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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 423/2009
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 08η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους
αριθµός 28, συνέρχεται στην 25η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Καλαµάτας, µετά την από 02-10-2009 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 (αποχώρηση στην
υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 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 (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 421 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’
αριθ. 423 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22)
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 422 απόφαση).

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ράλλης Γεώργιος
και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Λεϊκων κα Κάτσαρη
– Τσαούση Παναγιώτα, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ.
Κούτρος Χρήστος, 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός
Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) 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, 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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
µε τίτλο :
Απευθείας αγορά ρυµοτοµούµενων ακινήτων για τη διάνοιξη των οδών Τριών Ναυάρχων –
Χίου – Ιερολοχυτών .
Ανάµεσα στα στοιχεία που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν και η από
5-10-2009 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Εφαρµογών της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ : Απευθείας αγορά ρυµοτοµούµενων ακίνητων για την διευκόλυνση της διάνοιξης
τµηµάτων των οδών Τριών Ναύαρχων-Χίου και Ιερολοχιτών του
Εγκεκριµένου σχεδίου πόλης Καλαµάτας
ΣΧΕΤ. : η µε αρ. πρωτ. 2977/11-2-09 αίτηση της κ. Σταµατελοπούλου - Παπαχρήστου
Αγγελικής.ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με αφορµή την µε αρ. πρωτ. 2977/11-2-09 αίτηση της κ. Παπαχρήστου Αγγελικής
που ζητά να αποζηµιώσουµε τις ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες στις οποίες είναι συνιδιοκτήτρια
και που βρίσκονται στα αδιάνοικτα τµήµατα των παραπάνω οδών προκειµένου να γίνει η
πλήρης διάνοιξη και κατασκευή των οδών Χίου και Ιερολοχιτών και Τριών Ναυάρχων, και
έχοντας υπόψη:
1. Τις αλλεπάλληλες αιτήσεις από τους κατοίκους της περιοχής –του συλλόγου
γονέων και κηδεµόνων και του ∆/ντη του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας για την
ασφαλτόστρωση των δρόµων που οδηγούν στο 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο.
2. Την υφισταµένη κατάσταση των οδών στην περιοχή (χωµατόδροµοι µε λακκούβες
χόρτα κ.λ.π)
3. Την ανάγκη ασφαλούς και ανεµπόδιστης πρόσβασης
προς τον χώρο του
∆ηµοτικού σχολείου τόσον σήµερα όσον και στο άµεσο µέλλον όπου έχει προγραµµατισθεί
η κατασκευή νέου ∆ηµ. Σχολείου µέσω Σ∆ΙΤ.
4. Την ανάγκη αποχέτευσης των όµβριων υδάτων της ευρύτερης περιοχής.
5. Τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του ∆ήµου για κατασκευή του και παρεµπόδιση
(µέσω της αστυνοµίας) από την αιτούσα κατά την προσπάθεια διαµόρφωσης των οδών.
6. Την συναίνεση των άλλων συνιδιοκτητών ότι δεν θα παρακωλύσουν τις διαδικασίες
διαµόρφωσης των οδών .(σχετικές οι επισυναπτόµενες υπεύθυνες δηλώσεις)
7.Τις χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες της κύρωσης πράξης
αναλογισµού
και συντέλεσης της απαλλοτρίωσης στην περιοχή.
8. Το ότι ο ∆ΗΜΟΣ καταβάλλει ουσιαστικά τις δικές του υποχρεώσεις απέναντι στις
ιδιοκτησίες, οι οποίες σε περίπτωση σύνταξης πράξης αναλογισµού δεν θα ξεπερνούν σε αξία
το συµφωνηθέν ποσό για την αγορά των ιδανικών µεριδίων της αιτούσας.
9. το ότι η αιτούσα-συνιδιοκτήτρια έχει ασκήσει αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου Τριπόλεως κατά της µε αριθµό 4/2005 πράξης αναλογισµού για την
διάνοιξη τµήµατος της οδού Χίου (από την οδό Τριών Ναυάρχων έως την δηµοτική οδό
Ιερολοχιτών), από την οποία δεσµεύεται ότι θα παραιτηθεί.10-. Επίσης το ότι η ιδία αιτούσα έχει εγείρει ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου
Καλαµάτας αναγνωριστική αγωγή κυριότητας κατά του ∆ήµου Καλαµάτας για την ιδιοκτησία
που περιγράφεται παρακάτω µε το χαρακτηριστικό (1), από την οποία δεσµεύεται ότι θα
παραιτηθεί µε δήλωση της ενώπιον του αρµοδίου ∆ικαστηρίου.-
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Τα αγοραζόµενα ιδανικά µερίδια των ακινήτων περιγράφονται στο συνηµµένο
τοπογραφικό διάγραµµα µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία 1-2-3-4 και τα αντίστοιχα ποσοστά
συνιδιοκτησίας έχουν όπως παρακάτω:
1. Ιδιοκτησία µε το χαρακτηριστικό 1
Περιγραφή: (11 -77- 15- 81- 18- 58- 80- 73- 53- 17- 76- 9- 11)
συνολικής επιφανείας 575,33 τ.µ.
Ιδιοκτήτες: α) Σταµατελοπουλου-Καισαρη Μαρια µε ποσοστ. συνιδ. 25%
β) Σταµατελοπούλου-Παπαχρήστου Αγγελική
µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 25%
γ) κληρονόµοι Αλεξάνδρου Σταµατελοπούλου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%
τίτλος: 14062/14-7-1990 συµβολαιογράφου Καλαµάτας
Γεωργίου Μουζάκη
2. Ιδιοκτησία µε το χαρακτηριστικό 2
Περιγραφή: (17 -53- 73- 80- 58- 18- 36- 35- 34- 33- 32- 63-27’- 27’’- 27- 28- 29- 19- 30- 5037- 17) συνολικής επιφανείας 1051, 38 τ.µ.
Ιδιοκτήτες: α) Σταµατελοπούλου-Παπαχρήστου Αγγελική
µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 7,142%
β) λοιποί κληρονόµοι Γεωργίου Σταµατελοπούλου µε
ποσοστό συνιδιοκτησίας 92,858%
τίτλος: 2913/7-5-2003 συµβολαιογράφου Καλαµάτας Αναστασίας Ζέρβα
3.Ιδιοκτησία µε το χαρακτηριστικό 3
Περιγραφή: (102- 103- 104- 105- 106- 101- 102)
συνολικής επιφανείας 296,77 τ.µ.
Ιδιοκτήτες: α) Σταµατελοπουλου-Καισαρη Μαρια µε ποσοστ. συνιδ. 25%
β)Σταµατελοπούλου-Παπαχρήστου Αγγελική µε ποσοστό
συνιδιοκτησίας 25\%
γ) κληρονόµοι Αλεξάνδρου Σταµατελοπούλου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%
τίτλος: 14062/14-7-1990 συµβολαιογράφου Καλαµάτας
Γεωργίου Μουζάκη
4 Ιδιοκτησία µε το χαρακτηριστικό 4
Περιγραφή: (105- 106- 107- 108- 109- 105)
συνολικής επιφανείας 106,17 τ.µ.
Ιδιοκτήτες: α) Σταµατελοπουλου-Καισαρη Μαρια µε ποσοστ. συνιδ. 25%
β) Σταµατελοπούλου-Παπαχρήστου Αγγελική µε
ποσοστό συνιδιοκτησίας 25\%
γ) κληρονόµοι Αλεξάνδρου Σταµατελοπούλου µε ποσοστό συνιδιοκτησίας 50%
τίτλος: 18358/26-10-1990 συµβολαιογράφου Καλαµάτας
Βασιλείου Στασινόπουλου
Κατόπιν των παραπάνω:
Εισηγούµεθα στο δηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει την απευθείας αγορά των
ιδανικών µεριδίων της αιτούσας σύµφωνα:
α) µε τις διατάξεις των άρθρων 191 και 186 του Ν.3463/06 και
β)τα

υποβαλλόµενα

συµβόλαια

και

δεσµεύσεις

που

αντιπροσωπεύουν

συνολική έκταση 319,65 µ2 αντί του ποσού των 89.000€.
Με τους παρακάτω όρους και δεσµεύσεις:
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1.Η αιτούσα δεσµεύεται, αµέσως µετά την έγκριση

της παρούσης προτάσεως µε

απόφαση του ∆.Σ., να επιτρέψει την εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών διαµόρφωσης
και ασφαλτόστρωσης των παραπάνω δηµοτικών οδών από τον ∆ήµο Καλαµάτας και από τον
υπ’ αυτού αναδειχθέντα εργολάβο.2. την υποχρέωση της αιτούσας να αποδοθεί η ανωτέρω έκταση

σε κοινή χρήση

(παρακρατώντας ο ∆ήµος τα δικαιώµατα αποζηµίωσης που τυχόν προκύψουν από τρίτους)
για τις παραπάνω περιγραφόµενες ιδιοκτησίες της µε την προϋπόθεση ότι αυτή και οι ειδικοί
και γενικοί διάδοχοι της, θα απαλλάσσονται ταυτόχρονα από όλες τις υποχρεώσεις που τυχόν
προκύψουν για την µη ρυµοτοµούµενη ιδιοκτησία της που βρίσκεται στη συµβολή των οδών
Χίου και Τριών Ναυάρχων έναντι του ∆ήµου και όλων των τρίτων (ακόµη και συνιδιοκτητών)
από µελλοντική πράξη αναλογισµού.Επίσης προτείνουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την δαπάνη των 89.000,00
ευρώ για τον παραπάνω σκοπό από τον κωδικό
Κ.Α 40.7111.01 µε τίτλο <<Απαλοτριωσεις-Ρυµοτοµήσεις-∆ιανοίξεις>>.
Για το Τµήµα Πο/λ. σχεδ.
& Εφαρµογών
ΝΤΟΓΚΑΣ ∆ΗΜ. ΠΟΛ. ΜΗΧ.

∆/ντης Τ.Υ
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ. ΠΟΛ. ΜΗΧ»

Επί του θέµατος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής:
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αγοράζουµε εξ αδιαιρέτου τµήµα, το υπόλοιπο κοµµάτι τι γίνεται;
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Αγαπητοί συνάδερφοι, υπάρχει συµφωνία για τον συνιδιοκτήτη ότι σ’ αυτή τη
φάση δεν έχει καµία απαίτηση.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Η συµφωνία πρέπει να αποτυπωθεί εγγράφως. Εάν αποτυπωθεί εγγράφως
η συµφωνία το ψηφίζουµε τώρα, µε µια απλή υπεύθυνη δήλωση, κάτι…

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Υπάρχουν υπεύθυνες δηλώσεις.
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:

Ξεχάστε τις υπεύθυνες δηλώσεις, την πατήσαµε στο Νησάκι. Με
συµβολαιογραφική πράξη. Εντάξει;

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έτσι, µε συµβολαιογραφική πράξη.
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Αφήστε τις δηλώσεις,
Συµβολαιογραφική πράξη.

οι

υπεύθυνες

δηλώσεις

δεν

ισχύουν.

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Α, είναι και ο ιδιοκτήτης εδώ.
ΣΠΙΝΟΣ: Η συγκεκριµένη αγοραπωλησία αφορά, έξω από το 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο που δυο
φορές επί τετραετίας Κουτσούλη και άλλες δυο φορές εµείς πήγαµε να ρίξουµε
την άσφαλτο, επειδή η κατάσταση εκεί, δε χρειάζεται να τη περιγράψουµε , είναι χάλια και
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για τα όµβρια και για το πέρασµα, και τέσσερις φορές οι µηχανικοί και ο εργολάβος πήγαν
αυτόφορο. Έχουνε γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις, η τελευταία έγινε, θα σας τα πει και ο ίδιος
ο ∆ήµαρχος, παρουσία του ∆ηµάρχου και από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους συνιδιοκτήτες,
και το λέω και καταγράφεται , τους ιδιοκτήτες που έχουν τα άλλα κοµµάτια του ποσοστού
που είπαν στον κύριο ∆ήµαρχο και στους υπηρεσιακούς παράγοντες και στο Νίκο το
Μπασακίδη και σ’ εµένα, ότι παραιτούνται, αυτή τη στιγµή δε θέλουν…, απλώς κρατάνε τα
δικαιώµατά τους όπως σωστά αναφέρει η εισήγηση, να πληρωθεί ο κύριος ο ένας αυτός που
δηµιουργεί το πρόβληµα αυτό µε τα αυτόφορα που δεν αφήνει να ασφαλτοστρωθεί…
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …… να πληρωθεί … (δεν ακούγεται)
ΣΠΙΝΟΣ: Ναι σωστό, συγγνώµη για το ¨πρόβληµα¨, το πρόβληµα του αυτοφόρου εννοούσα.
Έχεις δίκιο.
Να πληρωθεί έτσι ώστε, αυτοί δε θα έχουν κανένα µα κανένα πρόβληµα και το λέω και
καταγράφεται, έτσι ώστε το συγκεκριµένο κοµµάτι να µπούνε οι εργολάβοι και να το
ασφαλτοστρώσουνε. Κύριε ∆ήµαρχε…
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σας , κύριε Παπαχρήστου θα πάρετε κι εσείς το λόγο. Είναι
υπάλληλος στην Περιφέρεια, είναι τεχνικός ο κ. Παπαχρήστου.
Θέλω να σας πω το εξής, έχω κουραστεί, έχω λάβει αλλεπάλληλα γράµµατα από το Σύλλογο
Γονέων και Κηδεµόνων του 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου, τα παιδιά δε µπορούν να πάνε στο
σχολείο, είναι µια λύση η οποία συµφωνήθηκε για αγορά δικαιωµάτων µε την αντικειµενική
αξία, να προχωρήσει να ασφαλτοστρώσουµε ένα δρόµο που µένουνε καµιά τριακοσαριά
άνθρωποι και πηγαίνουνε τριακόσια παιδιά στο σχολείο. Να κλείσει αυτό το θέµα.
Να πάρει το λόγο ο κύριος Παπαχρήστου να...
ΣΠΙΝΟΣ: ∆εν υπάρχει λόγος…
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Συµφωνούµε, η αγωνία µας είναι ότι είναι ένα εξ αδιαιρέτου τµήµα, τι
γίνεται µε τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες ρωτάµε. Η αγωνία µας είναι να

κατοχυρώσουµε …
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει υπάρξει συνεννόηση.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η προφορική δε λέει τίποτα ∆ήµαρχε. Τέλος πάντων έστω και έτσι, απλώς
καταθέτουµε την αγωνία µας …,για να µην… ∆εν έχουµε αντίρρηση αλλά
φοβόµαστε µη µας προκύψουνε προβλήµατα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τα χρήµατα σήµερα µε απόφασή µου έχουνε κρατηθεί στην Οικονοµική
Υπηρεσία για να δοθούν στον κύριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα.
Οµόφωνα.
ΣΠΙΝΟΣ: Θα ζητήσω από τον κύριο Παπαχρήστου µια παράκληση, τώρα πια που πάρθηκε η
απόφαση από το δηµοτικό συµβούλιο να µας αφήσετε άµεσα τις επόµενες µέρες να
µπούµε µέσα να ρίξουµε άσφαλτο….
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ: Έχουµε ήδη …… (δεν ακούγεται)
ΣΠΙΝΟΣ: Ωραία.
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη
του τα προαναφερόµενα, τη σχετική υπηρεσιακή εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή
διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ι. Εγκρίνει την απευθείας αγορά από το ∆ήµο Καλαµάτας των ιδανικών µεριδίων της
κας Σταµατελοπούλου – Παπαχρήστου Αγγελικής που αντιπροσωπεύουν
συνολική έκταση 319,65 µ2 και αφορούν σε ρυµοτοµούµενες ιδιοκτησίες, αντί
του ποσού των ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (89.000,00 €), για τη διάνοιξη
τµηµάτων των οδών Τριών Ναυάρχων – Χίου και Ιερολοχιτών του εγκεκριµένου
Σχεδίου Πόλης Καλαµάτας, σύµφωνα µε τους όρους, τις δεσµεύσεις και τα λοιπά
αναφερόµενα στην από 5-10-2009 εισήγηση του Τµήµατος Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού και Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής,
και για τους λόγους που αναφέρονται σ΄ αυτή.
ΙΙ. Εγκρίνει τη δαπάνη των ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ (89.000,00 €) για την
επίτευξη του παραπάνω σκοπού σε βάρος του Κ.Α. 40.7111.01 ¨Απαλλοτριώσεις
– Ρυµοτοµήσεις – ∆ιανοίξεις¨ του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους
2009.
ΙΙΙ. Εγκρίνει την κάλυψη από το ∆ήµο Καλαµάτας των συµβολαιογραφικών κ.λ.π.
εξόδων, σύµφωνα µε το νόµο, τα οποία θα βαρύνουν τον Κ.Α. 40.6111 του
δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2009.
ΙV.

Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή του σχετικού
συµβολαίου και τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Καρατζέας Ν. Παναγιώτης
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ΤΑ ΜΕΛΗ
1.

Αθανασόπουλος Κων/νος

2.

Γιαννακούλας Γρηγόριος

3.

Γουρδέας Ανδρέας

4.

∆ικαιουλάκος Βασίλειος

5.

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

6.

Ηλιόπουλος Ιωάννης

7.

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

8.

Καµβυσίδης Ιωάννης

9.

Κλείδωνας Θεοφάνης

10.

Κοσµόπουλος Βασίλειος
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11.

Κουδούνης Αργύριος

12.

Κουρκουτάς Γεώργιος

13.

Λαγανάκος Γεώργιος

14.

Μιχαλόπουλος Σωτήριος

15.

Μπάκας Ιωάννης

16.

Μπασακίδης Νικόλαος

17.

Οικονοµάκου Μαρία

18.

Παπαµικρούλης Παναγιώτης

19.

Πολίτης ∆ηµήτριος

20.

Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα, 21 Οκτωβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ
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