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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  24/2018  

ΑΠΟΦΑΣΗ  88/2018  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 24/2018 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 47018/14-12-2018 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης), 3)  Αντωνόπουλος  

Αθανάσιος, 4) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Κοκκίνη  Ευαγγελία, 6)Λύρας Παναγιώτης,7) Μπιτσάνης  

Νικόλαος,8) Ξανθάκη Αθηνά, 9)Ψυλάκη  Μαρία και 10) Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) 

Ζόμπολος Χρήστος, 3) Θωμόπουλος  Δημήτριος,  4) Λεβέντη Ναταλία και 5) Μητσέας  

Δημήτριος. 

 
 
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   

 



Συνεδρίαση : 24/2018                     Τετάρτη  19 / 12 / 2018                                ΑΠΟΦΑΣΗ  88/2018 

 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 2 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 109/2018 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία 
Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων». 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην από 13-12-2018  εισήγηση του 
Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην Τεχνική Έκθεση της εν λόγω μελέτης, τα οποία ήταν 
στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση της υπ. αρ. 109/2018 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμάτας του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας 

Φροντίδας Ηλικιωμένων» 

 

Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 109/2018 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Καλαμάτας του έργου με τίτλο 

«Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», με 

συνολικό προϋπολογισμό 168.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), και παρακαλούμε για 

την έγκριση της μελέτης ως προς το σύνολό της. 

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των χώρων του 

ισογείου, υφιστάμενου διωρόφου κτιρίου, αλλά και σε νέες διαρρυθμίσεις των χώρων του, ώστε να 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων.  

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι οι Μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας 

ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια 

κ.λ.π.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη 

φροντίδα που έχει αναλάβει.  

Σκοπός των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και 

η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και 

συγγενικού περιβάλλοντος, που απασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών 

Η ίδρυση του Κέντρου προβλέπεται να χωροθετηθεί στο ισόγειο υφιστάμενου διωρόφου 

κτιρίου με υπόγειο, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, επί της οδού Θουκυδίδου 2 και Καμβύση, στο Ο.Τ. 

476 του Ρ.Σ. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το διώροφο κτίριο είναι 

κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές τοιχοπληρώσεις 

από μπατική οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη εκατέρωθεν, χωρίς θερμομόνωση. Η πρόσβαση στο κτίριο 

γίνεται από δύο εισόδους, επί της οδού Θουκυδίδου. Η δυνατότητα αυτόνομης και ασφαλούς 

προσπέλασης στο κτίριο από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα και η εξυπηρέτηση αυτών 

εξασφαλίζεται με κατάλληλη εξωτερική ράμπα.  

Τα βασικά οφέλη από την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 

εντοπίζονται στα παρακάτω: 

 Στην πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, 

ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. 

 Στην ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Κέντρου. 

 Στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

 Στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
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 Στη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

 Στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών, ώστε η τρίτη ηλικία να παραμείνει ενεργό κύτταρο κι 

αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής 

 Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών 

 

Συνημμένα:  

 Τεχνική Έκθεση 

 Τεχνική Περιγραφή 

 

  Καλαμάτα  13/12/2018 

Η συντάξασα Ο Προϊστάμενος    Ο Διευθυντής Τ. Υ. 

   

Βρεττού Πολυξένη 

 Πολιτικός Μηχανικός 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Βασίλειος  Τζαμουράνης  

Πολιτικός Μηχανικός 

 

ΕΔ.:  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Μελετών 

(Α.Μ. 109/2018) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Εισαγωγή  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εκπόνηση μελέτης στα πλαίσια του έργου 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» και 

συντάσσεται προκειμένου να ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014-2020 

Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Καλαμάτας με τίτλο «Καλαμάτα 2020: Βιώσιμη και 

έξυπνη πόλη» 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι οι Μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας 

ηλικιωμένων ατόμων μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια 

κ.λ.π.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά 

κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη 

φροντίδα που έχει αναλάβει.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν στην κατασκευή Κέντρων Ημερησίας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) καθορίζονται στην υπ’ αρ. Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 (ΦΕΚ 22/β/22.10.2001) 

Υπουργική Απόφαση. Το κτίριο του Κέντρου, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφασή, πρέπει να είναι 

σύμφωνο με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, του Κτιριοδομικού Κανονισμού – 

κατηγορία χρήσης «Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» καθώς και του εκάστοτε ισχύοντα κανονισμού 

πυροπροστασίας.  

 

2. Περιγραφή ακινήτου 

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των χώρων του 

ισογείου υφιστάμενου διωρόφου κτιρίου, αλλά και σε νέες διαρρυθμίσεις των χώρων του, ώστε να 

πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων.  
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Πρόκειται για διώροφο κτίριο με υπόγειο, ιδιοκτησίας Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με την 

υπ’ αρ. 2844/30.09.1988 συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας ακινήτου, το οποίο έχει 

ανεγερθεί με την υπ’ αρ. 981/75 οικοδομική άδεια. Μεταγενέστερα εκδόθηκε η υπ’ αρ. 489/2001 

οικοδομική άδεια με τίτλο «Αλλαγή χρήσης ισογείου από αποθήκη σε εκπαιδευτήριο (Κ.Ε.Κ.)». 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητα του κτιρίου, η Υπηρεσία μας προέβη στην υπαγωγή των 

κατασκευών καθ’ υπέρβαση των ανωτέρω οικοδομικών αδειών, στις διατάξεις του Ν. 4495/17 με α.π. 

524921/2018 (α.α. 10434647). Η μελέτη του έργου εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 90/2018 Έγκριση 

Εργασιών Μικρής Κλίμακας της Υ.ΔΟΜ. Καλαμάτας. 

Σημειώνεται ότι η νέα χρήση του ισογείου του κτιρίου (κοινωνική πρόνοια) προβλέπεται από 

τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν επηρεάζει τα πραγματοποιηθέντα στοιχεία δόμησης 

και τα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης του κτιρίου.  

Το οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Θουκυδίδου 2 και Καμβύση, στο Ο.Τ. 476 του Ρ.Σ. 

Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το διώροφο 

κτίριο είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές 

τοιχοπληρώσεις από μπατική οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη εκατέρωθεν, χωρίς θερμομόνωση. Το 

ισόγειο του κτιρίου βρίσκεται σε υποχώρηση σε σχέση με τον όροφο κατά 3,20 μ.  

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από δύο εισόδους, επί της οδού Θουκυδίδου. Η δυνατότητα 

αυτόνομης και ασφαλούς προσπέλασης στο κτίριο από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα 

και η εξυπηρέτηση αυτών εξασφαλίζεται με κατάλληλη εξωτερική ράμπα, που αρχίζει από τη στάθμη 

±0,00 του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και διατρέχει την όψη της Θουκυδίδου.  

 

3. Σκοπιμότητα  

 Σκοπός των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

των ηλικιωμένων και η παραμονή τους στο οικείο, φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, καθώς και 

η διατήρηση μιας φυσιολογικής κοινωνικής και εργασιακής ζωής των μελών του οικογενειακού και 

συγγενικού περιβάλλοντος, που απασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.  

Επίσης επιδιώκεται η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, η εναρμόνιση της 

οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο άτομο, η αποφυγή 

της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού και τέλος η υποστήριξη ώστε να 

διατηρήσουν την αυτονομία τους, την κοινωνική συμμετοχή και το κοινωνικό τους περιβάλλον. 

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων διασυνδέονται σε λειτουργικό επίπεδο με τα 

ΚΑΠΗ. Στο Δήμο Καλαμάτας λειτουργούν δύο (2) ΚΑΠΗ, το ένα σε κτήριο επί της οδού Μπούτση 1 και 

το άλλο στον καταυλισμό Κουφού Ελιές, τα οποία εξυπηρετούν περίπου 1.500 ηλικιωμένους. Η 

ίδρυση Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στις υπάρχουσες 

υποδομές και θα καλύψει εντοπισμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. 

Η τοποθεσία, στην οποία χωροθετείται η ίδρυση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων, βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης και η πρόσβαση σε αυτή είναι εύκολη και 

γρήγορη.  

Με την παρούσα μελέτη εξασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ισογείου του υπό μελέτη κτιρίου, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλο 

περιβάλλον για τη φιλοξενία ηλικιωμένων ατόμων. 

 

4. Προτεινόμενες παρεμβάσεις  

Σύμφωνα με την προτεινόμενη μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές οι χώροι που θα 

διαθέτει το κέντρο είναι: 

 Αίθουσα υποδοχής – αναψυχής – συγκέντρωσης 

Διαμορφώνονται δύο αίθουσες υποδοχής – αναψυχής – συγκέντρωσης (1) και (2) επιφανείας 

33,98 μ2 και 31,44 μ2 αντίστοιχα. 
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 Γραφείο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  

Ο χώρος του γραφείου έχει επιφάνεια 15,23 μ2 και έχει άμεση οπτική επαφή με την αίθουσα 

υποδοχής (1). 

 Χώρος ανάπαυσης 

Διαμορφώνεται χώρος ανάπαυσης (1) επιφανείας 55,78 μ2 με πέντε κλίνες σε απόσταση 1,5 μ 

μεταξύ τους και χώρος ανάπαυσης (2) επιφανείας 17,65 μ2 με δύο κλίνες σε απόσταση 1,5 μ 

μεταξύ τους. 

 Παρασκευαστήριο προγεύματος – γεύματος, επιφανείας 14,42 μ2 

 Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης, επιφανείας 10,30 μ2 

 Χώροι υγιεινής 

Δημιουργούνται χώροι υγιεινής, επιφανείας 31,35μ2, με προθάλαμο και ένα χώρο με ντουζιέρα 

με ειδική διαμόρφωση ώστε να εξυπηρετούνται και άτομα με κινητικές δυσκολίες. Προβλέπεται η 

κατασκευή πέντε WC, ενώ ο υφιστάμενος χώρος WC ΑμεΑ, επιφανείας 4,50μ2, είναι κατάλληλα 

διαμορφωμένος και με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων 

ατόμων. 

Επισημαίνεται ότι οι διάδρομοι κυκλοφορίας εντός του κτιρίου θα έχουν ελάχιστο πλάτος 2,10μ. 

 

5. Περιγραφή εργασιών 

Οι εργασίες που απαιτούνται, προκειμένου να διαμορφωθούν και να αποκτήσουν 

λειτουργικότητα οι παραπάνω χώροι, συνοψίζονται ως κάτωθι: 

 Καθαιρέσεις πετασμάτων ξηράς δόμησης, υφιστάμενων δαπέδων και επιστρώσεων, μεταλλικών ή 

ξύλινων κατασκευών, κουφωμάτων, ειδών υγιεινής. 

 Κατασκευή τοιχοπετασμάτων από διπλή γυψοσανίδα, με εσωτερική μόνωση, πάχους 10 εκ. 

 Κατασκευή δαπέδων (κεραμικά πλακίδια, δάπεδα PVC ή LINOLEUM,), επενδύσεις τοίχων με 

πλακίδια και ξύλινα περιθώρια (σοβατεπί). 

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων οποιασδήποτε μορφής, είδους και διαστάσεων. 

 Κατασκευή ψευδοροφών (από γυψοσανίδα, πλάκες ορυκτών ινών, κλπ.). 

 Ανακαίνιση χρωματισμών στους χώρους των κτιρίων (εσωτερικούς και εξωτερικούς).  

 Χρωματισμοί γυψοσανίδων. 

 Ελαιοχρωματισμοί των ξύλινων/μεταλλικών κουφωμάτων. 

 Τοποθέτηση ντουλαπιών, πάγκων, ραφιών και λοιπού εξοπλισμού. 

 Αντικατάσταση, ή συντήρηση κουφωμάτων (εσωτερικά-εξωτερικά) και αντικατάσταση 

εξαρτημάτων (μεντεσέδες, κλειδαριές, χειρολαβές) για την καλή λειτουργία αυτών. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής. 

 Η/Μ εργασίες (κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων, δικτύων, θέρμανσης και 

κλιματισμού, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρών – ασθενών), πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης) 

 

6. Υλοποίηση του έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, 

με βάση τον Κανονισμό Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρ. ΦΕΚ Β’ 

1742/19.05.2017 και ανέρχεται στο ποσό των 168.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προτεινόμενη μελέτη συμβάλει: 

 Στη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 
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 Στην ενίσχυση των κοινωνικών δομών, ώστε η τρίτη ηλικία να παραμείνει ενεργό κύτταρο κι 

αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής ζωής 

 Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών. 

 

Καλαμάτα  11/12/2018 Καλαμάτα  11/12/2018 Καλαμάτα  12/12/2018 

 

Οι συντάξαντες 

 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος   του 

Τμήματος Μελετών 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

   

Βρεττού Πολυξένη 

 Πολιτικός Μηχανικός 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Βασίλειος  Τζαμουράνης  

Πολιτικός Μηχανικός 

   

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 
  

   

Γιαννόπουλος Γεώργιος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Τ.Ε. 

  

 

 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα,  καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 65,  83  
&  84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,      
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για την 
έγκριση της υπ’  αριθμ. 109/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου 
για τη λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», με συνολικό 
προϋπολογισμό 168.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%),   
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & 
Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία, μαζί με την Τεχνική 
Έκθεση της εν λόγω μελέτης, καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αθανασόπουλος Δημοσθένης (Δημήτρης) 

  2. Αντωνόπουλος  Αθανάσιος 

  3. Γαϊτάνης Φώτιος 

  4. Κοκκίνη  Ευαγγελία 
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  5. Λύρας Παναγιώτης 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Ψυλάκη  Μαρία 

  9. Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 3 Ιανουαρίου 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 


