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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  08/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  192/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Απριλίου 2006, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 07/19-04-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Βασιλάκη Γεωργία,  
4) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 173 απόφαση), 5) Ζαφειρόπουλος 
∆ηµήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 173 απόφαση), 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 12) Λαφαζάνος Γεώργιος, 13) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 
14) Μάλαµας Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 173 απόφαση), 15) Μαλαπάνης 
Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος, 17) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 173 απόφαση), 19) Μέλιος Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σούµπλης Μιχαήλ, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 4) ∆ιασάκος Νικόλαος, 5) 
Μπάκας Ιωάννης, 6) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 8) Τσώλης 
Πέτρος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παρουσίαση της Καλαµάτας και της Μεσσηνίας σε ειδική εκδήλωση µε τίτλο ¨Καλαµάτα 
………… κάτι πιο πέρα από την Ιστορία και τον Πολιτισµό¨ που θα πραγµατοποιηθεί στην 

Στοκχόλµη στις 13 Μαΐου 2006. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται: 
 
1) στο από 25-4-2006 έγγραφο – πρόσκληση του κ. Θανάση Ψαρούλη, ∆ιευθυντή της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας στην Στοκχόλµη, το οποίο έχει ως εξής: 
 

« Στοκχόλµη 25/4/2006 

  

                                                                            Προς:∆ηµαρχείο Καλαµάτας 

                                                                            Για ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Κουτσούλη 

                                                                            Καλαµάτα 

                                                                              

Πρόσκληση σε εκδήλωση για τη Καλαµάτα. 

  

                           Κύριε ∆ήµαρχε 

  

Η ελληνική Πρεσβεία της Στοκχόλµης σε συνεργασία µε το αρχαιολογικό Μεσογειακό Μουσείο 

Στοκχόλµης, τον Ε.Ο.Τ. Σκανδιναυϊας, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στη Σουηδία και την 

Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας, διοργανώνει στις 13 Μαίου 2006 

εκδήλωση  παρουσίασης  της Καλαµάτας στο Μεσογειακό Μουσείο Στοκχόλµης. 

Προσκεκληµένοι θα είναι Βουλευτές του σουηδικού κοινοβουλίου, ο Νοµάρχης και ο ∆ήµαρχος 

Στοκχόλµης, ΤOUR OPERATOS, δηµοσιογράφοι, επιχειρηµατίες Έλληνες και Σουηδοί, 

τραπεζίτες, κατασκευαστικές εταιρείες, επενδυτές κλπ. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να γνωρίσουν οι προσκεκληµένοι την Καλαµάτα και τη Μεσσηνία 

γενικότερα. Η παρουσίαση αυτή θα βοηθήσει πολύ τη σκέψη των  TOUR OPERATORS να 

συµπεριλάβουν τη Καλαµάτα στα προγράµµατά των το 2007. 

Η  παρουσίαση επίσης της εταιρείας  Temes S.A. από τον αντιπρόεδρο κ. Νικόλαο Κατσικερό  για 

το έργο Π.Ο.Τ.Α.  θα δώσει µια άλλη διάσταση στην εκδήλωση. 

Σε ειδική αίθουσα θα εκτεθούν Μεσσηνιακά προϊόντα, και στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθεί 

δεξίωσης. 

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης το έχει  επεξεργεσθεί η κ. Μήτρου. 

Το κόστος της εκδήλωσης (ενοίκιο αίθουσας του Μουσείου µε τον εξοπλισµό της,  αίθουσα 

δεξιώσεως, διακόσµηση αίθουσας, έξοδα δεξιώσεως  (µπουφές), έξοδα µεταφοράς Μεσσηνιακών 

προϊόντων απο το Εµπορικό Επιµµελητήριο Μεσσηνίας και υλικό του ∆ήµου Καλαµάτας ) θα 

καλυφθεί εξ ολοκλήρου απο τον Ε.Ο.Τ. Σκανδιναυϊας και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στη 

Σουηδία. 

∆εν θα καλυφθούν τα εισιτήρια και το ξενοδοχείο του κ. ∆ηµάρχου και της κ. Μήτρου. 

  

                                                                                   Με το καλό να έλθετε 

                                                                                    Χαιρετισµούς πολλούς 

                                                                                     Θανάσης Ψαρούλης    » 



Συνεδρίαση : 08/2006                                 Τετάρτη 26 / 04 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  192/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

 
 
2) στο εισηγητικό σηµείωµα της κας Αγγελικής Μήτρου, ∆ιευθύντριας ∆ηµοσίων Σχέσεων και 

Επικοινωνίας της ∆ΕΠΑΚ, το οποίο έχει ως εξής: 
 

« Εκδήλωση για την παρουσίαση της Καλαµάτας και της Μεσσηνίας στη Στοκχόλµη (Μουσείο 

Μεσογειακού Πολιτισµού, 13 Μαϊου 2006). 

 

Σύντοµο ιστορικό  

Με τον τίτλο «Γνωριµία µε ελληνικούς τόπους και πόλεις» έχουν διοργανωθεί στη Στοκχόλµη 

εκδηλώσεις που απευθύνονται, κυρίως, προς το σουηδικό κοινό. Σκοπός τους είναι να 

παρουσιάσουν και να γνωρίσουν στους Έλληνες της Σουηδίας αλλά κυρίως στους Σουηδούς 

φίλους της Ελλάδας τόπους και πόλεις της χώρας µας που διαθέτουν ιστορικό και πολιτισµικό 

παρελθόν, παρόν και µέλλον. Οι επισκέπτες από την Σουηδία στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι 

ξεπερνούν κάθε χρόνο τις 500.000 και το µεγαλύτερο µέρος τους καταλήγει στα νησιά του 

Αιγαίου. 

Η πρόταση παρουσίασης της Καλαµάτας και της Μεσσηνίας που έγινε, προς το ∆ήµαρχο 

Καλαµάτας µέσα από το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων της ∆ΕΠΑΚ, πριν 2 χρόνια, προφορικά από 

τον κ. Θανάση Ψαρούλη, ∆ιευθυντή της Τραπέζης της Ελλάδος στην Στοκχόλµη και γραπτά από 

τον κ. Ξενοφώντα Παγκαλιά, υπεύθυνο πολιτιστικών των ελληνικών συλλόγων της Σουηδικής 

Πρωτεύουσας µας ενθουσίασε γιατί πιστεύουµε ότι ο τόπος µας, η Μεσσηνία αξίζει ιδιαίτερης 

προβολής. Ζητήσαµε, όµως περισσότερο χρόνο για να βρούµε τον καλύτερο χώρο και για να 

ετοιµάσουµε το  κοινό µας. Πιστεύουµε ότι ο χώρος και οι συµµετέχοντες είναι τα στοιχεία που 

θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία των σκοπών της εκδήλωσης που δεν είναι άλλοι από 

την ενθάρρυνση για επίσκεψη σε µια περιοχή που συνδυάζει κάλλος, ιστορία και προοπτική για 

ουσιαστική τουριστική ανάπτυξη. 

Μετά από διάφορες προτάσεις, ως χώρος επιλέχθηκε το Μουσείο Μεσογειακoύ Πολιτισµού στο 

κέντρο της πόλης. Όσον αφορά στους συµµετέχοντες, ελπίζουµε –οι διοργανωτές της Στοκχόλµης 

µας το διαβεβαιώνουν-στην παρουσία σηµαντικών προσωπικοτήτων από την πολιτική, τη 

δηµοσιογραφία, τον τουρισµό- ανάµεσά τους η Υφυπουργός Πολιτισµού και οι  βουλευτές του 

Σουηδικού Κοινοβουλίου για τα πολιτιστικά, 13 άτοµα που γνωρίσαµε πριν 3 χρόνια κατά την 

παραµονή τους στη Μεσσηνία- καθώς επίσης και στην παρουσία  οµάδας Σουηδών ∆ιευθυντών 

Μουσείων και Πινακοθηκών που έχουµε συναντήσει κατά τη διάρκεια σύντοµης επίσκεψης τους 

στην Καλαµάτα. 

  

Για την κεντρική εκδήλωση  

Η εκδήλωση µε τίτλο «Καλαµάτα……κάτι πιο πέρα από την Ιστορία και τον Πολιτισµό»  

που διοργανώνει η Ελληνική Πρεσβεία στην Σουηδία,σε συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδας στην Στοκχόλµη, τον Ε.Ο.Τ. Βορείου Ευρώπης, την Οµοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων 

στη Σουηδία και το Μουσείο Μεσογειακού Πολιτισµού θα περιλαµβάνει:  

• Καλωσόρισµα από τον Έλληνα Πρέσβυ στη Στοκχόλµη κ. Ευάγγελο Καρόκη προς το 

∆ήµαρχο Καλαµάτας 

• Χαιρετισµό-αναφορά στην πόλη της Καλαµάτας από το ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Κουτσούλη 

• Εισήγηση – Παρουσίαση (10΄) µε θέµα: «Πολιτισµός και Τέχνες: από το παρελθόν στο 

παρόν» από τη ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της ∆ΕΠΑΚ  κα Αγγελική 

Μήτρου.  

• Κεντρική οµιλία (20΄) του συγγραφέα, λάτρη της Ελλάδας κ. Στάφφαν Στόλπε που έχει 

επιλέξει τη Μεσσηνία ως δεύτερο τόπο διαµονής  
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• Χαιρετισµό από τη ∆ιευθύντρια του Γραφείου του ΕΟΤ στη Στοκχόλµη κα Αγγελική Βαρελά 

• Εισήγηση – Παρουσίαση (10΄) της τουριστικής επένδυσης της Π.Ο.Τ.Α., από τον κ. Νίκο 

Κατσικερό, αντιπρόεδρο της ΤΕΜΕΣ (Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας)  

Η αγγλική θα είναι η γλώσσα επικοινωνίας, εκτός από την κεντρική οµιλία που θα γίνει στα 

σουηδικά. 

Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα διαλέξεων του Μουσείου και θα ακολουθήσει κοκτέϊλ µε 

ποτά, κρασιά, εδέσµατα από την Μεσσηνία, σε ειδική αίθουσα όπου υπάρχουν εκθέµατα του 

µουσείου και όπου θα εκτεθούν αφίσες και κάποια χαρακτηριστικά προϊόντα της περιοχής µας.  

 

Για την προετοιµασία της κεντρικής εκδήλωσης 

Έχει ήδη σταλεί στην Ελληνική Πρεσβεία, µε ειδική φορτωτική, έντυπο και οπτικοακουστικό 

υλικό για έκθεση, για ειδικά δώρα, για διανοµή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (πιο κάτω 

εκτενής περιγραφή). 

Το υλικό που θα µεταφέρουµε εµείς θα είναι σε µορφή DVD, «πόλις πολύτροπος», εκ νέου 

µονταρισµένο1 και υποτιτλισµένο στα αγγλικά2 από την «Οπτικοακουστική». Θα δοθούν 

αντίτυπα3 από αυτό το υλικό και τσάντες4  µε το λογότυπο του ∆ήµου από σφραγίδα5. 

Επίσης οργάνωση της παρουσίασης της κας Μήτρου σε µορφή power point 6, δικαιώµατα 

χρήσης φωτογραφιών 7 της πόλης και της ευρύτερης περιοχής και µαγνητοφώνηση σε στούντιο 

6 παραδοσιακών τραγουδιών8. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η σύζυγος του ∆ηµάρχου κα ∆έσποινα Κουτσούλη και η κα Μήτρου 

εκδήλωσαν την επιθυµία να πληρώσουν οι ίδιες το εισιτήριό τους. Το αεροπορικό εισιτήριο του 

∆ηµάρχου και τα έξοδα διαµονής 9 της αντιπροσωπείας θα βαρύνουν το ∆ήµο.  

Η συλλογή και επικαιροποίηση υλικού θα χρησιµεύει και γενικότερα για την προβολή της πόλης 

σε συνέδρια, συναντήσεις, επισκέψεις ξένων καθώς και σε  κ.ά.  

Επίσης, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι κατά τη διαµονή της η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί 

µε το ∆ήµαρχο της Στοκχόλµης, µε τουριστικούς πράκτορες, µε πολιτιστικούς φορείς και 

δηµοσιογράφους της σουηδικής πρωτεύουσας.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ  

Για έκθεση: 

Από βιβλία 

«Καλαµάτα», λεύκωµα ∆ΕΠΑΚ, µεσσηνιακή κουζίνα, Κατάλογοι Φεστιβάλ Χορού 

Από αφίσες 

Καλαµάτα- πολύτροπος, Kalamata-blue, green, Messinia, four seasons, αφίσες Φεστιβάλ Χορού 

 

Για ειδικά δώρα 
29 λευκώµατα  µε τον τίτλο «Καλαµάτα»  

20 από τα λευκώµατα της ∆ΕΠΑΚ 

19 από τα βιβλία µε την µεσσηνιακή κουζίνα 

 

Για διανοµή 

Χάρτες 

47 Μεσσηνίας, 20 Καλαµάτας, 84 φύλλα-χάρτη Καλαµάτας 

Καρτ-ποστάλ: 

125 Πινακοθήκης 
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Βιβλία: 

58 λευκώµατα της ∆ΕΠΑΚ, 60 οδηγοί της Καλαµάτας (πυξίδα), 5 travel guide Messinia, 10 

Messinia 4 seasons, 22 Taygetos, 11 Neda, 5 βιβλία κ. Π. Κουµάντου 

Κασέτες βίντεο 

3 Μπασακάρη (VHS) 

CD ROM 

20 Cultural Messinia΄ 

Αφίσες 

20 Έκθεση Βουρκαριανής 

60 Τ. Αριδάς, Πινακοθήκη 

100 αφισέτες «∆ρόµοι της ελιάς»  » 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι: 
 
1. στην ως άνω αναφερόµενη εκδήλωση το ∆ήµο Καλαµάτας θα εκπροσωπήσουν ο κ. 

∆ήµαρχος και η κα Μήτρου, ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της ∆ΕΠΑΚ, οι 
οποίοι θα αναλάβουν και την παρουσίαση της Καλαµάτας στην ίδια εκδήλωση. 

 
2.  στις υποχρεώσεις του ∆ήµου Καλαµάτας είναι η κάλυψη των εξόδων: 
 

α) Της προετοιµασίας της παρουσίασης που περιλαµβάνει: α) το µοντάζ DVD µε τίτλο 
«πόλις πολύτροπος», υποτιτλισµός αυτού στα αγγλικά και παραγωγή 100 αντιτύπων 
αυτού, β) το δικαίωµα χρήσης φωτογραφιών, γ) το πρόγραµµα προβολής της 
Καλαµάτας σε µορφή power point και δ) η µαγνητοφώνηση  6 παραδοσιακών 
τραγουδιών. 

 
β) Της µετακίνησης του κ. ∆ηµάρχου και της κας Μήτρου από Καλαµάτα µέχρι Αθήνα 

(αεροδρόµιο Ελευθέριο Βενιζέλος) µε ταξί, από Αθήνα µέχρι Σουηδία αεροπορικώς και 
της επιστροφής αυτών στην Καλαµάτα µε τον ίδιο τρόπο, καθώς και της 
προβλεπόµενης εκτός έδρας αποζηµίωσης του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Γεωργίου Ν. 
Κουτσούλη για την εν λόγω µετακίνησή του σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 
γ) Της διαµονής του κ. ∆ηµάρχου και της κας Μήτρου στην Σουηδία για το διάστηµα από 

10 µέχρι 17 Μαΐου 2006. 
  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα και τις διατάξεις των άρθρων 24, 106, 175, 218 & 299 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 
410/95),  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α    
 
I. Εγκρίνει την παρουσίαση και το πρόγραµµα προβολής της Καλαµάτας και της 

Μεσσηνίας σε ειδική εκδήλωση µε τίτλο ¨Καλαµάτα ………… κάτι πιο πέρα από 
την Ιστορία και τον Πολιτισµό¨ που θα πραγµατοποιηθεί στην Στοκχόλµη 
Σουηδίας στις 13 Μαΐου 2006.  
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II. Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου, που θα συµµετέχουν στην εκδήλωση και θα 
αναλάβουν την παρουσίαση, τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Γεώργιο Κουτσούλη και 
τη ∆ιευθύντρια ∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας της ∆ΕΠΑΚ κα Αγγελική 
Μήτρου. 

 
III. Εγκρίνει την µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου και της κας Μήτρου στην Σουηδία και 

τη διαµονή τους εκεί από 10 µέχρι 17 Μαΐου 2006. 
 
IV. Εγκρίνει τις δαπάνες και τη διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων σε βάρος 

των παρακάτω Κ.Α. του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006: 

1. Κ.Α. 00.6431 ποσό 750,00 € προσαυξανόµενου µε το νόµιµο ΦΠΑ για την 
κάλυψη των εξόδων προετοιµασίας της παρουσίασης. 

Στα έξοδα αυτά περιλαµβάνονται: α) το µοντάζ DVD µε τίτλο «πόλις 
πολύτροπος», υποτιτλισµός αυτού στα αγγλικά και παραγωγή 100 
αντιτύπων αυτού, β) το δικαίωµα χρήσης φωτογραφιών, γ) το πρόγραµµα 
προβολής της Καλαµάτας σε µορφή power point και δ) η µαγνητοφώνηση  
6 παραδοσιακών τραγουδιών. 

2. Κ.Α. 00.6421 για την κάλυψη των εξόδων: 

- µετακίνησης µε ταξί του κ. ∆ηµάρχου από Καλαµάτα µέχρι το 
αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και επιστροφής αυτού στην 
Καλαµάτα.  

- µετακίνησης του κ. ∆ηµάρχου αεροπορικώς από το αεροδρόµιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Σουηδία και επιστροφής αυτού. 

- της προβλεπόµενης από το Ν. 2685/1999 σχετικής αποζηµίωσης του κ. 
∆ηµάρχου για την εν λόγω µετακίνηση αυτού. 

3. Κ.Α. 00.6423 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης της κας Μήτρου 
αεροπορικώς από το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην Σουηδία 
και επιστροφής αυτής. 

 
V. Την φιλοξενία του κ. ∆ηµάρχου και της κας Μήτρου για όλο το διάστηµα 

διαµονής τους στη Σουηδία αναλαµβάνει οµογενής µας. 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Βασιλάκη Γεωργία 

  3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  4. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  8. Κουδούνης Αργύριος 

  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  11. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  12. Λευθεριώτης Ευστάθιος 

  13. Μάλαµας Παναγιώτης  

  14. Μαλαπάνης Χρήστος 

  15. Μασούρας Γρηγόριος 

  16. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  17. Μαυρέα Αικατερίνη 

  18. Μέλιος Ιωάννης 

  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  20. Μπαστακός Παναγιώτης 

  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  22. Πασχάλης Γεώργιος 

  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  24. Σούµπλης Μιχαήλ 

  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  26. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  16  Ιουνίου  2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 
 

 


