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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  01/2016  

ΑΠΟΦΑΣΗ  03/2016  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 1/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 2854/22-1-2016 πρόσκληση του Αναπληρωτή της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

στα μέλη του Συμβουλίου. 

 

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

Αθανάσιος, Αναπληρωτής της Προέδρου ως Προεδρεύων του Σώματος, 2) Αθανασοπούλου 

Αικατερίνη, 3) Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Ζόμπολος Χρήστος, 5) Κατσαράκης Πέτρος 6) Μπιτσάνης 

Νικόλαος, 7) Ξανθάκη Αθηνά και 8) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Φοίφα Τασία, 2) Θωμόπουλος 

Δημήτριος, 3)  Κοκκίνη Ευαγγελία, 4) Λεβέντη Ναταλία, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας 

Δημήτριος και 7) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος. 

 
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι Αντιδήμαρχοι Καλαμάτας κ.κ. Καραγιάννης και 

Μαρινάκης προκειμένου να βοηθήσουν το έργο του Συμβουλίου και να παράσχουν τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις εάν απαιτηθεί. 

 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Αναπληρωτή της Προέδρου για συζήτηση το 2ο θέμα της 

ημερησίας διάταξης, με τίτλο : 

Διενέργεια πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με αντικείμενο «Επανασχεδιασμός 
της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου της 

πόλης της Καλαμάτας». 

Εισηγούμενος το θέμα ο Αναπληρωτής της Προέδρου κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται 
στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1990/18-1-2016 εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ: Διενέργεια Πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με 
αντικείμενο: “ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ” 
 
Σχετ. α) Η  με αριθμ. 26804/16-6-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚΒ΄1427/2011) «Νέο 
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με 
απονομή βραβείων» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 22186 απόφαση (ΦΕΚ 1494Β/4-
5-2012). 

 
 

Ιστορικό: 
Σύμφωνα με την ΥΑ του α) σχετ.. και μετά από εντολή της Δημοτικής Αρχής  
η  ΔΤΥ προχώρησε στην σύνταξη του φακέλου   αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών  
για την διατύπωση αρχιτεκτονικών ιδεών που θα αφορούν τον  επανασχεδιασμό  της 
δημοτικής οδού 23 Μαρτίου . 
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού-Χαρακτηρισμός του έργου ως αξιόλογου τεχνικού έργου 
Το αντικείμενο του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη 
επανασχεδιασμού της οδού 23ης Μαρτίου και του σε επαφή της δημόσιου χώρου, και 
της ''συνέχεια'' της ανατολικά προς τις οδούς Σταδίου και Υπαπαντής με κύριο στόχο 
την ανάδειξη του μνημειακού χαρακτήρα της οδού και την συμβολή της στην 
ενοποίηση του ιστορικού κέντρου και εμπορικού κέντρου της πόλης.  
Το έργο που αφορά  τον αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό   διαθέτει τα στοιχεία του 
αξιόλογου  τεχνικού έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 της 
ανωτέρω με το α) σχετ. απόφασης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., αφού πληροί όλα τα αναφερόμενα 
κριτήρια του νόμου δεδομένου ότι αποτελεί   έργο με ευρύτερη κοινωνική, 
αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία καθώς η θέση του 
και η χρήση του έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής αλλά και στην  εικόνα 
του δημόσιου χώρου στην πόλη της Καλαμάτας.  
 
Δαπάνη  του αντικειμένου του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 της  Προκήρυξης του Διαγωνισμού το συνολικό ποσό 
που θα απονεμηθεί στους αρχιτέκτονες μελετητές ανέρχεται σε 6000,00 ευρώ ως 
κατωτέρω: 
1ο Βραβείο: 2300,00€ 
2ο Βραβείο: 2000,00 € 
3ο Βραβείο: 1700,00 € 
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Επίσης θα συνοδεύεται και από τη δαπάνη για τις κατά νόμο δημοσιεύσεις που θα 
αντιστοιχούν σε 600,00 ευρώ περίπου 
Η δαπάνη για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Καλαμάτας έτους 2016 με Κ.Α 30.7413.06 
 
Μετά τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΎΜΑΣΤΕ  την έγκριση  για τα παρακάτω : 
α)  επί της διενέργειας ανοικτού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός 
σταδίου ,μιας κατηγορίας μελετών κατά την έννοια των παρ.2 α1,2β1, 2γ1,2δ1 του 
άρθρου 1 της ΥΑ του ΥΠΕΚΑ 26804/16-6-2011(ΦΕΚΒ΄1427/2011) με θέμα: 
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
β) επί του φακέλου του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του έργου: 
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 
 
Συν.(εις απλούν φωτοαντίγραφα και ηλεκτρονικά) 
Φάκελος του Διαγωνισμού 

1. Αναλυτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού 
2. Περιληπτική Προκήρυξη του Διαγωνισμού 
3. Τοπογραφικό Διάγραμμα της περιοχής μελέτης 
4. Ορθοφωτοχάρτη της περιοχής μελέτης 
5. Αίτηση Συμμετοχής διαγωνιζομένων 
 

 
Για το Τμήμα Μελετών 

Η τμηματάρχης 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

Δήμου Καλαμάτας 
 

Χριστίνα Λυκουργιά 
Τοπογράφος Μηχανικός Β΄β 

  
Βασίλης Τζαμουράνης 

Πολιτικός Μηχανικός Β΄β 
 
 

Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Αναπληρωτής της Προέδρου αναφέρει τα εξής: 

 
Ο Δήμος Καλαμάτας θα προκηρύξει πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό 
ιδεών με θέμα «Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την 

ενοποίηση του Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου της πόλης». Το αντικείμενο του διαγωνισμού 
είναι η διατύπωση ιδεών για τον επανασχεδιασμό της δημοτικής οδού 23ης Μαρτίου καθώς και 
της συνέχειάς της προς τις οδούς Υπαπαντής και Σταδίου. Με τη πρόταση που θα υποβληθεί 
θα πρέπει από αρχιτεκτονική, πολεοδομική, λειτουργική, αισθητική, οικονομοτεχνική και 
περιβαλλοντική άποψη, να ικανοποιούνται οι στόχοι που περιγράφονται παρακάτω. Ως περιοχή 
μελέτης ορίζεται κυρίως η οδός 23ης Μαρτίου και σε επαφή της δημόσιος χώρος και 
δευτερευόντως η συνέχειά της ανατολικά προς τις οδούς Σταδίου και Υπαπαντής. Δυτικό όριο 
αποτελεί η διασταύρωσή της με την οδό Αρτέμιδος. Ανατολικά περιλαμβάνεται στη περιοχή 
μελέτης η οδός Σταδίου στη διασταύρωσή της με την οδό Φαρών και το τμήμα της οδού 
Υπαπαντής μέχρι τη Πλατεία Αμφείας.  
Δεν θα σας διαβάσω τώρα όλη την έκθεση, αν έχουμε κάποια ερώτηση ή κάποια διευκρίνιση, ο 
κ. Αντιδήμαρχος μπορεί να μας βοηθήσει. 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Όπως ξέρετε η περιοχή αυτή της 23ης Μαρτίου είναι το ιστορικό κέντρο της 
Καλαμάτας και γίνεται μία ανάπτυξη γενικότερα από τη περιοχή που είναι και 

επαγγέλματα και βέβαια είναι και η ιστορικότητα της περιοχής. Στην αναγκαιότητα λοιπόν μιας 
συνολικής ανάπλασης του χώρου αυτού είναι ότι εμείς έχουμε σαν Υπηρεσία και κάποιους 
αρχιτέκτονες όπως είναι ο κ. Γιαννακόπουλος, ο κ. Νασόπουλος και άλλοι συνάδελφοι 
μηχανικοί οι οποίοι είναι στην Υπηρεσία. Όμως, θεωρήσαμε σκόπιμο σαν Δημοτική Αρχή να 
πάρουμε ιδέες και να ανταλλάξουμε παράδειγμα κάποιες κουβέντες, οι οποίες θα καταγραφούν 
σε χαρτί και θα γίνει μια πρόταση συνολικά από την Αρτέμιδος, δηλαδή περνάμε και τη γέφυρα 
του Νέδοντα, Αρτέμιδος, Νέδοντος, 23ης Μαρτίου και τα δύο ρεύματα, το οποίο κατευθύνεται 
το ένα προς τη Σταδίου, το οποίο είναι μπροστά από το Φάρος και φτάνει μέχρι τη Φαρών και 
το άλλο κομμάτι το οποίο πηγαίνει προς την Υπαπαντής, εκεί που είναι ο Σκιαδάς και τα λοιπά, 
όλα αυτά τα πράγματα. 
 Άρα λοιπόν ζητάμε μέσα από αυτό το διαγωνισμό το πανελλήνιο τον αρχιτεκτονικό προτάσεις 
και ιδέες αναβάθμισης αυτής της περιοχής σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο κ. Πρόεδρος. 
Δηλαδή, ότι πρέπει να αγκαλιάσει το ιστορικό κέντρο, να αναβαθμίσει τη περιοχή με τα 
μνημεία που υπάρχουν, να ενώσει το χώρο της Αριστομένους στο πεζόδρομο με το υπόλοιπο 
κομμάτι, γενικώς την πρόταση την οποία θα κάνουν αυτοί οι αρχιτέκτονες, θα γίνει ένας 
διαγωνισμός ουσιαστικά, οπότε έχει και τα αντίτιμα βραβεία το οποίο είναι παράδειγμα το ένα 
κάποιες χιλιάδες ευρώ. 
Αυτό αγαπητοί συνάδελφοι συνηθίζεται, διότι δίνεται η ευκαιρία στο Δήμο μέσα από αυτές 
τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς να πετυχαίνεις παράδειγμα τα βέλτιστα ανάπτυξης μιας 
περιοχής. Γιατί; Ναι μεν έχεις τον αρχιτέκτονά σου, τους αρχιτέκτονες, τους πολιτικούς 
μηχανικούς, τους ηλεκτρολόγους, εκεί θα γίνει μια σύνθεση μεγαλύτερου επιπέδου η οποία θα 
αγκαλιάσει και θα πολλά πράγματα και αυτό είναι ιδέες οι οποίες παράδειγμα μετέπειτα θα 
γίνουν προϋπολογισμοί και μαζί με την υπηρεσία ώστε λοιπόν να βρεθεί πλέον και το τίμημα 
πλέον ανάπτυξης και αναπροσαρμογής αυτής της περιοχής σύμφωνα με αυτά τα οποία λέει και 
η εισήγηση. Ευχαριστώ.  
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Πως θα γίνει η επιλογή; 

 
Αυτό γράφεται, υπάρχει η εισήγηση, η οποία αναφέρει ακριβώς τους κανόνες 
παράδειγμα αξιολόγησης αυτών των πραγμάτων.  
 
Κύριοι συνάδελφοι, συγγνώμη, εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να ψηφίσουμε 
αν επιτρέπουμε να το πω έτσι να γίνει αυτός ο διαγωνισμός. Όταν θα ’ρθουνε 

τα σχέδια πιστεύω ότι θα περάσουνε και από την Κοινότητα Καλαμάτας.  
 
ΖΟΜΠΟΛΟΣ: ………….. (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει.  

 
Η διαφορά ενός διαγωνισμού είναι ο ιδιώτης μηχανικός που θα μπει στο 
παιχνίδι για να κάνει αυτή την πρόταση στο Δήμο, θα ανταλλάξει απόψεις. 

Σαφώς, εγώ ως ιδιώτης μηχανικός να πάω να κάνω ένα έργο παράδειγμα δεν τυχαίνει να είμαι 
πολιτικός μηχανικός, ρωτάς το περιβάλλον. Το περιβάλλον δεν είναι να πας να φτιάξεις ένα 
ξεκάρφωτο πράγμα από κάπου, σαφώς και θα γίνει και όταν πλέον θα γίνουν ότι γίνει και ότι 
θα γίνει, εξάλλου δεν είναι δεσμευτική η πρόταση αυτή των αρχιτεκτόνων, οι ιδέες παίρνονται, 
εξάλλου το γράφει και ο τίτλος σαφέστατα και από εκεί και μετά δεν θα ξαναγίνεται 
διαβούλευση στην όλη ιστορία υλοποίησης πλέον του έργου σε επίπεδο προϋπολογισμού της 
πρότασης που θα γίνει και τα λοιπά. Δεν έχει πολύ μάκρος, οι στόχοι της Δημοτικής Αρχής 
είναι μέσα από αυτό το διαγωνισμό, να προχωρήσουμε και σε άλλους διαγωνισμούς για κάποια 
μέρη της πόλης και εκείνο που έχει δεσμευτεί ο κ. Δήμαρχος είναι ότι θα δεσμεύσουμε ένα 
ποσό με αυτό το έργο της όλης αυτής της περιοχής να αναβαθμιστεί, θα γίνει μέχρι το 2019 
αυτό. Ευχαριστώ.  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  



Συνεδρίαση :01/2016                     Τρίτη 26 / 1 / 2016                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  03/2016 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

 
Εμείς θα τοποθετηθούμε κατά σε αυτό το ψήφισμα, όχι γιατί διαφωνούμε με τη 
διενέργεια του διαγωνισμού, γιατί διαφωνούμε με τη λογική των ποσών που 

υπάρχουν μέσα ας πούμε στα βραβεία.  
Θα μπορούσε να γίνει ένας διαγωνισμός και να υπάρξουν ιδέες για το πως μπορεί να γίνει 
ανάπλαση της περιοχής φυσικά και να πάρουν τα έξοδα, αναφέρει μέσα κάποια έξοδα 600,00 € 
για κάθε πρόταση, δεν θυμάμαι, για τις τρεις πρώτες προτάσεις που θα προκριθούν τελικά, 
αλλά διαφωνούμε με  τα ποσά που ξεκινάνε από 3.000,00 € νομίζω το πρώτο βραβείο μέχρι 
2.000,00 € και 1.000,00 € αντίστοιχα, κάπως έτσι νομίζω είναι, το σύνολο, συν 600,00 € που 
λέει τα για το καθένα. Λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει κατά την άποψη μας μία άλλη τιμητική 
διάκριση αν το θέλετε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που συμμετέχουνε και σε όλους 
όσους θα συμμετάσχουν αλλά και σε αυτούς που από την Επιτροπή θα κριθούν ας πούμε ως οι 
τρεις πρώτοι. Δεν νομίζουμε δηλαδή ότι πρέπει να είναι μόνο οικονομικό κίνητρο που θα έχουν 
αυτοί και για αυτό το λόγο θα ψηφίσουμε κατά. 

  
Πιστεύω ότι αν έδινες σε ένα μηχανικό να σου κάνει μία μελέτη, θα σου 
έπαιρνε πολύ παραπάνω από 6.000,00 €.  

Εμείς ζητάμε να πάρουμε και ιδέες γιατί όταν μαζεύονται πολλές ιδέες είναι καλό και με το 
αποτέλεσμα, για αυτό. 

 
Κύριε συνάδελφε εσείς όμως δεν διαφωνείτε όμως στη φιλοσοφία να γίνει ο 
διαγωνισμός κι έλεγες αντί το τίμημα να είναι ευρώ να είναι μία άλλη τιμητική 

διάκριση. Η καλύτερη λύση ήταν ο άριστος να τον κάνουμε υπάλληλο του Δήμου για να μας 
παράγει, έλα όμως που δεν μπορούμε.  
 
ΓΑΪΤΑΝΗΣ: Θα μπορούσε να γίνει, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν.  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καμία αντίρρηση, καμία αντίρρηση.  

 
Έχουμε άλλη τοποθέτηση; Ψηφοφορία. 
Ο κ. Γαϊτάνης μόνο είναι κατά.  

 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας μετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,  καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων  
73,  83  &  84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»,   

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

 
Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του επί του με αριθμ. πρωτ. 1990/18-1-2016 εισηγητικού σημειώματος του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και 
συγκεκριμένα εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του  

α)     επί της διενέργειας ανοικτού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών 
ενός σταδίου, μιας κατηγορίας μελετών κατά την έννοια των παρ.2 α1,2β1, 
2γ1,2δ1 του άρθρου 1 της ΥΑ του ΥΠΕΚΑ 26804/16-6-
2011(ΦΕΚΒ΄1427/2011) με θέμα: «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 23ης 
ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

β) επί του φακέλου του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του έργου: 
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 23ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 



Συνεδρίαση :01/2016                     Τρίτη 26 / 1 / 2016                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  03/2016 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος    1. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  2. Γαϊτάνης Φώτιος 

  3. Ζόμπολος Χρήστος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  6. Ξανθάκη Αθηνά 

  7. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 3 Φεβρουαρίου 2016 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Α.Α. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
  

Ο Γραμματέας 
 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 
 


