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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  458/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Ιουνίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 21/22-06-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  
15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 22) Τσερώνης Κωνσταντίνος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 
2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 4) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 6) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα 
Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 7) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύµβαση συνεργασίας µεταξύ οµόρων ∆ήµων, σύµφωνα µε το άρθρο 223 του ∆.Κ.Κ., µε 
αντικείµενο τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.  

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος, βρίσκεται η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 
14234/22-6-2007 εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου η οποία έχει ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ 3Ο  «ΣΥΜΒΑΣΗ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΜΟΡΩΝ ∆ΗΜΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
223 ΤΟΥ ∆ΚΚ, ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
 
Οι ∆ήµοι Καλαµάτας, Αβίας  Αρφαρών, Άριος και ο ∆ήµος Θουρίας σύµφωνα µε το άρθρο 223 
του ∆.Κ.Κ.  µπορούν να συνάψουν σύµβαση συνεργασίας, προκειµένου να επιλύσουν 
βραχυπρόθεσµα το σοβαρό πρόβληµα διάθεσης των στερεών οικιακών αποβλήτων έως ότου 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και εκτελεστούν τα απαραίτητα έργα για την οριστική επίλυση 
του προβλήµατος όπως αυτό έχει δροµολογηθεί µέσω του περιφερειακού σχεδιασµού. 
 
Αντικείµενο της σύµβασης συνεργασίας θα είναι η εξεύρεση χώρου για προσωρινή 
εγκατάσταση – διάθεση των στερεών οικιακών αποβλήτων, τα οποία θα προέρχονται από τα 
υπολείµµατα της ανακύκλωσης, στην οποία οι ανωτέρω ∆ήµοι θα συµµετάσχουν µαζί µε τον 
∆ήµο Καλαµάτας, ο οποίος ήδη την εφαρµόζει. Επιπλέον στο χώρο θα εναποτίθενται 
επεξεργασµένα αδρανοποιηµένα στερεά υπολείµµατα από τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ του 
∆ήµου Καλαµάτας.  
 
Οι ειδικότεροι σκοποί της σύµβασης συνεργασίας είναι οι ακόλουθοι: 

1. Η προώθηση οριστικής επίλυσης της ενιαίας διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων 
όλου του Νοµού µέσω του Ε.Σ.∆Ι.Σ.Α.  Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ µε την ολοκληρωµένη 
διαχείριση των απορριµµάτων, ανακύκλωση – επεξεργασία και διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Υ. 
σύµφωνα µε τον περιφερειακό σχεδιασµό.    

2. Η άµεση εναπόθεση των οικιακών αδρανοποιηµένων απορριµµάτων των 
συµβεβληµένων ∆ήµων και ειδικότερα αυτών που δεν διαθέτουν Χ.Α.∆.Α. 

3. Εξεύρεση κατάλληλου χώρου στα όρια των συµβεβληµένων ∆ήµων για προσωρινή 
εγκατάσταση – διάθεση των υπολειµµάτων από την Ανακύκλωση και τη λειτουργία 
της ΜΟΛΑΚ. 

4. Εκπόνηση των αναγκαίων µελετών και εκτέλεση των αναγκαίων έργων για τη σωστή 
λειτουργία του χώρου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

5. Οργάνωση του τρόπου λειτουργίας του χώρου και όλων των ενεργειών (τρόπος 
µεταφοράς, εναπόθεσης κ.λ.π.) 

6. Αναζήτηση χρηµατοδοτικών πόρων για την κατασκευή των απαιτούµενων έργων και 
εκπόνηση των αναγκαίων µελετών. 

 
Για τον σκοπό αυτό πρέπει: 
 
Α)  Οι ∆ήµοι Άριος, Αβίας, Αρφαρών, Θουρίας και Καλαµάτας από κοινού να συνάψουν 
σύµβαση Συνεργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 223 του ∆.Κ.Κ. µε αντικείµενο:            
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1. Την προώθηση οριστικής επίλυσης της ενιαίας διαχείρισης των στερεών 
απορριµµάτων όλου του Νοµού µέσω του Ε.Σ.∆Ι.Σ.Α. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. µε την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, ανακύκλωση – επεξεργασία και 
διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Υ. σύµφωνα µε τον περιφερειακό σχεδιασµό.   

2.  Την άµεση εναπόθεση των οικιακών αδρανοποιηµένων απορριµµάτων των 
συµβεβληµένων ∆ήµων και ειδικότερα αυτών που δεν διαθέτουν Χ.Α.∆.Α. 

3. Την εξεύρεση κατάλληλου χώρου στα όρια των συµβεβληµένων ∆ήµων για 
προσωρινή εγκατάσταση – διάθεση των υπολειµµάτων από την Ανακύκλωση και τη 
λειτουργία της ΜΟΛΑΚ. 

4. Την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών και εκτέλεση των αναγκαίων έργων για τη 
σωστή λειτουργία του χώρου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

5. Την οργάνωση του τρόπου λειτουργίας του χώρου και όλων των ενεργειών (τρόπος 
µεταφοράς, εναπόθεσης κ.λ.π.) 

6. Την αναζήτηση χρηµατοδοτικών πόρων για την κατασκευή των απαιτούµενων έργων 
και εκπόνηση των αναγκαίων µελετών. 

 
Αντικείµενο της σύµβασης συνεργασίας θα είναι η εξεύρεση χώρου για προσωρινή 
εγκατάσταση – διάθεση των στερεών οικιακών αποβλήτων, τα οποία θα προέρχονται από τα 
υπολείµµατα της ανακύκλωσης, στην οποία η ανωτέρω ∆ήµοι θα συµµετάσχουν µαζί µε τον 
∆ήµο Καλαµάτας, ο οποίος ήδη την εφαρµόζει. Επιπλέον στο χώρο θα εναποτίθενται 
επεξεργασµένα αδρανοποιηµένα στερεά υπολείµµατα από τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ του 
∆ήµου  Καλαµάτας. 
 
Β)  Ο ∆ήµος  Καλαµάτας από κοινού µε τους υπόλοιπους ανωτέρω ∆ήµους θα πρέπει να 
αποδεχθούν  και να ορίσουν  φορέα υλοποίησης της Σύµβασης Συνεργασίας το ∆ήµο Θουρίας. 
 
Γ)  Να εξουσιοδοτήσουν τους  ∆ηµάρχους τους για την υπογραφή της Σύµβασης Συνεργασίας 
και τις παραπέρα νόµιµες  ενέργειες. 
 
 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας  
 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει τα εξής: 

 
Θα πω αγαπητοί συνάδελφοι τρεις κουβέντες µόνο. Εδώ και ένα µήνα περίπου 
είµαστε σε µία συνεχή, να µην πω καθηµερινή συνεργασία µε τους όµορους 

∆ήµους Αβίας, Άριος, Αρφαρών και Θουρίας για το γνωστό πρόβληµα το οποίο έχει προκύψει. 
Πήγαµε και στην Περιφέρεια, είχαµε και µια συνεργασία µε την κα Αβούρη, τα βήµατά µας 
είναι οµόφωνα και εξαιρετικά θετικά, αναζητούµε µια δεύτερη λύση παράλληλα µε τον 
«Μαραθόλακα» ο οποίος ξέρετε το τι προβλήµατα αντιµετωπίζει και προβλήµατα νοµικής 
φύσεως και προβλήµατα κορεσµού, να υπάρχει και µια εναλλακτική λύση ιδιαίτερα για να 
υποστηρίξουµε και την ανακύκλωση διότι υπάρχουν τα υπολείµµατα εκεί, για να 
υποστηρίξουµε και την ΜΟΛΑΚ, να υποστηρίξουµε ακόµα και κάποια άλλα ζητήµατα τα οποία 
είναι ιδιαίτερα οξυµένα. Ο διαχειριστής της ιστορίας αυτής θα είναι ο ∆ήµος Θουρίας. Θέλω να 
παρακαλέσω και να εγκρίνετε τη σχετική σύµβαση εργασίας η οποία είναι µε το άρθρο 223 του 
∆ηµοτικού Κώδικα όπου επιτρέπει τις συγκεκριµένες συνεργασίες και να µε εξουσιοδοτήσετε 
να υπογράψω και την συγκεκριµένη προγραµµατική σύµβαση µεταξύ των οµόρων ∆ήµων. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας, η ∆ηµοτική αρχή εµµένει σταθερά και 
απαρέγκλιτα στην περιφερειακή πολιτική για το ΧΥΤΥ, δηλαδή Παλιοροβούνι. ∆εν συζητείται η 
συγκεκριµένη περιφερειακή πολιτική ούτε τίθεται εν αµφιβόλω τα βήµατα τα οποία έχουν 
γίνει. Και χαιρόµαστε γιατί και από τον Σύνδεσµο και από τον πρόεδρο του Συνδέσµου 
τελευταία έχουµε τη συγκεκριµένη θέση. Είναι η µόνο ορθή κατεύθυνση, το Παλιοροβούνι 
είναι κεκτηµένο για τη Μεσσηνία και δεν πρέπει αυτό το κεκτηµένο να το απεµπολήσουµε. 
Ούτε υπάρχουν πισωγυρίσµατα. Απλά αυτή η λύση θα είναι λύση βοηθητική, θα είναι 
εναλλακτική λύση, είναι αναγκαία για το ∆ήµο Καλαµάτας, είναι λύση που στηρίζει την 
ανακύκλωση και λύση η οποία στηρίζει τη ΜΟΛΑΚ. Και υπάρχει οµοφωνία µε τους όµορους 
∆ήµους και µε την Περιφέρεια προς αυτή την προσπάθεια.  
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Η συνεργασία αυτή µε τους όµορους ∆ήµους που πράγµατι προβλέπεται από το 
άρθρο που µνηµονεύσατε, θα έχει ως κύριο αντικείµενο την εξεύρεση χώρου όπου 

εκεί θα τοποθετούνται τα υπολείµµατα της ανακύκλωσης και αυτά του εργοστασίου της 
ΜΟΛΑΚ  µόνο ή θα υποκαταστήσει συνολικά την αποκοµιδή και θα είναι λειτουργικά σαν 
χώρος που χρησιµεύει σήµερα η «Μαραθόλακα»; Αυτή τη διευκρίνιση µόνο. 

 
Η «Μαραθόλακα» θα εξακολουθήσει να υπάρχει και θα λειτουργεί. Έχουµε 
υπογράψει συµβάσεις οι οποίες συµβάσεις ισχύουν, υπάρχουν βέβαια κάποια 

θέµατα τα οποία τα ξέρετε. Ο συγκεκριµένος χώρος ο οποίος αναζητείται είναι χώρος ο οποίος 
θα εξυπηρετήσει την ανακύκλωση, τα υπολείµµατα, διαφορετικά δεν µπορεί να λειτουργήσει η 
ανακύκλωση ιδιαίτερα σε ∆ήµους που δεν διαθέτουν χωµατερές, το ποσοστό των µη 
ανακυκλούµενων υλικών θα είναι πάρα πολύ µεγάλο και κάτι πρέπει να γίνει µε αυτά. Θα 
εξυπηρετήσει λοιπόν την ανακύκλωση και θα εξυπηρετήσει και τη ΜΟΛΑΚ. Ο «Μαραθόλακας» 
θα λειτουργεί, βεβαίως θα ησυχάσουµε λίγο, δεν θα είµαστε κάτω απ΄ αυτή τη φοβερή πίεση, 
υπάρχει πολυεπίπεδη πίεση και σε καµία περίπτωση ο χώρος για τα υπολείµµατα της 
ανακύκλωσης και για την ΜΟΛΑΚ δεν θα οδηγήσει στο να ατονήσοµε τον αγώνα και την 
προσπάθεια για την οριστική επίλυση του ζητήµατος στο ΧΥΤΥ. ∆ιαφορετικά σε τρία χρόνια 
πρέπει να αρχίζουµε µεταξύ των άλλων να βρίσκουµε και τα χρήµατα για τα πρόστιµα. Και 
βεβαίως θα βοηθήσει αυτή η ιστορία και οικονοµικά. Για πάρα πολλούς δήµους περιφερειακούς 
το µεγαλύτερο έξοδό τους είναι αυτό, της διαχείρισης των απορριµµάτων. Μιλάµε για µικρούς 
∆ήµους που χρειάζονται πάνω από 200.000 ευρώ το χρόνο να φορτώνουν σε κοντέινερς τα 
υπολείµµατα και να πηγαίνουν από δω και από κει. Με τη διαδικασία της ανακύκλωσης και µε 
τα υπολείµµατα εκτιµάται ότι θα µειώσουµε αυτό το φόρτο πάνω από 30% . 

 
Επειδή είναι λίγο µπερδεµένο κε ∆ήµαρχε, µήπως θα πρέπει να πείτε κάποια 
πράγµατα στους επικεφαλείς των συνδυασµών γιατί θα λειτουργήσει η 

µονάδα λιπασµατοποίησης αλλά ταυτόχρονα θα λειτουργεί και ο «Μαραθόλακας». Στο 
«Μαραθόλακα» δηλαδή τι θα πηγαίνουν; Τα ανακυκλούµενα υλικά της ΜΟΛΑΚ τα οποία όµως 
όπως είπατε εσείς θα πηγαίνουν εσείς, θα πηγαίνουν στον καινούργιο χώρο; Είναι λίγο 
µπερδεµένο αυτό το πράγµα. Που θα είναι αυτός ο χώρος; Ορίσατε διαχειριστή το ∆ήµο 
Θουρίας. Έχει εξευρεθεί χώρος στη γεωγραφική περιφέρεια του ∆ήµου Θουρίας;  

 
Κοιτάξτε ότι µπορώ να σας πω και όπου έχουµε καταλήξει τα λέω ευθέως, όµως 
για το συγκεκριµένο θέµα στο οποίο υπάρχουν πάρα πολλές παράµετροι, είµαι 

διατεθειµένος οποτεδήποτε θέλουν οι επικεφαλείς να κάνουµε µια κουβέντα όχι µόνο γι΄ αυτό 
αλλά και για άλλα ζητήµατα τα οποία είναι µείζονος σηµασίας όπως το θέµα της 
λυµατολάσπης.  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
τα προαναφερόµενα τις διατάξεις του άρθρου 223 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), τη δήλωση 
ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των δύο συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨), κατά 
πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ των όµορων ∆ήµων 

Καλαµάτας, Αβίας, Αρφαρών, Άριος και Θουρίας µε αντικείµενο την εξεύρεση 
χώρου για προσωρινή εγκατάσταση – διάθεση των στερεών οικιακών 
αποβλήτων, τα οποία θα προέρχονται από τα υπολείµµατα της ανακύκλωσης, 
στην οποία οι ανωτέρω ∆ήµοι θα συµµετάσχουν µαζί µε τον ∆ήµο Καλαµάτας, ο 
οποίος ήδη την εφαρµόζει και επιπλέον στο χώρο θα εναποτίθενται 
επεξεργασµένα αδρανοποιηµένα στερεά υπολείµµατα από τη λειτουργία της 
ΜΟΛΑΚ του ∆ήµου  Καλαµάτας, και µε τους εξής ειδικούς σκοπούς: 

1. Την προώθηση οριστικής επίλυσης της ενιαίας διαχείρισης των στερεών 
απορριµµάτων όλου του Νοµού µέσω του Ε.Σ.∆Ι.Σ.Α. Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Με την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των απορριµµάτων, ανακύκλωση – επεξεργασία και 
διάθεση σε Χ.Υ.Τ.Υ. σύµφωνα µε τον περιφερειακό σχεδιασµό.   

2. Την άµεση εναπόθεση των οικιακών αδρανοποιηµένων απορριµµάτων των 
συµβεβληµένων ∆ήµων και ειδικότερα αυτών που δεν διαθέτουν Χ.Α.∆.Α. 

3. Την εξεύρεση κατάλληλου χώρου στα όρια των συµβεβληµένων ∆ήµων για 
προσωρινή εγκατάσταση – διάθεση των υπολειµµάτων από την Ανακύκλωση 
και τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ. 

4. Την εκπόνηση των αναγκαίων µελετών και εκτέλεση των αναγκαίων έργων για 
τη σωστή λειτουργία του χώρου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

5. Την οργάνωση του τρόπου λειτουργίας του χώρου και όλων των ενεργειών 
(τρόπος µεταφοράς, εναπόθεσης κ.λ.π.) 

6. Την αναζήτηση χρηµατοδοτικών πόρων για την κατασκευή των απαιτούµενων 
έργων και εκπόνηση των αναγκαίων µελετών. 

 
 
ΙΙ. Ορίζει φορέα υλοποίησης της παραπάνω σύµβασης συνεργασίας το ∆ήµο 

Θουρίας. 
 
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή της 

σύµβασης συνεργασίας και για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 21. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 6 Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


