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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2/2021  

ΑΠΟΦΑΣΗ  8/2021  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00 μ.μ., 

συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 2/2021 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η 

οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 

426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά την με αριθμ. πρωτ. 

9687/5-2-2021 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου 

σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση  οι κ.κ.:  1) Λύρας  Παναγιώτης,  Πρόεδρος του  Συμβουλίου, 

2)  Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3)  Αλεξόπουλος  Ιωάννης,  4)  Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 8 απόφαση), 5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6) Διασάκος Σπυρίδων, 7) 

Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 9) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, 10) 

Τσαλίκης Δημήτριος, 11) Τσώλης Ηλίας και 12) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 2) Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα και 3) Χαχής Ευάγγελος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 5ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έκδοση ψηφίσματος για το Σχέδιο Νόμου «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών», 
όσον αφορά στην εκλογή των οργάνων διοίκησης των Κοινοτήτων. 

Η πρόταση για την έκδοση του εν λόγω ψηφίσματος κατατέθηκε από τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας κ. Λύρα Παναγιώτη και έχει ως εξής: 
 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 
 

ΘΕΜΑ: «Περί της κατάθεσης Σχεδίου Νόμου για την εκλογή 

Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» 
 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  

εισηγούμαι 

κατεπείγουσα  πρόταση  ψηφίσματος  στην  προσεχή  Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητάς 

μας «περί της  κατάθεσης  Σχεδίου Νόμου  για  την  εκλογή  Δημοτικών και  Περιφερειακών 

Αρχών», λόγω της προ ημερών δημοσιοποίησης του εν λόγω Σχεδίου Νόμου από το Υπουργείο  

Εσωτερικών και παρακαλώ για την ευαισθητοποίηση σας για ένα θέμα που αφορά τον ρόλο των 

Κοινοτήτων: 

 

Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 

για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 

Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη. Καθημερινά, όλο το χρόνο χωρίς υπηρεσιακά ωράρια 

Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, δίπλα στις 

ανάγκες των συμπολιτών τους.  

 

Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές 

εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα 

σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, 

παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από 

όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με 

την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, 

Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να 

χτίσει τα θεμέλια της. 

 

             Την Πέμπτη 28/1/2021 το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο 

σχέδιο νόμου, πού θα αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που 

προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους 

εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.  

  

Η κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη των Προέδρων και των Συμβουλίων 

Κοινοτήτων, η κατάργηση των Συμβουλίων Κοινότητας - υπο-εκπροσώπηση των εδρών των Δήμων, η 

δημιουργία δυο μέτρων και δυο σταθμών στην εκλογή των Κοινοτήτων βάζοντας ως κριτήριο το 

πληθυσμιακό κριτήριο των 500 κατοίκων (λίστα κάτω των 500 – ενσωμάτωση στο ψηφοδέλτιο των 
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υποψηφίων Δημάρχων στις άνω των 500), η υποβάθμιση των Συμβουλίων και η συγκέντρωση 

αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή 

των κατοίκων στην επαρχιακή πόλη και το χωριό, θα απομακρύνει τους νέους από τα κοινά και θα 

δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής 

Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική 

βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία αποδεκατίζεται από πόρους και  ανθρώπινο 

δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!  

 

Ως αιρετοί σύμβουλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο 

υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:  

1. Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου. 

2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες. 

3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας. 

4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης 

 

             Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους 

ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την 

βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο 

σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Ζητούμε την εμπιστοσύνη 

της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. 

 

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να εκδώσει ψήφισμα στήριξης για την 

διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.  

Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

Παναγιώτης Ι. Λύρας 

 

Πρόεδρος 

Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας 

 
 
 
Επί του ανωτέρω σχεδίου ψηφίσματος κατατέθηκε από τον κ. Τσώλη Ηλία πρόταση για 
συμπλήρωσή του ως εξής: 
 

Καλημέρα συνάδελφοι  

Για οικονομία χρόνου στα αριθμημένα αιτήματα του ψηφησματος του προέδρου ζητάω  να 

προστεθουν και τα ακόλουθα  
 
 α. Ο πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίζει για την Κοινότητα στα μικρά 

έργα και να εισηγείται τα μεγάλα στο Δημοτικό Συμβούλιο. β. Ο πρόεδρος να συμμετέχει με 

δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή. γ. Με νόμο οι 

Κοινότητες να έχουν έναν προϋπολογισμό μέρος της ΣΑΤΑ ανάλογα με τον πληθυσμό και τα 

έσοδα τις κάθε κοινότητας, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει την καθημερινότητα όπως πχ 

(πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, κοινόχρηστους χώρους, κοιμητήρια, αγροτική οδοποιία και 

γενικά την καθαριότητα). 

 
 
 
Επίσης για το ίδιο θέμα κατατέθηκε σχέδιο ψηφίσματος από τον κ. Γαϊτάνη Φώτιο το οποίο 
έχει ως εξής: 
 



Συνεδρίαση : 2/2021                     Τρίτη  9 / 2 / 2021                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  8/2021 

Πρακτικά Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας 4 

Ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης για το νέο εκλογικό νόμο 

 

Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει ένα ασφυκτικό, αντιδραστικό 

θεσμικό πλαίσιο μετατρέποντας την αυτοδιοίκηση σε Τοπική Διοίκηση (Δήμοι και Περιφέρειες), σε 

φορομπηχτικούς μηχανισμούς ανατρέποντας τις εργασιακές σχέσεις με κυρίαρχο στοιχείο την 

υποχρηματοδότηση και την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εργολάβους. 

Η προηγούμενη κυβέρνηση δημιούργησε μια κολοβή απλή αναλογική, ενώ η σημερινή άλλαξε 

τη λειτουργία των τοπικών συμβουλίων πριν ακόμα αναλάβουν το Σεπτέμβρη του 2019, και τώρα 

πάει για νέες αλλαγές. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ επαναφέρει ένα προκλητικό εκλογικό σύστημα, που καθιστά την πρώτη 

δύναμη παντοδύναμη. Με ποσοστό 43% θα μπορεί να εκλέγεται δήμαρχος και περιφερειάρχης, τη 

στιγμή που ακόμα και ένα εργατικό σωματείο για να κηρύξει απεργία χρειάζεται ποσοστό 50%+1. 

Επίσης βάζει πλαφόν στην είσοδο των συνδυασμών στο ΔΣ κοντά στο 4%. 

Τα τοπικά συμβούλια θα εκλέγονται όχι μέσω ξεχωριστών ψηφοδελτίων αλλά θα είναι 

ενσωματωμένα στα κεντρικά ψηφοδέλτια των συνδυασμών. Αυτό θα καταργήσει και τον ελάχιστο 

διεκδικητικό ρόλο των σημερινών τοπικών συμβουλίων που πλέον δεν θα έχουν τη δυναμική να 

«φωνάξουν» για το τόπο τους. 

Εναντιωνόμαστε και στην επαναφορά του ορίου, όσον αφορά την εκπροσώπηση των 

συνδυασμών, αλλά και στον εκβιαστικό Β’ γύρο, που εκτός του στόχου της ενσωμάτωσης, ενισχύει 

τον προσωποκεντρικό χαρακτήρα στη λειτουργία αυτών των θεσμών, αναπαράγοντας και με αυτό τον 

τρόπο φαινόμενα σήψης και παραγοντισμού. 

Οι αλλαγές αυτές έχουν σαν στόχο να τρέξουν πιο γρήγορα τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις. 

Θέλουν μια τοπική διοίκηση συγκεντρωμένη ευέλικτη, χωρίς πολλές «φωνές» στο ΔΣ που να περνά 

γρήγορα και εύκολα όλες τις οδηγίες της ΕΕ και των κυβερνήσεων, ώστε το κράτος και οι τοπικοί 

θεσμοί του να εξυπηρετήσουν πιο αποτελεσματικά και ενιαία τις ανάγκες των μεγάλων 

επιχειρηματικών ομίλων. Τα επόμενα χρόνια θα περάσουν σειρά αρμοδιοτήτων στην τοπική διοίκηση 

(π.χ. σχολεία) και θέλουν τον απόλυτο έλεγχο για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. 

 

Το Τοπικό Συμβούλιο Καλαμάτας με βάση τα παραπάνω αποφασίζει: 

1) Τάσσεται υπέρ της ανόθευτης απλής αναλογικής. 

2) Τα Τοπικά Συμβούλια να εκλέγονται ξεχωριστά από τα κεντρικά ψηφοδέλτια. 

3) Να έχουν την απαραίτητη χρηματοδότηση, τους εργαζόμενους και τα μέσα που απαιτούνται 

ώστε  να  φροντίζουν  για τη ζωή, τη δραστηριότητα  και την προστασία της τοπικής 

κοινωνίας. 

4) Να δοθούν όλοι οι παρακρατηθέντες πόροι στη ΤΔ που παρανόμως παρακρατούνται. 

5) Να υπάρξουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη όλων των αναγκών. 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση στο τέλος της οποίας τίθενται σε ψηφοφορία οι προτάσεις για 
έκδοση ψηφίσματος του κ. Προέδρου και της Λαϊκής Συσπείρωσης, αφού ο κ. Τσώλης δεν 
επέμενε στο να συμπεριληφθούν και οι προτάσεις τους, αφού όπως είπε καλύφθηκε από τις 
εξηγήσεις που έδωσε ο κ. Πρόεδρος. 
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 
83 & 84 του Ν. 3852/2010, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο: 

 ως προς την έκδοση ψηφίσματος σύμφωνα με την πρόταση  του κ. Προέδρου  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Λύρας Παναγιώτης, Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα,  Αλεξόπουλος  
Ιωάννης, Βασιλοπούλου Παναγιώτα, Μπάμπαλη Αικατερίνη, Τσαλίκης Δημήτριος, Τσώλης 
Ηλίας και Χουσέας Σταύρος 

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Γαϊτάνης Φώτιος, Διασάκος Σπυρίδων, Καλογεροπούλου 
Παναγιώτα και  Κουφαλάκου Ευαγγελία 
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  ως προς την έκδοση ψηφίσματος σύμφωνα με την πρόταση  της Λαϊκής Συσπείρωσης  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Γαϊτάνης Φώτιος, Διασάκος Σπυρίδων, Καλογεροπούλου 
Παναγιώτα και  Κουφαλάκου Ευαγγελία 

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Λύρας  Παναγιώτης, Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα,  Αλεξόπουλος  
Ιωάννης, Βασιλοπούλου Παναγιώτα, Μπάμπαλη Αικατερίνη, Τσαλίκης Δημήτριος, Τσώλης 
Ηλίας και Χουσέας Σταύρος 

κατά πλειοψηφία 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο που αφορά στην 
εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, σύμφωνα με την πρόταση που 
κατατέθηκε από τον κ. Πρόεδρο και έχει ως εξής: 
 
 

Ψήφισμα Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας 

για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο που αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Η Κοινότητα, πυρήνας της ελληνικής κοινωνίας, θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ 

Βαθμού, αποτελεί διαχρονικά την ραχοκοκαλιά της Ελλάδας. Ο θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή της καθημερινότητας του πολίτη. Καθημερινά, όλο το χρόνο χωρίς υπηρεσιακά ωράρια 

Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι διαχειρίζονται όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων τους, δίπλα στις 

ανάγκες των συμπολιτών τους.  

 

Η μορφολογία του εδάφους της χώρας σε συνδυασμό με τις κοινωνικές και οικονομικές 

εξελίξεις οφείλουν να αποτελέσουν τον βασικό κορμό πάνω στον οποίο θα διαμορφωθεί ένα 

σύγχρονο αυτοδιοικητικό μοντέλο. Η ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου (ορεινού, νησιωτικού, πεδινού, 

παραποτάμιου, παραλίμνιου, αστικού, περιαστικού) οφείλει να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί από 

όλες τις διοικητικές δομές. Ένα σύγχρονο κράτος που σέβεται τους πολίτες του, χαράζει πολιτικές με 

την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εμπιστοσύνη, Συμμετοχικότητα, Αποδοτικότητα, 

Βιωσιμότητα και Διαφάνεια είναι οι θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οφείλει η αυτοδιοίκηση να 

χτίσει τα θεμέλια της. 

 

             Την Πέμπτη 28/1/2021 το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο 

σχέδιο νόμου, πού θα αλλάξει συλλήβδην τον χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μια αλλαγή που 

προγραμματίζεται να γίνει χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με όλους τους 

εμπλεκόμενους: πολίτες, αυτοδιοικητικούς, δημόσια διοίκηση.  

  

Η κατάργηση της ξεχωριστής κάλπης για την ανάδειξη των Προέδρων και των Συμβουλίων 

Κοινοτήτων, η κατάργηση των Συμβουλίων Κοινότητας - υπο-εκπροσώπηση των εδρών των Δήμων, η 

δημιουργία δυο μέτρων και δυο σταθμών στην εκλογή των Κοινοτήτων βάζοντας ως κριτήριο το 

πληθυσμιακό κριτήριο των 500 κατοίκων (λίστα κάτω των 500 – ενσωμάτωση στο ψηφοδέλτιο των 

υποψηφίων Δημάρχων στις άνω των 500), η υποβάθμιση των Συμβουλίων και η συγκέντρωση 

αρμοδιοτήτων στις έδρες των Δήμων θα ερημώσει τα χωριά μας, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ζωή 

των κατοίκων στην επαρχιακή πόλη και το χωριό, θα απομακρύνει τους νέους από τα κοινά και θα 

δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων. Η απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής 

Αυτονομίας με την επαναφορά συγκεντρωτικού συστήματος αυτοδιοίκησης θα δώσει την χαριστική 

βολή. Ο ενεργός πληθυσμός της χώρας φεύγει, η επαρχία αποδεκατίζεται από πόρους και  ανθρώπινο 

δυναμικό, το χαμόγελο έχει χαθεί!  

 

Ως αιρετοί σύμβουλοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, σεβόμενοι τον θεσμό τον οποίο 

υπηρετούμε και τους συμπολίτες μας, ζητάμε:  

1. Συμμετοχή στη επαναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου. 
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2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες. 

3. Ανεξάρτητη κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας. 

4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης 

 

             Οι Κοινότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας λειτουργούν από την αρχή του ελληνικού κράτους 

ως κύτταρα Δημοκρατίας, θεματοφύλακες της ελληνικής υπαίθρου, εργαλεία του Δήμου για την 

βελτίωση της καθημερινότητας, πηγές εθελοντισμού και ενεργοποίησης των πολιτών. Είμαστε ο 

σύνδεσμος για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος. Ζητούμε την εμπιστοσύνη 

της Πολιτείας όπως μας την έδωσαν οι πολίτες μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. 

 

Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας να εκδώσει ψήφισμα στήριξης για την 

διατήρηση και την ενίσχυση του θεσμού των Κοινοτήτων.  

Καλούμε τους πολίτες να στηρίξουν τον αγώνα των Κοινοτήτων.  

 

Παναγιώτης Ι. Λύρας 

 

Πρόεδρος 

Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας 

 
 

 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

  6. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  7. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 

  11. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 11 Φεβρουαρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


