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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ  156/2021

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 8η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:20 μ.μ.,  
συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στην 21η/2021 συνεδρίαση, που 
πραγματοποιείται στο Αμφιθέατρο ¨Αλέξανδρος Κουμουνδούρος¨ της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας, δια ζώσης αποκλειστικά, εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους 
και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και ταυτόχρονα 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 υπ’ αριθμ. πρωτ. 101589/3-11-2021 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σταματόπουλος 
Ευστάθιος, ο οποίος, απόντος του Προέδρου του Σώματος κ. Πολίτη Δημητρίου, Προεδρεύει 
της συνεδρίασης και από τα υπόλοιπα τακτικά  μέλη του Σώματος οι κ.κ.: 1) Αγγελή Μαρία,   
2) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Γκλεγκλέ Ελένη 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 162 απόφαση), 5) Δούβας Ιωάννης (μέσω zoom) (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 157 απόφαση), 6) Δρούγας Παντελής, 7) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 8) 
Κανάκης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 157 απόφαση), 9) Κλάδης Παύλος, 10)   
Λιάππας Λεωνίδας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 162 απόφαση), 11) Μάκαρης Εμμανουήλ – 
Λεονάρδος, 12) Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 156 απόφαση), 13) 
Μαρινάκης Σαράντος, 14) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης (μέσω 
zoom), 16) Μπαρούνη Μαρία (μέσω zoom), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νιάρχος 
Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 158 απόφαση), 19) Οικονομάκος Δημήτριος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 158 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθμ. 162 απόφαση), 21) Σκοπετέας Αναστάσιος, 22) Σωφρονάς Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 162 απόφαση), 23) Τζαμουράνης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 162 
απόφαση), 24) Φάβας Γεώργιος, 25) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 162 
απόφαση), 26) Χειλάς Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 156 απόφαση)  και 27) 
Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 156 απόφαση).  

Δεν συμμετέχουν αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη, 2) Αναστασόπουλος Χρήστος, 3) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 4) Βασιλόπουλος 
Παναγιώτης, 5) Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 7) Κουζή Αντωνία (Τόνια),                   
8) Κουκούτσης Δημήτριος, 9) Λαζαρίδης Γεώργιος, 10) Μπάκας Δημήτριος, 11) Μπεχράκης 
Σταμάτης και 12) Τσαπόγας Κωνσταντίνος. 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης  ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. 
Λύρας Παναγιώτης, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στην εν 
λόγω Κοινότητα, ο οποίος και συμμετέχει σε αυτή. 

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

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

Στη συνέχεια, μετά από γραπτή πρόταση του Συμβούλου της δημοτικής παράταξης 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» κ. Φαββατά Δημητρίου, εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της 
συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος, για συζήτηση και λήψη απόφασης περί έκδοσης ή 
μη του ψηφίσματος με τίτλο :

Ψήφισμα περί του αμετάθετου των αιρετών που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλων 
του δημόσιου τομέα και ειδικότερα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

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

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω τον λόγο για…;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι.

Βέβαια δεν είναι ερώτηση, είναι μια αδικία που έγινε με τον Νόμο 4662/2020 
που ψηφίστηκε, μια αδικία που αφορά το αμετάθετο των υπαλλήλων.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, σύμφωνα με τον Νόμο 3852/2010, οι δημόσιοι υπάλληλοι οι 
οποίοι εκλεγόντουσαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είχαν το αμετάθετο. Με τον τελευταίο Νόμο 
4662/2020, το αμετάθετο αυτό το δικαιούνται μόνο οι Δήμαρχοι και ορισμένοι Αντιδήμαρχοι.
Εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, έχουμε συναδέλφους οι οποίοι υπηρετούν στο 
Πυροσβεστικό Σώμα και πριν από λίγο χρονικό διάστημα μετατέθηκαν σε άλλες περιοχές της 
χώρας μας.
Ζητώ και αν… δεν το έχω έτοιμο, να το φτιάξουμε, ένα Ψήφισμα απ’ το Δημοτικό 
Συμβούλιο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Ναι, ναι, ζητώ ένα Ψήφισμα, ένα Ψήφισμα απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο 
να το στείλουμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και να ζητήσουμε την αλλαγή του 

Νόμου, γιατί στον συγκεκριμένο Νόμο ενώ προβλέπονται οι άλλοι θεσμοί να έχουν το 
αμετάθετο, δυστυχώς δεν το έχει για τους αιρετούς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Νομίζω ότι είναι άδικο και έχουμε εδώ, επαναλαμβάνω, συναδέλφους και δημοτικό σύμβουλο 
αλλά και Πρόεδρο Τοπικών Κοινοτήτων ο οποίος μετατέθηκε πρόσφατα.
Γι’ αυτό ζητάω απ’ το σώμα ένα ομόφωνο Ψήφισμα για την αλλαγή και τη συμπλήρωση του 
Νόμου, ώστε να είναι… να ενταχθούν και αυτοί οι άνθρωποι μέσα, γιατί πραγματικά ο κόσμος 
τους ψήφισε να προσφέρουν στην πόλη και δεν μπορούν, αυτονόητο ότι δεν μπορούν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους από κει που βρίσκονται.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Φαββατά, έχει έρθει το Ψήφισμα στο Προεδρείο;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Μάλιστα, κ. Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Έχει έρθει εδώ;

Μάλιστα, κ. Πρόεδρε. Το ’χω στείλει στον Γραμματέα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Από τις 11:00 η ώρα το πρωί.

Εντάξει, δεν είναι ακριβώς σχέδιο ψηφίσματος, απλώς το βάζω σε προβληματισμό, αν 
συμφωνούμε να το φτιάξω, να το διαμορφώσω όπως ορίζει…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στην παρούσα συνεδρίαση;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Στην παρούσα συνεδρίαση.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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Ετοίμασέ το. 
Ως Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, …(εκτός μικροφώνου – δεν 

ακούγεται) παλιά δημόσιος υπάλληλος.

Κύριε Αντιδήμαρχε, αυτό το έθεσα, αν συμφωνούμε, το Ψήφισμα το 
ετοιμάζουμε και το καταθέτουμε και το στέλνουμε εκεί που πρέπει, ώστε να 

συμπληρωθεί στον Νόμο και να σταματήσει αυτή η αδικία, γιατί πράγματι ο Αντιδήμαρχος 
έχει το αμετάθετο, ενώ ένας Πρόεδρος Οργανισμού ή ένας Πρόεδρος μιας Κοινότητας ή 
Τοπικής Κοινότητας δεν το έχει.

Κατανοητό. Ναι, κατανοητό, κ. Φαββατά. 
Κύριε… το έχετε εσείς;

Το έχω διαβάσει αλλά δεν το έχω και εγώ μπροστά μου, νόμιζα, θεωρούσα ότι 
το έχετε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν το έχω, δεν το βλέπω στον φάκελο.

Να πω λοιπόν ότι προφανώς και εμείς συμφωνούμε απόλυτα με το αμετάθετο 
γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Από τη στιγμή μάλιστα που οι συνδημότες μας έχουν 

επιλέξει με την ψήφο τους και τους έχουν στείλει στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο 
αιρετός οφείλει και πρέπει να ’ναι παρών ώστε να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του πάντα και 
για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία. 
Οπότε ψηφίζουμε θετικά.
Το ’χουμε διαβάσει το Ψήφισμα, δεν έχουμε, δεν διαφωνούμε σε κάτι, είναι μέσα. Δεν 
χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, κύριε συνάδελφε, και να το ξανασυζητάμε πάλι. 
Όπως είναι το ψηφίζουμε.

Ωραία. 
Αν είναι σε γνώση των… αα είναι εδώ. Να το διαβάσω όμως γιατί αρκετοί 

συνάδελφοι δεν το έχουν.

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Δεν το έχουμε, όχι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Δεν το έχουν στα χέρια τους.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, καλό είναι να μοιράζονται τα Ψηφίσματα πριν τη συνεδρίαση.

Το Ψήφισμα, κ. Πρόεδρε, το έστειλα γύρω στις 11:00 η ώρα αλλά στον 
Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Από κει και μετά, εντάξει, τώρα δεν το έστειλε ...

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Τι να πρωτοκάνει και ο Γραμματέας του…;

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο Γραμματέας εντάξει, έχει…

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στο δικό μου e-mail έπρεπε να το στείλεις στο υπηρεσιακό.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, εκεί πάντα στα στέλνω, Χρήστο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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Λοιπόν, διαβάζω για να γίνουν κοινωνοί όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι.
«Καλαμάτα, 08.11.2021

Κύριε Δήμαρχε! 

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των φορέων του 
δημοσίου τομέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν υπηρετούν, όταν εκλέγονται, έχουν 
το αμετάθετο. 

Σύμφωνα όμως με  το Ν. 4662/2020 το αμετάθετο έχουν οι πυροσβεστικοί 
υπάλληλοι, οι οποίοι ορίζονται ως Δήμαρχοι ή Αντιδήμαρχοι. Από τη συγκεκριμένη διάταξη 
εξαιρούνται όμως όσοι αιρετοί πυροσβεστικοί υπάλληλοι έχουν άλλη ιδιότητα πλην του 
Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, όπως δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη δημοτικών 
και τοπικών κοινοτήτων.

Επειδή στο δημοτικό συμβούλιο έχουμε αιρετούς πυροσβέστες που μετατέθηκαν εκτός 
δήμου Καλαμάτας, αιτούμαστε λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει ψήφισμα, 
που θα ζητά να επιστρέψουμε στο καθεστώς του προηγούμενου νόμου, ώστε όλοι οι 
δημόσιοι υπάλληλοι να παραμένουν στις θέσεις τους και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
από τη θέση που τους όρισαν οι δημότες για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους.»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, δεν είναι σχέδιο ψηφίσματος αυτό.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει, εντάξει.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Προφανώς δεν αναφέρεστε μόνο σε πυροσβέστες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Οι πυροσβέστες, οι πυροσβέστες είναι η αφορμή. Η αφορμή.

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι. Ναι, ναι, ναι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για όλους.

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτά που προέβλεπε ο Νόμος 3852/2010.

Να επανέλθουμε, δηλαδή, στο παλιό καθεστώς. Στο παλιό καθεστώς, λέτε 
να επανέλθουμε. 

Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται

Όμως δεν υπάρχει σχέδιο ψηφίσματος, οπότε δεν μπορούμε να 
προχωρήσουμε.

ΔΡΟΥΓΑΣ: Να πάμε στο επόμενο Συμβούλιο.

Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν συμφωνούμε, θα το φτιάξουμε. Αν 
συμφωνούμε, αυτό είναι το σκεπτικό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Συμφωνούμε με το περιεχόμενο;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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ΦΩΝΗ: Συμφωνούμε εμείς.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το δούμε μαζί, από κοινού.

ΔΡΟΥΓΑΣ: Να το δούμε από κοινού και να πάμε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η βάση πρέπει να ’ναι η επαναφορά…

Αυτό, αυτό, κ. Δήμαρχε, δεν ζητάμε κάτι άλλο. Αυτό: την επαναφορά του 3852 
του ’10.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άρα ψηφίζουμε; Ψηφίζουμε; 

ΦΩΝΕΣ: Ναι.

Ψηφίζουμε και το πνεύμα είναι η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος 
για το αμετάθετο. Έτσι; Λοιπόν, ΟΜΟΦΩΝΑ.

ΜΑΚΑΡΗΣ: Να συμπληρώσω εγώ κάτι;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι.

Είναι πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να 
υπάρχει το αμετάθετο. Και πόσο μάλλον άνθρωποι που έχουνε προσφέρει στα 

κοινά, που έχουνε προσφέρει στο χωριό τους, με αρκετά έργα, με μόνιμη παρουσία στο 
χωριό, νομίζω ότι είναι λάθος να μετατίθενται. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, και να το 
καταθέσουμε το συγκεκριμένο Ψήφισμα στα αρμόδια Υπουργεία, έτσι ώστε να έχουμε μια 
θετική έκβαση.

Μάλιστα. 
Δεν νομίζω ότι θέλει να μιλήσει κάποιος, είναι σαφές το θέμα. 

ΟΜΟΦΩΝΑ, επομένως, ψηφίζεται το συγκεκριμένο Ψήφισμα έτσι όπως παρουσιάστηκε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα,

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  συνεδρίαση  της 8ης Νοεμβρίου 2021, αφού 
έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 93 του Ν. 3852/2010 «Δημόσιοι υπάλληλοι ή 

υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή υπάλληλοι κρατικών ν.π.ι.δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων 
επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη 
ή ως μέτοχος, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, εκλεγόμενοι δήμαρχοι, 
δημοτικοί σύμβουλοι, καθώς και πρόεδροι και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, διαρκούσης της 
θητείας τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου στον 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

ΜΑΚΑΡΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 



Συνεδρίαση : 21/2021 Δευτέρα  8 / 11 / 2021                       ΑΠΟΦΑΣΗ  156/2021

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 619639ce5243b938f77b8101 στις 23/11/21 10:55
Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 7

οποίο έχουν εκλεγεί. Οι υπάλληλοι αυτοί, εφόσον υπηρετούν στα διοικητικά όρια άλλου 
δήμου, μετά από αίτησή τους μετατίθενται ή αποσπώνται εκεί όπου έχουν εκλεγεί. Αν δεν 
υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, μετατίθενται ή αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία 
προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Για τους υπηρετούντες σε παραμεθόριες περιοχές που έχουν 
δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η παρούσα διάταξη έχει ισχύ μόνο για μετάθεση ή 
απόσπαση αποκλειστικά σε άλλη παραμεθόρια περιοχή.»

2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 162 του Ν. 4662/2020 «Οι πυροσβεστικοί υπάλληλοι 
οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) ως Δήμαρχοι ή 
Αντιδήμαρχοι, μετατίθενται και υπηρετούν, εκτός οργανικών θέσεων, στην πλησιέστερη 
Υπηρεσία ή Κλιμάκιο του Δήμου εκλογής τους για όσο διαρκεί η θητεία τους στις εν λόγω 
θέσεις».

3. Το γεγονός ότι πυροσβεστικοί υπάλληλοι που έχουν εκλεγεί στο Δήμο Καλαμάτας ως 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι και Μέλη Συμβουλίων Κοινοτήτων, μετατέθηκαν εκτός 
ορίων Δήμου Καλαμάτας. 

Ψ η  φ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Να εφαρμοστούν οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 162 του Ν. 
4662/2020 ως προς όλους τους αιρετούς, ώστε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να 
ασκούν τα καθήκοντά τους στους ΟΤΑ στους οποίους έχουν εκλεγεί υπό 
οποιαδήποτε ιδιότητα, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία τους.

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ

Σταματόπουλος Ευστάθιος  1. Αγγελή Μαρία

2. Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος)

3. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

4. Γκλεγκλέ Ελένη

5. Δούβας Ιωάννης

6. Δρούγας Παντελής

7. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

8. Κανάκης Βασίλειος 

9. Κλάδης Παύλος 

10. Λιάππας Λεωνίδας

11. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος 
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12. Μαρινάκης Σαράντος 

13. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

14. Μπάκας Ιωάννης

15. Μπαρούνη Μαρία

16. Μπασακίδης Νικόλαος

17. Νιάρχος Αναστάσιος

18. Οικονομάκος Δημήτριος

19. Οικονομάκου Μαρία

20. Σκοπετέας Αναστάσιος

21. Σωφρονάς Γεώργιος

22. Τζαμουράνης Βασίλειος

23. Φάβας Γεώργιος

24. Φαββατάς Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ
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