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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  290/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Ιουλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-7-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 286 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 307 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 290 απόφαση), 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 
απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 
282 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 293 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 282 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 3) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 4) κ. Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, απουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. 
Νίκα, ο οποίος κλήθηκε νόµιµα αλλά δεν παραβρίσκεται στην έναρξη της συνεδρίασης επειδή 
παρίστατο σε προγραµµατισµένη εκδήλωση και προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της κατάθεσης ερωτήσεων από µέλη των δηµοτικών παρατάξεων των µειοψηφιών,   ο κ. 
Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 6-(v) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τις µονοδροµήσεις οδών στις περιοχές: 
-∆υτική παραλία µεταξύ των οδών Ποσειδώνος, Νέδοντος, Λυκούργου & Λιµανιού. 
-∆υτική πόλη µεταξύ των οδών Αγίου ∆ηµητρίου, Αθηνών, Κλαδά, 1η παρ. Κλαδά 

και σιδηροδροµικών γραµµών. 
-Βόρειο-Ανατολική πόλη εκατέρωθεν της οδού Βενετσάνου Κετσέα. 

 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την έκδοση 
δηµοτικών κανονιστικών αποφάσεων, όπως είναι και η ρύθµιση θεµάτων κοινοχρήστων 
χώρων,  εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή.  

Στην προκειµένη περίπτωση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 216/2009 απόφασή 
της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 
14261/16-6-2009 εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας, η  οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Μονοδροµήσεις οδών στις περιοχές της πόλης 

              1) ∆υτική παραλία µεταξύ των οδών Ποσειδώνος, Νέδοντος, Λυκούργου &  Λιµανιού. 

              2) ∆υτική πόλη µεταξύ των οδών Αγίου ∆ηµητρίου , Αθηνών , Κλαδά, 1η πάροδο 
Κλαδά και σιδηροδροµικών γραµµών. 

              3) Βόρειο  Ανατολική πόλη εκατέρωθεν της οδού Βενετσάνου Κετσέα 
 
Έχοντας υπόψη : 
 

1) Τις δεσµεύσεις  του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και τις προτάσεις της πολεοδοµικής 
µελέτης της πόλης µας. 

2) Την πρόταση της κυκλοφοριακής µελέτης που έχει συνταχθεί από το γραφείο « 
∆ΡΟΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ » µε την 21474/2004 σύµβαση και την εν δυνάµει επικαιροποίησή  
της που συντάσσεται όπως παρουσιάστηκε στις 26/3/2009 στους φορείς της πόλης. 

3) Η συνεχώς αυξανόµενη κίνηση των οχηµάτων στο κέντρο της Καλαµάτας, καθώς και 
στις παρακάτω περιοχές , όπου η διπλή κίνηση και ο τρόπος στάθµευσης των 
οχηµάτων σ΄ όλους τους δρόµους αυτών των περιοχών δηµιουργεί εµπόδια στην 
κυκλοφορία, καθυστέρηση και κινδύνους για τους πεζούς και τα οχήµατα. 

4) Η εµπειρία µας αλλά και η εµπειρία από άλλες πόλεις για την διευκόλυνση της 
κυκλοφοριακής κίνησης µε τις µονοδροµήσεις ιδιαίτερα σε δρόµους µικρού και 
περιορισµένου πλάτους. 

5) Οι επανειληµµένες  συζητήσεις στην Υπηρεσία µας για την ανάγκη λήψης µέτρων 
βελτίωσης του κυκλοφοριακού σ΄ αυτές τις περιοχές που διαµένει µεγάλος αριθµός 
δηµοτών και παρουσιάζουν ποικίλη κοινωνική δράση. Ορισµένα χαρακτηριστικά αυτών 
των περιοχών είναι η λειτουργία της Μαρίνας της πόλης, η ύπαρξη καταστηµάτων 
αναψυχής και υγειονοµικού ενδιαφέροντος , η λειτουργία δρόµων που συνδέουν 
συνοικίες της πόλης κλπ. 

6) Οι κατά καιρούς ανησυχίες και προβληµατισµοί που έχουν εκφραστεί  από την ∆/νση 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

7) Η από 8905/14-4-09 αίτηση δηµοτών της πόλης για την οδό Βενετσάνου Κετσέα. 
8) Ιδιαίτερα για την περιοχή της ∆υτικής  Παραλίας εκτός από την λειτουργία της Μαρίνας , 

υπάρχει µεγάλη αύξηση των κατοίκων των κέντρων αναψυχής, των Υπηρεσιών ( 
Εφορίας , Υπ. Συγκοινωνιών κλπ.), των σχολικών µονάδων ( 1ο Λύκειο) και της νέας 
εκπαιδευτικής µονάδας (νότια Εφορίας) , των πολυκαταστηµάτων ( JAMBO, ATLADIK  
κλπ ) και νέων ξενοδοχειακών µονάδων  ( Ηλέκτρα , Μύλος κλπ.). 
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9) Τις ισχύουσες µονοδροµήσεις στις προς παρέµβαση περιοχές όπως των οδών 
Μπουµπουλίνας και Ευαγγελιστρίας ( από οδό Ύδρας έως Ψαρών) από δύση προς 
ανατολή, Αναλήψεως από ανατολή προς δύση. Σπετσών             ( από Ευαγγελιστρίας 
έως Λυκούργου),Θεµιστοκλέους (από Ευαγγελιστρίας έως Μπουµπουλίνας) , Ψαρών  ( 
από Σαλαµίνος έως Αναλήψεως) από Νότο προς Βορά . Πάροδος Ευαγγελιστρίας ( 
από Μπουµπουλίνας έως Ευαγγελιστρίας), Θεµιστοκλέους ( από Ευαγγελιστρίας έως 
Σαλαµίνος) από Βορά προς Νότο. Ακόµα στην περιοχή νότια της οδού Αθηνών την 
µονοδρόµηση της οδού Κλαδά από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά. 

10) Την προβλεπόµενη στα όρια της περιοχής νότια της οδού Αθηνών  λειτουργία του 
Μεγάρου Χορού και   του νέου ∆ηµαρχείου . 

 
Εισηγούµαστε  
τις µονοδροµήσεις των οδών,  όπως φαίνονται στα συνηµµένα  τρία (3) αποσπάσµατα του 
σχεδίου πόλης πιό  συγκεκριµένα  : 
 
1) Για την περιοχή  της ∆υτικής παραλίας µεταξύ των οδών Σαλαµίνος, Νέδοντος, Λυκούργου 
και Ψαρών ( Λιµανιού) , ( Σχέδιο 1) 
α) Από ∆ύση προς Ανατολή των οδών  Σαλαµίνος (από την οδό Νέδοντος έως την οδό 
΄Υδρας), παρ. Ψαρών ( από Ύδρας έως Ψαρών) , Μπουµπουλίνας (από Νέδοντος έως Χίου) , 
Θερµοπυλών ( από Σπετσών έως Ψαρών), 
β) Από Ανατολή προς ∆ύση των οδών Ευαγγελιστρίας (από Ψαρών  έως Νέδοντος)  
γ) Από Βορά προς Νότο των οδών  Καµβύση (από Λυκούργου έως Σαλαµίνος) , Χίου ∆υτικά 
του 1ου Λυκείου ( από Λυκούργου έως Σαλαµίνος). 
δ) Από Νότο προς Βορά των οδών Νέστορος (από Σαλαµίνος έως Ευαγγελιστρίας), πάροδος 
Ευαγγελιστρίας ( από Σαλαµίνος έως Λυκούργου) , Χρ. Σµύρνης ( από Ευαγγελιστρίας έως 
Μπουµπουλίνας ), Χίου (από Μπουµπουλίνας έως Λυκούργου),  Σπετσών ( από Σαλαµίνος 
έως Λυκούργου). 
 
2) Για την περιοχή της ∆υτικής πόλης µεταξύ των οδών Αγίου ∆ηµητρίου, Αθηνών , Κλαδά , 1η 
πάροδο Κλαδά και Σιδηροδροµικών Γραµµών ( σχέδιο 2). 
α) Από ∆ύση προς Ανατολή της οδού 1ης πάροδος Παµίσου (από Αγίου ∆ηµητρίου έως 
Παµίσου) και 3ης  παρ. Παµίσου (από 1η παράλληλο ανατολικά της Αγίου ∆ηµητρίου έως την 
οδό Παµίσου). 
β)  Από Ανατολή προς ∆ύση της οδού 2ης Παµίσου (από Σιδηροδροµικές Γραµµές , έως  
Αγίου ∆ηµητρίου). 
γ) Από Βορά προς Νότο  των οδών Γλαύκου (από Αθηνών έως 2η παρ. Παµίσου), οδός δυτικά 
της οδού Πολυδούρη (από Αθηνών έως 1η Παµίσου), οδός Γ. Σουρή  (από Αθηνών έως 3η 
Παµίσου) , οδός 1η Κλαδά (από Κλαδά έως σιδηροδροµικές γραµµές ).                                                            
δ) Από Νότο προς Βορά των οδών Ανατολικά της οδού Γλαύκου ( από 3η Παµίσου έως 
Αθηνών) , της αµέσου εποµένης ανατολικά οδού ( από 1η Παµίσου έως Αθηνών) , της οδού Μ. 
Πολυδούρη ( από 3η Παµίσου έως Αθηνών) , της οδού δυτικά της οδού Παµίσου ( από 1η 
Παµίσου έως Αθηνών), της οδού Παµίσου (από 2η Παµίσου έως Αθηνών). 
 
3) Για την περιοχή της Βορειοανατολικής πόλης ( σχέδιο 3) 
α) Από Νότο προς Βορά της οδού Βενετσάνου Κετσέα (από την οδό Καλιπατείρας έως την οδό 
Αγίας Παρασκευής). 
β) Από Βορά προς Νότο των οδών Μενάνδρου και Αλαµάνας ( από Αγίας Παρασκευής έως  
Καλιπατείρας). 
Για το τµήµα της οδού  Βενετσάνου  Κετσέα από την οδό Αγίας Παρασκευής έως την Σπάρτης 
επειδή παραµένει διπλής κατεύθυνσης, πρέπει να απαγορεύεται η στάθµευση . 

Για όλες τις προτεινόµενες µονοδροµήσεις θα ισχύσει µία θέση στάθµευσης για τους 
δρόµους µε οδόστρωµα πλάτους µεγαλύτερο των 5 µ. και δύο θέσεις στάθµευσης ( εκατέρωθεν 
του οδοστρώµατος) όταν το πλάτος είναι µεγαλύτερο των 7 µ. 
 
Συν/να :   1) Τρία (3)  σχέδια 
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                 2) Η 8905/09 αίτηση δηµοτών 
 
Κοιν/ση : 1) Αντιδήµαρχο κ. Σπίνο Γεώργιο  
                 2) Τµήµα  Μελετών 
                  
                                                                        Καλαµάτα   15-6-2009 
 
       ΓΙΑ   ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ               Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
                          15/6/09                              
           ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
          ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ    ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε να πάει προς αναβολή το τρίτο σκέλος, της Βενετσάνου Κετσέα και θα 
εξηγήσω και το λόγο. Για µια εβδοµάδα θέλω αναβολή. Για τη Βενετσάνου Κετσέα η 

πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας είναι τα 2/3 µονόδροµος και το 1/3 αµφίδροµος επειδή δεν 
υπάρχει αντίδροµος εκεί. Πριν από τρεις ηµέρες προσκληθήκαµε εγώ και ο κ. Πατσαρίνος από 
δηµότες εκεί, από κατοίκους που θέλουν για τον αµφίδροµο εκείνο να βρούµε οπωσδήποτε 
τρόπο να γίνει µονόδροµος. ∆ηλαδή πραγµατικά θέλουν όλο το δρόµο. Και είπαµε επειδή ίσα – 
ίσα και υπάρχει τροµερή συµπαράσταση για τη µονοδρόµηση του συγκεκριµένου δρόµου. Μια 
εβδοµάδα αναβολή µήπως οι δικοί µας τεχνικοί καταφέρουνε και βρούµε τον αµφίδροµο ώστε 
το 1/3 να γίνει µονόδροµος. 

 
Κάτω από το παλιό νοσοκοµείο και συγκεκριµένα στον Άγιο ∆ηµήτρη, την 
εκκλησία, δεξιά ανεβαίνει ένα στενό επάνω, χωράει ένα αυτοκίνητο µόνο. Αυτό 

το στενό οδεύει και βγαίνει προς την Αθηνών προς την Αγία Τριάδα, προς του Φίλιου στο νέο 
κόσµο και προς τα Φατουρέικα επάνω. Όµως η πρόσβαση σ’  αυτό το στενό χωράει µόνο ένα 
αυτοκίνητο και εκεί γίνεται σκοτωµός. Είκοσι κάτοικοι της περιοχής µε επικεφαλής των 
Λύσσαρη Γιώργο έχουν κάνει εδώ και 18 µήνες αίτηση στην υπηρεσία µας για να γίνει 
µονοδρόµηση και βλέπω ότι δεν υπάρχει εδώ µέσα. Τι απέγινε τελικά αυτή η αίτηση; 

 
Να το δείτε µαζί µε τη Βενετσάνου Κετσέα. Είναι ο παράλληλος των γραµµών; 
 

Ο παράλληλος είναι µονοδροµηµένος. Λέµε το δρόµο που έρχεται από τις ράγες; 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Επειδή δεν έχω τον χάρτη να το δω µαζί µε τη Βενετσάνου Κετσέα. 
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και 
την υπ΄ αριθµ. 216/2009 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου, µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, και το γεγονός ότι ο αριθµός των παρόντων τη 
στιγµή της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων είναι µεγαλύτερος από την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Ι. Εγκρίνει τις µονοδροµήσεις οδών στις εξής περιοχής,  
 

1) Για την περιοχή  της ∆υτικής παραλίας µεταξύ των οδών Σαλαµίνος, Νέδοντος,  
Λυκούργου και Ψαρών (Λιµανιού), (σχέδιο 1) 

α) Από ∆ύση προς Ανατολή των οδών  Σαλαµίνος (από την οδό Νέδοντος έως 
την οδό ΄Υδρας), παρ. Ψαρών (από Ύδρας έως Ψαρών), Μπουµπουλίνας                   
(από Νέδοντος έως Χίου) , Θερµοπυλών (από Σπετσών έως Ψαρών), 

β) Από Ανατολή προς ∆ύση των οδών Ευαγγελιστρίας (από Ψαρών  έως 
Νέδοντος) . 

γ) Από Βορά προς Νότο των οδών  Καµβύση (από Λυκούργου έως Σαλαµίνος) , 
Χίου ∆υτικά του 1ου Λυκείου (από Λυκούργου έως Σαλαµίνος). 

δ) Από Νότο προς Βορά των οδών Νέστορος (από Σαλαµίνος έως 
Ευαγγελιστρίας), πάροδος Ευαγγελιστρίας (από Σαλαµίνος έως Λυκούργου), 
Χρ. Σµύρνης (από Ευαγγελιστρίας έως Μπουµπουλίνας), Χίου (από 
Μπουµπουλίνας έως Λυκούργου), Σπετσών (από Σαλαµίνος έως 
Λυκούργου). 

 
2) Για την περιοχή της ∆υτικής πόλης µεταξύ των οδών Αγίου ∆ηµητρίου, 

Αθηνών , Κλαδά , 1η πάροδο Κλαδά και Σιδηροδροµικών Γραµµών (σχέδιο 2). 

α) Από ∆ύση προς Ανατολή της οδού 1ης πάροδος Παµίσου (από Αγίου 
∆ηµητρίου έως Παµίσου) και 3ης  παρ. Παµίσου (από 1η παράλληλο 
ανατολικά της Αγίου ∆ηµητρίου έως την οδό Παµίσου). 

β)  Από Ανατολή προς ∆ύση της οδού 2ης Παµίσου (από Σιδηροδροµικές 
Γραµµές, έως  Αγίου ∆ηµητρίου). 

γ) Από Βορά προς Νότο  των οδών Γλαύκου (από Αθηνών έως 2η παρ. 
Παµίσου), οδός δυτικά της οδού Πολυδούρη (από Αθηνών έως 1η Παµίσου), 
οδός Γ. Σουρή (από Αθηνών έως 3η Παµίσου), οδός 1η Κλαδά (από Κλαδά 
έως σιδηροδροµικές γραµµές).                                                                                     

δ) Από Νότο προς Βορά των οδών Ανατολικά της οδού Γλαύκου (από 3η 
Παµίσου έως Αθηνών), της αµέσου εποµένης ανατολικά οδού (από 1η 
Παµίσου έως Αθηνών), της οδού Μ. Πολυδούρη (από 3η Παµίσου έως 
Αθηνών), της οδού δυτικά της οδού Παµίσου (από 1η Παµίσου έως 
Αθηνών), της οδού Παµίσου  (από 2η Παµίσου έως Αθηνών). 

 
ΙΙ. Αναβάλει τη λήψη απόφασης για µονοδρόµηση οδών στην περιοχή της Βόρειο-

Ανατολικής Πόλης εκατέρωθεν της οδού Βενετσάνου Κετσέα για επόµενη 
συνεδρίαση σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

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 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  
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 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Ράλλης Γεώργιος  

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Ιουλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


