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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  08/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  082/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η  Μαρτίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο Αµφιθέατρο 

«Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην  8η/2011 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 8219/28-2-2011 πρόσκληση του κ. Αντιπροέδρου, η 

οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση – απόντος του Προέδρου του Σώµατος κ. Γουρδέα Ανδρέα, 

οποίος απουσιάζει για λόγους υγείας – ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ανδρεάκος 

Κωνσταντίνος ως Προεδρεύων αυτού και από τα υπόλοιπα τακτικά  µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Αναζίκος Ιωάννης, 4) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 7) Γκλεγκλές Ιωάννης, 8) 

∆ιασάκος Νικόλαος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Καραγιάννης Ανδρέας, 

12) Καρβέλης Γεώργιος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Μανδηλάρης Ιωάννης, 15) Μαρινάκης 

Σαράντος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) 

Μπεχράκης Σταµάτης, 20) Μπουζιάνης Παύλος, 21) Μπούρας Ιωάννης, 22) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 

23) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 24) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 25) Μωρακέας Σπυρίδων, 26) Νιάρχος 

Αναστάσιος, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 28) Ντίντα 

Παναγιώτα, 29) Οικονοµάκου Μαρία, 30) Πολίτης ∆ηµήτριος, 31) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 32) 

Ριζάς Χρήστος, 33) Στασινάκης ∆ιονύσης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 86 απόφαση), 34) 

Στασινόπουλος Στυλιανός, 35) Φαββατάς ∆ηµήτριος, 36) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθµ. 82 απόφαση)  και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.     
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∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 

Βασίλειος  και 2) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αµαλία λόγω προβλήµατος υγείας.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων: 1) Καλαµάτας κα Λιακουνάκου Βενετία και 2) Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος.  

 

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεµισίας 

κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαίας κ. ∆ουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώµατος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 

4) Πηδήµατος κ. Κάργας Γεώργιος, 5) Μικροµάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος, 6) Μ. 

Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 7) Θουρίας κα Λιάππα Χρυσή, 8) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαµας 

Στυλιανός, 9) Αντικαλάµου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 10) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 11) 

Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 12) Σπερχογείας κ. Περρωτής 

Παναγιώτης, 13) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος,  14) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, 15) Αµφείας 

κ. Φαββατάς Γεώργιος και 16) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πολιανής κ. Κοροµηλάς 

Παναγιώτης, 2) Άριος κ. Μπρούµας Αθανάσιος, 3) Άνθειας κ. Πετρούλιας Περικλής και 4) 

Αριοχωρίου κ. Σκούρας Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος, 3) Αγρίλου κ. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, 4) Βροµόβρυσης 

κ. Καµαρινόπουλος Βασίλειος, 5) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης, 6) Άµµου κ. 

Κοσµόπουλος Νικόλαος, 7) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα, 8) Καρβελίου κ. Μαραβάς 

∆ηµήτριος, 9) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 10) Σταµατινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 

11) Νέδουσας κ. Σούµπλης Κων/νος,  

ενώ δεν παραβρίσκεται ο Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ανεµόµυλου κ. Μαθιός Νικόλαος.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Προεδρεύων του Σώµατος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Προεδρεύοντα της Συνεδρίασης για συζήτηση το 1ο θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο : 

 Καθορισµός Αυτοτελών Οικισµών ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής µε την υπ’ αριθ. 3/2011 απόφασή της εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την οριοθέτηση 
αυτοτελών οικισµών του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως αυτοί καταγράφονται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 
4539/7-2-2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας και στο 
πρακτικό της επιτροπής καθορισµού αυτοτελών οικισµών ∆ήµου Καλαµάτας, τα οποία ήταν στο 
φάκελο για ενηµέρωση των µελών του Σώµατος, προσθέτοντας σε αυτούς και τον οικισµό 
¨Βετσάδες¨ στην Τοπική Κοινότητα Θουρίας, της ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας, για τον οποίο, πριν 
ληφθεί τελική απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα γίνει έλεγχος από την αρµόδια επιτροπή 
εάν πληροί τις προϋποθέσεις ορισµού αυτού ως αυτοτελούς οικισµού. 
 
 
Η εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ριζά, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξήχθη επί του 
θέµατος, έχουν ως εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι κυρίες και κύριοι από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας της Ελλάδος κάθε δέκα χρόνια, στις αρχές της δεκαετίας καταγράφονται – 

απογράφονται οι οικισµοί και τα οικιστικά σύνολα. Απογράφονται επίσης και οι κάτοικοι των 
περιοχών. Ένας από τους λόγους που είµαστε εδώ απόψε είναι ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας µε εντολή 
που πήρε από την Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας όφειλε να απογράψει τους 
οικισµούς. Και όταν λέµε οικισµούς εννοούµε οικιστικά σύνολα δέκα νοικοκυριών που ευρίσκονται 
εκτός σχεδίου και που κάθε σπίτι το ένα από το άλλο, το κάθε νοικοκυριό απέχουν περίπου 200 
µέτρα. Αυτή λοιπόν η οικιστική ενότητα έτσι όπως την περιέγραψα θα πρέπει να απογραφεί και να 
πάρει και ένα όνοµα αφενός και αφετέρου πάλι εκτός σχεδίου όταν βρίσκεται κοντά σε σχέδιο 
πόλεως µπορεί να αποτελέσει µία οικιστική ενότητα ένα σύνολο οικοδοµών, νοικοκυριών τα οποία 
απέχει από το άλλο χίλια µέτρα. Άρα λοιπόν έχουµε δύο όρους. 

Είπα ότι αυτό γίνεται για να καταγραφεί ο οικοδοµικός πλούτος της χώρας, το µέγεθος, η σύνθεση 
αλλά και η δηµογραφική τάση και του οικισµού αλλά και των οικιστικών συνόλων. Και επίσης είναι 
αρκετά σπουδαίο γιατί µέσα απ’ αυτή την απογραφή των οικισµών έτσι όπως τους προανέφερα, 
δηµιουργείται µία ταυτότητα στον οικισµό που αυτή η ταυτότητα µας δίνει το δικαίωµα, το κλειδί 
ας το πούµε, αύριο να διεκδικηθούν κάποια έργα υποδοµών και να υπάρχει ένα ονοµατεπώνυµο σ’ 
αυτόν τον οικισµό και αργότερα αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις θα µπορούσε και να 
πολεοδοµηθεί, όχι µε αυτή την διαδικασία αλλά θα είναι σαν πρωτόλεια εργασία. 

Γι’ αυτό λοιπόν όταν πήραµε αυτή την εντολή, µε εντολή του ∆ηµάρχου έστειλα ένα έγγραφο την 
25/1/2011 προς τους αρµόδιους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου Καλαµάτας και στους Προέδρους των 
Τοπικών ∆ιαµερισµάτων και Κοινοτήτων του ∆ήµου Καλαµάτας, τους ανέφερα αυτά τα πράγµατα 
και τους παρακάλεσα εντός πέντε ηµερών να µας προτείνουνε αυτοτελείς οικισµούς προς 
χαρακτηρισµό ή κατάργησή τους και τους ανέφερα ποια ακριβώς θα πρέπει να είναι τα στοιχεία 
που θα πρέπει να έχουν. Υπήρχε δε µε εντολή ∆ηµάρχου µια επιτροπή η οποία θα παραλάµβανε 
αυτό το υλικό, αυτές τις αποφάσεις των προέδρων των Κοινοτήτων και θα ελέγχονταν από µία 
ειδική οµάδα του ∆ήµου Καλαµάτας αποτελούµενη από έναν τεχνικό και από έναν διοικητικό. Όπερ 
και εγέννετο. Πραγµατικά έγιναν αυτές οι διαβουλεύσεις, έγινε και στην Καλαµάτα έγιναν και σε 
όλες τις πρωτεύουσες των τέως ∆ήµων, προσήλθαν οι πρόεδροι και µας έδωσαν κάποιους 
οικισµούς τους οποίους και περάσαµε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και µάλιστα οµόφωνα. 
Άρα λοιπόν το θέµα έρχεται οµόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 

ΡΙΖΑΣ: 



Συνεδρίαση :08/2011                                Πέµπτη 3 / 3 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ  082/2011 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

Κύριοι συνάδελφοι έγινε µία σπουδαία δουλειά πραγµατικά, απογράφησαν όλοι αυτοί οι οικισµοί. 
Μέσα στην απόφαση αυτή υπάρχουν και 5 – 6 οικισµοί οι οποίοι είχαν απογραφεί από την 
προηγούµενη δεκαετία και παρακαλώ πολύ το Σώµα να τους εξαιρέσει. Στο µεταξύ το µήνα αυτό 
µέχρι να γίνει το σηµερινό Συµβούλιο υπήρξαν και κάποιοι οικισµοί που συµπληρωµατικά µας 
ήρθαν. 

Θα σας αναγνώσω τους συµπληρωµατικούς οικισµούς.  
 
«Σε συνέχεια του καθορισµού των οικισµών στα όρια του ∆ήµου Καλαµάτας ενόψει της απογραφής 
του 2011 προτείνονται επιπλέον οι οικισµοί «Βετσάδες» στα όρια της ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας 
καθώς επίσης οι οικισµοί «Πατσά» και «Λιόφυτα» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεϊκων του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Και επίσης από την κοινότητα του Ασπροχώµατος «Ηλιόπουλου» ή «Καγκαρέικα», 
«∆ηµητρακόπουλου» στη θέση Λαγκάδα, «Ρωµέικα», «Καµπουγέρη – Αθανασόπουλου» και «Άγιος. 
Παντελεήµων». 
 
Άρα λοιπόν µε αυτά τα ονόµατα των οικισµών που ανέγνωσα και µε αυτά τα οποία υπάρχουν στην 
πρόταση εδώ η οποία έχει ψηφισθεί όπως είπα οµόφωνα από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 
έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, θα πρέπει να αφαιρέσω του οικισµούς που υπάρχουνε ήδη σε 
προηγούµενο Φύλλο Αυτοτελών Οικισµών για να γραφεί στα πρακτικά: 
«Μενινά», «Προφήτης Ηλίας», «Κουταλά», «Μπουρνιά», «Θεοτόκος ή Κάτω Χώρα» στη Τοπική 
Κοινότητα Αρτεµισίας και «Αγία Μαρίνα (κατασκηνώσεις)» στη Τοπική Κοινότητα Λαδά. 
 
Κύριοι συνάδελφοι είµαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Φυσικά θα πρέπει να σας πω για να 
προλάβω κάποιες ερωτήσεις ότι µέσα από το άρθρο 83 που αναφέρεται στον ¨Καλλικράτη¨ για τις 
αρµοδιότητες του συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας δεν υπάρχει η προϋπόθεση απόφασης 
γιατί είχα µια συζήτηση µε τον επικεφαλή τον κ. Μπρεδήµα και µου είπε ότι δεν έχει παρθεί 
απόφαση. ∆εν υπάρχει λοιπόν ανάγκη για λήψη απόφασης, διάβασα µε προσοχή όλα, αλλά εµείς το 
κάναµε διότι όπως σας είπα εµείς στείλαµε και έγγραφο και έγινε και διαβούλευση. Άρα λοιπόν 
είµαστε εδώ, αποδεχόµαστε αυτούς τους οικισµούς και επίσης εάν κάποιος πρόεδρος από τους 
παριστάµενους κυρίους θέλει να προτείνω κάποιον οικισµό, η επιτροπή αύριο κιόλας θα πάει, θα 
ελέγξει και µετά θα έρθει η δεύτερη επιτροπή από τη Γενική Γραµµατεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 
να ελέγξει αυτά τα οποία εµείς τους δίνουµε. Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ερωτήσεις. 

 
Αυτή είναι µια απογραφή των οικισµών. ∆εν σηµαίνει και διορθώστε µε εάν 
απαντάω λάθος, ότι οι περιοχές αυτές που εντάσσονται και ονοµάζονται οικισµοί 

αποκτούν το δικαίωµα για δίκτυο ύδρευσης, για δίκτυο αποχέτευσης, για δίκτυο δηµοτικού 
φωτισµού, απλά παραµένουν ως έχουν και δεν αποκτάνε κανένα δικαίωµα περισσότερο. ∆ηλαδή να 
αναγνωριστούν σαν πραγµατικοί οικισµοί και η ∆ΕΥΑΚ να τρέξει κατευθείαν επειδή είναι εκεί πέρα 
και αναγνωρίζονται σήµερα να τους πάει αγωγό ύδρευσης, αγωγό αποχέτευσης, να τους πάει 
δηµοτικό φωτισµό. Αυτό προβλέπεται από τον νόµο και απλά αναγνωρίζεται ότι είναι µια απογραφή 
του Υπουργείου, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.  
Αυτό να ακουστεί για να µην πιστέψουν κάποιοι ότι αυτόµατα οικοπεδοποιούµε κάποιους οικισµούς 
και πέριξ αυτών. 

 
Να ρωτήσω κε Αντιδήµαρχε στους οικισµούς «Παλιά Βροµόβρυση» και «Πελεκητό» 
γράφετε δίπλα «αναφέρεται Φ.Α.Ο.». Τι είναι αυτό; 

 
ΡΙΖΑΣ: Ότι υπάρχει στο φύλλο απογραφής οικισµών.  
 
ΜΠΟΥΡΑΣ: Μα δεν το είπατε τώρα ότι υπάρχει, δεν είπατε «Πελεκητό» και «Παλιά Βροµόβρυση». 
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΟΥΡΑΣ: 
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(Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αρτεµισίας): 
Κε Πρόεδρε µία διευκρίνιση θέλω να µας κάνει ο κ. Ριζάς για τη «Θεοτόκο» και την 

«Κάτω Χώρα» στην Αρτεµισία. Αυτή η επέκταση του οικισµού µας στη «Θεοτόκο» και η 
αναγνώριση της «Κάτω Χώρας» που ήταν το παλιό χωριό, έχει γίνει µε διάταγµα του ΄85; Κάτι 
είπατε σχετικά µε αυτό. 
Ο «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» ή «Αµπέλια» ενώ είναι ένας οικισµός ο οποίος υφίσταται, δεν είχε 
καταγραφεί στην τελευταία απογραφή που είχε γίνει οπότε και τον προτείνουµε. Για τη δεύτερη 
ενότητα «Θεοτόκος - Κάτω Χώρα» αυτό που γνωρίζω είναι ότι µε διάταγµα του ’85 ο οικισµός έχει 
επεκταθεί µέχρι και τη «Θεοτόκο» και η «Κάτω Χώρα» ήταν το παλιό χωριό οπότε υπάρχει εκ των 
πραγµάτων ως οικισµός, αυτοδίκαια. 

 
Είναι εντυπωσιακός ο αριθµός των οικισµών που γεννηθήκανε µέσα σε µια δεκαετία. 
∆ηλαδή µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 3 του ΦΕΚ που είχατε φωτοτυπία, ορίζουµε 

αυτές τις ενότητες ως οικισµούς; ∆ηλαδή πραγµατικά έχουνε τις προϋποθέσεις αυτές; ∆ηλαδή 
έχουµε γέννηση τόσου µεγάλου αριθµού οικισµών µέσα σε δέκα χρόνια; Αυτό έχει συµβεί; 

 
(Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας): 
Υπάρχει µία περιοχή, πιθανόν από παράληψη δική µου να µην την πρότεινα, είναι 

η περιοχή στη ∆ιασπορά από του Μπουγά, τα έπιπλα Μαυρέα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε Αντιδήµαρχε έχετε το λόγο για απαντήσεις. 

 
Να απαντήσω στον συνάδελφο κ. Μωρακέα. Ναι, έτσι είναι, πραγµατικά υπάρχει µια 
πληθώρα οικιστικών συνόλων µε βάση την απόφαση και τις προδιαγραφές. Και εγώ 

εντυπωσιάστηκα, είναι εβδοµήντα και. 
Στην κα Βασιλάκη. Έχω εδώ το ΦΑΟ, δηλαδή το Φύλλο Αυτοτελών Οικισµών της δεκαετίας του 
2000 που αναγράφονται για την κοινότητά σας δύο οικισµοί. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να 
επαναληφθεί όπως τα βάλαµε. 
 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Υπάρχει επέκταση του οικισµού µας µέχρι και τη «Θεοτόκο». 
 
ΡΙΖΑΣ: «Ή Θεοτόκος». Υπάρχει ήδη. 

 
Ακούστε, δεν είναι αυτοτελής οικισµός, είναι επέκταση του οικισµού της Αρτεµισίας 
µέχρι τη «Θεοτόκο» και η «Κάτω Χώρα» υπάρχει αυτοτελώς. 

 
ΡΙΖΑΣ: Άρα θεωρείτε δηλαδή ότι η «Κάτω Χώρα» είναι έξω από τον οικισµό; 
  
ΒΑΣΙΛΑΚΗ: Από τον οικισµό εκεί ναι. Είναι το παλιό χωριό. 
 
ΡΙΖΑΣ: Άρα λέτε εσείς ότι σωστά το βάλατε. 

 
Ναι. Η επέκταση έχει γίνει µέχρι και την «Θεοτόκο» και αυτοτελώς υπάρχει το παλιά 
χωριό, η «Κάτω χώρα». Και προτείνεται µόνο «Αγ. Ιωάννης Θεολόγος» ή «Αµπέλια». 

 
Επίσης να απαντήσω στον κ. Νταγιόπουλο ότι οπωσδήποτε είναι ένα προτέρηµα να 
υπάρχουν αυτοί οι οικισµοί γιατί αποκτούν ένα ονοµατεπώνυµο. ∆ηλαδή ένα δηµόσιο έργο 

που θα γίνει είναι πολύ ποιο εύκολο να υπάρξει – θα µου επιτρέψετε τον όρο – η πολιτική πίεση 
αλλά ουσιαστικά και η οντότητα του οικισµού για να γίνει ένα έργο υποδοµής. Το καταλαβαίνετε 
αυτό. Άρα λοιπόν υπάρχουν προτερήµατα αφενός και αφετέρου σε ότι αφορά τα πολεοδοµικά, 
είναι απαραίτητο στοιχείο για να γίνει αύριο οικιστικό σύνολο σύµφωνα µε την πολεοδοµία µε 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ: 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ 

ΡΙΖΑΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΡΙΖΑΣ: 
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κάποιες προϋποθέσεις. Άρα λοιπόν σωστά κάνουµε και το φτιάχνουµε γιατί αργότερα µπορεί να 
οριοθετηθεί οικιστικά και πολεοδοµικά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κε Μπρεδήµα. 
 
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Θα µιλήσω δια ολίγο και θα δώσω τον λόγο στον κ. Φαββατά. 

 
Προηγουµένως σας είπα για µία περιοχή και σας παρακαλώ να την προσθέσετε. 
Είναι η περιοχή από τα Εκπαιδευτήρια του Μπουγά και γύρω – γύρω στου 

Μαυρέα. ∆ιασπορά. 
 
Στο συµπληρωµατικό έγγραφο λοιπόν µας καταθέτει η Πρόεδρος της Καλαµάτας να 
συµπεριληφθεί και η περιοχή γύρω από τα έπιπλα Μαυρέα στην περιοχή της Καλαµάτας. 

 
∆ύο λόγια θα ήθελα να πω. 
Το θέµα έχει δύο όψεις. Η µία είναι η όψη η τυπική λόγω της απογραφής η οποία 

γίνεται και ουσιαστική είναι ότι εάν έχουν συµπεριληφθεί µέσα και οι υπάρχοντες οικισµοί. Και 
βεβαίως και ο κ. Νταγιόπουλος το είπε «µην νοµίσουνε εδώ πέρα ο οποιοσδήποτε ότι επειδή έγινε 
αυτή η αναφορά του οικισµού, από την άλλη µέρα θα πάει να βάλει ή φως ή νερό».  

Και η επισήµανση επίσης ότι τα τοπικά συµβούλια δεν είχαν κληθεί και δεν είχαν ενηµερωθεί σε 
όλα. Και βεβαίως τώρα δεν θέλω να ξύσω πληγές ούτε να έχουµε τον τρίτο Μεσσηνιακό πόλεµο 
εδώ, έγιναν σε πολλά µέρη αυτές τις παραλήψεις. Αυτό λοιπόν αφορά και σας ότι θα πρέπει του 
λοιπού να ενηµερώνετε έγκαιρα αλλά απευθύνουµε και στους λοιπούς προέδρους και τα µέλη των 
τοπικών ότι θα πρέπει να συνεργάζονται µε τον ∆ήµο και όταν λαµβάνετε το χαρτί και λέει ο ∆ήµος 
εντός πέντε ηµερών, θα παρακαλούσαµε όλοι να απαντάτε διότι εάν δεν απαντάτε δυσχεραίνετε 
και το έργο του ∆ήµου, δυσχεραίνετε και το έργο το δικό µας. 

Με τις επισηµάνσεις αυτές κλείνω και δίνω το λόγο στον συνάδελφο κ. Φαββατά. 
 
Από τη µεριά µας θέλουµε να επισηµάνουµε ότι αυτή η δουλειά είναι πρόχειρη. ∆εν 
τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 83 και στο άρθρο 84, δηλαδή 

αποφάσεις τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων. 

Για τη δηµοτική ενότητα της Θουρίας δεν λάβατε υπόψη σας ότι υπάρχει σχεδόν στο τελευταίο 
στάδιο το ΣΧΟΑΠ, είναι σχεδόν έτοιµο για να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από 
κει και µετά υπάρχει µεγάλη συµµετοχή από τις κοινότητες για τους οικισµούς. Πιστεύουµε ότι δεν 
τηρήθηκε ο νόµος, αυτά που προβλέπει. Παρόλα αυτά όπου υπάρχουν αποφάσεις τοπικών 
συµβουλίων, θα ψηφίσουµε  ¨ναι¨, όπου δεν υπάρχουν θα ψηφίσουµε ¨λευκό¨.  

 
Ειλικρινά η δουλειά η οποία έγινε από την υπηρεσία και συγκεκριµένα από τον κ. Στάθη 
Αγγελόπουλο και από τον κ. Βεργινάδη ήταν εξαιρετική. Ο κ. Βεργινάδης έχει αποτυπώσει 

όλους τους οικισµούς πράγµα το οποίο δεν απαιτείτο. Τους αποτύπωσε όλους και τους έχουµε σαν 
συνηµµένα για να αποδείξουµε πόσο σοβαρή δουλειά έγινε. Με ενδελέχεια και πραγµατικά 
ερχόντουσαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων και από κοινού συζητούσαν για το συγκεκριµένο θέµα 
που δεν υπήρχε κανένας λόγος. Το πρώτο. 

Το δεύτερο. Τι άλλο µπορούσα να κάνω εγώ κύριε συνάδελφε όταν στέλνω αυτό το χαρτί έγκαιρα, 
25/1/2011, σας το ανάγνωσα, τι θα πρέπει να είµαι εγώ χωροφύλακας να κυνηγάω τον κάθε 
πρόεδρο να έρθει; Του λέω «απάντα σε πέντε µέρες». Από τη στιγµή που δεν απαντάει σε πέντε 
µέρες που όπως είπα µε βάση το άρθρο 83 του ¨Καλλικράτη¨ δεν οφείλετο να γίνει απόφαση και 
το καταθέτω αυτό και πέστε µου, έχω εδώ τον ¨Καλλικράτη¨ το άρθρο 83, που θα µπορούσε να 
πάει.  

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ: 

ΡΙΖΑΣ: 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 
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Άρα λοιπόν έγινε µια εξαιρετική δουλειά, µια δουλειά επιστηµονικού επιπέδου, έγινε ότι όφειλε να 
κάνει η ∆ηµοτική Αρχή, πλειοψηφία για την ενηµέρωση των δηµοτών µε διαβουλεύσεις και µε 
έγγραφα. Το εάν δεν απάντησαν δεν µε ενδιαφέρει. Και πάλι σας είπα εκ περισσού. 

Σε ότι αφορά δε το ΣΧΟΑΠ, λήφθηκε υπόψη. Μπήκαν µέσα στον ΣΧΟΑΠ δύο οικισµοί. 
 
Να βοηθήσω στην κουβέντα.  
Αυτό που λέει ο κ. Ριζάς έχει δίκιο. Κάλεσε τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες 

¨να εκφέρουν γνώµη¨. Γνώµη ζητάει ο νόµος όχι απόφαση. Γνωµοδότηση. Εάν οι τοπικές και 
δηµοτικές κοινότητες δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεδριάσουνε ποτέ, τι θα κάνουµε, δεν θα το 
περάσουµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο; Είναι σαφέστατο, νοµίζω έχει τηρηθεί η διαδικασία, είναι 
άψογη και δεν συντρέχει λόγος να µην ψηφίσουµε ακόµη και εκεί που δεν υπάρχει γνώµη των 
κοινοτήτων. Ευχαριστώ. 

 
Κε Ηλιόπουλε επειδή δεν είναι ο κ. Μπρεδήµας εδώ, ο κ. Μπρεδήµας το έβαλε και 
µάλιστα έκανε µια έτσι πρόταση στους αγαπητούς συναδέλφους ότι πρέπει άµεσα 

να συνεργάζονται µε τα θέµατα του ∆ήµου. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει πρόβληµα.  
∆ευτερολογία. Κε Φαββατά. 

 
Θα ήθελα να πω το εξής: Ο κύριος εισηγητής φάσκει και αντιφάσκει. Από τη µια λέει 
δεν χρειάζεται το τοπικό συµβούλιο ή η δηµοτική κοινότητα, από την άλλη έστειλε 

έγγραφο και ζητάει την άποψή τους. Πρώτον. 

∆εύτερον. Το θέµα του ΣΧΟΑΠ. ∆εν το λάβατε υπόψη σας κε Ριζά διότι ο ∆ήµος Θουρίας έχει κάνει 
ΣΧΟΑΠ, είναι στο τελευταίο στάδιο, την περιοχή του Αγίου Ιωάννη που την έχετε εσείς για οικισµό 
την προτείνει για δεύτερη κατοικία. Εσείς δεν το λάβατε υπόψη σας. 

Και στο άρθρο 83 εάν το διαβάσετε προσεκτικά, στο (γ) θα δείτε ότι χρειάζεται την απόφαση του 
τοπικού συµβουλίου κα στο 84 χρειάζεται του κοινοτικού συµβουλίου. Γι’ αυτό καταλήγουµε σ’ 
αυτό που είπαµε από την αρχή και ζητάµε όταν χρειάζεται απόφαση του τοπικού συµβουλίου να 
υπάρχει µέσα στον φάκελο και η απόφαση του τοπικού συµβουλίου. 

Και επαναλαµβάνω για το ΣΧΟΑΠ το οποίο είναι στο τελευταίο στάδιο στον πρώην ∆ήµο Θουρίας, 
δεν το έχει λάβει καθόλου υπόψη του. 

 
(Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μ. Μαντίνειας): 
Όταν θέλετε αποφάσεις από τα τοπικά συµβούλια να µας λέτε «πάρτε απόφαση γι’ 

αυτό» και να µην λέτε «τη γνώµη του τοπικού συµβουλίου». 
 
Κλείνω µε µια κουβέντα λέγοντας εγώ τη γνώµη τους ζήτησα, δεν ζήτησα απόφαση διότι 
µε βάση το νόµο δεν ζητείται απόφαση. ∆εν υπάρχει µέσα στο άρθρο 83. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Η γνώµη πως εκφράζεται; 

 
Η γνώµη είναι η πρόταση σε διαβούλευση. «Προτείνω αυτό» και µετά η επιτροπή έρχεται 
και κρίνει εάν ανταποκρίνεται στα κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία. 
 
Για να καταλάβω. Ο κύριος εισηγητής ζήτησε τη γνώµη. Η γνώµη αυτή δεν πρέπει να 
είναι γραπτώς; Υπάρχει γραπτή; 

 
Μια δήλωση να κάνουµε. Συµφωνούµε όπου υπάρχουν πρακτικά και 
γνωµοδοτήσεις – αποφάσεις ¨ναι¨. Όπου δεν υπάρχουν εµείς ψηφίζουµε ¨λευκό¨ 

για να σας διευκολύνουµε και να µάθετε την επόµενη φορά να έχετε αποφάσεις σε όλα. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΛΙΑΚΕΑΣ 

ΡΙΖΑΣ: 

ΡΙΖΑΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: 
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ΝΙΑΡΧΟΣ: Συµφωνούµε µε την εισήγηση. 
 
  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του 
τα προαναφερόµενα, το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ 
τάσσονται όλοι οι παρόντες σύµβουλοι, οι Πρόεδροι Συµβουλίων ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων 
και οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός των περιπτώσεων που δεν υπάρχουν αποφάσεις 
Συµβουλίων ∆ηµοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων οπότε οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ δηλώνουν ΛΕΥΚΟ, απόντων δε των συµβούλων 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Καθορίζει τους αυτοτελείς οικισµούς σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 3/2011 απόφαση – 
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  όπως τελικά διαµορφώθηκε µε προτάσεις του 
Αντιδηµάρχου κ. Ριζά και µελών του Σώµατος, ως εξής:  
 

1. Στην ∆ηµοτική Ενότητα Θουρίας (πρώην ∆ήµος Θουρίας). 
    

∆ηµοτική  Κοινότητα  Θουρίας     α)  Θέση Βετσάδες. 

 

∆ηµοτική  Κοινότητα  Αµφείας     α)  Θέση Αγ. Ιωάννης. 

                                                        β)     ¨     Άσυλο    

            

2. Στην ∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών  ( πρώην ∆ήµος Αρφαρών). 
      

∆ηµοτική Κοινότητα Πλατέος       α) Θέση Βαρκά 

                                                      β)    ¨     Ράχες 

                                                      γ)    ¨     ∆ηµοτικός δρόµος προς Βαλύρα 

     

∆ηµοτική Κοινότητα Πηδήµατος   α)    ¨     Παναγόραχη 

                                                              β)   ¨      Πέρα Μεριά                       

     

∆ηµοτική Κοινότητα Βελανιδάς    α)   ¨      Συρρόκα 

    

 

3. Στην ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµάτας (πρώην ∆ήµος Καλαµάτας). 
     

∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας   α)  Θέση   Παναγίτσα 

                                                              β)     ¨        Μενινά (έχει προωθηθεί η διαδικασία) 

                                                              γ)     ¨        Μενινά στα όρια µε το Καρβέλι υπάρχει  

                                            συγκρότηµα κατοικιών που δικαιολογεί  

        τη δηµιουργία οικισµού. 

                 δ)      ¨       Καλιθέα – Κούρτη Ράχη 

             ε)      ¨       Φιλοθέη 

            στ)     ¨       Άγιος Φανούριος 

                      ζ)      ¨       Μιχαλέϊκα  

             η)     ¨        Μονή Προφήτη Ιωήλ 

             θ)      ¨       Πλακωτά 

             ι)      ¨        Παλιάµπελα 

             κ)     ¨        Από τα Γιανιτσάνικα µέχρι το σκουπιδότοπο 

  λ)     ¨        Από την Περιβολακίων µέχρι τον Άγ.∆ηµήτριο Μπιλινών 

             µ)     ¨       Εκπαιδευτήρια Παναγιωτόπουλου 
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                                                             ν)      ¨       Άγιοι Πάντες  

             ξ)      ¨      Κοκκινόραχη   

                                                             ο)     ¨       Στο δρόµο προς Γιάννιτσα, περιοχή Αγριόµατα 

             π)     ¨       Από Καρέλια (Λακωνικής) µέχρι την οδό Ναυαρίνου  

             ρ)     ¨       Από Σίτο (Αθηνών) µέχρι το µηχανοστάσιο του ΟΣΕ 

             σ)     ¨      Κάτω από το µηχανοστάσιο του ΟΣΕ και δυτικά µέχρι την 

                οδό  Κωστοπούλου (περιοχή Αγίας Κυριακής) 

                                                              τ)     ¨      ∆ιασπορά  (έπιπλα Μαυρέα) 

 

      ∆ηµοτική Κοινότητα Βέργας         α)     ¨      Άγιος Ραφαήλ 

                                β)    ¨       Αργύρη  

               γ)    ¨      Κάτω παλιό χωριό 

                                                              δ)   ¨       Άνω παλιό χωριό 

                                                              ε)   ¨       Κουκουτσέϊκα – Αγριόµατα  

            στ)   ¨       Μπαζάνη Ράχη 

             ζ)    ¨       Μούσγα – Λυκοτρύχι 

             η)   ¨        Πάνω – κάτω  Λείπια  

                         θ)   ¨        Μπαµπακιά – Καλύβια 

                                                              ι)   ¨         Αγροσυκιά – Τσεµπρένινα 

             κ)   ¨        Ρητό 

                                                             λ)   ¨         Λουριά – Βαρκούλα  

                                                             µ)   ¨        Λιθάρι – Μουρτίτσα 

                                                             ν)   ¨        Πάνω Γαλάρι – Καµπινάρι 

                                                             ξ)   ¨        Τσεµπρέλιοβα 

                                                             ο)   ¨        Ασβοντίτσα 

                                                             π)   ¨        Μπάρδος 

                                                             ρ)   ¨        Μπουσκλή – Αβόρνα  

 

∆ηµοτική Κοινότητα Αρτεµισίας    α)    ¨     Άγ. Ιωάννης Θεολόγος ή Αµπέλια  

                       

∆ηµοτική Κοινότητα Ελαιοχωρίου   α)  ¨   Ταϋγέτη  

                β)  ¨   ∆ενδρά 

                            γ)  ¨   Σταυρός 

                                                                δ)  ¨    Κλένεβο 

                                                                ε)   ¨   Πραστέϊκο 

     

∆ηµοτική Κοινότητα Καρβελίου      α)  θέση   Μπακέϊκα 

                                                                β)      ¨      Οµπλίτσα 

                                                                γ)      ¨      Ξερολαχίδα                         

    

∆ηµοτική Κοινότητα Αντικαλάµου   α)    ¨        Γουλίσµατα  

     

∆ηµοτική Κοινότητα Μικρά Μαντίνεια α)  ¨      Αλιµονέϊκα 

                                                                      β)   ¨      ΖουζουλέΙκα  

    

∆ηµοτική Κοινότητα Λαδά                α)  ¨      Σιλίµποβες – Άγιος Βασίλης 

                 β)  ¨     Τουριστικό  

                                                                 γ)   ¨     Άγιος Νικόλαος – Μαντρέα 

 

∆ηµοτική Κοινότητα Ασπροχώµατος α)  ¨      Ηλιόπουλου ή Καγκαρέϊκα 

                 β)  ¨      ∆ηµητρακοπούλου θέση Λαγκάδα 

     γ)   ¨       Ρωµέικα 

                                                                 δ)    ¨     Καµπουγέρη – Αθανασόπουλου 

     ε)    ¨     Αγ. Παντελεήµων 
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∆ηµοτική  Κοινότητα  Λεΐκων           α)   ¨     Πατσά 

     β)   ¨     Λιόφυτα 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρεάκος Κωνσταντίνος   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  7. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  10. Καραγιάννης Ανδρέας 

  11. Καρβέλης Γεώργιος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  14. Μαρινάκης Σαράντος 

  15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  16. Μπάκας Ιωάννης  

  17. Μπασακίδης Νικόλαος 

  18. Μπεχράκης Σταµάτης 

  19. Μπουζιάνης Παύλος 

  20. Μπούρας Ιωάννης 

  21. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  22. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  23. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  24. Μωρακέας Σπυρίδων 

  25. Νιάρχος Αναστάσιος 

  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  27. Ντίντα Παναγιώτα 

  28. Οικονοµάκου Μαρία  

  29. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  30. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
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  31. Ριζάς Χρήστος 

  32. Στασινάκης ∆ιονύσης  

  33. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  34. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  35. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ         
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

  1. Λιακουνάκου Βενετία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

  2. Χειλάς Γεώργιος (ΒΕΡΓΑΣ) 

  
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ          

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
  1. Βασιλάκη Γεωργία  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

  2. ∆ουρδουνάς Αργύριος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 

  3. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 

  4. Κάργας Γεώργιος (ΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ)  

  5. Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος 
(ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 

  6. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 

  7. Λιάππα Χρυσή (ΘΟΥΡΙΑΣ) 

  8. Μάλαµας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 

  9. Μανωλόπουλος Παναγιώτης (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 

  10. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 

  11. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
(ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

  12. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ) 

  13. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ) 

  14. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ) 

  15. Φαββατάς Γεώργιος (ΑΜΦΕΙΑΣ) 

  16. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 

  
ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

  2. Γκρέτσας Γεώργιος (ΑΛΩΝΙΩΝ) 

  3. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

  4. Καµαρινόπουλος Βασίλειος (ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ) 

  5. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης (ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ)  

  6. Κοσµόπουλος Νικόλαος (ΑΜΜΟΥ)  
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  7. Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα (ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ)  

  8. Μαραβάς ∆ηµήτριος (ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ) 

  9. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

  10. Μωραγιάννης Ιωάννης (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

  11. Σούµπλης Κων/νος (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14  Μαρτίου  2011 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ  
 

 


