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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  24/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ  588/2018 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 6η Σεπτεμβρίου του 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 μ.μ., 
στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο, συνέρχεται στην 
24η/2018 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 
πρωτ. 33055/31-08-2018 πρόσκληση της Αντιπροέδρου κας Βεργινάδη Μαρίας, η οποία 
επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος, οι κ.κ. : 1) Μπουζιάνης Παύλος, 
Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης,  3) Αλούπης Παναγιώτης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 576 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος  Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 561 
απόφαση και επαναπροσέλευση στην υπ’ αριθμ. 576 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 
6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Βεργινάδη Μαρία, 8) Βεργόπουλος Δημήτριος, 9) Βουτσής 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 557 απόφαση), 10) Γεωργακίλας Κων/νος, 11) 
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 12) Γυφτέας Ηλίας, 13) Δημόπουλος Δημήτριος, 14) Δούζης 
Ιωάννης, 15) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 16) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 17) Καμβυσίδης Ιωάννης, 
18) Καντζιλιέρη  Χριστίνα – Ελευθερία, 19)  Καραγιάννης Ανδρέας,  20) Καρβέλης Γεώργιος, 
21) Κουτίβας Ηλίας,  22) Λιάππα Χρυσή, 23) Μαρινάκης Σαράντος, 24) Μπάκας Ιωάννης, 25) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 26) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 27) Μπεχράκης 
Σταμάτης, 28) Μπούχαλης Δημήτριος, 29) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
539 απόφαση), 30) Νιάρχος Αναστάσιος,  31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Οικονομάκος Δημήτριος, 
33)  Οικονομάκου Μαρία, 34) Πολίτης Δημήτριος, 35) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 36) Φάβας 
Γεώργιος, 37) Φαββατάς Δημήτριος  και 38)  Χριστόπουλος Ιωάννης. 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα  τακτικά  μέλη  κ.κ.: 1) Βγενής Χαράλαμπος, 
2) Δημητρούλιας Γεώργιος και 3)  Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η  
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας  Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, ο οποίος 
δεν παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 Οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός και 2) 
Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος,  οι οποίοι παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, καθώς και ο 
εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, ο οποίος δεν 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

  
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα της συνεδρίασης, Αντιπρόεδρο του Σώματος 

κα Βεργινάδη Μαρία, για συζήτηση το 50ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 

  Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με δίμηνη απασχόληση. 
 
 
Η από 28-8-2018 κοινή γραπτή εισήγηση, του Αντιδημάρχου Οικονομίας, Οικονομικών & 
Διοικητικών Θεμάτων κ. Ηλιόπουλου Αθανάσιου και της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου 
Καλαμάτας έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με 2μηνη απασχόληση 

       ΣΧΕΤ: Το ΔΥ/27.8.2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων   & 

Οχημάτων του Δήμου 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η        

 

Ο Δήμος Καλαμάτας, σε εφαρμογή της 446/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προσέλαβε 

πρόσφατα, 15 εργάτες καθαριότητας, 7 οδηγούς και 2 χειριστές, με 2μηνη απασχόληση, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης να ενισχυθεί το 

υπάρχον προσωπικό καθαριότητας προκειμένου να γίνει στοιχειωδώς δυνατή η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαριότητας του Δήμου. Η ανάγκη αυτή έγινε 

επιτακτική μετά τη δικαστική απόφαση της 6
ης

 Ιουλίου 2018 με την οποία δεν ήταν δυνατή η συνέχιση 

της απασχόλησης στο Δήμο 41 εργαζόμενων, οι οποίοι υπηρετούσαν με ανανεούμενες συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου. 

 

Υπενθυμίζεται ότι, η ανάγκη προσφυγής στην πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού με 2μηνη 

απασχόληση οφείλεται στο γεγονός της μη έκδοσης, μέχρι σήμερα, των οριστικών πινάκων των 

επιτυχόντων της διαδικασίας που έχει προκηρυχθεί, πανελλαδικά, από το ΑΣΕΠ. Η καθυστέρηση αυτή 

έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αφού οι επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων δεν προσήλθαν όλοι για να αναλάβουν 

υπηρεσία, αναμένοντας τους οριστικούς πίνακες, ως έχουν δικαίωμα από τον νόμο. Έτσι, από τους 44 

επιτυχόντες του Δήμου Καλαμάτας (25 εργάτες, 13 οδηγούς και 6 χειριστές μηχανημάτων) έχουν 

παρουσιαστεί και αναλάβει υπηρεσία μόνον 18 (!) (9 εργάτες, 6 οδηγοί και 3 χειριστές μηχανημάτων) 

παρά τις μεγάλες προσπάθειες της υπηρεσίας του Δήμου να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή 

άμεση προσέλευση και ανάληψη υπηρεσίας από τους επιτυχόντες των προσωρινών πινάκων!  

 

Αναλυτικά ανά κλάδο εργαζόμενων: 

α) Εργάτες καθαριότητας: 

- Έχουν αναλάβει υπηρεσία εννέα (9).  

- Έχουν υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα αναλάβουν υπηρεσία μόνο μετά την έκδοση των 

οριστικών πινάκων επτά (7). 

- Έχει υποβάλει όμοια υπεύθυνη δήλωση μία (1) ακόμη επιτυχούσα, από τον νομό Ηλείας, η οποία 

αρχικά είχε αποφασίσει να αναλάβει άμεσα υπηρεσία. 

- Εξεταζόμενο είναι αν θα αναλάβει, τελικά, υπηρεσία ένας (1) με προβλήματα υγείας, υπό την 

προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (άρθρο 14 Ν. 

3584/2017), σε βοηθητικές όμως θέσεις, μετά την προφορική γνωμάτευση του γιατρού εργασίας. 

Έχει υποβάλει και αυτός υπεύθυνη δήλωση ότι θα αναλάβει υπηρεσία μετά την έκδοση των 

οριστικών πινάκων. 
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- Έχει διαπιστωθεί αδυναμία πρόσληψης έξι (6) από τους αναφερόμενους στους προσωρινούς 

πίνακες, λόγω έλλειψης απαιτούμενων δικαιολογητικών (κυρίως έλλειψη του απαιτούμενου 

τίτλου σπουδών). 

- Δεν κατέστη δυνατή, μέχρι σήμερα, η επικοινωνία με έναν (1) εκ των επιτυχόντων. 

Συνεπώς, μας λείπουν, μέχρι τους 25 που προβλέπει ο πίνακας των επιτυχόντων, άλλοι  δέκα έξι 

(16). 

β) Οδηγοί: 

- Έχουν αναλάβει υπηρεσία έξι (6). 

- Έχουν υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα αναλάβουν υπηρεσία μόνο μετά την έκδοση των 

οριστικών πινάκων επτά (7). 

Συνεπώς, μας λείπουν, μέχρι τους 13 που προβλέπει ο πίνακας των επιτυχόντων, άλλοι  επτά (7). 

γ) Χειριστές μηχανημάτων: 

- Έχουν αναλάβει υπηρεσία τρεις (3). 

- Έχουν υποβάλει υπεύθυνες δηλώσεις ότι θα αναλάβουν υπηρεσία μόνο μετά την έκδοση των 

οριστικών πινάκων τρεις (3). 

Συνεπώς, μας λείπουν, μέχρι τους 6 που προβλέπει ο πίνακας των επιτυχόντων, άλλοι  τρεις (3). 

 

Ο Δήμος Καλαμάτας δεν μπορεί στοιχειωδώς να λειτουργήσει την υπηρεσία καθαριότητας εφόσον 

δεν καλύψει τα κενά αυτά, τα οποία φρόντισε και κάλυψε, προσωρινά, με την πρόσληψη 

προσωπικού με 2μηνη απασχόληση αναμένοντας την έκδοση των οριστικών πινάκων. Επειδή 

όμως οι 2μηνες συμβάσεις λήγουν, στην πλειονότητά τους, στις 17-09-2018 και οι υπόλοιπες στις 

22-09-2018 ενώ τα οριστικά αποτελέσματα δεν έχουν εκδοθεί ακόμα, απαιτείται νέα απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου για την πρόσληψη, με 2μηνη σύμβαση:  

- Δέκα έξι (16) εργατών καθαριότητας. 

- Επτά (7) οδηγών και 

- Τριών (3) χειριστών μηχανημάτων. 

 

Είναι σαφές ότι οι προσλήψεις αυτές  θα υλοποιηθούν  μόνον  εάν  δεν  εκδοθούν έγκαιρα, προ 

της λήξης των σημερινών 2μηνων συμβάσεων, οι οριστικοί πίνακες του διαγωνισμού της 

προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ.  Διευκρινίζεται επίσης ότι ο συνολικός αριθμός των 44 ατόμων 

που προβλέπονται να προσληφθούν από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αντί των 48 που  είχε ζητήσει 

ο Δήμος Καλαμάτας, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις σημερινές ανάγκες του  Δήμου  

Καλαμάτας ο οποίος καλείται όχι μόνο να βελτιώσει τις σημερινές πρακτικές του αλλά και να 

αναπτύξει  περαιτέρω  δράσεις στην  εναλλακτική  διαχείριση   των  απορριμμάτων  όπως  

συλλογή προδιαλεγμένου οργανικού, πρωτοβουλίες στις Τοπικές Κοινότητες για μείωση 

σύμμεικτων απορριμμάτων που καταλήγουν στη Μαραθόλακκα κλπ.  Προς  την  κατεύθυνση  

αυτή, το  Δημοτικό  Συμβούλιο, με την  122/2018 απόφασή του,  έχει  δρομολογήσει την 

πρόσληψη  με 8μηνη σύμβαση, έξι (6) εργατών καθαριότητας, τριών (3) οδηγών και ενός (1) 

χειριστή μηχανημάτων. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται στο ΑΣΕΠ, μετά τη διαβίβασή  της  με  το 

30724/08-08-2018 έγγραφο του  Δήμου  Καλαμάτας, και  θα  προχωρήσει  άμεσα  μετά την 

έγκριση της κατατεθείσας προκήρυξης αλλά δεν μπορεί, ακόμα και αν ήταν σήμερα 

ολοκληρωμένη η διαδικασία,  να  υποκαταστήσει  την  αναγκαιότητα  πρόσληψης  με  2μηνη  

απασχόληση, λόγω του σαφώς  μικρότερου  αριθμού εργαζόμενων που προβλέπονται σε αυτήν, 

σε σχέση με τις πραγματικές σημερινές ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας η  εξυπηρέτηση των 

οποίων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, ανάγκη που 

δημιουργήθηκε με την καθυστέρηση έκδοσης των οριστικών πινάκων του διαγωνισμού 3Κ/2018 

του ΑΣΕΠ. 
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Οι παραπάνω προσλήψεις θα βαρύνουν τους κωδικούς  

1. 20.6041 

2. 20.6054.04 

 

Ο Διευθυντής Διοικητικών 

Παύλος Κασσάς 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας Οικονομικών & 

Διοικητικών Θεμάτων 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

 
 

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, ερωτήσεις.  

 
Εμείς ψηφίζουμε Λευκό, γιατί δεν συμφωνούμε με αυτές τις μορφές εργασίας και 
δεν συμφωνούμε όπως κάνει τις προσλήψεις ο Δήμαρχος, που κάνει αυτό που 

του έχει απομείνει απ’ το Νόμο, γιατί όλα τα άλλα έχουν έρθει στο ΑΣΕΠ και υπάρχει μια 
διαδικασία, αλλά αυτό που έχει μείνει ακόμη στη δικαιοδοσία του Δημάρχου το κάνει μόνο με 
κομματικά κριτήρια.  

 
¨Λευκό¨ ο Ανοιχτός Δήμος.  
Η Λαϊκή Συσπείρωση;  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να πω κάτι γι’ αυτό, όταν τελειώσει η ψηφοφορία.   

 
Η Λαϊκή Συσπείρωση; ¨Κατά¨.  
Η Αλλαγή; ¨Λευκό¨.  

Η Ανεξάρτητη Συμμαχία; ¨Κατά¨. 
Λοιπόν, δυο λόγια ο κ. Δήμαρχος.  

 
Να πω δύο λόγια.  
Ο ένας λόγος είναι ο εξής: Ευχαριστώ ενώπιον όλων σας τους εργαζόμενους 

στην καθαριότητα, οι οποίοι δεν έλαβαν ούτε μία μέρα άδεια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, 
ειλικρινά τους ευγνωμονώ, όχι απλά τους ευχαριστώ, για να ανταποκριθούν στα μεγάλα 
καθήκοντα, να κρατήσουν την πόλη καθαρή. Και αυτό είναι μία πολύ μεγάλη προσφορά τους 
προς την πόλη και το λαό της Καλαμάτας.  
Κατά δεύτερο λόγο σας διαβεβαιώνω και επικαλούμαι τη μαρτυρία του αρμοδίου 
Αντιδημάρχου,  δεν έχω ποτέ ασχοληθεί με το θέμα ποιος προσλαμβάνεται στην καθαριότητα. 
Κάνει εισήγηση η Υπηρεσία. Σας παρακαλώ ρωτήστε το Διευθυντή τον κ. Παπαδόπουλο, το 
λέγω με έμφαση να καταγραφεί στα πρακτικά, αν ποτέ έχω ανακατευθεί. Το μόνο που τους 
λέω είναι: από την εμπειρία που έχετε πάρτε τους καλύτερους και τους ικανότερους για να 
κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό το ξέρουν και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Μην μου λέτε 
με κομματικά κριτήρια. Τι κομματικά κριτήρια; Άμα ο άλλος δεν μπορεί να ανέβει στο φορτηγό 
και δεν μπορεί να κάνουμε τη δουλειά μας.  
Ρωτήστε όμως γι’ αυτά που σας λέω και το Διευθυντή Καθαριότητας και τους εργαζόμενους 
εκεί, αν συμβαίνουν αυτά. Σας βεβαιώνω γι’ αυτό. Μην την συνεχίζετε την κουβέντα. Είναι 
εύκολο να λες με κομματικούς λόγους και το ένα και το άλλο.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Έχουμε ρωτήσει, όλα τα δίμηνα γίνονται με αυτή τη διαδικασία.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σου φέρω το Διευθυντή την άλλη φορά να σου πει και αυτός τι συμβαίνει. 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, καθώς επίσης και το 
αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο: 

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,   

 ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και  

 ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨,  

κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) εργατών καθαριότητας, επτά (7) οδηγών και 
τριών (3) χειριστών μηχανημάτων με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου, 
χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών,  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007,  

για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης στην οποία βρίσκεται ο Δήμος 
Καλαμάτας, γιατί διαφορετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα μπορέσει να 
καλύψει τις ανάγκες του Δήμου, με τις γνωστές συνέπειες δημιουργίας κινδύνων 
για τη δημόσια υγεία, 
 
σύμφωνα και για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10-7-2018/Δ.Υ. κοινή 
γραπτή εισήγηση, του Αντιδημάρχου Οικονομίας, Οικονομικών & Διοικητικών 
Θεμάτων κ. Ηλιόπουλου Αθανάσιου και της Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
Η δαπάνη  της  μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του υπό πρόσληψη 
προαναφερόμενου προσωπικού καθαριότητας  θα βαρύνει τους κωδικούς αριθμούς 
20.6041 και 20.6054.04 του δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2018, 
αντίστοιχα.  
 
      
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μπουζιάνης Παύλος  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  4. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  5. Βεργινάδη Μαρία 

  6. Βεργόπουλος Δημήτριος 

  7. Γεωργακίλας Κων/νος 

  8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 

  9. Γυφτέας Ηλίας 

  10. Δημόπουλος Δημήτριος  
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  11. Δούζης Ιωάννης 

  12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  13. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 

  14. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  15. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  16. Καραγιάννης Ανδρέας  

  17. Καρβέλης Γεώργιος 

  18. Κουτίβας Ηλίας  

  19. Λιάππα Χρυσή 

  20. Μαρινάκης Σαράντος  

  21. Μπάκας Ιωάννης  

  22. Μπασακίδης Νικόλαος  

  23. Μπελογιάννη - Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία 

  24. Μπεχράκης Σταμάτης  

  25. Μπούχαλης Δημήτριος  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονομάκος Δημήτριος  

  29. Οικονομάκου Μαρία   

  30. Πολίτης Δημήτριος  

  31. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  32. Φάβας Γεώργιος   

  33. Φαββατάς Δημήτριος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 10 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

α.α. 
 

ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

  


