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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  23/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  671/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η ∆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. 23/15-12-2006 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 674 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 
12) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας Ιωάννης, 
19) Μπαστακός Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 672 απόφαση), 20) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πασχάλης Γεώργιος, 23) Πουλόπουλος 
∆ηµήτριος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 664 απόφαση), 25) 
Τσώλης Πέτρος ( αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 670 απόφαση)  και   26) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 4) Λαφαζάνος Γεώργιος,  5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 8) Σούµπλης 
Μιχαήλ και 9) Σπίνος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος,   Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα.  
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ανταλλαγή ρυµοτοµούµενου οικοπέδου ιδιοκτησίας κας Σµέρλα και αποζηµίωση επικειµένων. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 18-12-2006 σχετική εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Ανταλλαγή ρυµοτοµούµενου – δεσµευµένου οικοπέδου ιδιοκτησίας Κυριακούλας 
Σµέρλα  µε αδιάθετο οικόπεδο από πράξη εφαρµογής. 
 
Το οικόπεδο ιδιοκτησίας Κυριακούλας Σµέρλα που βρίσκεται στο οικοδοµικό τετράγωνο 785 
στη ∆υτική Συνοικία, επιφανείας 137,81 τ.µ. (Σ.∆. 0,8), ρυµοτοµείται από το σχέδιο πόλης για 
δηµιουργία δρόµου και εντός αυτού υπάρχει ισόγειο κτίσµα (ΣΥΝ/ΝΟ 3). 
Προτείνεται η αποκατάστασή του µε οικόπεδο επιφανείας 208,66 τ.µ. στο Ο.Τ. 1491 
(Ακοβίτικα), µε Σ.∆. 0,80. (ΣΥΝ/ΝΟ 2). 
 
Σηµειώνουµε ότι το προς αποκατάσταση νέο οικόπεδο είναι περίπου ίσης αξίας µε το αρχικό, 
λαµβάνοντας υπ΄ όψιν ως κριτήρια σύγκλισης την αντικειµενική αξία, το σχήµα του, το 
πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο του οικοπέδου σε σχέση µε το εµβαδόν και τον συντελεστή 
δόµησης. Τυχόν µικρές διαφορές θα συµψηφιστούν µε την υποχρέωση του ∆ήµου για την 
αποζηµίωση του υπάρχοντος κτίσµατος.  
Η όλη διαδικασία ανταλλαγών απορρέει από το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 (ΣΥΝ/ΝΟ 1) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα.     
 
Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο δεν απαιτείται η λήψη απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την έγκριση ανταλλαγών ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στις επεκτάσεις 
σχεδίου πόλης ούτε η σύµφωνη γνώµη των ιδιοκτητών, πλην όµως λόγω της σοβαρότητας 
του θέµατος, έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επειδή θεωρούµε την ενηµέρωση και έγκριση 
του ∆.Σ. απαραίτητη. 
 
Παρ΄ όλα αυτά επισηµαίνεται ότι για την παραπάνω αποκατάσταση έχει κληθεί και 
συµφωνήσει µε την προτεινόµενη λύση η ενδιαφερόµενη ιδιοκτήτρια και έχει υπογράψει 
σχετική υπεύθυνη δήλωση. 
 
Για την διεκπεραίωση αυτής της πρότασης µετά την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
απαιτείται η σύνταξη µεµονωµένης πράξης εφαρµογής, υποβολή στην ∆/νση Πολεοδοµίας, 
έλεγχος και έγκρισή τους, κύρωση από τον Νοµάρχη και τέλος υποβολή στο Κτηµατολογικό 
γραφείο για καταχώρηση.  
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
1. Απόσπασµα άρθρ. 8 Ν. 1337/83 
2. Απόσπασµα σχεδίου µε την  
    προτεινόµενη αποκατάσταση      
3. Απόσπασµα εγκ/νου σχεδίου 
    ρυµοτοµούµενου οικοπέδου.  
 

Για το Τµήµα Πολ. Σχεδ. και Εφαρµογών 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣ. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 
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Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
Στο περασµένο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχαµε πέντε ανταλλαγές, σε όλες 
αυτές τις ανταλλαγές είχαµε µικρές διαφορές ανάµεσα στο οικόπεδο το 

οποίο έφευγε και στο οικόπεδο το οποίο ερχόταν. ∆ηλαδή οι διαφορές ήταν στο 10 – 15 τ.µ. Η 
δε µεγαλύτερη διαφορά που υπήρχε ήταν περίπου στα 30 – 35 τ.µ. αλλά οφειλόταν ότι ένα 
οικόπεδο που έφευγε εκεί στο σηµείο που ήταν είχε συντελεστή 0,8 και πήγαινε σε ένα άλλο 
µέρος όπου θα είχε συντελεστή 0,6. Στην προκειµένη περίπτωση έχουµε ένα οικόπεδο το 
οποίο είναι 137,81 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8  και πηγαίνει  σε µια άλλη περιοχή στο 
οποίο δίνεται 208,66 τ.µ. µε ξανά συντελεστή 0,8. Έλεος. Τουλάχιστον θα περίµενα µέσα στο 
φάκελο, τουλάχιστον, να υπήρχαν οι αντικειµενικές αξίες για να µπορέσουµε λίγο πολύ να 
κρίνουµε αν δικαιολογείται τέτοια µεγάλη υπέρβαση. Μιλάµε για υπέρβαση ενός ακόµα 
οικοπέδου, 70 τόσα τετραγωνικά. Εγώ ζητώ να αποσυρθεί και να έρθει µε τις αντικειµενικές 
αξίες. Αν προκύπτει από τις αντικειµενικές αξίες κάτι τέτοιο σαφέστατα να δοθεί, εάν δεν 
προκύπτει όµως από τις αντικειµενικές αξίες νοµίζω ότι είναι µεγάλο λάθος. 
 
Στο σηµείο αυτό το λόγο ζητάει και παίρνει ο σύζυγος της ιδιοκτήτριας του εν λόγω 
ρυµοτοµούµενου – δεσµευµένου οικοπέδου, κ. Σµέρλας Γεώργιος, ο οποίος λέει τα εξής:   

 
Κύριε Πρόεδρε, κ. ∆ήµαρχε, κ.κ. Αντιδήµαρχοι, κ.κ. Σύµβουλοι, µε βαθιά ευθύνη 
θα µιλήσω µπροστά σας και ελπίζω ότι θα µπορέσω να σας δώσω το µέτρο του 

προβλήµατος. Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ στο εξής: Παρά το ότι χαίροµαι να κάνει ο 
∆ήµος έργα κοινωφελή, εν τούτοις υπεύθυνα σας δηλώνω ότι στο πρόσωπό µου και στο 
πρόσωπο της συζύγου µου η προσπάθεια αυτή τη ∆ήµου, από σύµπτωση βέβαια, έχει 
δηµιουργήσει για µας τραγικά προβλήµατα. Αυτός που σας µιλάει από κληρονοµιά µοναδικού 
περιουσιακού στοιχείου της µάνας του, έχει 4 στρέµµατα εντός σχεδίου για τα οποία δεν έχει 
πληρωθεί, δεν έχει τακτοποιηθεί το θέµα από το 1967 γιατί ο ∆ήµος Καλαµάτας κατά 
διαστήµατα διαφοροποιεί απόψεις.  Η σύζυγός µου για την οποία γίνεται η συζήτηση και δεν 
είναι η ίδια να µιλήσει εδώ, είναι εκεί είµαι εξουσιοδοτηµένος, από πρόβληµα µε τη µέση της, 
έχει ένα προικό από τη µητέρα της και έχει και το εν λόγω ακίνητο από κληρονοµιά λόγω 
θανάτου και δεν µπορεί να τα αξιοποιήσει γιατί ένας δρόµος που έπρεπε να έχει διανοιγεί από 
την Αθηνών προς τις σιδηροδροµικές γραµµές, για ένα τµήµα του δεν έχει διανοιγεί και βέβαια 
όχι µε δική µας ευθύνη.  
Θέλω στη συγκεκριµένη περίπτωση της διαφοράς των τετραγωνικών να καταθέσω υπεύθυνα 
το εξής: Ότι αυτό το οποίο ο ∆ήµος παίρνει από τη σύζυγό µου απέχει 100 µέτρα από το παλιό 
νοσοκοµείο, αυτό που της δίνει απέχει 2 ½ χιλιόµετρα. Αυτό που της παίρνει ο ∆ήµος έχει 
γύρω – γύρω φούρνους, φαρµακεία, µπακάλικα, εµπορικά, τα πάντα, και πηγαίνει κάπου που 
για να είναι προσβάσιµο το κατάστηµα θα πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ΤΑΞΙ. Αυτό που της 
παίρνει είναι όχι µόνο κατά χαρακτηρισµό πυκνοδοµηµένο αλλά κατ΄ ουσίαν πυκνοδοµηµένο, 
ενώ αυτό που της δίνει είναι εξαιρετικά αραιοδοµηµένο και εκτεθειµένο στα φυτοφάρµακα, 
στα φυτοφάρµακα λόγω καλλιεργειών.   
Θα µπορούσα βέβαια να πω και περισσότερα, αρκετά περισσότερα. Σέβοµαι το χρόνο σας και 
σας δίνω συγκριτικά µεγέθη. Εάν τα µεγέθη τα οποία καταθέτω δεν είναι ακριβή τότε 
παρακαλώ να απορριφθεί η όλη θέση µου.  

 
Ευχαριστούµε πολύ.  
Ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος. 

 
Κύριε Πρόεδρε, θα συµφωνήσω και εγώ µε τον κ. Κοσµόπουλο. Τα 
αριθµητικά δεδοµένα δείχνουν αυτό που είπε ο Βασίλης εδώ πέρα. 

Πιστεύω θα πρέπει να αναβληθεί για το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να δούµε και τις 
αντικειµενικές διότι αν είναι έτσι τα πράγµατα όπως φαίνονται από τα στοιχεία που έχουµε 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΜΕΡΛΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:    

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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φαίνεται µια κατάφορη εύνοια υπέρ του δηµότη. Πρέπει να διαφυλάξουµε και τα συµφέροντα 
του ∆ήµου και θα πρότεινα, και θα συµφωνούσα µε το Βασίλη, να αναβληθεί για το επόµενο.  

 
Ο κ. Μαλαπάνης. 

 
Κοιτάξτε, όταν δεσµεύουµε µία ιδιοκτησία από το 1983 και φτάνουµε στο 2006 
και αρχίζουµε να µετράµε το τετραγωνικό και το πόσο κάνει το τετραγωνικό 

για να την τακτοποιήσουµε… Και εγώ θα συµφωνήσω µαζί σας ότι όσο πιο σκληρά φερόµαστε 
τόσο πιο το συµφέρον του ∆ήµου κοιτάµε, αλλά αυτή τη στιγµή παίρνουµε από τα 
πυκνοδοµηµένα ένα οικόπεδο και δίνουµε τέρµα αραιοδοµηµένα. Ε δεν έχουµε και άλλο, τι να 
κάνουµε. Τώρα αν πρέπει να µας πληρώσει 8 ή 10 ή 7 ή 15 τετραγωνικά και κρίνετε σκόπιµο 
ότι πρέπει να συζητηθεί και να εξαντληθεί απέναντι σε ένα δηµότη που του έχουµε πάρει και 4 
στρέµµατα και δεν του τα έχουµε απαλλοτριώσει ακόµη για το Κέντρο Μαζικού Αθλητισµού, 
να προχωρήσουµε. Ας τεθεί σε ψηφοφορία κ. Πρόεδρε, έχει κατατεθεί και δεύτερη πρόταση, 
αν δεν περάσει η πρόταση της Υπηρεσίας ας τεθεί σε ψηφοφορία η δεύτερη πρόταση να πάει 
σε εκτιµητική επιτροπή πλέον και να πληρώσει τη διαφορά. Σηµειωτέον ότι ο κ. Σµέρλας από 
το οικόπεδο που του στερείται έχει και ένα κτίσµα που πρέπει να αξιολογηθεί και αυτό µετά ως 
επικείµενο και θα υπάρχει αντικείµενο και οικονοµικής διαπραγµάτευσης. 

 
Κλείνει το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος. Παρακαλώ. 
 
Κύριοι συνάδελφοι, όσο θα φεύγουµε από τους σεισµούς, όσο θα φεύγουµε από 
εκείνες τις τραγικές καταστάσεις τόσο θα αδικούµε. Και όταν λέω ¨θα 

αδικούµε¨, θα αδικούµε την προσφορά ανθρώπων οι οποίοι χωρίς καµία διαµαρτυρία 
προσέφεραν πιστεύοντας ότι η πόλης αξίζει κάτι καλλίτερο από ότι ήταν. Στο Κέντρο Μαζικού 
Αθλητισµού όχι µόνο πήραµε αλλά και µερικά οικόπεδα που µένουν γύρω – γύρω που πρέπει 
να τα µοιράσουµε, έχουµε εµπλοκές νοµικές και δεν τα έχουµε δώσει.  
 
Όσον αφορά τώρα αν τα δούµε…, εγώ σαν γιατρός δεν ήµουν ποτέ τεχνοκράτης για να βλέπω 
τα πράγµατα µε οικονοµικά µεγέθη, πάντα τα έβλεπα µε ανθρωπιά και τούτη η ∆ηµοτική Αρχή 
είχε την ανθρωπιά και είχε δώσει και τη γραµµή σε όλες τις υπηρεσίες να σέβονται τον πολίτη 
τον οποίον δυστυχώς το σχέδιο πόλης πολλές φορές έχει αδικήσει. Και αυτό το συναντήσαµε 
στην Πλεύνα, το συναντήσαµε στη Βόρεια Συνοικία, το συναντήσαµε από εδώ το 
συναντήσαµε από εκεί και µακάρι η καινούργια ∆ηµοτική Αρχή να µην έχει τέτοια προβλήµατα, 
αλλά και η καινούργια ∆ηµοτική Αρχή πάλι θα έχει προβλήµατα αδικίας. ∆εν παίρνεις ένα 
πράγµα µεµονωµένα από την εποχή του και ύστερα από 23 χρόνια να λες, όπως έλεγες 
προηγουµένως στη δηµοπρασία που γίνηκε … ∆εν µίλησα για να µην επηρεάσω τους δηµότες 
αλλά στην προηγούµενη δηµοπρασία, να κάνω µια µικρή τοποθέτηση τώρα που έχουν φύγει 
όλοι, είχε δεσµεύσει τόσα λεφτά. 23 – 20 χρόνια τα λεφτά του ήταν δεσµευµένα και δεν είχε 
τίποτα  και τον αδικούσαµε γιατί κάποιο σχέδιο πόλης είχε δώσει όλο τον ακάλυπτο σε αυτόν. 
∆εν έπρεπε να το διορθώσουµε; Έχουµε τον κ. Σµέρλα, του έχουµε πάρει 4 στρέµµατα και δεν 
του έχουµε δώσει το οικόπεδο γύρω – γύρω από τον Μαζικό Αθλητισµό, του παίρνουµε το 
άλλο και ερχόµαστε και λέµε αν πρέπει να πληρώσει 15 - 20 τ.µ.;  Εκεί εξαντλείται η έννοια 
της δικαιοσύνης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου; Ευτυχώς που φεύγω νωρίς πάλι, γιατί η δική µου 
∆ηµαρχοντία δεν είχε αυτά τα πράγµατα. Ψηφίστε κατά συνείδηση, εγώ έκανα την 
τοποθέτησή µου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις και 
τα προαναφερόµενα, µειοψηφούντων των κ.κ. ∆ιασάκου, Ηλιόπουλου Αθαν., Κοσµόπουλου, 
Μαστοράκη, Παπαµικρούλη και Χειλά οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Εγκρίνει την αποκατάσταση του ρυµοτοµούµενου – δεσµευµένου οικοπέδου, 
εντός του οποίου υπάρχει κτίσµα, ιδιοκτησίας Κυριακούλας Σµέρλα που 
βρίσκεται στο οικοδοµικό τετράγωνο 785 στη ∆υτική Συνοικία, επιφανείας 
137,81 τ.µ. (Σ.∆. 0,8),  µε αδιάθετο οικόπεδο από πράξη εφαρµογής στο Ο.Τ. 
1491 στ΄ Ακοβίτικα,   επιφανείας 208,66 τ.µ. (Σ.∆. 0,8) το οποίο είναι περίπου 
ίσης αξίας µε το ρυµοτοµούµενο οικόπεδο και τυχόν µικρές διαφορές θα 
συµψηφιστούν µε την υποχρέωση του ∆ήµου για την αποζηµίωση του 
υπάρχοντος εντός του ρυµοτοµούµενου οικοπέδου κτίσµατος,  σύµφωνα µε όσα 
αναλυτικά αναφέρονται στην από 18-12-2006 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Καλαµάτας η οποία και καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής.    
Για την αποκατάσταση αυτή έχει κληθεί και συµφωνήσει εγγράφως η 
ενδιαφερόµενη ιδιοκτήτρια.  

 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
 
 
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. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  4. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  10. Κουδούνης Αργύριος 

  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  12. Μαλαπάνης Χρήστος  

  13. Μασούρας Γρηγόριος 

  14. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  15. Μαυρέα Αικατερίνη 

  16. Μέλιος Ιωάννης 

  17. Μπάκας Ιωάννης 

  18. Μπαστακός Παναγιώτης 
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  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  21. Πασχάλης Γεώργιος 

  22. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  24. Τσώλης Πέτρος 

  25. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

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

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 


