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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  4/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  9/2019  

 
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στην 

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

αριθμ. 4/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 10373/13-3-2019 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)  Αθανασοπούλου 

Αικατερίνη, 4) Ζόμπολος Χρήστος, 5) Θωμόπουλος  Δημήτριος, 6) Κοκκίνη  Ευαγγελία, 7) 

Λεβέντη Ναταλία, 8) Λύρας Παναγιώτης, 9) Μπιτσάνης  Νικόλαος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 2) Γαϊτάνης 

Φώτιος, 3) Μητσέας  Δημήτριος, 4)  Ξανθάκη Αθηνά και 5) Τσιφιλιτάκος  Δημήτριος. 

 
 
 
 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2019 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία 
κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες». 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 9084/5-3-2019  
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. 6/2019 μελέτης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Καλαμάτας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»  

 

Σας υποβάλλουμε την υπ. αρ. 6/2019 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Καλαμάτας του έργου με τίτλο 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», με συνολικό προϋπολογισμό 170.000,00€, συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ (24%), και παρακαλούμε για την έγκριση της μελέτης ως προς το σύνολό της. 

 

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής υφιστάμενου ισογείου 

κτιρίου, αλλά και σε νέες διαρρυθμίσεις των χώρων του, ώστε να πληρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερησίας Φροντίδας για 

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.  

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αποτελεί 

μονάδα ημερήσιας φροντίδας και παραμονής ατόμων που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, 

ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, 

ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 

προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

Σκοπός των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερησίας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι 

να προσφέρουν στους ωφελούμενους ένα πλαίσιο κατάκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα τους 

προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας. 

Η ίδρυση του Κέντρου προβλέπεται να χωροθετηθεί σε ισόγειο κτίριο, ιδιοκτησίας της Ιεράς 

Μητροπόλεως Μεσσηνίας, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 42, στο Ο.Τ. 995 του Ρ.Σ. Καλαμάτας του 

Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές τοιχοπληρώσεις από μπατική οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη 

εκατέρωθεν, χωρίς θερμομόνωση. Το κτίριο επιστεγάζει ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. 

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από την οδό Αγ. Γεωργίου. Η δυνατότητα αυτόνομης και 

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

εξυπηρέτηση αυτών θα εξασφαλιστεί με κατάλληλη εξωτερική ράμπα, μήκους 13,00μ, που αρχίζει 

από τη στάθμη ±0,00 του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και καλύπτει υψομετρική  διαφορά 

0,50μ. 

Τα βασικά οφέλη από την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας για Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες εντοπίζονται στα παρακάτω: 

 Στη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

 Στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
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 Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας 

και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών. 

 Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

 Στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Συνημμένα: Η υπ’ αρ. 6/2019 μελέτη. 

 

        Καλαμάτα 5/03/2019 

 

Η συντάξασα 

 

Βρεττού Πολυξένη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος 

 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Διευθυντής Τ.Υ. 

 

Βασίλειος Τζαμουράνης 

Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΔ.:  

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

    Τμήμα Μελετών 

   (Α.Μ. 6/2019) 

  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1. Εισαγωγή  

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην εκπόνηση μελέτης για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» 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». 

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αποτελεί 

μονάδα ημερήσιας φροντίδας και παραμονής ατόμων που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, 

ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, 

ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους 

προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν στην κατασκευή Κέντρων Διημέρευσης - Ημερησίας 

Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες καθορίζονται στην υπ’ αρ. Π4α/οικ.4633 (ΦΕΚ 

789/Β/06.10.1993) Υπουργική Απόφαση. Το κτίριο του Κέντρου, σύμφωνα με την ανωτέρω απόφασή, 

οφείλει να ανταποκρίνεται σε όλα τα ισχύοντα από τον Οικοδομικό Κανονισμό, καθώς και στον 

εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό πυροπροστασίας.  

 

2. Περιγραφή ακινήτου 

Η προτεινόμενη μελέτη αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής υφιστάμενου ισογείου 

κτιρίου, αλλά και σε νέες διαρρυθμίσεις των χώρων του, ώστε να πληρούνται οι τεχνικές 

προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερησίας Φροντίδας για Άτομα 

με Ειδικές Ανάγκες.  

Πρόκειται για ισόγειο κτίριο με στέγη, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, το 

οποίο έχει ανεγερθεί προ του έτους 1983. Το εν λόγω κτίριο λειτουργούσε ως Ιερατική σχολή. 
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Το οικόπεδο βρίσκεται επί της οδού Αγ Γεωργίου 42, στο Ο.Τ. 995 του Ρ.Σ. Καλαμάτας του 

Δήμου Καλαμάτας της Π.Ε. Μεσσηνίας. Το κτίριο είναι κατασκευασμένο με φέροντα οργανισμό από 

οπλισμένο σκυρόδεμα και εξωτερικές τοιχοπληρώσεις από μπατική οπτοπλινθοδομή, επιχρισμένη 

εκατέρωθεν, χωρίς θερμομόνωση. Το κτίριο επιστεγάζει ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. 

 

 

Όψη επί της οδού Αγ. Γεωργίου  

 

Η πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από την οδό Αγ. Γεωργίου. Η δυνατότητα αυτόνομης και 

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

εξυπηρέτηση αυτών θα εξασφαλιστεί με κατάλληλη εξωτερική ράμπα, μήκους 13,00μ, που αρχίζει 

από τη στάθμη ±0,00 του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου και καλύπτει υψομετρική  διαφορά 

0,50μ. 

 

3. Σκοπιμότητα  

 Σκοπός των Κέντρων Διημέρευσης - Ημερησίας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι 

να προσφέρουν στους ωφελούμενους ένα πλαίσιο κατάκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα τους 

προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας.  

Τα Κέντρα Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες θα πρέπει να 

παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, ή με 

αισθητηριακές αναπηρίες, ή με νοητική υστέρηση, ή με πολλαπλές αναπηρίες, ή με διαφορετικού 

είδους αναπηρία. Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν κατ’ ελάχιστο στην παροχή Υπηρεσιών 

Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, Κοινωνικοποίησης, Συμβουλευτικής, Αυτόνομης Διαβίωσης, 

Ψυχαγωγίας και Άθλησης.  

Η τοποθεσία, στην οποία χωροθετείται η ίδρυση του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερησίας 

Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και η πρόσβαση σε αυτή 

είναι εύκολη και γρήγορη.  

Με την παρούσα μελέτη εξασφαλίζεται η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των 

εγκαταστάσεων του ισογείου κτιρίου, ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλο περιβάλλον για τη φιλοξενία 

ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
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4. Προτεινόμενες παρεμβάσεις  

Σύμφωνα με την προτεινόμενη μελέτη και τις ισχύουσες προδιαγραφές το κέντρο θα έχει 

δυναμικότητα 35 ατόμων και οι χώροι που θα διαθέτει είναι: 

 Αίθουσα αναψυχής – συγκεντρώσεων 

Διαμορφώνεται αίθουσα αναψυχής – συγκεντρώσεων συνολικής επιφανείας 161,35 μ2, η οποία 

αντιστοιχεί σε δυναμικότητα 35 ατόμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

 Χώρος εργοθεραπείας – απασχόλησης, επιφανείας 18,33 μ2. 

 Χώρος ατομικής – ομαδικής άσκησης επιφανείας 20,00 μ2 

 Χώροι υγιεινής 

Σύμφωνα με το κτιριολογικό πρόγραμμα για κέντρο δυναμικότητας 35 ατόμων απαιτούνται δύο (2) 

WC απλά, ελάχιστης επιφανείας 1,1μ2, προθάλαμος νιπτήρων ελάχιστης επιφανείας 4,80 μ2 και δύο 

(2) WC ΑμεΑ το ένα (1) με ντους, ελάχιστης επιφανείας 3,20 μ2 και 4,10 μ2 με ντουζιέρα.  

Το κτίριο διαθέτει τρία (3) απλά WC, επιφανείας 1,38μ2 έκαστο, με προθάλαμο νιπτήρων, επιφανείας 

4,80 μ2. Προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) WC ΑμεΑ με ντους, επιφανείας 5,60μ2 έκαστο, κατάλληλα 

διαμορφωμένα και με τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την  εξυπηρέτηση των  εμποδιζόμενων 

ατόμων. 

 Γραφείο ιατρού επιφανείας 13,72 μ2 

 Γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας, επιφανείας 20,47 μ2, το οποίο έχει άμεση οπτική επαφή με την 

αίθουσα αναψυχής – συγκεντρώσεων. 

 Γραφείο γραμματειακής υποστήριξης, επιφανείας 14,21 μ2. 

 Χώρος ησυχαστηρίου 

 Διαμορφώνεται χώρος ησυχαστηρίου επιφανείας 18,33 μ2 με δύο (2) κλίνες σε απόσταση 1,5 μ 

μεταξύ τους. 

 Παρασκευαστήριο προγεύματος, επιφανείας 29,55 μ2 

 Ειδικός χώρος εξυπηρέτησης και αποθήκευσης, επιφανείας 10,22 μ2 

Επισημαίνεται ότι οι διάδρομοι κυκλοφορίας εντός του κτιρίου έχουν ελάχιστο πλάτος 1,50μ. και 

το πλάτος εισόδου είναι 1,68 μ. 

 

5. Περιγραφή εργασιών 

Οι εργασίες που απαιτούνται, προκειμένου να διαμορφωθούν και να αποκτήσουν λειτουργικότητα οι 

παραπάνω χώροι, συνοψίζονται ως κάτωθι: 

 Καθαιρέσεις πλινθοδομών, επιχρισμάτων, πλακοστρώσεων δαπέδων και επιστρώσεων τοίχων.  

 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων.  

 Κατασκευή οπτοπλινθοδομών και διαζωμάτων  

 Διάνοιξη οπών σε οπτοπλινθοδομές για τη δημιουργία ανοιγμάτων. 

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

πλακίδια και ξύλινα περιθώρια (σοβατεπί). 

 Επιχρίσματα εσωτερικά 

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

 Ελαιοχρωματισμοί των ξύλινων κουφωμάτων . 

 Τοποθέτηση ντουλαπιών, πάγκων, ραφιών και λοιπού εξοπλισμού. 

 Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων με διπλούς υαλοπίνακες στα νέα ανοίγματα. 

 Τοποθέτηση εσωτερικής υαλόθυρας και ξύλινων εσωτερικών θυρών.  

 Συντήρηση κουφωμάτων (εσωτερικά-εξωτερικά) και αντικατάσταση εξαρτημάτων (μεντεσέδες, 

κλειδαριές, χειρολαβές) για την καλή λειτουργία αυτών. 
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 Επισκευή υπάρχουσας ψευδοροφής από ξύλινο σκελετό. 

 Κατασκευή ξύλινης πέργκολας. 

 Εργασίες συντήρησης πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου. 

 Κατασκευή ράμπας πρόσβασης ΑμεΑ από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής. 

 Εγκατάσταση ύδρευσης. 

 Εγκατάσταση αποχέτευσης. 

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων. 

 Εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων. 

 Εγκατάσταση πυρασφάλειας – πυρόσβεσης. 

 Εγκατάσταση κλιματισμού. 

 

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 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η προτεινόμενη μελέτη συμβάλλει: 

 Στη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. 

 Στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 

 Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και 

την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού. 

 Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών. 

 Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. 

 Στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 

 

Καλαμάτα 14 - 02 -  2019 Καλαμάτα 15 - 02 - 2019  Καλαμάτα   15 - 02 - 2019 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Οι συντάξαντες 

 

 

Βρεττού Πολυξένη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Μελετών 

 

Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ο Διευθυντής 

Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

Βασίλειος Τζαμουράνης 

Πολιτικός Μηχανικός 

  α.α. 

Γιαννόπουλος Γεώργιος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. 

 Παναγιώτης Νασόπουλος 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

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

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 



Συνεδρίαση : 4/2019                     Δευτέρα  18 / 3 / 2019                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  9/2019 

 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 7 

 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για την 
έγκριση της υπ’  αριθμ. 6/2019 μελέτης του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου 
για τη λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες», με συνολικό προϋπολογισμό 170.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%), σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών 
Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία 
καταχωρείται 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. Αθανασοπούλου Αικατερίνη 

  3. Ζόμπολος Χρήστος 

  4. Θωμόπουλος  Δημήτριος 

  5. Κοκκίνη  Ευαγγελία 

  6. Λεβέντη Ναταλία  

  7. Λύρας Παναγιώτης  

  8. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 20 Μαρτίου 2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 


