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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   22/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   188/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 23η  Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:10, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 22η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 19497/18-05-2018 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.:    

1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Νιάρχος Αναστάσιος, 4) Φάβας Γεώργιος 

(προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 183 απόφαση) και 5) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην 

υπ’ αριθμ. 190 απόφαση). 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 

2) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Μπούχαλης Δημήτριος. 

 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης, Γυφτέας Ηλίας και Αντωνόπουλος Μιχαήλ (προσέλευση στην υπ’ 

αριθμ. 183 απόφαση), οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους 

κ.κ. Δημόπουλο Δημήτριο, Μπούχαλη Δημήτριο και Μπεχράκη Σταμάτη αντίστοιχα. 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Συνέχιση υποτροφιών και χορήγηση νέων, για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, 
από το κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις από 17-5-2017 εισηγήσεις του 
Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, 
καθώς και στα συνημμένα σε αυτές πρακτικά της τριμελούς επιτροπής για τη συνέχιση 
υποτροφιών και τη χορήγηση νέων, που ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση 
του Σώματος, έχουν ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: Συνέχιση της χορηγίας υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 κληροδοτήματος 

«Λυκούργου Σκιά» 

Σχετ.: Το από 30.04.2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτρόφων 

κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» (αριθμ. Πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 

17116/02.05.2018) 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1. τις διατάξεις του Α. Ν. 2039/1939, 

2. τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, 

3. την 14763/23.12.1999 δημόσια διαθήκη του διαθέτη Λυκούργου Σκιά, 

4. την υπ’ αριθμ. 566/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αποτελεί την Διοικούσα – 

Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτημάτων για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος οικ. έτους 2018, όπως αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό 

πρωτ.323731/18.01.2018 (ΑΔΑ: 7Δ9ΛΟΡ1Φ-Λ5Κ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών,  

5. την υπ’αριθμ. 114/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των πιστώσεων 

του Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» οικονομικού έτους 2018 και  

6. το από 30.04.2018 (αριθμ. Πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 17116/02.05.2018) πρακτικό της 

τριμελούς επιτροπής η οποία συνεστήθη σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη Λυκούργου Σκιά, 

αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο ως πρόεδρο, τον κ. 

Ξηρογιάννη Περικλή Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και τον κ. Σταματόπουλο 

Γεώργιο Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ως μέλη και με το οποίο αποφασίστηκε 

η συνέχιση της χορηγίας σε επτά υποτρόφους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-

2018. 

 

Με βάση τα ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το από 30.04.2018 σχετικό πρακτικό της τριμελούς 

επιτροπής ανάδειξης υποτρόφων κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» για την έγκρισή του ή μη, ως 

διοικούσα – διαχειριστική επιτροπή, αναφορικά με: 

 

α. τη συνέχιση της χορηγίας στους παρακάτω επτά (7) υποτρόφους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018: 

1. Ζέρβα Μαρία του Δημητρίου 

2. Σπηλιόπουλο Απόστολο του Αναστασίου 

3. Παρασκευόπουλο Παναγιώτη του Φωτίου 

4. Ζυγουράκη Ελένη – Άννα του Διονυσίου 
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5. Φαν Νίκερκ Ναταλία του Ιωάννη 

6. Μπούχαλη Βασίλειο του Ευαγγέλου 

7. Ηλιοπούλου Μαρία του Αγγέλου 

Η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα 33.600,00 ευρώ (4.800€ Χ 7) και θα καλυφθεί από τον 

Κ.Α.00.6433.01 του προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» οικ. έτους 2018.  

Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται μετά από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών.            

                                                                     

β.  την αναστολή της χορηγίας στους υποψηφίους υποτρόφους κ.κ. Μαυριτσάκη Παναγιώτη του 

Ιωάννη και Μαντά Νικόλαο του Αθανασίου λόγω μη περάτωσης του απαιτούμενου αριθμού 

μαθημάτων. 

 

 

         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  

ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΘΕΜΑ: Χορήγηση νέων υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 κληροδοτήματος 

«Λυκούργου Σκιά» 

Σχετ.: Το από 12.01.2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης νέων υποτρόφων 

κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» (αριθμ. Πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 2845/18.01.2018) 

 

 Έχοντας υπόψη:  

1.τις διατάξεις του Α. Ν. 2039/1939, 

2.τις διατάξεις του Ν. 4182/2013, 

3.την 14763/23.12.1999 δημόσια διαθήκη του διαθέτη Λυκούργου Σκιά, 

4.την υπ’ αριθμ. 566/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αποτελεί την Διοικούσα – 

Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτημάτων για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 

κληροδοτήματος οικ. έτους 2018, όπως αυτή εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ.323731/18.01.2018 

(ΑΔΑ: 7Δ9ΛΟΡ1Φ-Λ5Κ) απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών,  

5.την υπ’ αριθμ. 114/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση των πιστώσεων του 

Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» οικονομικού έτους 2018 και 

6.το από 12.01.2018 (αριθμ. Πρωτ. Δήμου Καλαμάτας 2845/18.01.2018) πρακτικό της τριμελούς 

επιτροπής η οποία συνεστήθη σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη Λυκούργου Σκιά, 

αποτελούμενη από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομο ως Πρόεδρο, τον κ. Ξηρογιάννη 

Περικλή Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και τον κ. Σταματόπουλο Γεώργιο Δ/ντη 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας ως μέλη και με το οποίο ανεδείχθησαν οι δύο (2) νέοι 

υπότροφοι του Κληροδοτήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.  

 

Με βάση τα ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε το από 12.01.2018 σχετικό πρακτικό της ως άνω τριμελούς 

επιτροπής για την έγκρισή του ή μη, ως διοικούσα – διαχειριστική επιτροπή, αναφορικά με την 

ανάδειξη δύο νέων υποτρόφων και τη χορήγηση σε αυτούς χορηγίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-

2018 ως ακολούθως: 
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 α. Σαραντοπούλου Δανάη-Ευσταθία του Δημητρίου και  

 β. Σεντεμέντε Μαγδαληνή του Βασιλείου.     

 Το ανώτατο όριο της μηνιαίας χορηγίας καθορίζεται σύμφωνα με τη αριθμ. 101532/7308 

/Β0011/20.12.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση ανέρχεται μέχρι του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400€).  

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει για το οικονομικό έτος 2018 για τις δύο (2) νέες υποτροφίες 

ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00 ευρώ (800,00€ Χ 12 μήνες).  

Η δαπάνη θα  βαρύνει τον Κ.Α.00.6433.01 του προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» 

οικ. έτους 2018.  

Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται μετά από έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου, Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών.                                                                                

Μετά την κοινοποίηση του διορισμού των υποτρόφων συντάσσεται συμβόλαιο μεταξύ του 

εκπροσώπου του Κληροδοτήματος «Λυκούργου Σκιά» και των υποτρόφων σύμφωνα με τους όρους 

της διαθήκης και τα οριζόμενα του Ν. 4182/13. 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ» 

 Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φάβα.  
 
ΦΑΒΑΣ: Κατά την εισήγηση, κ. Πρόεδρε, νομίζω είναι γνωστά τα…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάτι, κύριοι συνάδελφοι;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αναρτώνται αυτές οι διαδικασίες;  

 
Υπάρχει συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια, αποστέλλονται στα σχολεία, και από κει 
και πέρα μέσω των Διευθυντών των σχολείων προσκαλούνται.  

Και μάλιστα, στο «ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΣΚΙΑ», και μην βιάζεστε να μιλήσετε, κ. Αντωνόπουλε, ξέρω 
ότι ο Δήμος δεν έχει καμία εκπροσώπηση. Είναι ο Σεβασμιώτατος ως Πρόεδρος της 
Επιτροπής, μαζί με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου και τον Διευθυντή της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Και από κει και πέρα γίνεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλα τα σχολεία μέσω 
των Διευθυντών και μέσω της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανακοινώνονται, 
έρχονται οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, αξιολογούνται από την Επιτροπή που 
σας προανέφερα και κατόπιν ανακηρύσσονται υποψήφιοι οι οποίοι λαμβάνουν το ποσό των 
400 ευρώ μηνιαίως και ανάλογα με την πρόοδό τους. Και μάλιστα θα σας αναφέρω ότι επειδή 
ήδη είχαμε δύο περιπτώσεις όπου δεν κατάφεραν να τηρήσουν τα προβλεπόμενα οι 
υπότροφοι και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή και δεν συνεχίζεται και στη θέση τους 
μπήκαν άλλοι.  

ΦΑΒΑΣ:  
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Υπάρχει άλλη ερώτηση;  
Ορίστε, ο κ. Φαββατάς έχει το λόγο, να κάνει ερώτηση.  
 
 Όχι, όχι, δεν θέλω ερώτηση, απλώς να θυμίσω ότι είχαμε πει και είχαμε 
συμφωνήσει σε παλαιότερη Οικονομική Επιτροπή ότι γι’ αυτό το θέμα να 

λαμβάνουνε όλοι οι μαθητές της 3ης Λυκείου γνώση, γιατί είχε παρουσιαστεί το φαινόμενο 
κάποιοι να μην το γνωρίζουν και δεν αρκεί μία ανακοίνωση μόνο η οποία θα απαλειφθεί, καλό 
θα είναι να λαμβάνουν γνώση με σημείωμα, με υπογραφή, όλοι οι μαθητές της 3ης Λυκείου. 
Αυτό έχουμε ζητήσει και ξέρω ότι ο Δήμος δεν εμπλέκεται στη συγκεκριμένη Επιτροπή, 
γνωρίζουμε την Επιτροπή, αλλά καλό θα είναι εμείς απ’ τη μεριά μας να είμαστε ξεκάθαροι 
ώστε να έχουν λάβει γνώση όλοι οι μαθητές. 

  
Κύριε Νιάρχο, θέλετε κάτι;  
Κύριε Αντωνόπουλε;  

 
Εμείς επειδή έχει εντοπιστεί το θέμα αυτό και στο παρελθόν, θεωρούμε 
ότι είναι πλημμελής ο τρόπος με τον οποίον γνωστοποιείται αυτή η 

διαδικασία, αυτό είναι τεκμηριωμένο, γιατί προκύπτουνε μαθητές που δεν το γνωρίζουν. 
Εμείς θεωρούμε από την ώρα που ο Δήμος και το Ίδρυμα, κ. Φάβα, μπορεί να έχει 
καταστάσεις ποιοι έχουνε πρωτεύσει και επίσης έχει καταστάσεις επίσημες ποιες είναι οι 
οικονομικές δυνατότητες ή ποιοι θεωρούνται άποροι στο Δήμο Καλαμάτας, η Επιτροπή, 
δηλαδή, που ασχολείται με αυτά και ο Δήμος, πέρα απ’ τη γνωστοποίηση, η Επιτροπή λέω 
που ασχολείται για να δώσει αυτές τις υποτροφίες, καλό είναι να έχει τα στοιχεία αυτά και να 
καλεί αυτούς και όχι να λέει ποιος θέλει ή όποιος άκουσε να ’ρθει να κάνει αίτηση. Εγώ 
θεωρώ ότι το σωστό είναι αυτό.  
Και αν θέλετε όμως να μην πάμε σε αυτό που ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο και να γίνει, να 
γίνεται γνωστοποίηση και ανάρτηση με άλλο τρόπο. Και από τις ιστοσελίδες του Δήμου, ένα 
αυτό, και δεύτερον, μπορεί να γίνεται ανάρτηση και σε άλλα δίκτυα, υποτροφιών γενικότερα, 
για να μπορούν να το βλέπουν οι μαθητές και όσοι είναι ενδιαφερόμενοι και όχι να 
περιμένουμε να το πει το πρωί στο σχολείο ο Διευθυντής του σχολείου την ώρα που τα 
παιδιά άλλα είναι εδώ, άλλα είναι εκεί, άλλα ακούν, άλλα δεν ακούνε και αν το ακούσουνε 
κτλ. Ή να μοιραστούνε σε όλα τα παιδιά υποχρεωτικά των σχολείων έντυπα πληροφόρησης 
για το θέμα αυτό.  

 
Ευχαριστούμε.  
Κύριε Φαββατά; ¨Υπέρ¨.  

Κύριε Νιάρχο; ¨Υπέρ¨. Με τις παρατηρήσεις που κάνατε.  
Ο κ. Αντωνόπουλος;  
 
ΦΑΒΑΣ: Μιχάλη, για να το ξέρεις, ανακοινώνεται, υπάρχει ανάρτηση στο site του Δήμου.  

  
Λοιπόν, κ. Αντωνόπουλε, τι ψηφίζετε; ¨Λευκό¨.  
Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 

Κατά πλειοψηφία. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων του 
Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και 
Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 330/2011 απόφασή της, με την 
ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη της τις παραπάνω εισηγήσεις 
και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς και τα συνημμένα σε αυτή πρακτικά της 
τριμελούς επιτροπής για τη συνέχεια χορήγησης επτά (7) υποτροφιών και τη χορήγηση δύο 
(2) νέων, μειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    

 

Α.    I.   Εγκρίνει τη συνέχιση της χορήγησης υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 
2017 – 2018, από το κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ», σύμφωνα με το 
από 30.04.2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτρόφων 
του κληροδοτήματος,  οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, στους:  

1. Ζέρβα Μαρία του Δημητρίου 

2. Σπηλιόπουλο Απόστολο του Αναστασίου 

3. Παρασκευόπουλο Παναγιώτη του Φωτίου 

4. Ζυγουράκη Ελένη – Άννα του Διονυσίου 

5. Φαν Νίκερκ Ναταλία του Ιωάννη 

6. Μπούχαλη Βασίλειο του Ευαγγέλου  και 

7. Ηλιοπούλου Μαρία του Αγγέλου 

εγκρίνοντας και την απαιτούμενη συνολική δαπάνη  για το σκοπό αυτό 
ύψους 33.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.01 του προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2018, του εν λόγω κληροδοτήματος. 

 
II.   Εγκρίνει την  αναστολή της χορηγίας στους υποψηφίους υποτρόφους κ.κ. 

Μαυριτσάκη Παναγιώτη του Ιωάννη και Μαντά Νικόλαο του Αθανασίου, 
λόγω μη περάτωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθημάτων. 

 
Β. Εγκρίνει  τη χορήγηση, από το Κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΚΙΑΣ»,  δύο (2) 

νέων υποτροφιών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με το από 
12.01.2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής ανάδειξης υποτρόφων του 
κληροδοτήματος,  το οποίο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής, στους:  

1.  Σαραντοπούλου Δανάη-Ευσταθία του Δημητρίου και  

2.  Σεντεμέντε Μαγδαληνή του Βασιλείου.     

εγκρίνοντας και την απαιτούμενη συνολική δαπάνη  για το σκοπό αυτό ύψους 
9.600,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6433.01 του προϋπολογισμού, οικον. έτους 
2018, του εν λόγω κληροδοτήματος. 

 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος         1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 
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  5. Μπουζιάνης Παύλος  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος 

  7. Φάβας Γεώργιος 

  8. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 31 Μαΐου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

  

 


