας κ. Γκίζας Ιωάννης, 3) Αντικαλάμου κ. Βεργόπουλος Δημήτριος, 
4) Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης, 5) Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, 6) 
Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, 7) Ασπροχώματος κ. Σακκάς Βασίλειος, 8) Βέργας 
κ. Κουρεντζής Γεώργιος, 9) Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, 10) Λεΐκων κ. 
Τσαούσης Ιωάννης, 11) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 12) Πλατέος κ. 
Μαρούλης Σπυρίδων και 13) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.

• όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, ήτοι: 1) Αγίου Φλώρου κ. Χρονόπουλος 
Δημήτριος,  2) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 3) Αλαγονίας  κ. Καζάκος Γεώργιος, 
4) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος, 5) Άμμου κ. Σταθόπουλος Ιωάννης, 6) 
Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 7) Αρτεμισίας κ. Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 9) Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης Παναγιώτης, 10) 
Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος, 11) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος, 12) 
Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 13) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 14) Νέδουσας κ. 
Βαρελάς Αριστείδης, 15) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 16) Πηδήματος κ.  
Μηλίτσης Ηλίας, 17) Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης και 18) Σταματινού κ. Μπούρας 
Σωτήριος.  

Στη συνεδρίαση συμμετέχει επίσης και ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του 
Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος.

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση και λήψη απόφασης περί  
έκδοσης ή μη του ψηφίσματος με τίτλο:

Έκδοση ψηφίσματος κατά της εισβολής των Ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην 
Ουκρανία

μετά από πρόταση, που κατατέθηκε στην αρχή της συνεδρίασης, από τον Αντιδήμαρχο 
Καλαμάτας κ. Φάβα Γεώργιο εκ μέρους της δημοτικής παράταξης ¨ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και διαβάστηκε από τον ίδιο τον Αντιδήμαρχο και 
η οποία πρόταση έχει ως εξής:

 «Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας καταδικάζει την εισβολή των ρώσικων στρατιωτικών 
δυνάμεων στην Ουκρανία και στηρίζει απερίφραστα το δικαίωμα στην κυριαρχία, την 
ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνών 
αναγνωρισμένων συνόρων της.

Εκφράζει την αλληλεγγύη του στο δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και τάσσεται υπέρ του 
σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας 
όλων των κρατών.

Καταδικάζει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος του Ουκρανικού λαού 
και της Ελληνικής μειονότητας, που ζει επί αιώνες στην Ουκρανία.

Εκφράζει την ανησυχία του για τις στρατιωτικές συγκρούσεις και τη γεωπολιτική 
αντιπαράθεση που αναπτύσσεται στην περιοχή, διότι εγκυμονούν κινδύνους για την 
ασφάλεια και την ειρήνη όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

Τέλος, τονίζει την επιτακτική ανάγκη επιστροφής στον διάλογο, αλλά και της ανάληψης 
διπλωματικών πρωτοβουλιών που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και την 
ειρηνική διευθέτηση της κρίσης».

και όπου για το συγκεκριμένο θέμα, στην αρχή της συνεδρίασης, αναφέρονται τα εξής:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή δεν ξέρω αν θα μπορέσω να μείνω μέχρι το τέλος, θα 
ήθελα, είχα ετοιμάσει και εγώ μία δήλωση για τον πόλεμο στην

Ουκρανία, που είναι περίπου στο ίδιο πνεύμα με το Ψήφισμα το οποίο ήδη 
κατατέθηκε, γι’ αυτό και θα σας το διαβάσω.
«Θέλουμε να εκφράσουμε -λοιπόν- τον αποτροπιασμό μας για την στρατιωτική εισβολή 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, τον θάνατο και τον 
τραυματισμό χιλιάδων συνανθρώπων μας.
Ελπίζουμε ο πόλεμος αυτός να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν και να μην μετατραπεί 
σε παγκόσμια σύγκρουση.
"Όταν η συμφορά συμφέρει, λογάριαζέ την για πόρνη", μας θυμίζει ο Οδυσσέας Ελύτης.
Θέλουμε να εκφράσουμε τη θλίψη μας για τη διπλωματία, η οποία αφενός δεν μπόρεσε να 
αποτρέψει τον πόλεμο και αφετέρου γιατί εξακολουθεί να ερμηνεύει το Διεθνές Δίκαιο 
κατά το δοκούν.
Θέλουμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για τον Ο.Η.Ε., ο οποίος, έχοντας 
μετατραπεί σε έναν Οργανισμό υψηλά αμειβόμενων στελεχών, διπλωματών, αδυνατεί να 
επιβάλλει τις αποφάσεις του.
Αναλογιζόμενοι τι έκανε ο Δήμος μας κατά τον πόλεμο στην πρώην Γιουγκοσλαβία, 
οφείλουμε να διερευνήσουμε την πιθανότητα να φιλοξενηθούν ιδίως κατά τις ημέρες του 
Πάσχα, στον Δήμο μικρά παιδιά από την Ουκρανία που έχασαν τους γονείς τους».
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ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Θα ξεκινήσω και εγώ με δυο λόγια για το θέμα που απασχολεί όχι 
μόνο εμάς αλλά και όλο τον κόσμο.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με τρόμο, αγωνία και αποτροπιασμό, 
παρακολουθούμε όλοι μας τις τελευταίες μέρες όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία.
Αυτή η συντονισμένη και πολυμέτωπη εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στο 
έδαφος της Ουκρανίας αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και των 
συνόρων μιας ανεξάρτητης χώρας. Αποτελεί, ταυτόχρονα, ωμή καταπάτηση κάθε 
έννοιας δικαίου, καθώς και δικαιώματος αυτοδιάθεσης κάθε χώρας.
Είναι φυσικό ότι καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες ενέργειες, που με την ισχύ των 
όπλων οι ισχυροί της γης επιχειρούν να επιβάλλουν τα σχέδιά τους και τα 
συμφέροντά τους σε βάρος άλλων χωρών. Αυτό άλλωστε το ’χουμε ζήσει και σαν 
χώρα αρκετά χρόνια τώρα με το Κυπριακό.
Εκφράζουμε τη συμπάθειά μας και την αμέριστη συμπαράστασή μας στο 
δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και έμπρακτα πρέπει να δείξουμε με κάθε τρόπο την 
αλληλεγγύη μας τόσο σαν χώρα αλλά και σα Δήμος.
Ευχόμαστε το ταχύτερο δυνατόν να επικρατήσει η σύνεση και η λογική, να παύσουν 
οι επιθέσεις, να περιοριστούν οι συνέπειες του πολέμου και της ανθρώπινης κρίσης 
που αυτός επιφέρει, ακόμη και την αβεβαιότητα που προκαλεί σε όλη την Ευρώπη 
και μπορώ να πω και παγκοσμίως.
Ελπίζουμε ότι η Διεθνής Κοινότητα, έστω καθυστερημένα, θα σταθεί στο ύψος των 
περιστάσεων, θα εξαντλήσει κάθε μέσον, ώστε να βρεθεί τρόπος συνεννόησης στις 
διαπραγματεύσεις που γίνονται προκειμένου να αποκατασταθεί η ειρήνη στην 
περιοχή.
Εννοείται ότι, για να το πούμε από τώρα, είμαστε Υπέρ του Ψηφίσματος της 
Δημοτικής Αρχής για το θέμα αυτό.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Οι προλαλήσαντες μας κάλυψαν και είμαστε ενάντιοι σε κάθε 
εισβολή, σε κάθε επιβολή και σε κάθε πόλεμο. Για να είμαι 
σύντομη.

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Αναμφισβήτητα το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να 
λάβει θέση και να πάρει Ψήφισμα για το θέμα του

 πολέμου, είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που έχει μακρά παράδοση δημοκρατική και 
μακρά παράδοση, νομίζω, υπεράσπισης της ειρήνης.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Επίσης, να αναφερθώ και εγώ για το θέμα της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία. Συμφωνούμε με το Ψήφισμα, θα θέλαμε βέβαια να είχε

δοθεί στις δημοτικές παρατάξεις έτσι ώστε να εκφράσουμε και εμείς την άποψή μας 
πριν τη διαμόρφωσή του, να το συνδιαμορφώσουμε, αφού άλλωστε όλοι 
συμφωνούμε. 
Εμείς συγκεκριμένα καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο πόλεμος όχι 
μόνο δεν λύνει προβλήματα αλλά δημιουργεί νέα προβλήματα. Εκφράζουμε την 
αγωνία μας για την τύχη του άμαχου πληθυσμού, εκφράζουμε την αγωνία μας 
ιδιαίτερα για την τύχη των Ελλήνων που ζουν στη Μαριούπολη και στις υπόλοιπες 
περιοχές της Νότιας Ουκρανίας. 
Η Ελλάδα και η πόλη μας θα πρέπει να ενισχύσει τον ουκρανικό λαό με κάθε τρόπο 
και θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες όσον αφορά την αποστολή ανθρωπιστικής 
βοήθειας στη στήριξη των προσφύγων, αλλά δεν συμφωνούμε με την αποστολή 
στρατιωτικού υλικού. 
Η Ελλάδα πρέπει να εργαστεί υπέρ της ειρήνης, της αποκλιμάκωσης και της 
διπλωματίας. Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε εμπλοκή της χώρας μας, πέρα από την 
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι λάθος. 
Συμφωνούμε βεβαίως και με το συγκεκριμένο Ψήφισμα.  
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ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Για το Ψήφισμα θα ήθελα να πω ότι είμαι Υπέρ με επιφυλάξεις. 
Σαφέστατα καταπατά το δίκαιο, σαφέστατα η στάση της Ρωσίας, ο

πόλεμος αυτός, η εισβολή απέναντι στην Ουκρανία καταπατά τα δικαιώματα ενός 
λαού, από την άλλη όμως βλέπω διαχρονικά μια υποκρισία όσον αφορά τη Δύση. Σε 
τοιαύτες περιπτώσεις δεν είπαμε τα πράγματα με το όνομά τους τότε. Είμαι Υπέρ με 
επιφυλάξεις, γιατί ούτως ή άλλως εε και ο πόλεμος αυτός του Πούτιν ιμπεριαλιστικός 
είναι. Αλλά στο παρελθόν είχαμε παραδείγματα από την άλλη μεριά, χωρίς αυτό να 
δικαιολογεί τον πόλεμο που κάνει αυτός σήμερα ο οποίος είναι εγκληματικός. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τα θέματα που έχουν σχέση με την εισβολή, θέλω 
να πω δυο λόγια, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, ότι και για μας μια

εισβολή στην Ουκρανία είναι μία εισβολή. Είναι μία εισβολή και κάθε εισβολή, όπως 
καταλαβαίνουμε και το έχουμε βιώσει εμείς εδώ και στην Κύπρο, οδήγησε σε μία 
τραγωδία, οδήγησε σε μία διχοτόμηση, οδήγησε σε πάρα πολλά προβλήματα. 
Προσπαθώ να αναλογιστώ στο μέλλον και αυτός ο λαός ο ουκρανικός αλλά και 
γενικότερα η ευρύτερη περιοχή, αν θέλετε, της Ευρώπης τι έχει να αντιμετωπίσει. 
Αυτά είναι δύσκολο να δούμε, αυτές τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει, όχι μόνο 
στις ανθρώπινες ζωές αλλά και γενικότερα πώς θα επηρεάσει την εξέλιξη των 
πολιτικών γεγονότων και γενικότερα την περιοχή μας και τι άλλα επακόλουθα μπορεί 
να έχει. Ήδη βιώνουμε τα επακόλουθα της ενεργειακής κρίσης, που προφανώς 
σχετίζονται με τέτοιου είδους γεωστρατηγικές πολιτικές. 
Και πιστεύω ότι σ’ αυτή την υπόθεση η ευθύνη δεν ανήκει αποκλειστικά στη ρωσική 
πλευρά, δεν αναιρούμε ότι έγινε μια εισβολή και την καταδικάζουμε, αλλά πιστεύω 
ότι δεν είναι ευθύνη μόνο της ρωσικής πλευράς. Και νομίζω ότι αυτό λίγο-πολύ το 
αντιλαμβανόμαστε όλοι, όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν μας συμφέρει και πρέπει να 
το ομολογήσουμε αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα την περίοδο που διανύουμε προφανώς τα βλέμματα του κόσμου 
και η σκέψη όλων είναι στην Ουκρανία. Σε μια περίοδο έντονων

αναταράξεων στο διεθνές περιβάλλον και στη σκιά των θλιβερών γεγονότων που 
εξελίσσονται εκεί, με την εισβολή της Ρωσίας, κανείς δεν μπορεί να μένει αμέτοχος. 
Ένας πόλεμος έχει μόνο ηττημένους και είναι προφανές ότι σε ένα περιβάλλον που 
λειτουργεί με όρους παγκοσμιοποίησης, οι συνέπειες αγγίζουν όλους. 
Ευχή όλων μας να επικρατήσει η σωφροσύνη, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός και 
να επανέλθει η ειρήνη. Η σκέψη μας δεν μπορεί παρά να είναι σε εκείνους που 
δοκιμάζονται απ’ την παράνοια του πολέμου, τους πολίτες της Ουκρανίας, άλλωστε 
η ιστορία οφείλει να αποτελεί οδηγό για τους λαούς αλλά και για τις ηγεσίες τους, 
για να σταματήσουν να γράφονται μαύρες και θλιβερές σελίδες ιστορίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα, και την επεξεργασία του κειμένου της πρότασης ψηφίσματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στη συνεδρίασή του  την Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2022,  αφού 

έλαβε υπόψη του την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία,
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Ψ η φ ί ζ ε ι       ο μ ό φ ω ν α

• Καταδικάζει την εισβολή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία και 
στηρίζει απερίφραστα την κυριαρχία,  την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της 
Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της.

• Εκφράζει την αλληλεγγύη του στον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και τάσσεται υπέρ του 
σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής 
ακεραιότητας όλων των κρατών.

• Καταδικάζει την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εις βάρος του Ουκρανικού 
λαού και της Ελληνικής μειονότητας, που ζει επί αιώνες στην Ουκρανία. 

• Εκφράζει την ανησυχία του για τις στρατιωτικές συγκρούσεις και τη γεωπολιτική 
αντιπαράθεση που αναπτύσσεται στην περιοχή, διότι εγκυμονούν κινδύνους για την 
Ασφάλεια και την Ειρήνη, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς.

• Τέλος, τονίζει την επιτακτική ανάγκη επιστροφής στο διάλογο, αλλά και της ανάληψης  
διπλωματικών πρωτοβουλιών που να οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση της έντασης και 
στην ειρηνική διευθέτηση της κρίσης.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του 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. Γκλεγκλέ Ελένη

8. Δούβας Ιωάννης

9. Δρούγας Παντελής

10. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

11. Καραγιάννης Ανδρέας

12. Κλάδης Παύλος 
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13. Κοσμόπουλος Βασίλειος

14. Κουκούτσης Δημήτριος

15. Λιάππας Λεωνίδας

16. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 

17. Μαρινάκης Σαράντος 

18. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

19. Μπάκας Ιωάννης

20. Μπαρούνη Μαρία

21. Μπασακίδης Νικόλαος

22. Οικονομάκου Μαρία

23. Σκοπετέας Αναστάσιος

24. Σταματόπουλος Ευστάθιος

25. Σωφρονάς Γεώργιος

26. Τζαμουράνης Βασίλειος

27. Τσαπόγας Κωνσταντίνος

28. Φάβας Γεώργιος

29. Φαββατάς Δημήτριος

30. Χριστόπουλος Ιωάννης

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ   
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. ΑΜΦΕΙΑΣ  Μαλαπάνης Νικόλαος

2. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  Λύρας Παναγιώτης

3. Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ  Χρονοπούλου Μαρία

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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