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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  22/2006 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 645/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 22/08-12-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 3) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 
4)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 5) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 11) Κυριακόπουλος Γεώργιος,  12) Λαφαζάνος Γεώργιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 627 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 638 απόφαση), 
13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα 
Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 640 απόφαση) , 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπαστακός Παναγιώτης, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Πασχάλης Γεώργιος, 
22) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 23) Σούµπλης Μιχαήλ 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα, 26) Τσώλης Πέτρος   και   27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 
Κων/νος, 2) Αλοίµονος Ιωάννης, 3) Αργυροπούλου Βασιλική, 4) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος  και  8) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης.     
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι  
Πηγών, Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, 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 27ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 460/2006 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά στην 
ανανέωση του συµφωνητικού εκµίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ∆ήµου Καλαµάτας, στο 

Ανατολικό Κέντρο, µε την ΕΡΤ Α.Ε., για τη συνέχιση της στέγασης του Περιφερειακού Σταθµού 
Καλαµάτας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΡΑ). 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Μαλαπάνης αναφέρει τα εξής: 
 
Η ΕΡΤ αποδέχτηκε τους όρους του Συµφωνητικού για την ανανέωση της µίσθωσης του 
κτηρίου που στεγάζεται ο Περιφερειακός Σταθµός Καλαµάτας της ΕΡΑ, µε εξαίρεση ενός, του 
οποίου ζητεί την τροποποίηση. 
 
Συγκεκριµένα, µε σχετική επιστολή της ΕΡΤ ζητείται η τροποποίηση του άρθρου 4 παρ. 2 που 
αφορά την απευθείας τηλεοπτική µετάδοση εκτενών τηλεοπτικών αποσπασµάτων του 
∆ιεθνούς meeting Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής Καλαµάτας, καθώς το οικονοµικό βάρος 
για την ΕΡΤ είναι αρκετά υψηλό.  
 
Το συµφωνητικό, που ενέκρινε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄ αριθµ. 460/2006 απόφασή 
του τής 21/09/2006 στο άρθρο 4 παρ. 2 αναφέρει : 
                                                     Άρθρο 4 
 Ως µίσθωµα συµφωνείται η διάθεση από την ΕΡΤ Α.Ε. διαφηµιστικού χρόνου που θα 
αφορούν είτε στην διαφηµιστική προβολή της πόλης είτε στις ποικίλες καλλιτεχνικές ή 
αθλητικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Καλαµάτας και των Νοµικών του Προσώπων. Συγκεκριµένα: 

1.    
2. Την απευθείας τηλεοπτική µετάδοση εκτενών τηλεοπτικών αποσπασµάτων του ∆ιεθνούς 

meeting Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής Καλαµάτας – όπως επί σειρά ετών κάνει η 
ΕΡΤ- που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο, το µήνα Μάρτιο. Η διάρκεια της τηλεοπτικής 
µετάδοσης θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες την κάθε µία από τις δύο (2) ηµέρες 
πραγµατοποίησης του  meeting. 

      Η ΕΡΤ, επικαλούµενη αφ΄ ενός τις υψηλές δαπάνες κάλυψης των αγώνων επειδή 
απαιτείται πολυµελές συνεργείο για τρεις τουλάχιστον ηµέρες, το οποίο τη βαρύνει µε µεγάλο 
κόστος ( εκτός έδρας, οδοιπορικά, αµοιβές ηµεραργίας κ.λ.π.)  και αφ΄ εταίρου την απώλεια 
διαφηµιστικών εσόδων καθώς τις απογευµατινές ώρες του Σαββάτου και της Κυριακής του 
Μαρτίου, µεταδίδει αθλητικούς αγώνες µε υψηλή θεαµατικότητα, πρότεινε να τροποποιηθεί ως 
εξής: 
      2.  Την απευθείας µετάδοση εκτενών τηλεοπτικών αποσπασµάτων, τουλάχιστον δύο (2) 

ώρες την κάθε µία από τις δύο (2) ηµέρες πραγµατοποίησης του ∆ιεθνούς meeting 
Ρυθµικής Αγωνιστικής Γυµναστικής Καλαµάτας, το οποίο πραγµατοποιείται κάθε χρόνο 
το µήνα Μάρτιο, και µόνον εφ΄ όσον οι αγώνες γίνουν πρωινές ώρες (µετά τις 10:00 
και έως τις 14:00). Τα έξοδα φιλοξενίας (διανυκτερεύσεις και φαγητό) των µελών του 
συνεργείου (τεχνικών, δηµοσιογράφων και άλλου προσωπικού) που θα καλύψει το 
meeting, θα βαρύνουν το ∆ήµο Καλαµάτας ή τον Αθλητικό Οργανισµό του ∆ήµου. 

 Κατ΄ αρχήν είναι εφικτό να διεξάγονται οι αγώνες πρωινές ώρες. Κατά δεύτερο λόγο 
πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι υπάρχει διάθεση από την ΕΡΤ και καταβάλλεται προσπάθεια για 
κάλυψη αυτής της σηµαντικής για την προβολή της Καλαµάτας αθλητικής εκδήλωσης, 
επωµιζόµενη µάλιστα σηµαντικό κόστος. Κατά δεύτερο λόγο, η αντιπρόταση της ΕΡΤ, την 
οποία συζητούµε, κρίνεται ότι δεν έχει να κάνει µε την ουσία, αλλά µε µια θεµιτή προσπάθεια, 
ώστε να µειωθεί το κόστος που τη βαρύνει η κάλυψη meeting.Και ακόµη να µην έχει απώλεια 
διαφηµιστικών εσόδων από τα αθλητικά γεγονότα για τα οποία ούτως ή άλλως έχει καταβάλει 
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υψηλό αντίτιµο ώστε να έχει την άδεια µετάδοσής τους (αγώνες ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλεϊ 
κ.λ.π.). 

 
Με δεδοµένα αυτά σε συνδυασµό ότι µε την αποδοχή της τροποποίησης του άρθρου 4 

παρ. 2 και συνολικά όλων των όρων του συµφωνητικού η σχετική σύµβαση είναι επωφελής 
για το ∆ήµο, τη στιγµή µάλιστα που όλα τα υπόλοιπα κτήρια  της περιοχής έχουν παραχωρηθεί 
χωρίς αντάλλαγµα σε διάφορους φορείς, 

                                              Προτείνω: 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τροποποιήσει την παρ. 2 του άρθρου 4 σύµφωνα µε την πρόταση 
της ΕΡΤ, ώστε να προχωρήσει ο ∆ήµος στη σύναψη  νέας σύµβασης εκµίσθωσης του ακινήτου 
ιδιοκτησίας του στο οποίο ήδη στεγάζεται ο Περιφερειακός Σταθµός Καλαµάτας της ΕΡΑ στην 
ΕΡΤ Α.Ε.   

 
      

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Ένα ακόµα χτύπηµα στο µήτινγκ της ΡΑΓ.  
Από τις 10 µέχρι τις 2 η ώρα µετά το µεσηµέρι; Ποια θεαµατικότητα θα 

έχει; Ποια ακροαµατικότητα και σε τελευταία ανάλυση ποίος κόσµος θα πηγαίνει στο γήπεδο 
εκείνη τη στιγµή; Θα πρέπει να γίνει µια ολόκληρη διαδικασία, να πάρουµε άδεια από τη 
Α/βάθµια εκπαίδευση ή τη Β/βάθµια, να πηγαίνουµε συγκεκριµένα τα παιδιά εκεί πέρα µπας και 
δούνε λίγο ρυθµική γυµναστική και αγαπήσουν το άθληµα. Και αυτό πες ότι κανείς µπορεί να 
το δεχτεί. Από κει και ύστερα µια υπηρεσία, η ΕΡΤ που αυτή τη στιγµή θα προβεί σε µία σειρά 
από ότι ακούγεται τουλάχιστον, προσλήψεων στη Μεσσηνία και γενικότερα µια υπηρεσία η 
οποία ξοδεύει τόσα χρήµατα δεν είναι δυνατόν να χρηµατοδοτήσει τη παραµονή στην 
Καλαµάτα του συνεργείου του οποίου θα έρθει; Έλεος! Αυτό είναι εµπαιγµός και απορώ γιατί 
γίνεται. Έχω την αίσθηση ότι καλό είναι να γίνει µια συνάντηση διαζώσης πια και όχι  µέσα από 
αλληλογραφία να τεθούν αυτά τα θέµατα και να βρεθεί µια συµβιβαστική λύση. Η 
συγκεκριµένη πρόταση όπως κατατίθεται για µένα είναι απαράδεκτη για το ∆ήµο Καλαµάτας. 
Είναι υποβάθµιση, είναι υποτίµηση του ∆ήµου Καλαµάτας.  
 

 
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 14 χρόνια το µήτινγκ της ρυθµικής 
γυµναστικής µετεδίδετο πάντα σε ώρες που τουλάχιστον είχε 

ακροαµατικότητα. Αυτό συνέβαλε στο να υπάρχουν χορηγοί και να είναι πάντα το µήτινγκ 
κερδοφόρο υπό την έννοια ότι δεν έβαζε ο ∆ήµος χρήµατα πολλά, έβαζε λίγα. Ανταποδοτικό 
για να µην πω κερδοφόρο. Τα τελευταία δύο χρόνια µετά από πολύ επισταµένες προσπάθειες 
και χρησιµοποιώντας και πολιτικά µέσα και πολιτικούς ανθρώπους καταφέραµε να µεταδοθεί 
το µήτινγκ. Μάλιστα φέτος για πρώτη χρονιά µας ζήτησαν 14.000 €. Μετά από επανειληµµένη 
αλληλογραφία δική µας, του Αθλητικού Φορέα µε την ΕΡΤ τον κ. Γεωργουλάκη καταφέραµε το 
ποσό να το κάνουµε 5.000 € και ακούγεται τελευταία από ανθρώπους που έχουµε γνωστούς 
στην ΕΡΤ δηµοσιογράφους, ότι δεν µας έχουν στείλει το τιµολόγιο γιατί του χρόνου θα µας 
πουν ότι «δεν µας πληρώσατε και δεν θέλουµε να µεταδώσουµε τους αγώνες». Προχθές τους 
έστειλα ένα έγγραφο και λέω, «παρακαλούµε αποστείλετε µέσα στο χρονικό διάστηµα µέχρι 
τέλους του χρόνου να σας ικανοποιήσουµε το αίτηµα των 5.000 €, το χρέος µας, γιατί θα 
αδυνατούµε µετά να σας πληρώσουµε κτλ».  Ακόµα δεν έχει έρθει το τιµολόγιο, δεν ξέρω για 
ποιο λόγο η ΕΡΤ συµπεριφέρεται στην Καλαµάτα έτσι. Είναι βέβαιο ότι η συµπεριφορά της δεν 
ήταν ίδια στο µήτινγκ της Θεσσαλονίκης. Και θα ήθελα κι εγώ στη σύµβαση να υπάρχει όρος 
ότι να µεταδίδεται ο αγώνας όταν οι οργανωτές κρίνουν ότι θα µπορεί να αποδώσει οικονοµικά 
οφέλη µε προσέλκυση χορηγών. Και να µην υποκύψουµε στους όρους που η ΕΡΤ θέτει ότι θα 
µεταδίδεται από τις 10 έως τις 12 που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει ακροαµατικότητα. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Καταρχήν κε Πουλόπουλε επειδή έχετε τεράστια χρηµατικά διαθέσιµα, να 
τακτοποιήσετε την οφειλή σας προς την ΕΡΤ για να µην βγει ο κ. Σπίνος αύριο 

ή άλλος αθλητικός παράγοντας να µας πει ότι δεν ξοφλήσαµε. 
 
Ενδεχοµένως να είναι έτσι όπως τα λέει ο Βασίλης. Αλλά εµείς δεν διαπραγµατευόµαστε µε την 
ΕΡΤ1, ενοίκιο διαπραγµατευόµαστε µε την ΕΡΤ που της έχουµε δώσει κάποιους χώρους στο 
ανατολικό κέντρο που ουσιαστικά είναι µη επιδεχόµενοι καµία άλλη αξιοποίηση εκτός απ΄ αυτή 
που έχουν για µας, ενώ µπορούν να αξιοποιηθούν από την ΕΡΤ. Προσπαθήσαµε λοιπόν να 
βάλουµε και τα δύο µήτινγκ, και τα Παπαφλέσσεια και της Ρυθµικής Γυµναστικής. Το Ρυθµικής 
Γυµναστικής όντως έχει πρόβληµα. ∆εν το κρύβουµε. Το ξέρεις Βασίλη και το ξέρουµε όλοι και 
µαζί αγωνιζόµαστε. Το γεγονός ότι εµείς δεχτήκαµε τη φιλοξενία έτσι γιατί θέλουµε να φύγει 
και το τελευταίο έρεισµα. Θέλετε να µην υπογράψουµε τη σύµβαση, δεν την υπογράφουµε. 
Αλλά έτσι κι αλλιώς η υπογραφή και η τελική συµφωνία θα γίνει από την επόµενη ∆ηµοτική 
αρχή. Αλλά το να αφήσουµε τη διαπραγµάτευση στη µέση, το να δεχτούµε ότι «ξέρεις θα 
µεταδίδεις το µήτινγκ της Καλαµάτας το απόγευµα», το Σάββατο το απόγευµα η ΕΡΤ λέει ότι 
«εγώ έχω πρόγραµµα συγκεκριµένο και δεν µπορώ να το αλλάξω». Εντάξει υπάρχει και η 
ΕΡΤ3. Ε, ότι υπάρχει τώρα µια κατεύθυνση ολόκληρη κυβερνητική πολιτική και πηγαίνει προς 
Θεσσαλονίκη, δεν είναι κρυφή. Είτε από την υποθαλάσσια σήραγγα να βάλεις, είτε από όλα τα 
έργα τα οποία εξαγγέλλονται είτε από το µήτινγκ ρυθµικής γυµναστικής, είναι σαφέστατο ότι η 
κυβερνητική πολιτική σε ορισµένα θέµατα τη Θεσσαλονίκη την βάζει πάνω απ΄ όλα. 
 
Εγώ παρ΄ όλα αυτά επιµένω ότι πρέπει να κάνουµε µια συµφωνία µε την ΕΡΤ και µακάρι η 
επόµενη ∆ηµοτική αρχή µιας και δεν θα έχει υπογραφεί, ας έρθει να προχωρήσει ακόµη 
περισσότερο. 
 

 
(Εργαζόµενος της ΕΡΤ): 
∆εν θα σας κουράσω πολύ. Πριν από 10 χρόνια περίπου έγινε µια συµφωνία για το 

κτίριο που στεγάζεται τώρα η ΕΡΤ. Η συµφωνία προέβλεπε 15 τηλεοπτικά µηνύµατα το χρόνο 
για τη µίσθωση του κτιρίου. Μετά από πολλές συζητήσεις µε τον ∆ήµαρχο και τον κ. 
Μαλαπάνη, το τίµηµα αυξήθηκε κατά πάρα, πάρα, πάρα πολύ. ∆ηλαδή τα 15 µηνύµατα καθότι 
υπήρχε µέσα στο πρώτο συµφωνητικό όρος που θα µπορούσε µονοµερώς η ΕΡΤ να τα κάνει 
18, πήγαµε στα 40 µηνύµατα νοµίζω τηλεοπτικά, πήγαµε σε πολλά ραδιοφωνικά µηνύµατα. 
Και επειδή ο κ. Πουλόπουλος µας είπε ότι θέλει τώρα λεφτά η ΕΡΤ, προσπαθήσαµε µε τον κ. 
Μαλαπάνη και βάλουµε και τον όρο αυτό, να µεταδίδει το µήτινγκ για να µην ζητάει λεφτά η 
ΕΡΤ. ∆ηλαδή το σηκώσαµε πάρα πολύ το πράγµα. Η ΕΡΤ δεν το δέχτηκε, είπε ότι αφενός χάνει 
έσοδα γιατί έχει προγραµµατισµένους αγώνες. Κε Κοσµόπουλε στην ΕΡΤ δεν δείχνουν όλα 
αγώνες, δείχνει το ένα κανάλι µόνο και µάλιστα εγώ τους είπα για το  µπάσκετ κτλ να το 
θέσουν εκεί, αυτοί ήταν ανένδοτοι γιατί χάνουν και έσοδα ως διαφηµιστικό χώρο την ώρα για 
το µήτινγκ και ως εκ τούτου κάναµε µια συµφωνία, να το µεταδώσουν 12 µε 2 τις πρωινές 
ώρες. Με τον κ. Πουλόπουλο που µίλησα στο γήπεδο µάλιστα µου είπε ότι δεν υπάρχει 
πρόβληµα, το 12 µε 2 να δείχνεται το µήτινγκ. Θεωρώ ότι η πιο πρόσφορη λύση, χωρίς να 
κρύβεται πίσω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι είναι λογιστικό θέµα µε την ΕΡΤ και µάλιστα φέτος 
ζήτησε και 15.000 €. Αν δεν είχε ζητήσει φέτος η ΕΡΤ χρήµατα, δεν θα τον είχαµε βάλει αυτόν 
τον όρο κ. Κοσµόπουλε. Το βάλαµε ως όρο γιατί ζήτησε λεφτά. 
 

 
Θέλω να πω ότι µπρος στο κίνδυνο να µην µεταδίδεται καθόλου, βέβαια 
συµφώνησα. Αλλά θα ήθελε οπωσδήποτε για να…………… Είπαµε είναι 

ανταποδοτικό το µήτινγκ να µεταδίδεται τις απογευµατινές ώρες.  
 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΞΙΑΡΧΟΣ 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

 
Και επειδή το µήτινγκ είναι τον Απρίλιο φέτος στις 14, έχει χρόνο η επόµενη 
∆ηµοτική αρχή να διαπραγµατευτεί για να υπογράψει τη σύµβαση µε όρους 

προσφορότερους τουλάχιστον για το µήτινγκ Ρυθµικής Γυµναστικής. 
 
Εδώ θέλω κε Πρόεδρε να ενηµερώσω ότι για τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ δεν ισχύει το ίδιο γιατί για τα 
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ έχει υπογράψει σύµβαση η ΕΡΤ µε το ΣΕΓΑΣ για να µεταδίδει όλους τους 
αγώνες που γίνονται στην επικράτεια υψηλής εµβέλειας όπως τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ και µάλιστα 
τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ παίρνουν χρήµατα από το ΣΕΓΑΣ από 28.000 έως 35.000 κάθε χρόνο γιατί 
µεταδίδονται. ∆εν πληρώνουµε στην ΕΡΤ για τα ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ, παίρνουµε από την ΕΡΤ 
35.000 € για να τους δώσουµε εικόνα. 
 

 
Πάντως η διαφωνία για τη µετάδοση του µήτινγκ ρυθµικής δεν έγκειται στην 
ΕΡΤ, έγκειται στην Οµοσπονδία Ρυθµικής Γυµναστικής. Εγώ έτσι πιστεύω. Αν 

είναι να αποσυρθεί, ας αποσυρθεί το θέµα, δεν έχω κανένα πρόβληµα εγώ. 
 
 
 
Το Σώµα οµόφωνα αποδέχεται την απόσυρση του θέµατος. 
 
 
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. Βασιλάκη Γεωργία 

  2. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  3. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  4. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  7. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  8. Κουδούνης Αργύριος 

  9. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  10. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  11. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  12. Μαλαπάνης Χρήστος  

  13. Μασούρας Γρηγόριος 

  14. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 
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  15. Μαυρέα Αικατερίνη 

  16. Μέλιος Ιωάννης 

  17. Μπάκας Ιωάννης 

  18. Μπαστακός Παναγιώτης 

  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  20. Πασχάλης Γεώργιος 

  21. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  22. Σούµπλης Μιχαήλ 

  23. Σπίνος Γεώργιος 

  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  25. Τσώλης Πέτρος 

  26. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


