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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  22/2019 

ΑΠΟΦΑΣΗ  558/2019 

 
 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην  

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

συνέρχεται στην 22η/2019  συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά 

την με αριθμ. πρωτ. 54132/27-11-2019 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, 2) Αγγελή Μαρία, 3) Αγγελής Αναστάσιος (Τάσος) (αποχώρηση στην 

υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 4) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 5) Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, 

6) Αναστασόπουλος Χρήστος, 7) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 8) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 9) 

Γκλεγκλέ Ελένη, 10) Δούβας Ιωάννης, 11) Δρούγας Παντελής, 12) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 

13) Κανάκης Βασίλειος, 14) Καραγιάννης Ανδρέας (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 559 απόφαση), 

15) Κλάδης Παύλος, 16) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 17) Κουζή Αντωνία (Τόνια), 18) Κουκούτσης 

Δημήτριος, 19) Λαζαρίδης Γεώργιος, 20) Λιάππας Λεωνίδας, 21) Μάκαρης Εμμανουήλ – 

Λεονάρδος, 22) Μαλαπάνη Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 559 απόφαση), 23) Μαρινάκης 

Σαράντος, 24) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 25) Μπάκας Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 560 απόφαση),  26) Μπάκας Ιωάννης, 27) Μπαρούνη Μαρία, 28) Μπασακίδης Νικόλαος, 

29) Μπεχράκης Σταμάτης,  30) Νιάρχος Αναστάσιος, 31) Οικονομάκος Δημήτριος, 32) 

Οικονομάκου Μαρία, 33) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 34) Σωφρονάς Γεώργιος,  35) 

Τζαμουράνης Βασίλειος,  36)  Τσαπόγας Κωνσταντίνος, 37) Φάβας Γεώργιος και 38)  Χειλάς 

Παναγιώτης.   

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Σκοπετέας Αναστάσιος, 2) 

Φαββατάς Δημήτριος και 3) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

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: 
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 Παραβρίσκονται  

o οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων: 1) Άνθειας κ. Γκίζας Ιωάννης,  2) 

Αντικαλάμου κ. Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Άριος κ. Κωστόπουλος Γρηγόριος, 4) 

Αριοχωρίου  κ. Σκούρας Παναγιώτης,  5) Αρφαρών κ. Ματθαίος Αριστοτέλης, 6) Βέργας 

κ. Κουρεντζής Γεώργιος, 7) Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Καλαμάτας κ. 

Λύρας Παναγιώτης και 9) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος.  

o οι Πρόεδροι Κοινοτήτων: 1) Αρτεμισίας κ. Διονυσόπουλος Παναγιώτης, 2) 

Βρομόβρυσης κ. Αλιφέρης Κων/νος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Ευάγγελος, 4) Λαδά κ. 

Αντωνόπουλος Μιχαήλ και 5) Σταματινού κ. Μπούρας Σωτήριος.   

 

 Δεν παραβρίσκονται  

o οι  Πρόεδροι Συμβουλίων των  Κοινοτήτων:  1) Άμφειας κ. Μαλαπάνης Νικόλαος, 2) 

Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος, 3) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος, 4) 

Λεΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Σπίνος Γεώργιος, 6) Πλατέος κ. 

Μαρούλης Σπυρίδων και 7) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  

o οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων: 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) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 8) Βελανιδιάς κ. 

Μπαρούνης Παναγιώτης, 9) Καρβελίου κ.  Μαραβάς Δημήτριος, 10) Νέδουσας κ. 

Βαρελάς Αριστείδης, 11) Πηγών κ.  Μαρκόπουλος Απόστολος, 12) Πηδήματος κ.  

Μηλίτσης Ηλίας και 13)  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 κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο  στην Αντιδήμαρχο Τοπικής Ανάπτυξης – Τουρισμού 
και Επιχειρηματικότητας κα Αλειφέρη Καραθανάση προκειμένου να ενημερώσει το Σώμα για το 
εκτός ημερησίας διάταξης θέμα  του οποίου ζητάει τη συζήτηση, και η διαδικασία εξελίσσεται 
όπως ακολουθεί: 

 
Λοιπόν, έχει προταθεί προ ημερησίας διάταξης η εισήγηση για τη 
σύσταση Διαδημοτικού Συνδέσμου με το Δήμο Μεσσήνης σχετικά 

με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Ο λόγος της πρότασης εκτός ημερήσιας διάταξης είναι 
το γεγονός ότι μετά την έκδοση της πρόσκλησης για το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει μια 
πληροφορία ότι ενδεχομένως το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ που λήγει 31/12ου, η πρόσκληση γι’ 
αυτή την ένταξη τέτοιων έργων, ενδεχομένως δεν θα πάρει παράταση, η αρχική σκέψη ήταν 
να ενταχθεί προς ψήφιση η σύσταση του Συνδέσμου όταν θα έχει ωριμάσει…  

 
Τώρα μιλάμε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα. Θα αποφανθεί το Δημοτικό 
Συμβούλιο … 

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, να τοποθετηθούμε για το κατεπείγον;  
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.  
Λοιπόν, να αποφανθεί το Σώμα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα. Συμφωνείτε; 

 
Λοιπόν, συμφωνώ ότι το κατεπείγον είναι επειδή ουσιαστικά καταργείται το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και άρα δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση, είναι 

ουσιαστικά το Ψήφισμά μας, είναι μια τρανή απόδειξη ότι…  
 
Κύριε Μάκαρη, μιλάμε για το θέμα δημιουργίας Συνδέσμου μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και Μεσσήνης για την ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων 

ζώων.   
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Ναι, με τι χρηματοδότηση;    

 
Η πρόταση είναι στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που δεν έχει 
καμία σχέση με το υπό συζήτηση κατάργηση για το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Εντάξει. Ναι. 

 
 Δεν έχει καμία σχέση μ’ αυτό. Είναι σε σχέση με το Πρόγραμμα 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, επειδή η διαδικασία ολοκλήρωσης της σύστασης 

ενός Συνδέσμου είναι σχετικά χρονοβόρα, προτείνουμε, λοιπόν, να συζητηθεί σήμερα, 
προκειμένου να είναι έτοιμο το Νομικό Πρόσωπο όταν ωριμάσει και το σύνολο του τεχνικού 
δελτίου και κάποια άλλα θέματα που υπάρχουν για την πρόταση και ένταξη στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, 
έγκαιρα, πριν την 31/12ου να υποβληθεί το τεχνικό δελτίο για τη χρηματοδότηση του έργου 
του καταφυγίου.  

 
Λοιπόν, συμφωνείτε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα;  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Εμείς … Μπορούμε να μιλήσουμε;   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης.  Ο κ. Κοσμόπουλος συμφωνεί.  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εάν κατάλαβα καλά η τελική ημερομηνία είναι 31/12ου. Πιστεύετε, λοιπόν, 
ότι μπορεί να γίνει ο Σύνδεσμος και να υποβληθεί, να αποκτήσει οντότητα ο 

Σύνδεσμος και οι Υπηρεσίες και να υποβάλει τεχνικό δελτίο μέχρι τις 31/12ου; Ε αυτό το 
πράγμα θα ήτανε ό,τι, εν πάση περιπτώσει, πιο τέλειο μπορούσε να γίνει και πιο 
ολοκληρωμένο. Μ’ αυτή τη λογική, λοιπόν, επειδή πιστεύω ότι δεν θα συμβούν όλα αυτά τα 
πράγματα θεωρώ ότι δεν υπάρχει κατεπείγον του θέματος, κατά συνέπειαν να το συζητήσουμε 
κανονικά στην επόμενη συνεδρίαση προτείνω.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Μπορώ να απαντήσω κ. Πρόεδρε;  

 
Στο τέλος.  
Η κα Οικονομάκου;  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Συμφωνώ με τον κατεπείγοντα... 

 
Ο κ. Μάκαρης για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα, συμφωνείτε;  
 

Αυτό έπρεπε ήδη να είχε γίνει, δεν έχει προετοιμαστεί σωστά και θα θέλαμε να 
συζητηθεί σωστά στο επόμενο προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Η κα Κουζή;  
 

ΚΟΥΖΗ: Εντάξει συμφωνώ για το κατεπείγον. 
 
Ο κ. Οικονομάκος; ¨Ναι¨.  
Ο κ. Κουκούτσης; ¨Ναι¨.  

Ο κ. Αντωνόπουλος;   
 
Εμείς θέλουμε να πούμε το εξής: Καταρχήν, όπως είπε και ο συνάδελφος ο 
κ. Τζαμουράνης, δεν υπάρχει, και βλέπω και απ’ το φάκελο, σωστή 

προετοιμασία, κα Αλειφέρη. Επίσης, εμείς προτείνουμε απ’ την πλευρά μας να ’ρθείτε σε επαφή 
και με τον Δήμο Δυτικής Μάνης, ο οποίος είναι ένας όμορος Δήμος του οποίου συνδράμουμε 
με τις υπηρεσίες μας σε πολλά ζητήματα και έχει το αντίστοιχο πρόβλημα και όταν φτιάχνουμε 
έναν Σύνδεσμο ο Σύνδεσμος δεν γίνεται μεταξύ δύο μερών. Εμείς γνωρίζουμε το θέμα, πού θα 
γίνει, γνωρίζουμε τι επαφές έχουνε γίνει, γιατί έχουμε επισκεφθεί και τους χώρους που 
προαλείφονται γι’ αυτή την υπόθεση και θα λέγαμε ότι καλό είναι να κάνετε μια καλύτερη 
προετοιμασία, τα στοιχεία που έχετε βάλει μέσα είναι ελλιπή, τώρα δεν έχω να σας φάω το 
χρόνο, το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι ότι οι Δήμοι της περιοχής μας και ειδικά ο Δήμος Δυτικής 
Μάνης θα πρέπει να τον προσεγγίσετε και να τον εντάξετε στον Σύνδεσμο αυτόν, γιατί τέτοιοι 
χώροι δεν γίνονται εύκολα. Έτσι;  
Οπότε θα πρότεινα να μιλήσετε και με το Δήμο Δυτικής Μάνης και να το επαναφέρετε, όπως 
είπε ο κ. Τζαμουράνης, την επόμενη βδομάδα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Αντωνόπουλε,  συμφωνείτε ναι ή όχι;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προφανώς όχι, για το κατεπείγον.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η πλειοψηφία σύμφωνη.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ να μιλήσω;  

 
Θα μιλήσετε, θα μιλήσετε.  
Ο κ. Κλάδης συμφωνεί; 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΚΛΑΔΗΣ: Συμφωνώ, ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, Κατά πλειοψηφία αποφάσισε …  
 
ΦΩΝΗ:  …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε.  

 
Πριν από λίγο, κ. Πρόεδρε, έκανα μια ερώτηση. Δια της σιωπής σας δεν 
απαντήθηκε και νόμισα ότι καταλάβατε και γι’ αυτό δεν την απαντήσατε. Οι 

ψηφοφορίες πρέπει να γίνονται με τον τρόπο που λέει ο Νόμος και ο Κανονισμός και να μην 
είναι μαζικές, παραταξιακές, συλλογικές κλπ.  
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εμείς ευχαριστούμε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Συγγνώμη πρέπει να …,  επειδή ο κ. 
Σωφρονάς κατ’ επανάληψη θέτει το θέμα της ψηφοφορίας και το πώς 

διεξήχθη στην προηγούμενη συνεδρίαση…  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Δεν θέτω αυτό, όχι δεν θέτω αυτό, θέτω πώς θα γίνεται από δω και μετά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σωφρονά, σας παρακαλώ, μην κάνουμε διάλογο.  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Δεν θέτω αυτό. 
 
ΦΩΝΗ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.  
Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπήρξα Προεδρεύων στη συνεδρίαση αυτή… 

 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Τώρα θα κάνουμε συζήτηση, κ. Σωφρονά; Έκαμες την ερώτηση. Οφείλει, θέλει, 
επιθυμεί να απαντήσει. Είναι μέλος του Προεδρείου.  

 
Επιθυμώ. Κοιτάξτε, σε ένα βαθμό λοιδορήθηκα για τη διαδικασία την 
προηγούμενη φορά και ήθελα να πω δυο κουβέντες.  

 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Από ποιον λοιδορήθηκες … 

 
Όχι, από εσάς προσωπικά αλλά γενικώς. Υπήρξε…   
Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι την προηγούμενη φορά στο θέμα του 

Νέδοντα, της παράτασης και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, διεξήχθη ψηφοφορία. Η 
ψηφοφορία αυτή εμπεριείχε ένα σφάλμα το οποίο το Προεδρείο το αναγνώρισε. Σφάλμα στην 
καταμέτρηση. Από την στιγμή που ανακοινώθηκε όμως το αποτέλεσμα δεν υπήρχε άλλη 
διέξοδος σε αυτή τη διαδικασία παρά μόνο το αποτέλεσμα το οποίο ανακοινώθηκε.  
Το σφάλμα υπήρξε και αναγνωρίστηκε από το Προεδρείο. Η ψήφος σαφώς και δεν είναι 
παραταξιακή. Είναι έτσι όπως την λέει ο Κανονισμός, ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου που μιλάει για ψήφο κατά συνείδηση των μελών, των παρόντων μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκ παραδρομής θεωρήθηκε ότι είναι παρών ένας εκ των 
δημοτικών συμβούλων, ο κ. Βασιλόπουλος, δεν ήταν εδώ ο κ. Βασιλόπουλος, πλην όμως 
υπήρξε στην καταμέτρηση.  

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ:   
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Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι για τη διαφύλαξη του κύρους του Δημοτικού Συμβουλίου και 
της διαδικασίας που διεξάγεται η ευθύνη είναι αμφίδρομη. Η ευθύνη είναι αμφίδρομη, Είναι και 
του Προεδρείου αλλά και των ίδιων των δημοτικών συμβούλων οι οποίοι οφείλουν να 
διαφυλάσσουν την ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 
Ευχαριστούμε πολύ, κ. Σταματόπουλε.  
Το Σώμα αποφάνθηκε για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα.  

Η κα Αλειφέρη έχει το λόγο για την εισήγηση.  
 
 Μισό λεπτό, διαδικαστικά.  
Ο κ. Αντιπρόεδρος επιβεβαίωσε όσα εγώ στην ερώτησή μου είχα αναφέρει. Ότι 

η ψήφος είναι σύμφωνα με τη βούληση, τη ελεύθερη και με τη συνείδηση του καθενός μας. 
Να γίνει ψηφοφορία.  
 
ΦΩΝΗ: Για ποιο πράγμα;  
 
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Για το κατεπείγον της υπόθεσης.  
 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε.  
 
ΦΩΝΗ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΦΩΝΗ: Δεν υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υφίσταται.  
 
ΦΑΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω το λόγο, σας παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ, θέλω  το λόγο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ο κ. Μαρινάκης.  

 
Κύριε Πρόεδρε, βεβαίως η ανάγνωση του Κανονισμού είναι αυτή όπως έχει 
ακουστεί από τον κ. Σωφρονά και τον κ. Σταματόπουλο. Παρόλα αυτά όμως 

έχουμε παραδείγματα ακόμα και στη λειτουργία της Βουλής. Δεν έχουμε παρακολουθήσει όλοι 
μας ότι ψηφίζουν παραταξιακά; Αν κάποιος εκ των συναδέλφων είτε εδώ, είτε στο Εθνικό 
Κοινοβούλιο διαφωνεί, βεβαίως καταθέτει την άποψή του. Παραμένει στη θέση του και 
καταθέτει την άποψή του.  
Για την οικονομία της συζήτησης, λοιπόν, συμβαίνει αυτό. Παρόλα αυτά όπου τίθονται σοβαρά 
θέματα και απαιτείται η πλειοψηφία ζητείται ονομαστική ψηφοφορία. Τι να κάνουμε τώρα; 
Αυτή είναι η λειτουργία.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έληξε το θέμα αυτό. Κυρία Αλειφέρη. Εντάξει, έληξε τώρα.  

 
Για τη διαδικασία, Πρόεδρε. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό 
το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, επ’ ευκαιρία και της προηγούμενης 

απόφασης που πήραμε, που ο Προεδρεύων λέει ότι είχε λάθος, το κατέγραψε και η απόφαση 
πέρασε. Με συγχωρείτε, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.  
Ο Κλεισθένης επειδή διάβασα το Νόμο είναι σαφής. Τώρα για τη διευκόλυνση και την 
οικονομία της κουβέντας δεν είναι κανένας ανόητος να λέμε, αλλά μπορεί…, μισό λεπτό 
Πρόεδρε, υπάρχουν άλλοι τρόποι, όχι παραταξιακοί, να πείτε ¨ποιος είναι κατά¨ και 
τελειώσαμε. Καταλάβατε; Υπάρχουνε τρόποι χωρίς να θίγεται η βούληση και η συνείδηση του 
συμβούλου και να είμαστε εδώ γλάστρες που δεν σηκώνουμε ούτε τα χέρια.  
Ευχαριστώ.  

 
Κύριε Σωφρονά, δεν αφαιρούμε το λόγο από κανέναν.  
 

ΦΩΝΕΣ: ……. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Πιάσαμε ένα θέμα που πάντα υπάρχει λύση, ένας 
που διαφωνεί λέει εγώ διαφωνώ και ψηφίζω κατά ή υπέρ.  

 
Κύριε Πρόεδρε  δεν πρέπει να το ξαναφέρετε αυτό το θέμα αφού ……… 
(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείνουμε, κλείνουμε. Η κα Αλειφέρη.  

 
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Ζήτησα το λόγο…, σας παρακαλώ πολύ. Τίθεται 
θέμα διαδικαστικό και έχετε την υποχρέωση να μου δώσετε το λόγο. Είναι 

διαδικαστικό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ θέτεις θέμα διαδικαστικό;  
 
ΦΑΒΑΣ: Πρέπει να απαντηθούν ορισμένα πράγματα επί του διαδικαστικού λόγου…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήθηκαν.  
 
ΦΑΒΑΣ: Όχι, δεν απαντήθηκαν. Σας παρακαλώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσύ θέτεις θέμα διαδικαστικό;  
 
ΦΑΒΑΣ: Παρακαλώ πολύ, δημιουργούνται… Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε…  

 
Κύριε Φάβα, σε παρακαλώ.  
Η κα Αλειφέρη.  

Τώρα θα κάνουμε μια ώρα για το θέμα αυτό;   
 
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ, έχει σχέση με πολιτική τοποθέτηση. Σας 
παρακαλώ πολύ. Δεν είναι δυνατόν. Για 30 δευτερόλεπτα.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, ελάτε.  

 
Λοιπόν, προφανώς ο συνάδελφος ο κ. Σωφρονάς προσπαθεί να εισάγει νέα ήθη και 
έθιμα ως προς τον Κανονισμό και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι 

γνωρίζουμε εδώ πέρα ότι αποφαίνεται για την ψήφο ο επικεφαλής και αν κάποιος έχει 
αντίρρηση από την ομάδα του τότε αναφέρει την αντίρρησή του και ψηφίζει διαφορετικά.  
 
ΦΩΝΕΣ: …….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 

 
Σας παρακαλώ. Από κει και πέρα…,  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχουν ομάδες εδώ πέρα. 
 
Υπάρχει Δημοτική Ομάδα, κύριε συνάδελφε. Αν δεν έχετε εσείς αυτό είναι δικό σας 
θέμα.  

Λοιπόν, τελειώνοντας, για να μην αφήνονται αιχμές και αναπάντητες, γιατί αφέθηκε η αιχμή 
ότι έλειπε ο κ. Βασιλόπουλος, ο κ. Βασιλόπουλος ήταν παρών, τον είχα δει εγώ, ήτανε απέξω 
και μην το συνεχίζουμε άλλο αυτό το θέμα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έληξε, έληξε. Έληξε.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  
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ΦΩΝΕΣ: …….. (δεν ακούγονται – εκτός μικροφώνου) 

 
Τώρα θα συζητάμε τι έγινε; Έληξε.  
Η κα Αλειφέρη.  

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Πρόδρε, ..….  

 
Σας παρακαλώ, δεν έχει το λόγο κανένας.  
Ο κ. Δήμαρχος.  
 
Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να προχωρήσουμε. Τώρα το τι έγινε 
και τι δεν έγινε…, ας τρέξει η διαδικασία με την Επιτροπή, να συγκροτηθεί ο 

Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθοριστούν αυτά όλα και να κάνουμε 
διαδικασίες. Τώρα, μην γυρίζουμε πάλι πίσω τώρα.  

 
Κύριε Δήμαρχε, να μας πει ο κ. Φάβας ποιο άρθρο το λέει αυτά που ισχυρίζεται; 
Να μας αναφέρει το άρθρο του Κανονισμού.  
 
Κύριε συνάδελφε μισό λεπτό.  
Δεν μπορεί αυθαίρετα να παίρνει ο καθένας το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

μετά να μιλάμε για τη διαδικασία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας παρακαλώ πολύ. Ας 
κρατήσουμε λίγο ισορροπία.  

 

Ακολούθως εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερησίας 

διάταξης θέμα που το Σώμα, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, αποδέχθηκε με την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών, να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά, λόγω του 

κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 

Έγκριση δημιουργίας Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης για την ίδρυση 
και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

 
Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής:   
 

ΘΕΜΑ: 
«Έγκριση δημιουργίας Συνδέσμου μεταξύ των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης για την 

ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς».   

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4039/2012, οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για 

την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να 

ασκείται και από Συνδέσμους Δήμων, στο πλαίσιο των οποίων όμοροι Δήμοι μπορούν να λειτουργούν 

καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το 

δημόσιο, την Περιφέρεια ή ιδιώτες χώρους. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων ή ενδιαίτημα αδέσποτων 

ζώων, είναι η ειδική εγκατάσταση που προορίζεται για την περίθαλψη και την προσωρινή παραμονή 

σημαντικού αριθμού αδέσποτων ή ανεπιθύμητων ζώων συντροφιάς. 

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 245 του Ν. 3463/2006 (ΔΔΚ), δυο ή 

περισσότεροι Δήμοι μπορούν, με απόφαση καθενός από τα δημοτικά συμβούλια, να συστήσουν 

Σύνδεσμο Δήμων με ειδικό σκοπό την εκτέλεση έργων ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή την 

άσκηση αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων και 

μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί αποτελούν νομικά 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση : 22/2019     Δευτέρα  02 / 12 / 2019                        ΑΠΟΦΑΣΗ  558/2019 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  9 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, διεπόμενα ως προς τη διοίκηση και λειτουργία 

τους από τις εκάστοτε ισχύουσες περί δήμων διατάξεις. 

Η παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου ορίζει ότι η απόφαση των δημοτικών συμβουλίων, η οποία 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, περιέχει τον ειδικό σκοπό για 

τον οποίο ιδρύεται ο σύνδεσμος, τη χρονική διάρκεια και την έδρα του, καθώς και τις εισφορές που 

πρέπει να καταβάλλει κάθε χρόνο κάθε Δήμος. Στην απόφαση σύστασης του Συνδέσμου αναφέρονται 

ρητά και οι υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλονται τέλη. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη γεωγραφική συνέχεια που παρουσιάζουν οι Δήμοι 

Καλαμάτας και Μεσσήνης και κατά συνέπεια το διαδημοτικό χαρακτήρα των προβλημάτων που 

σχετίζονται με τη διαχείριση του κρίσιμου ζητήματος της συλλογής, περίθαλψης και προστασίας των 

αδέσποτων ζώων, προτείνεται η σύσταση, οργάνωση και λειτουργία διαδημοτικού φορέα με την 

προβλεπόμενη από τον Κώδικα Δήμων (Ν. 3463/2006) μορφή του Συνδέσμου, με σκοπό την 

οργάνωση και εφαρμογή ενός υπεροπτικού σχεδίου εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς των 

αδέσποτων ζώων παράλληλα με τη δημιουργία και λειτουργιά ενός καταφυγίου αδέσποτων ζώων, ως 

εξής:  

 

Επωνυμία  «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»  (ΔΙΣΥΔΑΖ) 

 

Σκοποί:  

1. Υποβολή προτάσεων και αξιοποίηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών προγραμμάτων που 

αφορούν στην κατασκευή - επισκευή, ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

και επίσπευση των πάσης φύσεως ενεργειών προς τούτο. 

2. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

3. Η περίθαλψη, φροντίδα και προστασία των ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.  

4. Ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείου. 

5. Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν την προστασία των αδέσποτων ζώων 

και γενικότερα τη ζωοφιλία. 

6. Εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

7. Συνεργασία με φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που δραστηριοποιούνται στα όρια των 

Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης. 

8. Άσκηση οποιασδήποτε συναφούς δραστηριότητας με τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον 

περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.  

 

Ορίζεται ότι η ανάληψη από το Σύνδεσμο της αρμοδιότητας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς των Δήμων θα ασκείται μετά την έκδοση της άδειας λειτουργιάς του προς υλοποίηση 

πρώτου κοινού καταφυγίου. 

 

Πόροι:   

1. Ετήσια εισφορά των Δήμων - μελών που προσδιορίζεται ως εξής: α) Έως την έκδοση της 

άδειας λειτουργίας του καταφυγίου σε ποσό δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) για το Δήμο 

Καλαμάτας και ποσό πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) για το Δήμο Μεσσήνης και β) μετά την 

έναρξη λειτουργίας του καταφυγίου σε ποσοστό 75% για το Δήμο Καλαμάτας και 25% για το 

Δήμο Μεσσήνης επί του συνόλου των δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία του 

Συνδέσμου όπως θα εισηγείται το ΔΣ του συνδέσμου και αντίστοιχα θα εγκρίνουν τα 

Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων-μελών.  

2. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο ή άλλα Νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα. 

3. Τυχόν πρόσοδοι από την περιουσία του, ή από φόρους, τέλη και δικαιώματα που 

επιβάλλονται. 

4. Κάθε άλλη πηγή ή χρηματοδότησης. 
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Διάρκεια: 

Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται ως αορίστου χρόνου. 

 

Έδρα: 

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Μεσσήνης του Ν. Μεσσηνίας. 

 

Διοίκηση: 

Ο Σύνδεσμος διοικείται με βάση όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006, 

όπως ισχύει. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του 

άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 αποτελείται από: τρεις (3) αντιπροσώπους από το Δήμο Καλαμάτας και 

δύο (2) αντιπροσώπους από το Δήμο Μεσσήνης. Υποστηρίζεται δε διοικητικά και οικονομικά από 

υπαλλήλους που θα διαθέσουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες των δυο συμμετεχόντων Δήμων Καλαμάτας 

και Μεσσήνης μετά από προγραμματική σύμβαση. 

 

Κάλυψη Δαπάνης:  

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος των ΟΤΑ μελών του 

Συνδέσμου ίσο με το ποσό της ετήσιας εισφοράς τους.  

 

Ειδικότερα : 

1. Για το Δήμο Καλαμάτας 15.000 ευρώ με εγγραφή της σχετικής πίστωσης και  

2. Για το Δήμο Μεσσήνης 5.000 ευρώ με εγγραφή της σχετικής πίστωσης. 

 

Μετά τα ανωτέρω 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την σύσταση Συνδέσμου Δήμων αποτελούμενο από τους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης με την 

επωνυμία: «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»  (ΔΙΣΥΔΑΖ).  

 

 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Με εντολή Δημάρχου 

 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 

 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ Μ. ΓΙΑΝΝΗΣ 

Msc Γεωπόνος 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

  ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ                                                              

 
 
Η διαδικασία συνεχίζεται με διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, η κα Αλειφέρη.  

 
Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, αν με είχατε αφήσει και το είχα εξηγήσει δεν 
θα υπήρχαν όλες αυτές οι ερωτήσεις.  

Πρώτα απ’ όλα θα πω στον κ. Τζαμουράνη ότι ο Σύνδεσμος αποκτά νομική προσωπικότητα 
από την ώρα που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Άρα λοιπόν αν λίγο το κυνηγήσουμε στην 
Αποκεντρωμένη και την περίληψη στο ΦΕΚ μπορούμε να έχουμε τη νομική προσωπικότητα 
του Συνδέσμου, δεν τίθεται θέμα σ’ αυτό και δεν απαιτείται ο Σύνδεσμος να αποκτήσει και 
προσωπικό. Υπάρχει η διαδικασία, είναι θεσμικά, οι Δήμοι να μπορούν να εξυπηρετούν με τις 
υπηρεσίες τους τον Σύνδεσμο.  
Δεύτερο: στον κ. Αντωνόπουλο. Αυτή τη στιγμή, κ. Αντωνόπουλε, δεν αποφασίζουμε για την 
υποβολή της πρότασης για το ΦΙΛΟΔΗΜΟ, αποφασίζουμε για τη σύσταση του Συνδέσμου. 
Όπως καταλαβαίνετε προετοιμασία και για το θέμα της υποβολής υπάρχει, ασφαλώς, είπα και 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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νωρίτερα, ο λόγος που παρότι η πρόσκληση έφυγε την Πέμπτη, την Τετάρτη, δεν θυμάμαι, 
δεν το είχαμε εντάξει στην ημερήσια διάταξη, παρότι υπήρχε η προετοιμασία για τον 
Σύνδεσμο, οφείλω  να σας το πω αυτό, το σχέδιο του Καταστατικού, δηλαδή, το είχαμε 
επεξεργαστεί και οι δύο Δήμοι, ήταν επειδή θέλαμε πραγματικά και εμείς να έχει προχωρήσει 
σε κάποια σημεία του που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το θέμα της χωροθέτησης και κάποια 
άλλα θέματα που υπάρχουν, να ’ρθει πιο ολοκληρωμένα και να είστε και πιο ενήμεροι και για 
τα ειδικότερα σημεία της πρότασης του έργου. Επειδή όμως είδαμε ότι ενδεχομένως το 
πρόγραμμα να μην πάρει παράταση και σε συνεννόηση που είχε ο Δήμαρχος με το Υπουργείο 
Εσωτερικών, η γραμμή που δόθηκε είναι να κατατεθεί μέχρι τις 31/12ου ό,τι υπάρχει, η 
σύσταση του Συνδέσμου, το τεχνικό δελτίο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ή 
ενδεχομένως υπό του υπό σύσταση Συνδέσμου από τους Δήμους, θα τη δούμε αυτή τη 
διαδικασία, προκειμένου να υπάρχει η ένταξη του έργου γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η 
πορεία του προγράμματος.  
Γι’ αυτό το λόγο και λοιπόν λέω ότι υπάρχει λόγος κατεπείγοντος, να προχωρήσουμε το στάδιο 
αυτή τη στιγμή της σύστασης του Νομικού Προσώπου.  
Τώρα όσον αφορά το Δήμο Δυτικής Μάνης, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτή η 
συζήτηση και η συνεννόηση και η συμφωνία με το Δήμο Μεσσήνης, τίποτα δεν αποκλείει όταν 
το Νομικό Πρόσωπο συσταθεί να μπορεί να προσχωρήσει και άλλος Δήμος. Αυτή τη στιγμή 
όμως όπως καταλαβαίνετε δεν θα μπορούσε να λυθεί το θέμα με 3, με 5, με περισσότερους 
Δήμους γιατί θα απαιτείτο πολύ περισσότερος χρόνος, άλλωστε, εντάξει, πρέπει να 
συνεννοηθούμε και με το Δήμο Μεσσήνης που απ’ ό,τι διαφαίνεται ο χώρος όπου θα 
χωροθετηθεί το καταφύγιο θα είναι στην περιοχή του Δήμου Μεσσήνης.  
Ας προχωρήσουμε τώρα έτσι και θα τα δούμε όλα τα άλλα θέματα στη συνέχεια.  

 
Να προσθέσω ακόμα κάτι σ’ αυτό που είπε η Αντιδήμαρχος, όπως το είπε 
ακριβώς είναι, ο Δήμος Δυτικής Μάνης ας έρθει μετά, δεν υπάρχει θέμα, 

μπορούμε να τον εντάξουμε σε επέκταση του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου, να τον εντάξουμε 
και αυτόν μέσα. Εκείνο που θέλω να πω είναι αυτό ακριβώς που είπε η Αντιδήμαρχος, όπως 
την έχω ενημερώσει, ότι με ενημέρωσαν από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι ακόμα και ο 
Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος και ακόμα και η πρόθεση για να δημιουργήσουμε το Διαδημοτικό 
Κυνοκομείο είναι σημαντικό στο να μπορέσουμε να ενταχθούμε στο έργο και μετά, επειδή 
όπως ξέρετε ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ δίνει μια ευελιξία, δεν είναι σκληρός ο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ όπως είναι το 
ΕΣΠΑ, και μας δίνει τη δυνατότητα μετά να καταθέσουμε επιπλέον τα έγγραφα.  

 
Δυο χρόνια όμως είναι τώρα, δεν ξεκίνησε τώρα, αυτή η υπόθεση  ……. 
(δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Κύριε Αντωνόπουλε, η πρόσκληση είναι τώρα, το 2019 στο 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, η ανακοίνωση της πρόσκλησης, εγώ δεν ξέρω για τα 

δύο χρόνια πριν που λέτε, αυτό που ξέρω είναι όμως, γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε 
πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και πώς τοποθετούμαστε, αυτό που ξέρω είναι ότι οι Υπηρεσίες 
του Δήμου έχουν κάνει δύο φορές ενέργειες εξεύρεσης χώρου κατάλληλου, γιατί ο χώρος 
θέλει ειδικές προδιαγραφές και πρέπει να είναι σε ζώνη του ΓΠΣ που να προβλέπονται τέτοιες 
εγκαταστάσεις, και δεν έχουμε βρει κατάλληλο χώρο.  
Οπότε, λοιπόν, κάθε ευκαιρία που βρίσκουμε, αυτή την ευκαιρία που βρίσκουμε θα πρέπει να 
την εκμεταλλευτούμε στο έπακρον με όποιο κόστος χρειάζεται σε τρέξιμο, ενδεχομένως λίγη 
ανοχή στις διαδικασίες μεταξύ μας, φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε αυτό το καλό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ολοκληρώσαμε. Να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Όχι, θέλουμε να μιλήσουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τζαμουράνης.  
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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Μία κουβέντα μόνο. Παρότι διαφωνώ με το κατεπείγον κτλ. και επειδή το 
θέμα είναι πράγματι σοβαρό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, εμείς θα 

συνταχθούμε στη συνέχεια, όμως με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι απαιτούμε και σαν 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης περισσότερο σεβασμό σε μερικά πράγματα.  Δηλαδή, δεν 
μπορεί όλα τα δύσκολα και τα, εν πάση περιπτώσει, επείγοντα ζητήματα να έρχονται εκτός 
ημερησίας διατάξεως, δεν μπορεί να μην τηρηθούν αυτά που προβλέπει ο Κανονισμός με τις 
ψηφοφορίες, και παρότι ο Προεδρεύων λέει ότι έκανα λάθος ορισμένοι να υποστηρίζουν ότι 
δεν συνέβη τίποτα, και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι τουλάχιστον η παράταξή μας 
προσπαθεί να φέρει άλλα ήθη και άλλα έθιμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Άρα, παρακαλώ πολύ, επειδή πρέπει να βοηθήσουμε σε ορισμένα ζητήματα να προχωρήσουν, 
τουλάχιστον να νιώθουμε ότι υπάρχει σεβασμός απ’ την πλειοψηφία προς τις ομάδες, τις 
παρατάξεις της μειοψηφίας.   

 
Ευχαριστούμε.  
Ελάτε, κ. Μάκαρη.  

 
Συμφωνούμε με τη δημιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων, είναι πολύ 
σημαντικό να γίνει αυτό, από κει και ύστερα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα του 

κατεπείγοντος είναι ότι 31 Δεκεμβρίου λήγει το πρόγραμμα απ’ ό,τι ξέρουμε, οπότε θα 
συναινέσουμε στη δημιουργία του καταφυγίου. Τώρα υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει και στην 
Αθήνα αυτό, δηλαδή δεν αναλαμβάνουνε συνήθως ένας Δήμος αλλά 2-3 Δήμοι μαζί, με την 
έννοια ότι καθένας δεν θέλει να είναι στο χώρο του το καταφύγιο ζώων, τώρα εφόσον έχει 
βρεθεί τουλάχιστον ένας χώρος,  έστω στο Δήμο Μεσσήνης, τότε ψηφίζουμε υπέρ με την 
έννοια ότι πρέπει να γίνει και έπρεπε ήδη να έχει γίνει.  

 
Παρακαλώ να είμαστε λίγο σύντομοι.  
Ο κ. Οικονομάκος. 

 
Λοιπόν, ένα σχόλιο. Δεν μπορεί σε άσχετο θέμα να επιτρέπετε 4 με 5 
παρεμβάσεις για άσχετο θέμα και να γίνεται ολόκληρη διαδικασία, 

ολόκληρες φωνές και φασαρίες σε άσχετο θέμα. Είναι ευθύνη δικιά σας. Μιλήσανε τόσοι σε 
ένα θέμα που δεν ήτανε το θέμα μας ο Κανονισμός ή η διαδικασία, εμβόλιμα για ένα θέμα που 
δεν είναι αυτό. Και μετά πάμε στις τοποθετήσεις και λέτε: όχι τοποθετήσεις. Να πάμε 
κατευθείαν στην ψηφοφορία. Λοιπόν, κρατήστε λίγο καλά τη διαδικασία γιατί δεν πρόκειται να 
γίνει δουλειά έτσι.  
Λοιπόν, τέλος, για το συγκεκριμένο ζήτημα, πρέπει να πούμε ότι όπως το λέει και η εισήγηση 
δόθηκε αρμοδιότητα στους Δήμους για τα ζώα χωρίς χρήματα, συνεχίζει να είναι χωρίς 
χρήματα η αρμοδιότητα, να μην έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ, χωρίς κτηνίατρο, δεν έχουμε 
κτηνίατρο, ζητάμε με οκτάμηνο κτηνίατρο και τον βάζουμε και με σύμβαση έργου και γι’ αυτό 
δεν υπάρχει και ενδιαφέρον, είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η Υπηρεσία και νομίζω ότι το 
κοιτάει, δεν έχουμε κτηνιατρείο και έχουμε και, ας το πω ευγενικά, ένα αμφιβόλου ποιότητας 
περισυλλογής σύστημα των ζώων όλα αυτά τα χρόνια, για το οποίο εμείς έχουμε εκφράσει 
πάρα πολλές ενστάσεις.  
Λοιπόν, μέσα σε αυτή τη διαδικασία μία από τις προτάσεις μας, επιτέλους, γίνεται 
πραγματικότητα, είναι θετικό το βήμα που γίνεται τώρα, δεν επαρκεί, δεν φτάνει αλλά πρέπει 
να το προχωρήσουμε, η δουλειά της Υπηρεσίας ανά περιόδους είναι πραγματικά σημαντική, 
είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν το αντικείμενο αλλά το τρέχουν και είναι πολύ δύσκολο 
και ευαίσθητο. Μια μικρή ένσταση έχουμε στο συμφωνητικό, ότι βάζετε πάλι την έννοια ότι 
μπορεί να παρθούν τέλη για τέτοιου είδους ζητήματα, νομίζουμε ότι δεν πρέπει να μπει κανένα 
νέο τέλος για οποιοδήποτε…  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλος; Που το είδες αυτό;  
 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  Αφήνει μέσα…  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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Ο Δήμος Καλαμάτας και ο Δήμος Μεσσήνης για να λειτουργήσει το κυνοκομείο 
θα καταβάλουν κάποια χρήματα.  

 
Σ’ αυτό συμφωνούμε, ναι, να μην μπει έξτρα φορολογία στους δημότες, 
αυτό λέω.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία σχέση. 

 
Εντάξει, σ’ αυτό. Στα υπόλοιπα συμφωνούμε.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας.  
 
Κύριοι συνάδελφοι, την προσοχή σας για ένα λεπτό. Τι συζητάμε; Τη σύσταση 
ενός Νομικού Προσώπου, Συνδέσμου. Δεν είμαι κτηνίατρος, δεν είμαι αθλίατρος, 

δεν είμαι… Τη σύσταση συζητάμε, αυτό. Όλες τις άλλες λεπτομέρειες θα τις δούμε στη 
συνέχεια. Αν έχει κτηνίατρο, αν έχει προϋπολογισμό, αν χρειαστούν φόροι, αν θα μπούμε σε 
κάποιο πρόγραμμα. Τι κουβεντιάζουμε μία ώρα; Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε; Τι 
συζητάμε επιτέλους;  

 
Ο κ. Κοσμόπουλος.  
Ο κ. Τζαμουράνης.     

 
Υπέρ της δημιουργίας αλλά αν συμβεί αυτό που είπε ο κ. Μπάκας τις 
λεπτομέρειες θα τις δούμε, δηλαδή το συσχετισμό των δαπανών, τις 

συμμετοχές κτλ. σε επόμενη συζήτηση, ή ….  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αναφέρονται μέσα αυτά.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Επειδή αναφέρονται όμως δεν πρέπει να τα συζητήσουμε, Δήμαρχε;  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: …….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Αυτό λέω, άρα δεν είναι απλά η σύσταση.  

 
Συζητάμε για την εισήγηση ή συζητάμε επί της πρότασης εκτός 
ημερήσιας διάταξης αν είναι κατεπείγον για να ξέρω;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τελειώσαμε μ’ αυτό, έχουμε τελειώσει.  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Ωραία. Επί της εισήγησης θέλετε να πω δυο πράγματα;  

 
Δεν χρειάζεται, αφού προχωρήσαμε στην ψηφοφορία τώρα.  
Λοιπόν, κα Αλειφέρη;  

 
Κύριε Πρόεδρε, προχωρήσατε αλλά ο κ. Τζαμουράνης λέει εδώ 
μέσα στο Καταστατικό έχει την κατανομή… Το Καταστατικό έχει 

δύο διατάξεις σχετικά με την ετήσια εισφορά. Αφήστε, είναι εύλογο αυτό που ρωτάει. Σχετικά 
με την ετήσια εισφορά. Όπως θα είδατε υπάρχει μία κλιμάκωση. Λέει το Καταστατικό ότι μέχρι 
τη λειτουργία του καταφυγίου η ετήσια εισφορά θα είναι 15.000 για το Δήμο Καλαμάτας και 
5.000 για το Δήμο Μεσσήνης. Και αυτό έγινε με έναν πρόχειρο υπολογισμό των εξόδων που 
ενδεχομένως θα χρειαστεί αυτό το Νομικό Πρόσωπο είτε για τη μίσθωση του χώρου, είτε για 
τα λειτουργικά έξοδά του, για να υποβάλει την πρόταση και μέχρι να γίνουν τα έργα για να 
αδειδοτηθεί το καταφύγιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ Δ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  
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Μετά θα υπάρχει υπολογισμός του κόστους λειτουργίας του καταφυγίου που θα το υπολογίσει 
το Νομικό Πρόσωπο και θα το στείλει στους Δήμους και η κατανομή προτείνεται να είναι 75 - 
25. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια κατανομή που είναι κοντά στην πληθυσμιακή αναλογία των 
δύο Δήμων, γιατί κατανοείτε ότι φυσικά εμείς έχουμε πολύ περισσότερα αδέσποτα και λόγω 
πληθυσμού σε σχέση με το Δήμο Μεσσήνης και δεύτερον επειδή εμείς αναγκαστικά θα έχουμε 
και μεγαλύτερο κόστος λόγω αποστάσεως.  
Άρα λοιπόν αυτή η αναλογία που προκρίθηκε ως πρόβλεψη, λέει όμως ότι ο Σύνδεσμος θα 
φέρει κάποια στιγμή στα Δημοτικά Συμβούλια μια αναλυτική κατάσταση του λειτουργικού του 
κόστους. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν έχει κάτι περισσότερο αυτό.  
 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ένα δευτερόλεπτο. Ερώτημα: Θα συμπεριληφθούν και τα χωριά;  
 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ: Όλος ο Δήμος. Όλος ο Δήμος Καλαμάτας, όλος ο Δήμος Μεσσήνης.  

 
Και η εκτίμηση είναι ότι έχουμε 75% περίπου εμείς αδέσποτα και 25 όλα τα 
χωριά του Δήμου Μεσσήνης, η Μεσσήνη; Προφανώς 

Εν πάση περιπτώσει, δεν θα επιμείνω, κα Αλειφέρη.  
 
Κύριε Τζαμουράνη, να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Δήμος Μεσσήνης, 
η πόλη έχει και ένα κόστος αυτή τη στιγμή της χωροθέτησης. 

Έτσι; Θα μου πείτε αυτό μπορούμε να το αντιστοιχήσουμε; Δεν αντιστοιχίζεται σε χρήματα, 
συμφωνώ μαζί σας, όμως κάπως έπρεπε…  Θα σας πω και κάτι άλλο. Η αναλογία που 
προκρίναμε το 75-25 έχει να κάνει υπολογίζοντας αυτή τη στιγμή από τους προϋπολογισμούς 
μας το κόστος διαχείρισης του προγράμματος, αυτή είναι η αναλογία μας. Ο Δήμος Καλαμάτας 
χαλάει περίπου 75.000 ευρώ, περίπου σας λέω, και ο Δήμος Μεσσήνης χαλάει 25. Αυτά τα 
στοιχεία έχουμε τα πληθυσμιακά αυτή τη στιγμή και τα στοιχεία του κόστους διαχείρισης των 
αντίστοιχων προγραμμάτων για κάθε Δήμο. Αυτά αποτυπώσαμε στο Καταστατικό, νομίζω ότι 
είναι εύλογο και λογικό να είναι κάπως έτσι η αναλογία.    

 
Λοιπόν, προχωράμε στην ψηφοφορία, συνεχίζουμε μάλλον.  
Ο κ. Τζαμουράνης ¨Υπέρ¨ δεν είπε;  

Ο κ. Μάκαρης;  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Υπέρ.   

 
Η κα Κουζή; ¨Υπέρ¨.  
Ο κ. Οικονομάκος;  

 
Ναι, μία κουβέντα για τον κ. Μπάκα. Δεν μπορεί να μας …  Στην κουβέντα 
εμείς είμαστε επί της ουσίας … 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα είμαστε στην ψηφοφορία, αυτά δεν … 

 
Δικαιολογώ την ψήφο μου και λέγοντας ότι αυτά που είπα ήτανε για το 
Νομικό Πρόσωπο το οποίο πρέπει να ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει και τι θα 

κάνει, όπως έπρεπε να πούμε και ό,τι έγινε όλο αυτό το διάστημα. Αυτό ήτανε για την 
τοποθέτησή του. Υπέρ. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουκούτσης;  
 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κ. Αντωνόπουλος;  
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κλάδης;  
 
ΚΛΑΔΗΣ: Υπέρ.  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν.3463/2006, του 
άρθρου 9 του Ν. 4039/2012  και των άρθρων 65 και 67, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν,   
 

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

I. Εγκρίνει τη σύσταση Συνδέσμου μεταξύ των  Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης , 
ως εξής: 

 

Επωνυμία  «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»  (ΔΙΣΥΔΑΖ) 

 

Σκοποί:  

1. Υποβολή προτάσεων και αξιοποίηση πάσης φύσεως χρηματοδοτικών προγραμμάτων που 

αφορούν στην κατασκευή - επισκευή, ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων και 

επίσπευση των πάσης φύσεως ενεργειών προς τούτο. 

2. Ο σχεδιασμός, οργάνωση και συστηματική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

εντοπισμού, περισυλλογής και μεταφοράς στο καταφύγιο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

3. Η περίθαλψη, φροντίδα και προστασία των ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.  

4. Ίδρυση και λειτουργία κτηνιατρείου. 

5. Υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που προάγουν την προστασία των αδέσποτων ζώων και 

γενικότερα τη ζωοφιλία. 

6. Εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 

7. Συνεργασία με φορείς και συλλόγους ζωοφιλικούς που δραστηριοποιούνται στα όρια των Δήμων 

Καλαμάτας και Μεσσήνης. 

8. Άσκηση οποιασδήποτε συναφούς δραστηριότητας με τους ανωτέρω σκοπούς, εφόσον 

περιλαμβάνεται μεταξύ των αρμοδιοτήτων των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.  

 

Ορίζεται ότι η ανάληψη από το Σύνδεσμο της αρμοδιότητας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς των Δήμων θα ασκείται μετά την έκδοση της άδειας λειτουργιάς του προς υλοποίηση 

πρώτου κοινού καταφυγίου. 

 

Πόροι:   

1. Ετήσια εισφορά των Δήμων - μελών που προσδιορίζεται ως εξής: α) Έως την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας του καταφυγίου σε ποσό δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) για το Δήμο 

Καλαμάτας και ποσό πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) για το Δήμο Μεσσήνης και β) μετά την 

έναρξη λειτουργίας του καταφυγίου σε ποσοστό 75% για το Δήμο Καλαμάτας και 25% για το 

Δήμο Μεσσήνης επί του συνόλου των δαπανών που απαιτούνται για την λειτουργία του 

Συνδέσμου όπως θα εισηγείται το ΔΣ του συνδέσμου και αντίστοιχα θα εγκρίνουν τα Δημοτικά 

Συμβούλια των Δήμων-μελών.  

2. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το δημόσιο ή άλλα Νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 

3. Τυχόν πρόσοδοι από την περιουσία του, ή από φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται. 

4. Κάθε άλλη πηγή ή χρηματοδότησης. 
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Διάρκεια: 

Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται ως αορίστου χρόνου. 

 

Έδρα: 

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Μεσσήνης του Ν. Μεσσηνίας. 

 

Διοίκηση: 

Ο Σύνδεσμος διοικείται με βάση όσα προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 246 του Ν. 3463/2006, 

όπως ισχύει. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του 

άρθρου 246 του Ν. 3463/2006 αποτελείται από: τρεις (3) αντιπροσώπους από το Δήμο Καλαμάτας και 

δύο (2) αντιπροσώπους από το Δήμο Μεσσήνης. Υποστηρίζεται δε διοικητικά και οικονομικά από 

υπαλλήλους που θα διαθέσουν οι αντίστοιχες υπηρεσίες των δυο συμμετεχόντων Δήμων Καλαμάτας 

και Μεσσήνης μετά από προγραμματική σύμβαση. 

 

Κάλυψη Δαπάνης:  

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος των ΟΤΑ μελών του 

Συνδέσμου ίσο με το ποσό της ετήσιας εισφοράς τους.  

 

Ειδικότερα : 

1. Για το Δήμο Καλαμάτας 15.000 ευρώ με εγγραφή της σχετικής πίστωσης και  

2. Για το Δήμο Μεσσήνης 5.000 ευρώ με εγγραφή της σχετικής πίστωσης. 

 

 

II. Με την παρούσα τροποποίηση προκαλείται δαπάνη ύψους 15.000,00 € σε βάρος 
του Κ.Α.E. 35.6721.01 του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 
και για τα επόμενα έτη προκαλείται δαπάνη ύψους 15.000,00 €, η οποία θα 
προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α των αντίστοιχων προϋπολογισμών. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο 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. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  8. Γκλεγκλέ Ελένη 

  9. Δούβας Ιωάννης 

  10. Δρούγας Παντελής 

  11. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης 

  12. Κανάκης Βασίλειος 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας 
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  14. Κλάδης Παύλος 

  15. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  16. Κουζή Αντωνία (Τόνια) 

  17. Κουκούτσης Δημήτριος 

  18. Λαζαρίδης Γεώργιος  

  19. Λιάππας Λεωνίδας 

  20. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 

  21. Μαλαπάνη Μαρία 

  22. Μαρινάκης Σαράντος 

  23. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

  24. Μπάκας Δημήτριος 

  25. Μπάκας Ιωάννης 

  26. Μπαρούνη Μαρία 

  27. Μπασακίδης Νικόλαος 

  28. Μπεχράκης Σταμάτης 

  29. Νιάρχος Αναστάσιος 

  30. Οικονομάκος Δημήτριος 

  31. Οικονομάκου Μαρία 

  32. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  33. Σωφρονάς Γεώργιος 

  34. Τζαμουράνης Βασίλειος  

  35. Τσαπόγας Κωνσταντίνος  

  36. Φάβας Γεώργιος 

  37. Χειλάς Παναγιώτης 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 13 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΗΣ 

 

 


