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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  14/2012 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  342/2012  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ., στο 

Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 14η/2012 συνεδρίαση, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 41147/6-7-2012 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος,           

4) Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) 

Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 8) Γκλεγκλές Ιωάννης, 9) Δημόπουλος Δημήτριος, 10) Διασάκος 

Νικόλαος, 11) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 12) Καμβυσίδης Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας,  

14) Καρβέλης Γεώργιος, 15) Κουδούνης Αργύριος, 16) Μανδηλάρης Ιωάννης, 17) 

Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος, 18) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 

Μπεχράκης Σταμάτης, 21) Μπουζιάνης Παύλος, 22) Μπούρας Ιωάννης, 23) Μπούχαλης 

Δημήτριος, 24) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 25) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 26) Μωρακέας 

Σπυρίδων, 27) Νιάρχος Αναστάσιος,  28) Νταγιόπουλος Γεώργιος,  29) Ντίντα Παναγιώτα, 30) 

Οικονομάκου Μαρία, 31) Πολίτης Δημήτριος, 32) Πουλόπουλος Δημήτριος, 33) Ριζάς Χρήστος, 

34) Στασινόπουλος Στυλιανός, 35) Φαββατάς Δημήτριος, 36)  Φωτέας Νικόλαος  και 37) 

Χριστόπουλος Ιωάννης.  

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δικαιουλάκος 

Βασίλειος, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης και 4) Στασινάκης Διονύσης.   

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλαμάτας κα Λιακουνάκου Βενετία, η οποία δεν παραβρίσκεται.    

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, απουσία του Δημάρχου  Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται 

κατά την προ ημερήσιας διάταξη συζήτηση. 
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…………..………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 
με τίτλο  

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση με κωδικό 52 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» 2007-2013 στον άξονα 

προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου» και υποβολή πρότασης με τίτλο «Βιοκλιματική Ανάπλαση τμήματος του 

κέντρου του Δήμου Καλαμάτας». 
 
που το Σώμα κατά πλειοψηφία, τάσσονται κατά οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  αποδέχθηκε να συζητηθεί με τα τακτικά 
θέματα μετά από σχετική πρόταση της Αντιδημάρχου κας Ντίντα Παναγιώτα λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του τον οποίο αιτιολόγησε ως εξής: 
 
¨Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο γεγονός ότι υπάρχει ανοικτή πρόσκληση της 
ΕΕΤΑΑ στην οποία οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν με τον τρόπο της 
απευθείας αξιολόγησης, δηλαδή με το πρωτόκολλο υποβολής όποια υποβάλλεται αξιολογείται 
και σε διάστημα είκοσι ημερών, δηλαδή δεν συγκεντρώνονται όλες οι προτάσεις και θα 
αξιολογηθούν στο τέλος, όποια υποβάλλεται αξιολογείται και αν είναι επιλέξιμο το 
συγκεκριμένο έργο και ώριμο υπάρχει απευθείας η θετική αξιολόγηση και υλοποιείται το έργο. 
Υπάρχει ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός και όσο πιο σύντομα καταθέσουμε την πρότασή 
μας τόσες πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να αξιολογηθούμε θετικά και να υλοποιήσουμε έργα. 
Όσο πιο σύντομα υποβάλλουμε τις προτάσεις μας τόσο πιο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουμε 
να πάρουμε έργο¨.  
  
 
Εισηγούμενη το θέμα η Αντιδήμαρχος κα Ντίντα αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 41833/          
11-7-2012, σε ορθή επανάληψη,  σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου, η οποία αναλυτικά  έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στην πρόσκληση με κωδικό 52 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής  Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων  
Νήσων» 2007 – 2013  στον  άξονα  προτεραιότητας  «Αειφόρος  ανάπτυξη  και  
βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  στην  Περιφέρεια  Πελοποννήσου» και 
υποβολή πρότασης με τίτλο : «Βιοκλιματική  Ανάπλαση  τμήματος  του  
κέντρου  του  Δήμου  Καλαμάτας» 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Το Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης  −  Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και  εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»  (ΦΕΚ  267 Α/3-12-2007) 
3. Την ύπαρξη επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Τελικού Δικαιούχου για τον 

Δήμο Καλαμάτας (αρ. πρωτ. 737/19-3-12) 
4. Την υπ’ αριθ. 52 ανοιχτή πρόσκληση του  Ενδιαμέσου  Φορέα  Διαχείρισης  

Ε.Ε.Τ.Α.Α.  ΑΕ  του  Ε.Π.  «Δυτικής  Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων  Νήσων»  
2007 - 2013 
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Εισηγούμεθα 
την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Βιοκλιματική  Ανάπλαση  τμήματος  του  κέντρου  
του  Δήμου  Καλαμάτας», από τον Δήμο Καλαμάτας, στο πλαίσιο της  Ανοιχτής 
Πρόσκλησης με κωδικό 52 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής  Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιονίων  Νήσων» 2007 – 2013  στον  άξονα  προτεραιότητας  (08)  
«Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  Βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  στην  Περιφέρεια  
Πελοποννήσου» και την ανάληψη εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας όλων των 
απαραίτητων ενεργειών για την συμμετοχή και την υλοποίηση της συγκεκριμένης 
πρότασης.  

Η  μελέτη  του  έργου  εγκρίθηκε  από το  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  την  υπ’  
αρ.  539/2011  Απόφαση.   

Η μελέτη αφορά την ένταξη  της ανάπλασης τμήματος του Κέντρου της πόλης 
της Καλαμάτας στο Ε.Π. «Δυτικής  Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων  Νήσων» 
2007 – 2013  του οποίου ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης είναι  η  Ελληνική  
Εταιρία  Τοπικής  Ανάπτυξης  και  Αυτοδιοίκησης  με  συντετμημένο  τίτλο  
«Ε.Ε.Τ.Α.Α.  ΑΕ». 

Η περιοχή που επιλέχθηκε είναι η περικλειόμενη από τις οδούς Φαρών, 
Λακωνικής, Αριστοδήμου, Βαλτετσίου και Μαυρομιχάλη.  Η περιοχή έχει πάρα 
πολλά πλεονεκτήματα και προσφέρεται ιδανικά για την εν λόγω ανάπλαση, ώστε να 
αποτελέσει ένα πράσινο πυρήνα περιοχής κατοικίας.  Πιο συγκεκριμένα : 
 Δεν θα διαταράξουμε την σημερινή γενική κατάσταση μιας και έχει αρκετούς 

πεζόδρομους και παράλληλα ικανοποιητικές κυκλοφοριακές δυνατότητες για 
την εξυπηρέτηση των κατοίκων 

 Με την ευκαιρία της αλλαγής των υλικών εδαφοκάλυψης –από κοινά σε ψυχρά- 
θα αναδείξουμε τις διαφορετικότητες της λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων, 
όπου αυτοκίνητο: ψυχρά άσφαλτος, όπου πεζός: πεζόδρομοι, πεζοδρόμια και 
πλατείες – ψυχροί κυβόλιθοι 

 Θα αποξηλώσουμε από παντού το μπετόν 
 Θα αντικατασταθούν τα κράσπεδα και θα βαφτούν με ψυχρό χρώμα, σε απαλό 

γκρι χρωματισμό.  Η κατόπιν λεπτομερούς εξέτασης απόφαση για αντικατάσταση 
των κρασπέδων, παρά τη σημαντική διατάραξη της λειτουργίας της περιοχής, 
οφείλεται αφ’ ενός στο ότι τα υπάρχοντα είναι σε κακή κατάσταση και αφ’ ετέρου 
ότι λόγω της στενότητας των πεζοδρομίων, κατά την αποξήλωσή τους –των 
πεζοδρομίων- θα υποστούν σημαντική καταστροφή 

 Στην πλατεία Μαυρομιχάλη προτείνουμε την ουσιαστική αύξηση του χαμηλού 
πρασίνου –από 295 Μ2 σε 465 Μ2- σε βάρος των πλακοστρώσεων, μιάς και η 
πλατεία ποτέ δεν έχει λειτουργήσει ως χώρος συγκεντρώσεων ή περιπάτου.  
΄Εχει λειτουργήσει ως καθιστικός χώρος και ως τέτοιος θα βοηθηθεί από την 
αύξηση του πράσινου 

 Θεωρούμε ότι ο αριθμός των υφιστάμενων δένδρων είναι ικανοποιητικός και δεν 
προτείνουμε αύξησή του, λαμβανομένου υπόψη ότι επιτυγχάνεται πολύ 
ικανοποιητικός σκιασμός που καθιστά περιττή κάθε σκέψη για πρόσθετα μέτρα, 
όπως πέργκολες, στέγαστρα, τέντες κλπ. 
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 Η πλατεία και τα πεζοδρόμιά της διαστρώνονται με δύο ειδών κυβόλιθους –
τετράγωνους 10Χ10 και ορθογώνιους 10Χ20- σε σχεδιασμό τέτοιο που να 
αναδεικνύει τη σημερινή αρκετά πετυχημένη διαμόρφωση. 

 Στην πλατεία Μήνη, η οποία και μικρή είναι και εντελώς απλή διαμόρφωση 
έχει, δεν προτείνουμε τίποτε άλλο από την φύτευση τεσσάρων μουριών στη 
βορεινή της πλευρά, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως σκίαστρα για τα αυτοκίνητα 
που σταθμεύουν εκεί.  Η υπάρχουσα μεγάλη μουριά αποδεικνύει την 
καταλληλότητα του είδους.  Τα δύο πλατανοειδή στα δύο κεντρικά παρτέρια 
προσφέρουν επαρκή σκιά και θεωρούμε ότι τυχόν πέργκολες ή άλλες κατασκευές 
σκιασμού θα αύξαναν το κόστος κατασκευής και συντήρησης χωρίς να 
συνεισφέρουν ανάλογα στη βελτίωση του μικροκλίματος. 
Η διάστρωση με κυβόλιθους θα είναι εντελώς απλή μιας και τα δύο κεντρικά 
παρτέρια δεν επιτρέπουν άλλες αισθητικές αναζητήσεις. 

 
Θεωρούμε ότι η ανάπλαση θα προσφέρει : 
 Σημαντικά βελτιωμένο μικροκλίμα στη συγκεκριμένη περιοχή 

 Νοικοκύρεμα της περιοχής μέσω της αλλαγής των υλικών, αλλά και της 
οργάνωσης όλων των χώρων κυκλοφορίας 

 Αύξηση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των δύο πλατειών 

 Καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων 

 Τη δημιουργία ενός επιπλέον ευνοϊκού κριτηρίου για την επανακατοίκηση της 
συγκεκριμένης περιοχής του κέντρου 

 Τη δημιουργία μιας περιοχής πιλότου, που θα αποτελέσει παράδειγμα και για 
άλλες περιοχές της Καλαμάτας με παρόμοια χαρακτηριστικά – και υπάρχουν 
αρκετές. 

Η μελέτη έχει συνολικό προϋπολογισμό 861.000,00  €. 
 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

την υποβολή πρότασης με τίτλο : «Βιοκλιματική  Ανάπλαση  τμήματος  του  κέντρου  
του  Δήμου  Καλαμάτας», από τον Δήμο Καλαμάτας, στο πλαίσιο της  Ανοιχτής 
Πρόσκλησης με κωδικό 52 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής  Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιονίων  Νήσων» 2007 – 2013  στον  άξονα  προτεραιότητας  (08)  
«Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  Βελτίωση  της  ποιότητας  ζωής  στην  Περιφέρεια  
Πελοποννήσου»  και την ανάληψη εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας όλων των 
απαραίτητων ενεργειών για τη συμμετοχή και την υλοποίηση της συγκεκριμένης 
πρότασης. 

 
        Η  Διευθύντρια      Η  Αντιδήμαρχος 
     Σταυρούλα  Αγρίου      Παναγιώτα  Ντίντα 
Πολιτικός Μηχανικός  Μsc    
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί  σχετικά και στη διάρκεια της 
διαδικασίας ο κ. Μπεχράκης κάνει την εξής δήλωση: 

 
Η ερώτησή μας για τον αν είναι επείγον ή όχι σχετίζεται ότι την προηγούμενη 
φορά που συζητήσαμε το θέμα και μας στείλατε στην Γραμματεία του 

Δημοτικού Συμβουλίου για να δούμε τη μελέτη δεν υπήρχε μελέτη και υπήρχαν μόνο 
φωτογραφικό υλικό, άλμπουμ φωτογραφιών. Αυτές οι μελέτες, το επείγον και αν υπάρχουν 
κλπ θα μπορούσαν να έχουν ενημερωθεί οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης και να είναι σε 
γνώση τους και να έχουν διαβάσει το θέμα σε βάθος.  
 
 
Ακολούθως το λόγο ζητάει ο κ. Δήμαρχος: 

      
Αγαπητοί συνάδελφοι, να πω από την αρχή δύο κουβέντες.   
Βρισκόμαστε στο τέλος της 4ης προγραμματικής περιόδου όπου υπάρχουνε 

αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία δεν έχουν απορροφηθεί. Υπάρχει μία μεγάλη πίεση, 
έχομε προσκλήσεις κατά ριπάς, είναι βέβαιο ότι τα Δημοτικά Συμβούλια έστω και αν τα κάνομε 
μία φορά τη βδομάδα δεν θα προλαβαίνομε τις προσκλήσεις. Αυτό θα γίνεται από εδώ και 
πέρα και εύχομαι να γίνεται για να μην πάρουν τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ όπως ακούγεται 
και τα πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για επιδοτήσεις διαφόρων έργων και φύγουνε από τις 
δημόσιες επενδύσεις. Στο χορό μπήκε και η ΕΕΤΑΑ. Μέχρι τώρα δεν ήταν στη διαδικασία 
διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Η ΕΕΤΑΑ είναι ένα δικό μας όργανο, είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 
αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης στο οποίο μετέχουμε και εμείς και εγώ έχω την τιμή να είμαι 
εκπρόσωπος από την Πελοπόννησο στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα διαχειριστεί 
αρκετά χρήματα. Ο τίτλος της δράσης, να τον ονομάσουμε έτσι εμείς ¨Αναπλάσεις Β¨. Οι 
¨Αναπλάσεις Α¨ ήταν σε επίπεδο Περιφέρειας αυτές στις οποίες βάλαμε Ιστορικό9 Κέντρο, 
Φαρών, κεντρική πλατεία. ¨Οι αναπλάσεις Β¨  θα υποβληθούν στην πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ και 
από εκεί θα αξιολογηθούν. Η αξιολόγηση θα είναι άμεση. Υποβάλεις  αίτηση, αξιολογείσαι. Γι΄ 
αυτό είναι το κατεπείγον του ζητήματος. Έχομε έτοιμη πρόταση, έχομε έτοιμη μελέτη να 
υποβάλομε αύριο το πρωί; Πριν από ημέρες ήρθε η πρόσκληση. Μην νομίζετε ότι είναι 
κάποιους μήνες εδώ ή εβδομάδες; Και λέει ¨Στείλτε¨. Και αξιολογείται αμέσως.  
Το ερώτημα είναι, έχομε μελέτες; Είμαστε έτοιμοι να υποβάλομε για τις αναπλάσεις; Αυτό είναι 
το θέμα μας. Λοιπόν ο Δήμος είναι σχεδόν έτοιμος ακόμα και για μελέτες που δεν είμαστε 
βέβαιοι αν περπατήσουν, που τις έχουμε υποβάλλει, όπως είναι οι βιοκλιματικές αναπλάσεις, 
είμαστε έτοιμοι σχεδόν για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, μπορούμε πολύ γρήγορα 
να υποβάλομε μία μελέτη για τον ποδηλατόδρομο Γ΄ μέχρι το Φιλοξένια, προχωράμε και τον 
ποταμό Άρι εδώ στ΄ Ακοβίτικα με ταχείς ρυθμούς…  
Εν πάση περιπτώσει η πρόταση είναι συγκεκριμένη πρέπει να βιαστούμε ει δυνατόν αύριο να 
υποβάλουμε προτάσεις για να μην χάσουμε το τρένο σε αυτό το μέτρο.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Δήμαρχε.     
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
τα προαναφερόμενα, μεταξύ των παρόντων κατά τη δάρκεια της ψηφοφορίας επί της 
υπηρεσιακή εισήγησης, με τους συμβούλους της πλειοψηφίας και τους συμβούλους της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ να τάσσονται ΥΠΕΡ, τους 
συμβούλους των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ να δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο και τους συμβούλους της δημοτικής παράταξης 
¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ να τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Ι. Την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Βιοκλιματική Ανάπλαση τμήματος του κέντρου 

του Δήμου Καλαμάτας», από το Δήμο Καλαμάτας, στο πλαίσιο της  Ανοιχτής 
Πρόσκλησης με κωδικό 52 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής 
Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων» 2007 – 2013 στον άξονα 
προτεραιότητας (08) «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»  και την ανάληψη εκ μέρους του Δήμου 
Καλαμάτας όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη συμμετοχή και την 
υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία  καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  

 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα όπως υπογράψει 

την εν λόγω πρόταση υποβολής και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο, 
καθώς και για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες προς υλοποίηση των 
προαναφερομένων.  

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γουρδέας Ανδρέας   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  7. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  8. Δημόπουλος Δημήτριος  

  9. Διασάκος Νικόλαος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  11. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας 

  13. Καρβέλης Γεώργιος 

  14. Κουδούνης Αργύριος 

  15. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  16. Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος  
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  17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  18. Μπασακίδης Νικόλαος 

  19. Μπεχράκης Σταμάτης 

  20. Μπουζιάνης Παύλος  

  21. Μπούρας Ιωάννης 

  22. Μπούχαλης Δημήτριος 

  23. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  24. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  25. Μωρακέας Σπυρίδων  

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

  28. Ντίντα Παναγιώτα  

  29. Οικονομάκου Μαρία 

  30. Πολίτης Δημήτριος 

  31. Πουλόπουλος Δημήτριος  

  32. Ριζάς Χρήστος  

  33. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  34. Φαββατάς Δημήτριος 

  35. Φωτέας Νικόλαος  

  36. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 18 Ιουλίου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ 

 
 

                                                                             
 


