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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   12/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ   146/2022

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνέρχεται 
στην 12η/2022 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, που 
πραγματοποιείται στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  της  οδού Αθηνών 
99 (ισόγειο Α’ κτιρίου), δια ζώσης αποκλειστικά, για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες, 
σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών και της  ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 14709/11.3.2022 (ΦΕΚ 1099/11.3.2022 - τ. Β΄), μετά 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 26813/18-3-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μαρινάκης Σαράντος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής   και  από  τα τακτικά  μέλη  του  Σώματος   οι  κ.κ. 
1) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 2) Λιάππας Λεωνίδας, 3) Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, 4) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Τζαμουράνης Βασίλειος και 6) Φάβας Γεώργιος.

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αγγελής Αναστάσιος και 
2) Ζαφειρόπουλος Ιωάννης. 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής          
κ.κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος και Σκοπετέας Αναστάσιος, αναπληρώνοντας τα τακτικά 
μέλη κ.κ. Ζαφειρόπουλο Ιωάννη και Αγγελή Αναστάσιο, αντίστοιχα.   

Επίσης, στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων 
Ασπροχώματος και Καλαμάτας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν στις εν λόγω Δημοτικές Κοινότητες, και απ’ αυτούς, 
• παραβρίσκεται λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλαμάτας κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη, 
• δεν παραβρίσκεται, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 

Ασπροχώματος κ. Σακκάς Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρίσκονται, το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κα Οικονομάκου Μαρία και ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης Ανδρέας, ενώ κατά  τη 
διάρκεια της συνεδρίασης προσήλθαν και παραβρίσκονται το τακτικό μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 149 απόφαση) και η 
Αντιδήμαρχος κ. Αγγελή Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 149 απόφαση).

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο :

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2022. 

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 28001/23-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών που είχε σταλεί στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής μαζί με τις 
σχετικές προτάσεις υπηρεσιών του Δήμου, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την  αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος 
               Οικονομικού Έτους 2022.

Σας αποστέλλουμε απόσπασμα που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων του Δήμου για 
τροποποίηση του Προϋπολογισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ

Κ.Α. 30.6662.13 από ’’Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου (2022)’’ σε ‘’Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλαμάτας’’



Συνεδρίαση :  12/2022 Πέμπτη  24 / 3 / 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ   146/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6242ed23227962d63065a756 στις 31/03/22 08:08
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 3



Συνεδρίαση :  12/2022 Πέμπτη  24 / 3 / 2022 ΑΠΟΦΑΣΗ   146/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6242ed23227962d63065a756 στις 31/03/22 08:08
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής 4

Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

Έχετε λάβει τους πίνακες της αναμόρφωσης, αν έχετε κάποια παρατήρηση ως 
προς τη δομή τους να την ακούσω και να τη διορθώσουμε. Κατά καιρούς έχουν 

υπάρξει κάποιες παρατηρήσεις σας οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί.
Ο κ. Μπασακίδης αν θέλει να συμπληρώσει.

Να συμπληρώσω ορισμένα πράγματα που αφορούν τους κωδικούς του 
τεχνικού προγράμματος που εμπεριέχονται μέσα στον προϋπολογισμό. 

Σημαντικές…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να κάναμε ερωτήσεις και να απαντήσεις στις ερωτήσεις καλύτερα.

ΦΩΝΗ: Νομίζω είναι προτιμότερο.

Εγώ δεν θα πω αναλυτικά, ένα σύντομο.
Απλώς ότι σ’ αυτή την τροποποίηση ενσωματώνεται η πλατεία της 23ης 

Μαρτίου και βέβαια ένα έργο το οποίο σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε τις πεζοδρομήσεις, στους 
καθέτους δρόμους μεταξύ Σφακτηρίας και Αναγνωσταρά, και είναι το ποσό των 70 χιλιάδων 
αθροιστικά.
Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, τα άλλα είναι τακτοποιήσεις που είναι μέσα από ΕΣΠΑ.
Νομίζω δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσμόπουλος;

Η ερώτηση η δικιά μου θα ήταν: γιατί προκύπτει η χρηματοδότηση της 
επισκευής του κτιρίου πρώην κινηματογράφου «ΗΛΕΚΤΡΑ» κατά 156 

χιλιάδες επιπρόσθετα;

Το έχει στην εισήγηση. Το έχει πιο κάτω στην εισήγηση της Τεχνικών.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το είδα.

Ναι, ναι, υπάρχει, είναι ο 1ος ΑΠΕ και είναι η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση η 
οποία έχει εγκριθεί από τη Διαχειριστική, οπότε δεν είναι χρήματα δικά μας, 

είναι από το ΕΣΠΑ

Μάλιστα, ωραία.
Και τα δικαστικά έξοδα γιατί εκτινάσσονται τόσο πολύ; Ξέρουμε; 

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων, αύξηση κατά 262.800.

Επειδή υπάρχουν περιπτώσεις που είναι στα Δικαστήρια, όπως και πέρυσι 
είχαμε ένα τεράστιο ποσό.

Αυτό το διορθώνουμε όμως τελευταία στιγμή απ’ τα απρόβλεπτα, δεν το 
βάζουμε τώρα. Τέλος πάντων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε μία αναμόρφωση, δεν στερείται κάποιος άλλος κωδικός πάντως.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει… δεν στερείται…

Δεν έχουμε κάποια απόφαση μπροστά μας η οποία πρέπει να πληρωθεί. Θα σας 
ενημερώσω όταν έχουμε τέτοια απόφαση. Είναι ένα ποσό στον κωδικό έτσι 

ώστε αν απαιτηθεί τέτοια ανάγκη από κάποια απόφαση, αμετάκλητη ή μη εφέσιμη απόφαση, 
να μπορούμε να πληρώσουμε.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καλώς.

Ήθελα να συμπληρώσω άλλη μία σημαντική παρέμβαση που είναι, αν μου 
επιτρέπετε Πρόεδρε, είναι η ολοκλήρωση των αποζημιώσεων στην Ανατολική 

Παραλία, καταβολής των επικειμένων, δηλαδή, στο Ιερό της Ανάστασης, αυξάνεται ο κωδικός 
κατά 20 χιλιάδες, ο αντίστοιχος κωδικός, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τα επικείμενα 
και να πάμε να κάνουμε και τις αντίστοιχες διανοίξεις που χρειάζονται για να κάνουμε μετά τις 
παρεμβάσεις.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Να ρωτήσω και εγώ δύο πράγματα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τζαμουράνη.

Στο υπ’ αριθμόν 17 λέει: δαπάνες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων από 
ΦΟΔΣΑ: 37 χιλιάδες. Τι είναι αυτό; Εγγράφεται για πρώτη φορά στον 

προϋπολογισμό τώρα. Ένα αυτό.
Και το δεύτερο: βλέπω προμήθεια σιδηροπωλείου 22 χιλιάδες στη Θουρία και άλλες 22 στα 
Αρφαρά. Τι πρόκειται να γίνει με τόσα είδη σιδηροπωλείου;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μαστραγγελόπουλος.

Θα φτιάξουμε κάποιες κατασκευές, κάποια παγκάκια, κάτι 
στέγαστρα που έχουν ζητήσει, κάγκελα, σε κάποια σημεία.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Άρα είναι προμήθεια σιδηρουργικών, όχι σιδηροπωλείου, γιατί 
σιδηροπωλείου….

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σιδηροπωλείου είναι… εε θα έχει και χρώματα.

Σε ελαιοχρωματισμούς που έχουμε να κάνουμε σε αυτά και 
διάφορα άλλα που έχουμε καταγράψει και τα έχουμε χωρίσει ανά 

ενότητα.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Για το 37 ξέρετε;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Λείπει ο Ζαφειρόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 17.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Θα μπορούσε να το απαντήσει. Δεν είναι ο Ζαφειρόπουλος εδώ.

Είναι εγγραφή πρώτη φορά στον κωδικό, για τον ΦΟΔΣΑ,  μεταφορά. Κοιτάξτε, 
αν απαιτηθεί, είναι ένα συμβολικό ποσό στον κωδικό αυτόν σε περίπτωση που 

πλέον η Μαραθόλακα δεν έχει δυνατότητα να δεχτεί περαιτέρω απορρίμματα.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέει προς ΦΟΔΣΑ, λέει από ΦΟΔΣΑ. Αυτή είναι η διαφορά, δηλαδή…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το βλέπω τώρα εδώ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Είναι το υπ’ αριθμόν 17.

Θα έχουμε προγραμματική σύμβαση εμείς με τον ΦΟΔΣΑ και θα κάνει τη 
συλλογή ο ΦΟΔΣΑ, μέσα και θα πληρώνεται μέσα από την προγραμματική 

σύμβαση που θα έχουμε που είναι το ενδεικτικό ποσό των 37.240.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Ναι, αυτό μπαίνει, ας το πούμε, προληπτικά; Ή κάτι έχουμε στο νου μας;

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, όπως το λες έχει λογική.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Σαράντο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκο, δεν μπορώ…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: ….. στην προηγούμενη….., ο κωδικός είναι ο 627702.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το 17 είναι πιο εύκολο να το βρει.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, εκεί μέσα δεν το έχει έτσι, το έχει αλλιώς.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αα εντάξει.

ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγονται).

Είναι η προγραμματική σύμβαση. Προγραμματική σύμβαση που θα έχει μία 
επιστροφή, αν το λέω σωστά.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι επιστροφή.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, εντάξει, αυτό που λέει, Πρόεδρε…, οπότε θα τα παίρνει ο ΦΟΔΣΑ.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η συμμετοχή… Κοιτάξτε, να το πούμε γενικά τώρα: τα απορρίμματα έως στον 
Σταθμό Μεταφόρτωσης θα πηγαίνουν από τον Δήμο, από κει και μετά έχει ο 

ΦΟΔΣΑ τη μητροπολιτική διαχείριση όλων αυτών. Είναι αρχή, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα σ’ 
αυτή τη διαδικασία. Ο ΦΟΔΣΑ εμπλέκεται στη μεταφορά των απορριμμάτων κεντρικά σ’ όλη 
την Πελοπόννησο.

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ….. ο ΦΟΔΣΑ τα παίρνει από δω πέρα.

Αρχικά μπορεί να χρειαστεί και αυτό. Σε περίπτωση που απαιτηθεί. Έτσι 
ξεκινάμε: σε περίπτωση που απαιτηθεί. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε όπως 

λειτουργούσαμε. Αν απαιτηθεί, θα χρεώνεται ο ΦΟΔΣΑ για την αρχική μεταφορά.

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Πως μπαίνει τώρα δηλαδή, υπάρχει κάτι στον ορίζοντα; Αυτό θέλω να…

Όλοι οι προϋπολογισμοί των Δήμων έχουνε κάνει εγγραφές και για τη 
διαχείριση, την κεντρική διαχείριση, επειδή είναι στο πρόγραμμα, υπολογίζεται 

ότι και η δική μας εγκατάσταση στην Καλλιρόη μες στο καλοκαίρι θα ’χει τελειώσει. Έτσι 
εικάζεται.
Οπότε πρέπει να ’ναι προετοιμασμένοι όλοι οι προϋπολογισμοί, να έχουν κάποιες σημειώσεις.

Έχω την απάντηση… την αναζήτησα, με συγχωρείτε. Τα 37 χιλιάρικα είναι η 
σύμβαση ανάθεσης στον ιδιώτη για τη μεταφορά του υπολείμματος του 

ΚΔΑΥ, που είναι η ανακύκλωση, στη Μαραθόλακα. Ή στον χώρο που θα…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εε παλιά το κάναμε εμείς, δεν το έκανε ο ΦΟΔΣΑ. Τώρα γιατί το κάνουμε;

Όχι, έτσι είναι ο κωδικός, έτσι είναι κωδικοποιημένος ο κωδικός. Έτσι μου 
είπε η Διευθύντρια τώρα μέσα. Εκείνο που ισχύει γι’ αυτό τον κωδικό είναι 

ότι πληρώνεται ο ανάδοχος που θα μεταφέρει το υπόλειμμα της ανακύκλωσης στον χώρο 
εναπόθεσης. 
Αυτό είναι.

Ναι, αλλά όπως είναι γραμμένο αν δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση… 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Άμα δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση με τον ΦΟΔΣΑ δεν μπορεί να 
υπάρξει σ’ αυτό τον κωδικό, πρέπει να αλλαχτεί η έκφραση του κωδικού.

Εκτιμώ όπως γρήγορα το κατάλαβα, ότι ο ΦΟΔΣΑ έχει…, καλύπτει, καλύπτει 
τη λειτουργία του ΚΔΑΥ και είναι από πάνω. Κάτι τέτοιο.

Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε τον ΦΟΔΣΑ ή τον εργολάβο; Τον ΦΟΔΣΑ πια 
πρέπει να πληρώνουμε.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εμείς τον εργολάβο πληρώνουμε, απλώς είναι ο τίτλος…

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι είναι μάλλον λάθος. Ας το ξαναδείτε, τέλος πάντων.

Να τελειώσουμε τη συνεδρίαση, θα το δούμε το θέμα, πριν φύγετε θα το 
δούμε. Θα το δούμε. Θα δοθεί μια εξήγηση και για όλους μας.

Λοιπόν, συνεπώς στον προϋπολογισμό; Στην τροποποίηση;

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Εγώ Λευκό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ έχω Καταψηφίσει τον προϋπολογισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεωνίδα;

ΛΙΑΠΠΑΣ: Κατά, Κατά.

Κατά Πλειοψηφία.
  

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού έλαβε υπόψη 
της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του Ν. 
3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους 
κ.κ. Κοσμόπουλο & Λιάππα και την δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Τζαμουράνη,
κατά πλειοψηφία, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την αναμόρφωση του δημοτικού 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2022, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 28001/23-03-2022 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του υπογράφεται 
όπως ακολουθεί :

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Μαρινάκης Σαράντος 1. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος

2. Κοσμόπουλος Βασίλειος

3. Λιάππας Λεωνίδας

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος

5. Μπασακίδης Νικόλαος

6. Σκοπετέας Αναστάσιος

7. Τζαμουράνης Βασίλειος

8. Φάβας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΡ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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