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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  21/2018 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ  535/2018 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην 

«Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 

21η/2018, κατεπείγουσα, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

με αριθμ. πρωτ. 31339/16-8-2018 πρόσκληση της Αντιπροέδρου κας Βεργινάδη Μαρίας, η 

οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο, μετά την πληροφορία της εκδημίας του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Παναγιώτη Καρατζέα. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση  η Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα Βεργινάδη 

Μαρία, η οποία και Προεδρεύει της συνεδρίασης, και από τα υπόλοιπα τακτικά  μέλη του 

Σώματος οι κ.κ.:  1) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  2) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ, 3) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος, 4) Βεργόπουλος Δημήτριος, 5)  Γεωργακίλας Κων/νος, 6) Γυφτέας Ηλίας, 7) 

Δημητρούλιας Γεώργιος, 8) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 9) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 10) 

Καμβυσίδης Ιωάννης, 11)  Καραγιάννης Ανδρέας,  12) Καρβέλης Γεώργιος, 13) Κουτίβας Ηλίας,  

14) Λιάππα Χρυσή, 15) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 16) Μαρινάκης Σαράντος, 17) 

Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία, 20) Μπεχράκης Σταμάτης, 21) Μπρεδήμας Θεόδωρος,  22) Ντίντα Παναγιώτα, 23)  

Πολίτης Δημήτριος, 24) Σταματόπουλος Ευστάθιος και  25) Φάβας Γεώργιος.   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Αλούπης Παναγιώτης, 

2) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 3) Βγενής Χαράλαμπος, 4) Βουτσής Γεώργιος, 5) Γιαννόπουλος 

Παναγιώτης, 6) Δημόπουλος Δημήτριος, 7) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 8) Μπουζιάνης 

Παύλος, 9) Μπούχαλης Δημήτριος, 10) Νιάρχος Αναστάσιος, 11) Οικονομάκος Δημήτριος, 12) 

Οικονομάκου Μαρία, 13) Φαββατάς Δημήτριος  και 14)  Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Αντιπρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη 

της  συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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Με την έναρξη της έκτακτης παρούσας συνεδρίασης για την : 

 
Απόδοση τιμών στον εκδημήσαντα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 

Παναγιώτη Καρατζέα 
 
η Προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρος του Σώματος, κα Βεργινάδη Μαρία 
αναφέρεται στον εκλιπόντα και η διαδικασία εξελίσσεται όπως ακολουθεί:  

 
Δυστυχώς συναντιόμαστε για ένα πολύ δυσάρεστο θέμα, θα αποδώσουμε 
τιμές στον εκδημήσαντα Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Εκ μέρους μου θέλω να πω ότι, ήτανε ένας πολύ σεμνός και ταπεινός άνθρωπος, είχα μια 
άριστη συνεργασία και θα τον θυμόμαστε πάντα. 

Ορίστε, ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο και μετά οι επικεφαλής. 

 
Είμαι συγκλονισμένος, όπως όλοι. 

Με τον Τάκη είμαστε έξι χρόνια εδώ, δίπλα, στο ίδιο έδρανο. Ήταν ο 
μακροβιότερος, νομίζω, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας. Μια 
εξαετία ολόκληρη. Δημοτικός Σύμβουλος ήταν τρεις θητείες, από τις οποίες δύο ήταν μαζί μου.  

Έφυγε στα 64 του χρόνια. Τον γνωρίσατε όλοι, ήταν ένας άνθρωπος της συνεννόησης, ένας 
άνθρωπος υποχωρητικός, ένας άνθρωπος που σεβόταν όλους μας και υπολόγιζε και όλους τους 
δημοτικούς συμβούλους και ιδιαίτερα τους επικεφαλής των παρατάξεων και πάντοτε 
προσπαθούσε να βρει λύσεις στα διάφορα ζητήματα.  

Είχε πολλούς φίλους στην πόλη, ήταν ένας χαρακτηριστικός ανθρώπινος τύπος. Ένα από τα 
βασικά χαρακτηριστικά του ήταν ότι δεν κρατούσε κακία. Μπορούσες να συγκρουστείς τη μια 
στιγμή, την επόμενη στιγμή δεν θυμόταν τίποτα από το περιεχόμενο της συγκεκριμένης 
σύγκρουσης.  

Εγώ έχω μόνο καλές αναμνήσεις από τη συνεργασία με τον Τάκη, από τότε που ξεκίνησα να 
είμαι Δήμαρχος, από τις εκλογές του 2006. Είχε μία θητεία πριν από μένα, όπου διατέλεσε 
Πρόεδρος του Κοινωνικού Φορέα και Πρόεδρος της Εταιρείας Ανασυγκρότησης της πόλης της 
Καλαμάτας, καθώς και Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλαμάτας. Ήταν 
μέλος σε διάφορα όργανα και παντού προσέφερε όποιες υπηρεσίες μπορούσε, με 
αποκορύφωμα την Προεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου πάντοτε ήταν τυπικός σε όλες τις 
συνεδριάσεις. Θα είχατε διαπιστώσει και εσείς ότι τον τελευταίο καιρό δεν άντεχε συχνά να 
βγάλει τη συνεδρίαση και πολλές φορές έβγαινε έξω, αγωνίζονταν όμως πάρα πολύ να είναι 
παρών εδώ όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε. 

Ο Τάκης ο Καρατζέας ήταν ένα φτωχόπαιδο, Μανιάτης, και ο πατέρας του άνθρωπος της 
βιοπάλης. Ακολούθησε τις διαδικασίες της ευθείας οδού, έγινε φοιτητής στην Οδοντιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπηρέτησε μέχρι πρόσφατα, δεν είχε πάρει σύνταξη, ως 
ελεγκτής υγείας στα Ασφαλιστικά Ταμεία, τελευταία στον ΕΟΠΥΥ μετά τη συγχώνευση των 
Ταμείων. Προσπαθούσε να εξυπηρετήσει και επαγγελματικά τους γιατρούς, τους 
φαρμακοποιούς, τους ασθενείς. Δεν αρνιόταν τη συνεργασία και την εξυπηρέτηση σε κανέναν, 
βοηθούσε όπου ήταν δυνατόν.  

Τη γυναίκα του την γνωρίζετε, την κα Αλεβίζου, ήταν υπάλληλος στην ALPHA BANK και τα δύο 
του παιδιά, ο Νίκος είναι οδοντίατρος και συνεχίζει το έργο του και ο Κωστάκης έχει ένα 
πρακτορείο ΠΡΟΠΟ, τυχερών παιχνιδιών, εκεί στον πεζόδρομο της Ιατροπούλου.  

Ήταν ένας καθημερινός άνθρωπος, συνήθης άνθρωπος, σαν όλους εμάς, με τους φίλους του, 
με τις καλές του στιγμές που ήσαν πολύ περισσότερες από τις δύσκολες στιγμές του και θα 
θυμόμαστε την χαρακτηριστική φιγούρα, την χαρακτηριστική του φωνή, θα θυμόμαστε κυρίως 
ότι τα θετικά του στοιχεία ήταν περισσότερα από τα αρνητικά, εάν δεχτούμε ότι όλοι οι 
άνθρωποι έχουμε και θετικά και αρνητικά στοιχεία ως πρόσωπα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ο Πρόεδρος ήταν ένας άνθρωπος που συνεργαζόταν, που εντάσσονταν στο πνεύμα της 
ομάδας, που ποτέ δεν κήρυττε αντάρτικα, έστω και εάν στενοχωρείτο σε κάποιες περιπτώσεις, 
συμπορεύονταν. Και εγώ για τον Τάκη τον Καρατζέα έχω να πω μόνο καλές κουβέντες στην 
πολιτική συνεργασία, την αυτοδιοικητική συνεργασία, που είχα μαζί του και τίποτε άλλο.  

Είμαι συγκλονισμένος ειλικρινά,  εδώ επείχαμε σαράντα πόντους, εδώ στο έδρανο, έξι χρόνια 
ολόκληρα. Πάντα θα θυμάμαι όλα αυτά τα οποία ζήσαμε μαζί και την συμπόρευση την οποία 
είχαμε. Την αγάπη του για την πόλη, την αγάπη του για τη Μάνη, την αγάπη του για την 
ιατρική και την οδοντιατρική και το πάθος του με τα θέματα τα αυτοδιοικητικά. Ποτέ δεν 
αρνιότανε μια εξυπηρέτηση, μία βοήθεια από όποιον και εάν του ζητείτο. 

Ας είναι αιωνία του η μνήμη, να τον θυμόμαστε και εμείς όσο ζούμε.  

Αγαπητοί συνάδελφοι προτείνω και ένα ψήφισμα και παρακαλώ να το ψηφίσουμε: 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, συνελθόν εκτάκτως την Πέμπτη 16 

Αυγούστου 2018 με την είδηση της εκδημίας του Προέδρου του αειμνήστου -αειμνήστου, 
προχθές ήμασταν μαζί στο κοιμητήριο στην εκκλησία- Παναγιώτη Καρατζέα, ψηφίζει:  

1ον) την πραγματοποίηση της κηδείας του με δημοτική δαπάνη  

2ον) τη συμμετοχή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής 
Φιλαρμονικής στην εξόδιο ακολουθία καθώς και την κατάθεση στεφάνου στη σωρό του 
εκλιπόντος από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο, -κατάθεση στεφάνου στη σωρό του 
εκλιπόντος από σας και από μένα- 

3ον) τον κυματισμό μεσίστιας της σημαίας του Δήμου στο Δημαρχείο και τα Δημοτικά 
κτήρια επί τριήμερο,  

και 

4ον) την ανάρτηση της φωτογραφίας του εκλιπόντος στο γραφείο του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
 

Υπάρχει σταθερό πλέον γραφείο όπου ας είναι η πρώτη φωτογραφία που θα μπει εκεί, η 
φωτογραφία του φίλου όλων μας, του αειμνήστου πλέον Τάκη Καρατζέα.  

Ας είναι αιωνία του η μνήμη και όποτε θεωρήσετε κα Πρόεδρε ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος των 
αναφορών στην προσωπικότητά του, να τηρήσουμε και ενός λεπτού σιγή.  

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κ. Μάκαρης. 

 
Είναι πραγματικά μια μεγάλη απώλεια για την Καλαμάτα η αιφνίδια ενδημία του 
Παναγιώτη Καρατζέα. 

Υπήρξε ικανός επιστήμον και αγαπητός σε όλη την τοπική κοινωνία. Υπήρξε αυτοδιοικητικός με 
μεγάλη εμπειρία σε κρίσιμους τομείς της διοίκησης του Δήμου. Ως Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, υπήρξε θεματοφύλακας της λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου, υπηρετώντας το ήπιο κλίμα και τις συναινετικές διαδικασίες.  

Ως δημοτική παράταξη εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του εκλιπόντος. 

 
Σας διαβάζω εκ μέρους των δημοτικών συμβούλων της ¨Λαϊκής 
Συσπείρωσης¨ 

 
 

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: 
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Τον εκλιπόντα Παναγιώτη Καρατζέα, τον γνωρίσαμε ως μέλος του Δημοτικού 

Συμβουλίου καθώς και ως πρόεδρό του. Ήταν άνθρωπος χαμηλών τόνων και 

σοβαρός και είχαμε αρμονική συνεργασία κατά την διάρκεια της θητείας του. 

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην Δημοτική 

αρχή. 

 
Λαϊκή Συσπείρωση 

 
Με πήρε τηλέφωνο ο κ. Οικονομάκος και είναι και οι τρεις της ¨Λαϊκής 
Συσπείρωσης¨ εκτός Καλαμάτας, γι’ αυτό δεν παραβρίσκονται. 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Μπρεδήμα. 

 
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, η παράταξη της ¨Αλλαγής¨ και εγώ 
προσωπικά, αποτίουμε φόρο τιμής στη μνήμη του άξιου Προέδρου του 

Σώματος Παναγιώτη Καρατζέα. Πάντοτε θα ενθυμούμεθα το πέρασμά του. Και μόνον ως 
κεραυνός εν αιθρία δύναται να χαρακτηρισθεί ο αδόκητος θάνατος του Προέδρου του 
Σώματος, διαπρεπούς γιατρού και εξαίρετου ανθρώπου και κυρίως επιτυχημένου Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Τίμησε τη  θέση αυτή ως υπερκομματικός Πρόεδρος, διαλλακτικός και με την νηφαλιότητα που 
τον διέκρινε εξασφάλιζε την αδιατάρακτη και γόνιμη λειτουργία των συνεδριάσεων του 
Σώματος.  

Με αυτά τα αισθήματα αποχαιρετάμε σήμερα τον αείμνηστο Πρόεδρο και κυρίως 
υποκλινόμαστε στη μνήμη του, το απαράμιλλο ήθος και το έργο του. Συλλυπούμεθα θερμά της 
οικογενείας του και την παράταξη της πλειοψηφίας, εσάς κ. Δήμαρχε και τους συμβούλους της 
παράταξής σας. 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κ. Αντωνόπουλος. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε βαθιά 
συγκινημένοι γιατί ο Παναγιώτης ο Καρατζέας πέρα από Πρόεδρος του 

Δημοτικού μας Συμβουλίου υπήρξε ένας εξαιρετικός φίλος και συνάδελφος που μας βοηθούσε 
πάντα, ήταν δίπλα μας, προσπαθούσε να μη στενοχωρήσει κανέναν από μας, πάντα 
ανησυχούσε για το πώς κάνει τη δουλειά του, μην αδικήσει κάποιον, ήταν το μόνιμο άγχος το 
οποίο είχε. 

Γνωρίζουμε ότι ήταν ένας βιοπαλαιστής ο οποίος είχε προσφέρει πολλά στην πόλη της 
Καλαμάτας, στην οικογένειά του, ξεκίνησε όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος από πολύ χαμηλά, 
έκανε μια πορεία αυτοδιοικητική πολύ σημαντική, επί των ημερών του το Δημοτικό Συμβούλιο 
πιστεύω ότι έκανε την καλλίτερη δυνατή παρουσία του μέσα από τις δημοκρατικές  διαδικασίες 
τις οποίες ο ίδιος αναβάθμισε με τον καλλίτερο τρόπο. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, σε όλους τους συναδέλφους 
στην αυτοδιοίκηση, θα μας λείψει πολύ. 

Και θέλω να πιστεύω ότι σαν Συμβούλιο μπορούμε να κάνουμε ότι καλλίτερο μπορούμε για να 
τηρήσουμε τη μνήμη του μεταξύ των οποίων, σ’ αυτά που είπε και ο κ. Δήμαρχος, εμείς σα 
δημοτική παράταξη προτείνουμε και με τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων, η νέα αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δημαρχείου της Καλαμάτας, των συνεδριάσεων, να 
ονομαστεί ¨Αίθουσα Παναγιώτη Καρατζέα¨.  

Τα θερμά μου συλλυπητήρια.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κ. Δημητρούλιας. 

 
Συλλυπούμαι κι εγώ με τη σειρά μου. Και κατά σύμπτωση επί σειρά ετών, 
ίσως πιο πολύ της δεκαετίας, έτυχε να είμαι γείτονας του Καρατζέα, εγώ 

τον γνωρίζω πολύ πριν τον δω εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και ο άνθρωπος φαίνεται από τις 
προσωπικές του στιγμές περισσότερο παρά στα δημόσια, όταν κινείται στο φως της 
δημοσιότητος.  

Στη γειτονία που τον έζησα, σας είπα επί σειρά ετών, ήταν ίσως από τους καλλίτερους γείτονες 
μαζί με όλη την οικογένειά του, είχαμε πάρα πολύ αγαθές, άριστες σχέσεις. Τι να πω, είμαι 
συγκλονισμένος, δεν μπορώ να πω τίποτα για τον Καρατζέα. Συλλυπητήρια πολλά σε όλους.  

Ευχαριστώ πολύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Ο κ. Μπάκας. 

 
Ένας φίλος από τα παλιά έφυγε. Ένας φίλος που όσο ζούσε μας φόρτωνε με ωραίες 
αναμνήσεις που όχι μόνο γράφανε ιστορία αλλά και μας έχουν καταδικασμένους σε 

ισόβια νοσταλγία. 

Ο αδόκητος χαμός του φίλου Προέδρου προκάλεσε σοκ ένεκα του αιφνιδιαστικού γεγονότος. 
Αλλά κυρίως σκόρπισε θλίψη η είδηση του πρόωρου θανάτου. Θλίψη γιατί το κενό που αφήνει 
πίσω του είναι δυσαναπλήρωτο. Και πώς να μην είναι, όταν ο Παναγιώτης Καρατζέας συνδύαζε 
άψογα και αποτελεσματικά τις ιδιότητες του σεμνού οικογενειάρχη και του επιτυχημένου 
επιστήμονα; Του άμεμπτου  υπηρεσιακού παράγοντα, αλλά και του μάχιμου αυτοδιοικητικού, 
που υπηρετούσε μέσα από τον θεσμό με πάθος και ανιδιοτέλεια την τοπική κοινωνία και τον 
πολίτη. 

Αγαπημένε μας Πρόεδρε σ’ αυτό το μεγάλο ταξίδι που θα κάνεις, σε εκείνο τον τόπο που θα 
πας, άμα και όταν δεις τα παιδιά, τον Χρήστο και τον Σωτήρη που έφυγαν πρόσφατα, τον 
Αργύρη, τον Τάκη, τον Φίλιππα και τον Γιώργο, πες τους εκ μέρους μας ένα ¨γεια¨. 

 
Θέλει κάποιος άλλος να…; Όχι.  
Ψηφίζουμε ομόφωνα αυτά που πρότεινε ο Δήμαρχος, και να τηρήσουμε 

ενός λεπτού σιγή. 
 
Κυρία Πρόεδρε συγνώμη.  
Εμείς προσθέσαμε να υπάρχει και η ονομασία της αίθουσας του νέου 

Δημαρχείου στο όνομά του. Να μπει κι αυτό μέσα παρακαλώ κ. Δήμαρχε αν συμφωνείτε. 
 
Πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχουμε και το θέμα του Σωτήρη του Μιχαλόπουλου, 
θα δούμε πως αλλιώς μπορούμε να τιμήσουμε τον αείμνηστο Παναγιώτη, είτε σε 

επίπεδο κτηρίου ή αίθουσας, είτε στο επίπεδο δρόμου. Σήμερα ας περιοριστούμε σ’ αυτά. 
 
 

Τηρείται ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος.  
 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Αιωνία του η μνήμη.   
 
 
 
 
Το  Δημοτικό  Συμβούλιο αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα και  μετά  την  
απότιση  φόρου  τιμής  στον εκδημήσαντα, 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

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

 
Την απόδοση τιμών στον εκδημήσαντα επί σειρά ετών Δημοτικό Σύμβουλο 
Καλαμάτας και Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτη Καρατζέα, όπως 
αποτυπώνονται στο παρακάτω Ψήφισμα: 
 
 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
 

Το Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Καλαμάτας  συνελθόν  εκτάκτως 

 την  Πέμπτη  16  Αυγούστου  2018,  

με την είδηση της εκδημίας του Προέδρου του, αειμνήστου Παναγιώτη Καρατζέα 

  

Ψ Η Φ Ι Ζ Ε Ι 

  

1. Την πραγματοποίηση της κηδείας του με δημοτική δαπάνη  

2. Τη συμμετοχή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής στην εξόδιο 

ακολουθία, καθώς και την κατάθεση στεφάνων στη σορό του εκλιπόντος από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και το Δήμαρχο 

3. Τον κυματισμό μεσίστιας της σημαίας του Δήμου στο Δημαρχείο και τα Δημοτικά Κτήρια επί 

τριήμερο  

4. Την ανάρτηση της φωτογραφίας του εκλιπόντος στο γραφείο του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βεργινάδη Μαρία  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  5. Γεωργακίλας Κων/νος 

  6. Γυφτέας Ηλίας  

  7. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  10. Καμβυσίδης Ιωάννης  
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  11. Καραγιάννης Ανδρέας  

  12. Καρβέλης Γεώργιος 

  13. Κουτίβας Ηλίας  

  14. Λιάππα Χρυσή 

  15. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  16. Μαρινάκης Σαράντος  

  17. Μπάκας Ιωάννης  

  18. Μπασακίδης Νικόλαος  

  19. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  20. Μπεχράκης Σταμάτης  

  21. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  22. Ντίντα Παναγιώτα 

  23. Πολίτης Δημήτριος  

  24. Σταματόπουλος Ευστάθιος 

  25. Φάβας Γεώργιος   

  
  

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 17 Αυγούστου 2018 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ 

 
  


