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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  637/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 31/26-10-2007 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ’ αρ. 631 απόφαση), 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) 
Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 21) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αρ. 631 απόφαση), 22) Σπίνος 
Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
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) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος,  
5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Καθορισµός ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται αρχικά στην υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 24229/22-10-2007 εισήγησή του προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η οποία έχει ως 
εξής: 
 

 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού 
 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
         Προτείνουµε την αναπροσαρµογή των ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισµού, 
αυξανόµενη κατά 2,9% από 01/01/2008, τόσο για τα καταστήµατα και για τις οικίες του ∆ήµου 
Καλαµάτας, όσο για τα καταστήµατα και τις οικίες των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. Η αύξηση 
αυτή υπολογίσθηκε αφενός µε τη µέση αύξηση του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή µέχρι το 
Σεπτέµβριο του 2007 και αφετέρου µε την επίσηµη αύξηση που είχε το 2006. 
        Έτσι οι τιµές που θα προκύψουν θα διαµορφωθούν ως εξής: 
 

Α) για το Αστικό Συγκρότηµα του τέως ∆ήµου Καλαµάτας : 
 
        € ανά τ.µ. ετησίως 

1. Φιλανθρωπικά και Νοσηλευτικά ιδρύµατα 
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου 

 
1,45 €. 

 
  

2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
     Εµπορική Ζώνη 2,01 €. 

Α και Β Ζώνης 1,58 €. 
  

3. ΟΙΚΙΕΣ  
Α Ζώνης 1,45 €. 
Β Ζώνης 0,87 €. 
  

4. Μη στεγασµένοι χώροι 1,01 €. 
  
5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ- 
     ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 

 

Α) µέχρι 500 τ.µ επιφάνεια 2,54 €. 
Β)άνω των 500 τ.µ επιφάνεια 5,61 €. 
  

 
Β. για τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα : 

 
1) ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ οικίες     0,87 €. /τ.µ. 

  κατ/τα     1,16 €. /τ.µ. 

2) ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ οικίες   

κατ/τα 

    0,87 €. /τ.µ. 

     1,16€./τ.µ. 
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3) ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ οικίες - 
κατ/τα 

    0,37 €./τ.µ. 

4) ΒΕΡΓΑΣ οικίες      0,87 €. /τ.µ.     
  κατ/τα -      1,16 €. /τ.µ. 

5) ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  οικίες -
κατ/τα 

    0,57 €. /τ.µ. 

6) ΛΑΙΪΚΩΝ οικίες  

κατ/τα 

    0,87 €. /τ.µ. 

    1,16 €. /τ.µ. 

7) Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ οικίες -      0,87 €. /τ.µ. 
  κατ/τα     1,16 €. /τ.µ. 

8) ΠΗΓΩΝ οικίες - 
κατ/τα 

    0,37 €. /τ.µ. 

9) ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ οικίες - 
κατ/τα 

    0,37 €. /τ.µ. 

10) ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ οικίες  

κατ/τα 

    0,87 €. /τ.µ. 

   1,16 €. /τ.µ. 

11) ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ οικίες - 
κατ/τα 

    0,37 €. /τ.µ. 

12) ΛΑ∆Α οικίες - 
κατ/τα 

   0,37 €. / τ.µ. 

13) ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ οικίες - 
κατ/τα 

   0,37 €. /τ.µ. 

 
2. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 
        1.  Η αύξηση για το έτος 2008 θα είναι 2,9% όπως αναφέρεται και παραπάνω, η οποία 
υπολογίσθηκε αφενός µε τη µέση αύξηση του ∆.Τ.Κ. µέχρι το Σεπτέµβριο του 2007 και 
αφετέρου µε την επίσηµη αύξηση που είχε το 2006, τόσο για τα καταστήµατα όσο και για τις 
οικίες του ∆ήµου Καλαµάτας. Ο ΦΗΧ αναπροσαρµόζεται στο ποσό των 0,24 € ανά τ.µ. 
ετησίως.  
         2. Για τα πεδινά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (Βέργα, Μ.Μαντίνεια, Ασπρόχωµα, Αντικάλαµος, 
Σπερχογεία, Λέικα)  ο ΦΗΧ καθορίζεται σε 0,03 € ανά τ.µ. ετησίως.  
         3. Για τα ορεινά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (Αλαγονία, Αρτεµισία, Λαδά, Καρβέλι, Πηγές, 
Νέδουσα, Ελαιοχώριο) δεν επιβάλλεται ΦΗΧ. 
 

                                                              Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
                                                             ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

 
 
Και συνεχίζει ο κ. Κλείδωνας: 
Η πρότασή µας γίνεται νωρίς εφέτος διότι δυστυχώς πέρυσι η ∆ΕΗ έκανε την αναπροσαρµογή 
το µήνα Αύγουστο. ∆ηλαδή είχαµε και µια απώλεια εσόδων απ΄ αυτό το θέµα. Γι΄ αυτό λοιπόν 
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δεν βιαζόµαστε, απλώς προσπαθούµε να το φέρουµε γρήγορα ώστε από 1/1/2008 να 
περάσουν αν είναι δυνατόν την αναπροσαρµογή των τελών. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνουν ο κ. ∆ήµαρχος και ο κ. Μπάκας Ιωάννης οι οποίοι αναφέρουν τα 
εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να αναγνωρίσετε στη ∆ηµοτική αρχή ότι για το 
συγκεκριµένο θέµα, γιατί µπορεί και κάπου να µην τα καταφέρουµε και είναι 

λογικό αυτό, τηρούµε µία στάση έντιµη σ΄ αυτά τα οποία είπαµε κατά την προεκλογική 
περίοδο και αυτό θα πάει µέχρι το τέλος. ∆ηλαδή δεν θα µπουν αυξήσεις στους λογαριασµούς, 
το 2,9 δεν είναι καν η αποκατάσταση του εισοδήµατος του ∆ήµου. Καν. Γιατί ξέρετε ότι οι 
τιµές τρέχουν µε πολύ γρηγορότερους ρυθµούς, οι προµήθειες ακριβαίνουν συνεχώς όπως και 
τα έργα. Αλλά αυτό το οφείλουµε προς τη πόλη και νοµίζω ότι το κατανοείτε όλοι σας γι΄ αυτό 
και το ψηφίζετε, οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρει η πόλη είναι ακριβές - είµαστε ακριβή πόλη 
– και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι χαµηλή και η οποιαδήποτε αύξηση πρέπει να συνδυαστεί 
µε τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. Επιπλέον είµαστε µία πόλη µε προβλήµατα τα 
οποία αυξήθηκαν φέτος και σε πολλούς συµπολίτες µας και γενικότερα επιβαρύνθηκε 
οικονοµικά η πόλη και τα προβλήµατα και αυτά τα κατανοούµε. Απλά το εξηγώ και προς τους 
εργαζοµένους, διότι για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε, είναι ευνόητο ότι πρέπει να 
υπάρξουν οικονοµίες σε όλα τα επίπεδα. Νόµιµες πάντοτε. Οι υπερωρίες θα πληρώνονται και 
µε το παραπάνω µόνο στην περίπτωση κατά την οποία γίνονται. ∆εν λέω ότι έγινε κάτι 
διαφορετικό.  
 
Με τη ∆ΕΥΑΚ είχα σήµερα µία αναλυτική συζήτηση. Για το ζήτηµα αυτό δεν είναι δυνατόν 
όταν ο ∆ήµος έχει αυτή την ευθεία στάση στα ζητήµατα των λογαριασµών να συζητά περί 
αυξήσεων πάνω από την εθνική συλλογική σύµβαση.  
 
Αυτά είναι κάποιοι σταθεροί κανόνες τους οποίους θα τους τηρήσουµε σε όλη τη διάρκεια της 
θητείας µας. Το θέµα αυτό των αυξήσεων είναι το κρισιµότερο ζήτηµα που µπορεί και πρέπει 
να αντιµετωπίσει µία ∆ηµοτική αρχή. Εµείς από την αρχή είπαµε πως θα τα αντιµετωπίσουµε 
σε ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας µας. Βεβαίως θα υπάρξουν προβλήµατα, βεβαίως κάποια 
έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν δεν θα γίνουν, θα υπάρξουν επιπτώσεις, αλλά ο εύκολος 
δρόµος είναι ο δρόµος να βάλουµε 10% αυξήσεις ή 20% αυξήσεις από την αρχή και στη 
συνέχεια να µη βάλουµε τίποτα. Και ο δύσκολος δρόµος είναι να κυνηγάς να βρεις αυτά τα 
οποία οφείλονται και είναι αρκετά αυτά, να υποχρεώσεις αυτούς που έχουν τους δηµόσιους 
χώρους να πληρώσουν που δεν τους πληρώνουν. Με πήρε ο κ. Μασούρας προχθές στο 
τηλέφωνο και σας το λέω ευθέως, η προσπάθεια την οποία έχει αναλάβει, έδωσε και στη 
νοµική υπηρεσία σχετικές κατευθύνσεις, αυτή η προσπάθεια θα συνεχισθεί διότι ήταν για το 
συµφέρον του ∆ήµου και τελικά για το συµφέρον της πόλης έστω και αν αυτά έχουν 
επιπτώσεις σε εµάς. Ο δύσκολος δρόµος είναι η περιστολή των δαπανών και να µαζέψουµε τα 
χρήµατα τα οποία µας οφείλουν. Και αυτά είναι πάρα πολλά. 
 

 
Είναι εύκολος δρόµος όντως κε Πρόεδρε να κατατίθενται επισηµάνσεις, 
µεγαλόστοµες επισηµάνσεις. Συνήθως βέβαια αυτές κατατίθενται σε µία 

προεκλογική περίοδο προκειµένου να πειστεί ο πολίτης για τη χρησιµότητα του Χ ή του Ψ 
συνδυασµού. Μια ∆ηµοτική αρχή δεν πρέπει απλά να καταθέτει επισηµάνσεις, πρέπει να 
αναλαµβάνει ρόλο για να διεκπεραιώσει την αποστολή την οποία της ανέθεσε ο πολίτης. Στην 
προκειµένη περίπτωση ορθώς επισηµάνθηκε από τον κ. ∆ήµαρχο ότι ο πολίτης, ο δηµότης της 
Καλαµάτας πληρώνει πολλά χωρίς να γεύεται τις υπηρεσίες για τις οποίες καταβάλει τον 
οβολόν του. Ορθή επισήµανση αλλά δεν χρειάζεται να µένει στα λόγια, πρέπει να γίνει έργο, 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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πρέπει να γίνει πράξη. Η πόλη έχει τα µαύρα της τα χάλια. Οι εικόνες που δίνουµε κυρίως 
στους επισκέπτες είναι αρνητικές. Αυτό δεν µπορεί και δεν πρέπει να συνεχίζεται. Και θα 
θέλαµε κάποια στιγµή να µας καταθέσετε και ένα πλάνο να δούµε τέλος πάντων πως 
αξιοποιούνται τα χρήµατα που εισπράττονται από το υστέρηµα των Καλαµατιανών πολιτών. 
Μπορούµε το 2007 και σε λίγους µήνες το 2008 να µιλάµε για µια πόλη που έχει τα µαύρα της 
τα χάλια; Και δεν είναι µοµφή εναντίον του αρµοδίου αντιδηµάρχου, να µην το εκλάβει κανείς 
έτσι. Υπάρχουν δυσκολίες; Ναι υπάρχουν δυσκολίες. Αλλά πως θα αντιµετωπισθούν. Πρέπει η 
πόλη να αλλάξει εµφάνιση, πρέπει να δίνει άλλες εικόνες. Ο πολίτης πληρώνει πολλά και εµείς 
κάτι πρέπει να κάνουµε και ευθύνες έχουµε όλοι, και εσείς σα ∆ηµοτική αρχή και εµείς που 
πολλές φορές τα βλέπουµε και δεν αντιδρούµε. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 93 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) σε 
συνδυασµό µε την υπ΄ αριθµ. 41/12243/14-6-2007 εγκύκλιο ¨Η κανονιστική αρµοδιότητα των 
ΟΤΑ α΄ βαθµού επί θεµάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, στο πλαίσιο 
των ρυθµίσεων του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006)¨ του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει την αναπροσαρµογή από 1-1-2008 κατά 2,9 % των δηµοτικών τελών 
καθαριότητας και φωτισµού για το διευρυµένο ∆ήµο Καλαµάτας.  
Οι νέες τιµές ανά τετραγωνικό µέτρο ετησίως που θα ισχύσουν από 1-1-2008, 
διαµορφώνονται ως εξής: 
 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Α) για το Αστικό Συγκρότηµα του τέως ∆ήµου Καλαµάτας : 
              € ανά τ.µ. ετησίως 

1. Φιλανθρωπικά και Νοσηλευτικά ιδρύµατα 
∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου 

 
1,45 €. 

 
  

2. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
     Εµπορική Ζώνη 2,01 €. 

Α και Β Ζώνης 1,58 €. 
  

3. ΟΙΚΙΕΣ  
Α Ζώνης 1,45 €. 
Β Ζώνης 0,87 €. 
  

4. Μη στεγασµένοι χώροι 1,01 €. 
  
5. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ-ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ- 
     ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 

 

Α) µέχρι 500 τ.µ επιφάνεια 2,54 €. 
Β)άνω των 500 τ.µ επιφάνεια 5,61 €. 
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Β) για τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα : 
 

1) ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ οικίες     0,87 €. /τ.µ. 
  κατ/τα     1,16 €. /τ.µ. 

2) ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ οικίες   

κατ/τα 

    0,87 €. /τ.µ. 

     1,16€./τ.µ. 

3) ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ οικίες - κατ/τα     0,37 €./τ.µ. 

4) ΒΕΡΓΑΣ οικίες      0,87 €. /τ.µ.      
  κατ/τα -      1,16 €. /τ.µ. 

5) ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ  οικίες -κατ/τα     0,57 €. /τ.µ. 

6) ΛΑΙΪΚΩΝ οικίες  

κατ/τα 

    0,87 €. /τ.µ. 

    1,16 €. /τ.µ. 

7) Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ οικίες -      0,87 €. /τ.µ. 
  κατ/τα     1,16 €. /τ.µ. 

8) ΠΗΓΩΝ οικίες - κατ/τα     0,37 €. /τ.µ. 

9) ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ οικίες - κατ/τα     0,37 €. /τ.µ. 

10) ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ οικίες  

κατ/τα 

    0,87 €. /τ.µ. 

   1,16 €. /τ.µ. 

11) ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ οικίες - κατ/τα     0,37 €. /τ.µ. 

12) ΛΑ∆Α οικίες - κατ/τα    0,37 €. / τ.µ. 

13) ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ οικίες - κατ/τα    0,37 €. /τ.µ. 
 
 
2. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

1. Τόσο για τα καταστήµατα όσο και για τις οικίες του ∆ήµου Καλαµάτας, ο ΦΗΧ 
αναπροσαρµόζεται στο ποσό των 0,24 € ανά τ.µ. ετησίως.  

 
2. Για τα πεδινά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (Βέργα, Μ.Μαντίνεια, Ασπρόχωµα, 

Αντικάλαµος, Σπερχογεία, Λέικα)  ο ΦΗΧ καθορίζεται σε 0,03 € ανά τ.µ. 
ετησίως.  

 
3. Για τα ορεινά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (Αλαγονία, Αρτεµισία, Λαδά, Καρβέλι, 

Πηγές, Νέδουσα, Ελαιοχώριο) δεν επιβάλλεται ΦΗΧ. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 
 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

4. Γουρδέας Ανδρέας  

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. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

16. Μπάκας Ιωάννης 

17. Μπασακίδης Νικόλαος 

18. Οικονοµάκου Μαρία  

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Ράλλης Γεώργιος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

23. Τσερώνης Κων/νος 

1. Βασιλικάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

3.  Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

4. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας)  

5. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας)  

6. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος)  

7. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 6  Νοεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 


