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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  533/2019 

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην  

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο της οδού Αριστομένους 28, 

συνέρχεται στην 21η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 

την με αριθμ. πρωτ. 52207/13-11-2019 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 534 απόφαση), 2) Αγγελή Μαρία 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 547 απόφαση), 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος), 4) 

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 6) Αναστασόπουλος Χρήστος 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 547 απόφαση), 7) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 540 απόφαση) , 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) Γκλεγκλέ Ελένη, 10) Δούβας Ιωάννης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 546 απόφαση), 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος 

Ιωάννης, 13) Κανάκης Βασίλειος, 14) Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 540 

απόφαση), 15) Κλάδης Παύλος, 16) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 17) Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 απόφαση), 18) Κουκούτσης Δημήτριος, 19) Λιάππας 

Λεωνίδας, 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 547 απόφαση), 

21) Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 534 απόφαση), 22) Μαρινάκης Σαράντος, 

23) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 24) Μπάκας Δημήτριος,  25) Μπάκας Ιωάννης, 26) 

Μπαρούνη Μαρία, 27) Μπασακίδης Νικόλαος, 28) Μπεχράκης Σταμάτης (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 534 απόφαση),  29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Οικονομάκου Μαρία, 31) Σκοπετέας 

Αναστάσιος, 32) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 33) Σωφρονάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 540 απόφαση),  34) Τζαμουράνης Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 

απόφαση),  35)  Τσαπόγας Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 απόφαση), 36) 

Φάβας Γεώργιος, 37) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 απόφαση), 38)  

Χειλάς Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 548 απόφαση) και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 537 απόφαση).  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Λαζαρίδης Γεώργιος και 2) 

Οικονομάκος Δημήτριος. 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι 

Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω 

Κοινότητες και απ’ αυτούς: 

 Παραβρίσκονται  

o οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 

2) Άμφειας κ. Μαλαπάνης Νικόλαος, 3) Άνθειας κ. Γκίζας Ιωάννης,  4) Αντικαλάμου κ. 

Βεργόπουλος Δημήτριος, 5) Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, 6) Αρφαρών κ. Ματθαίος 

Αριστοτέλης, 7) Θουρίας, απόντος του Προέδρου, ο αναπληρωτής Προέδρου κ. 

Μιχαλόπουλος Παναγιώτης, 8) Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης και 9)  Μικρομάνης κ. 

Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος.  

o οι Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1) Αγρίλου κ. Δημόπουλος Ευστάθιος, 2) Αλαγονίας  κ. 

Καζάκος Γεώργιος, 3) Ανεμόμυλου κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 4) Αρτεμισίας κ. 

Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 5) Βελανιδιάς κ. Μπαρούνης Παναγιώτης, 6) Βρομόβρυσης 

κ. Αλιφέρης Κων/νος, 7) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Νέδουσας κ. Βαρελάς 

Αριστείδης,  9) Πηγών κ.  Μαρκόπουλος Απόστολος, 10)  Πηδήματος κ.  Μηλίτσης 

Ηλίας και 11) Σταματινού κ. Μπούρας Σωτήριος.    

 

 Δεν παραβρίσκονται  

o οι  Πρόεδροι Συμβουλίων των  Κοινοτήτων:  1) Βέργας κ.  Κουρεντζής Γεώργιος, 2) 

Πλατέος κ. Μαρούλης Σπυρίδων, 3) Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος, 4) 

Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5)  Αριοχωρίου  κ. Σκούρας Παναγιώτης, 6) Μ. 

Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος  και 7) Λεΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης.  

o οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 1)  Αγίου Φλώρου κ. Χρονόπουλος Δημήτριος, 2) 

Αλωνίων κ.  Χριστόπουλος Βασίλειος, 3) Άμμου κ. Σταθόπουλος Ιωάννης, 4) 

Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος, 6) 

Καρβελίου κ.  Μαραβάς Δημήτριος και 7) Πολιανής κ.  Μουτσιούλας Ιωάννης.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Αθανασίου Βασιλόπουλου.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Σώματος ζητάει και το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται τη συζήτηση 

του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 

  Πρόσληψη εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας 
 
μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 52579/18-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Θέμα : Πρόσληψη εργαζόμενων στην υπηρεσία καθαριότητας. 
 

Από σήμερα, 18-11-2019, με την αποχώρηση και των εργαζόμενων που είχαν απομείνει με 4μηνη 

σύμβαση, θα υπάρξει ένα έλλειμμα προσωπικού 12 ατόμων στην Υπηρεσία Καθαριότητας (1 χειριστή 

μηχανημάτων, 4 οδηγών και 7 εργατών), σε σχέση με τις δυνάμεις μας που διαθέταμε πριν τις 

τελευταίες ανακατατάξεις προσωπικού. Το έλλειμμα αυτό ίσως διευρυνθεί μετά από αιτήματα 

εργαζόμενων για άδειες μεγάλου χρονικού διαστήματος τις οποίες ο Δήμος δεν μπορεί θεσμικά να 

αρνηθεί (9μηνο γονικής άδειας κλπ) αλλά προσπαθεί με συνεννόηση να επιτύχει τις καλύτερες 

δυνατές λύσεις. Στο προαναφερόμενο έλλειμμα δεν υπολογίζεται καν και η μείωση  που προέκυψε 

από την απομάκρυνση των ατόμων του 8μηνου του ΟΑΕΔ (περισσότερα των 20 ατόμων, βοηθητικών 

εργατών καθαριότητας, οδηγών και χειριστών), τα οποία όμως δεν θα υπηρετούν το επόμενο χρονικό 
διάστημα ενώ προσέφεραν έστω και συμπληρωματικές – βοηθητικές υπηρεσίες ανακουφίζοντας το 

φορτίο του υπόλοιπου προσωπικού. Το επισημαινόμενο έλλειμμα,  εάν δεν υπάρξει κάποια 

δυνατότητα αντιμετώπισής του, θα παραμείνει και τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και 

Πρωτοχρονιάς, με προβλήματα στην ομαλή εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών που θα 

δημιουργηθούν την εορταστή περίοδο.  

Μια από τις δυνατότητες που υπάρχουν για περιορισμό του προβλήματος είναι η εξέταση της 

επαναπρόσληψης 3 εργατών καθαριότητας, οι οποίοι εργάζονταν ως επιτυχόντες στους προσωρινούς 

πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, μέχρι τις 29-10-2019, οπότε και απολύθηκαν, για να γίνει 

η πρόσληψη των επιτυχόντων στους οριστικούς πίνακες της παραπάνω προκήρυξης, στους οποίους οι 

εργαζόμενοι αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονταν. Πρόκειται για τους Βλαχάκη Φιλιά, Παχή Σταυρούλα 
και Στασινόπουλο Κωνσταντίνο οι οποίοι, μάλιστα, επέδειξαν μεγάλο ζήλο κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους δίνοντας την εικόνα υποδειγματικών εργαζόμενων, τέτοιων που κάθε υπηρεσία θα 

ήθελε να διαθέτει.  

Πέραν, όμως, της θετικής εικόνας που επέδειξαν οι παραπάνω εργαζόμενοι, με τις διατάξεις της παρ. 

4 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019(ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019) θα μπορούσε να παραταθεί η σύμβασή 

τους, μέχρι 31-12-2019, αφού  η διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων στους οριστικούς πίνακες 

της προκήρυξης 3Κ/2018 δεν ολοκληρώθηκε στις 30-10-2019, ημερομηνία που έγινε η πρόσληψή 

τους δεδομένου ότι η διαδικασία έγινε για 38 μόνον από το σύνολο των 44 επιτυχόντων. Αυτό συνέβη 

γιατί οι παραπάνω διατάξεις δημοσιεύτηκαν στις 30-10-2019 και είχε μεσολαβήσει η απόλυση των 

εργαζόμενων αυτών στις 29-10-2019, οπότε την ημερομηνία δημοσίευσης της θετικής για αυτούς 
αλλά και για τον Δήμο ρύθμισης, δεν υπηρετούσαν ως εργαζόμενοι.  

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι παραπάνω εργαζόμενοι ακολουθούν τη δικαστική οδό και ζητούν τη 

συνηγορία του Δήμου στο αίτημά τους για άμεση επαναπρόσληψή τους μέχρι 31-12-2019 , κατ΄ 

αρχήν, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, ζητώντας και παράταση μέχρι 31-01-2020 

προκειμένου να καλυφθεί το κενό του 1 μηνός που έχασαν αλλά και να καλυφθούν οι ανάγκες του 

Δήμου το κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα. 

                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                              ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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Η εισήγηση του κ. Δημάρχου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, 
αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 
Θα έπρεπε μόλις ολοκληρωθούν οι πίνακες της 3Κ με το μόνιμο προσωπικό, να 
έρθουν για δουλειά παντού ανά την Ελλάδα. Δεν ολοκληρώθηκαν οι πίνακες ανά 

την Ελλάδα και έτσι δόθηκε η δυνατότητα, η Κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει παράταση. 
Δηλαδή, όσοι δούλευαν με τους προσωρινούς πίνακες 3Κ να συνεχίσουν να δουλεύουν μέχρι 
να έρθουν οι οριστικοί πίνακες 3Κ.  

Σε εμάς στην Καλαμάτα από τα 44 άτομα που περιμέναμε, ήρθαν οι 41, οι τρεις δεν έχουν 
έρθει ακόμα γιατί έχουν ζητήματα. Μπορεί να μην έρθουνε, μπορεί να έρθουν οι αναπληρωτές 
τους, οπότε υπάρχει ένα κενό τριών ατόμων.  

Μόλις απολύθηκαν αυτά τα παιδιά που δούλευαν, ήρθε η εγκύκλιος που έλεγε ότι μπορούσαν 
να παραμείνουν. Οπότε πρέπει να πάρουμε μία νέα απόφαση εδώ ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι 
θέλουμε να έρθουν για δουλειά αυτοί οι τρεις, οι οποίοι είναι εδώ μάλιστα και οι τρεις, και να 
μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα με μια προσωρινή απόφαση να μπορέσουν να έρθουν 
στη δουλειά τους, μιας και λείπουν αυτά τα τρία άτομα. 
 
ΦΩΝΗ: Για δύο μήνες; 

 
Είναι μέχρι να έρθουν οι οριστικοί, αυτό είναι, μέχρι να έρθουν οι υπόλοιποι 
τρεις, που θα έρθουν. Και να μην έρθουν τώρα, θα έρθουν σε δύο μήνες. 

Άλλωστε, αυτή η παράταση που έχει δώσει η Κυβέρνηση, είναι μέχρι τέλος του χρόνου, έτσι 
(;), δεν είναι απεριόριστα. 

 
Να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία; 
Ο κ. Νιάρχος. 

 
Κύριε Πρόεδρε πρώτα θα θέλαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για την ερώτηση και την 
απάντηση που πήραμε από τον κ. Δήμαρχο. Απ’ αυτό που απάντησε βγάζουμε το 

συμπέρασμα ότι η  Δημοτική  Αρχή συμφωνεί με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης  της 
Ένωσης Ξενοδόχων και άλλωστε δεν είναι και η μόνη απ’ ότι διαβάζουμε και στις εφημερίδες 
και βουλευτές εδώ της Νέας Δημοκρατίας του Νομού, πάνω κάτω τις ίδιες δηλώσεις έχουν 
κάνει.  

Τώρα όσο αφορά το ζήτημα αυτό που συζητάμε, δεν θα επαναλάβουμε τις θέσεις που έχουμε 
για τη μόνιμο και σταθερή εργασία αλλά θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση γιατί και η 
καθαριότητα έχει ανάγκη και οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη για εργασία. Υπέρ. 

 
Συνάδελφοι, μισό λεπτό. Επειδή έχω κάνει πρόσφατα επέμβαση, θα αποχωρήσω 
και θα συνεχίσει ο κ. Σταματόπουλος. 

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι βέβαια, βέβαια. Πρόεδρε πες τα γιατί νομίζουνε ότι έχουμε τσακωθεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι. Έχουμε άριστη σχέση με το Δήμαρχο. 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
Καλή ξεκούραση κ. Πρόεδρε. 
Να πω μια κουβέντα. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ): Ο κ. Δήμαρχος. 
 
Δεν θα πω τίποτα γι’ αυτό που είπε ο κ. Νιάρχος, εντάξει, θέλω να προσθέσω 
όμως κάτι ακόμα σε συνέχεια και μιας και είναι ίδιο με το θέμα αυτό που 

περάσαμε πριν.  

Πρόσφατα το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. πήρε μια πολύ γενναία απόφαση, μια 
απόφαση ομόφωνη να συνομολογήσει επί των πραγματικών περιστατικών ότι τα παιδιά που 
δούλευαν επάνω στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα σήμερα να κερδίσουν τα ασφαλιστικά μέτρα και να επιστρέψουν στη δουλειά 
τους.  

Αυτή την απόφαση την πήρε ο Πρόεδρος των Εργαζομένων, ήταν εκεί δηλαδή για να ψηφίσει 
ομόφωνα, ο Εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου, ο κ. Καραγιάννης και η πλειοψηφία. Και την 
πήραν αυτή τη δύσκολη απόφαση και στηρίξαν αυτή τη δύσκολη προσπάθεια. Παρά του ότι 
εγώ, δεν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται ότι είχα υποσχεθεί ότι θα συνομολογήσουμε απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου, είχα πει θα έρθω σε οποιοδήποτε δικαστήριο.  

Θεωρήσαμε ότι έτσι θα στηρίξουμε, εμείς  είμαστε υπέρ των εργαζομένων, το έχουμε 
αποδείξει και το πράττουμε αυτό πάντα. Και να πω βέβαια ότι σε αυτό είχε σημαντική 
συνδρομή ο συνάδελφος ο κ. Σταματόπουλος που μας εξήγησε τα νομικά και ξέραμε που να 
βαδίσουμε. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή η μειοψηφία δεν ψήφισε, μόνο η πλειοψηφία ψήφισε; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, είπατε η πλειοψηφία. Η μειοψηφία δεν το ψήφισε αυτό δηλαδή; 
 
ΦΑΒΑΣ: ¨Μαζί και η πλειοψηφία¨, είπε. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ομόφωνα το θέμα των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας;  
Ομόφωνα. 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 229 του ν. 4635/2019(ΦΕΚ 
167 Α΄/30-10-2019), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Συνηγορεί στο αίτημα των κ.κ. Βλαχάκη Φιλίας, Παχή Σταυρούλας και 
Στασινόπουλου Κωνσταντίνου, οι οποίοι εργάζονταν μέχρι τις 29-10-2019 στην 
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, ως επιτυχόντες στους προσωρινούς 
πίνακες της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για άμεση επαναπρόσληψή τους μέχρι 
31-12-2019 και για παράταση της εργασίας τους μέχρι 31-1-2020, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 52579/18-11-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου, το οποίο αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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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. Γκλεγκλέ Ελένη 

  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. 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. Οικονομάκου Μαρία 

  30. Σκοπετέας Αναστάσιος 
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  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  32. Σωφρονάς Γεώργιος 

  33. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  34. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  35. Φάβας Γεώργιος 

  36. Φαββατάς Δημήτριος 

  37. Χειλάς Παναγιώτης 

  38. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 20 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 
 
 
 
 
 


