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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Μαΐου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 18η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-05-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος  και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
και 2) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 199 απόφαση), ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον 
κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 
 
 

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 13ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθούσας χρήσης. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στις υπ΄ αριθµ. πρωτ.  9850/5-5-08 & 
9604/29-4-08 εισηγήσεις του τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης της ∆/νσης Ανάπτυξης - 
Συντονισµού και στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 10233/9-5-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας αντίστοιχα, οι οποίες αναλυτικά έχουν  ως εξής:  
 

«Θέµα : Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθούσας χρήσης. 

 

Παρακαλούµε να εγκρίνετε την διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού χιλίων εκατόν ογδόντα εννέα 

Ευρώ και πενήντα δύο λεπτών ( 1.189,52 Ευρώ ), για τη πληρωµή της παρακάτω οφειλής 

παρελθούσας χρήσης, σε βάρος του αντίστοιχου κωδικού  του δηµοτικού προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2008, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06. 

  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α.Τ. ΗΜ.ΤΙΜ. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Κ.Α. 

2007 

Κ.Α. 

2008 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2 30.12.2007 1.189,52 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΕΣΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 20.6063 8116 

       

 
 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                            Η ∆/ΝΤΡΙΑ                          
                                                             ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-  
                                                                   ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Σ̟. Λαγωνικάκος                                          Αθ. Ιντζέ 
 
 
 
 
Θέµα : Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών παρελθούσας χρήσης. 

 

Παρακαλούµε να εγκρίνετε την διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού, Χιλίων εκατόν οκτώ Ευρώ και 

σαράντα εννέα λεπτών ( 1.108,49  ), για τη πληρωµή των παρακάτω οφειλών παρελθούσας χρήσης, 

σε βάρος των αντιστοίχων σε κάθε περίπτωση αναγραφοµένων Κ.Α. του δηµοτικού προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2008, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/06. 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Α.Τ. ΗΜ.ΤΙΜ. ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κ.Α. 2007 

Κ.Α. 

2008 

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Α.Ε. 107272 16.11.2007 401,63 

ΚΑΥΣΙΜΑ-

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20.6641. 8116 

ΗΧΩ ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 4684 19.11.2007 456,25 

ΚΑΥΣΙΜΑ-

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 20.6641 8116 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Μ.Ε.Π.Ε. 4097 28.12.2007 250,61 

ΚΑΥΣΙΜΑ –
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   20.6641 8116 

 
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                    Η ∆/ΝΤΡΙΑ                                     Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                       ∆/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-  
                                          ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Σ̟. Λαγωνικάκος               Αθ. Ιντζέ                                ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 

 

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών παρελθούσης χρήσης».   

 
          Παρακαλούµε να εγκρίνετε την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού  τρεις χιλιάδες 
τετρακόσια πενήντα δύο  ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (3.452,32€) για την πληρωµή  
των παρακάτω οφειλών παρελθούσης χρήσης, σε βάρος του  Κ.Α. 8115 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008, συµφώνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 
2γ του Ν. 3463/06 ∆.Κ.Κ.. ∆ηλαδή    δηµοσιεύσεων διακηρύξεων που αφορά τις 
εφηµερίδες:  ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΦΩΝΗ, ΗΧΩ ΤΩΝ 
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΕΞΠΡΕΣ,  ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤ/ΜΩΝ, ΚΕΡ∆ΟΣ, 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΣΗΜΑΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ, ΘΑΡΡΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. 
 

1.  ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ:  Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 14741/23-8-2005  
περίληψη διακήρυξης  κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη 
προσφορά για την προµήθεια ενός µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου. Ηµέρα 
διαγωνισµού (5/9/2005), αριθ. τιµολ. 76929,  (26/8/2005), ποσού 77,35€. 

              Β. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 12429/15-7-2005  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
ενός µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού (12-8-2005), αριθ. 
τιµολ.75668, (22/7/2005), ποσού 77,35€.  

               Γ. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 18158/6698/19-10-2004  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
ενός µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου.  Ηµέρα διαγωνισµού (10-11-2004), αριθ. 
τιµολ.66439, (22/10/2004), ποσού 67,50€.   

  2. ΟΙΚ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 14741/23-8-2005  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
ενός µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού (5/9/2005), αριθ. τιµολ. 
980,(26/8/2005), ποσού 62,71€. 

                     Β.  Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 12429/15-7-2005  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
ενός µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού (12/8/2005), αριθ. τιµολ. 
923, (22/76/2005), ποσού 64,73€.       
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                            Γ. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 22036/21-12-2004  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
καινούργιου    απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού (12/1/2005), αριθ. τιµολ.503,  
(23/12/2005),  ποσού 42,84€. 

      

3. ΦΩΝΗ:    Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 14741/23-8-2005  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
ενός µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού (5/9/2005), αριθ. τιµολ.5957, 
(31/8/2006), ποσού 42,84€. 

                    Β. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 12429/15-7-2005  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
ενός µεταχειρισµένου απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού 12/8/2005, αριθ. τιµολ. 
5956,(31/8/2006), ποσού 38,55€.          

 .        

4. ΗΧΩ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: Α.  Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 18159/6699/19-10-2004  
περίληψη διακήρυξης  κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά 
για την προµήθεια  καινούργιου    απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού 10/11/2004, 
αριθ. τιµολ. 4719,    (22/10/2004), ποσού  85.90€.          καταχωρηµένα. 

                                   Β. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 25426/1-11-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
µικρού φορτωτή µε κουβά  500 λίτρων .Ηµέρα διαγωνισµού 3/12/2007 αριθ. τιµολ. 4545 
(13/11/2007), ποσού 61,05€.   

 

5. ΕΞΠΡΕΣ: Α.  Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 18159/6699/19-10-2004  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
καινούργιου    απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού 10/11/2004, αριθ. τιµολ. 6740, (31-
10-2004), ποσού  67,91€.  

                    

6. ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 22036/21-12-2004  περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
καινούργιου    απορριµµατοφόρου. Ηµέρα διαγωνισµού 12/8/2005, αριθ. τιµολ. 
53241,(31/8/2006), ποσού 52,95€.    

 

7. ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤ/ΜΩΝ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 23476/15-10-2007 
περίληψη διακήρυξης  κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά 
για την προµήθεια  µηχανικών σαρώθρων. 

Ηµέρα διαγωνισµού 13/12/2007 αριθ. τιµολ. 33545 (24/10/2007), 

 ποσού 336,46€.   

                              Β. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 25426/1-11-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
µικρού φορτωτή µε κουβά  500 λίτρων .Ηµέρα διαγωνισµού 3/12/2007 αριθ. τιµολ. 34015  
(20/11/2007),ποσού 73,73€.   

                         Γ. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 23475/15-10-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
τριών απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων, δυο των 10Μ3 και ενός των 16Μ3 µε σύστηµα 
συµπίεσης τύπου  «περιστρεφόµενου τυµπάνου»  .Ηµέρα διαγωνισµού 7/12/2007 αριθ. 
τιµολ. 33541 (24/10/2007),ποσού 340,84€.   
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8. ΚΕΡ∆ΟΣ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 23476/15-10-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
µηχανικών σαρώθρων. Ηµέρα διαγωνισµού 13/12/2007 αριθ. τιµολ. A. 21024  (23/10/2007), 
ποσού 240,98€.  

             Β. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 23475/15-10-2007 περίληψη διακήρυξης  κοινοποιήθηκε ή 
διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια τριών 
απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων, δυο των 10Μ3 και ενός των 16Μ3 µε σύστηµα συµπίεσης 
τύπου  «περιστρεφόµενου τυµπάνου»  . 

Ηµέρα διαγωνισµού 7/12/2007 αριθ. τιµολ.  Α.21035 (23/10/2007), ποσού 240,65€.   

9. ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 2347615-10-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
µηχανικών σαρώθρων. 

Ηµέρα διαγωνισµού 13/12/2007 αριθ. τιµολ. 3871 (01/11/2007), ποσού 214,20€.  

                            Β. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 2347615-10-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια  δεξαµενής 
νερού σε υπάρχον όχηµα. 

Ηµέρα διαγωνισµού 10/9/2007 αριθ. τιµολ. 3870 (01/11/2007), ποσού 36,41€.  

                    Γ. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 21460/25-09-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την 
προµήθεια φορτηγού αυτοκινήτου. Ηµέρα διαγωνισµού 3/10/2007 αριθ. τιµολ. 3909 
(8/11/2007), ποσού  51,41€.   

                     ∆. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 25426/1-11-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
µικρού φορτωτή µε κουβά  500 λίτρων .Ηµέρα διαγωνισµού 3/12/2007 αριθ. τιµολ. 3963 
(28/11/2007), ποσού 49,27€.   

10. ΣΗΜΑΙΑ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 2347615-10-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
µηχανικών σαρώθρων. Ηµέρα διαγωνισµού 13/12/2007 αριθ. τιµολ. 17661 (01/11/2007), 
ποσού 214,20€.  

11. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΑΣ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 2347615-10-2007 περίληψη 
διακήρυξης  κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την 
προµήθεια  µηχανικών σαρώθρων. Ηµέρα διαγωνισµού 13/12/2007 αριθ. τιµολ. 2235 
(01/11/2007),ποσού 212,06€.  

                                                   Β. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 25426/1-11-2007 περίληψη 
διακήρυξης  κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την 
προµήθεια  µικρού φορτωτή µε κουβά  500 λίτρων .Ηµέρα διαγωνισµού 3/12/2007 αριθ. 
τιµολ. 2357 (9/11/2007),ποσού 40.70€.   

12. ΘΑΡΡΟΣ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 25426/1-11-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια  
µικρού φορτωτή µε κουβά  500 λίτρων .Ηµέρα διαγωνισµού 3/12/2007 αριθ. τιµολ. 10745 
(28/11/2007),ποσού 42,84€.  

                 Β.  Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 23475/15-10-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
τριών απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων, δυο των 10Μ3 και ενός των 16Μ3 µε σύστηµα 
συµπίεσης τύπου  «περιστρεφόµενου τυµπάνου»  .Ηµέρα διαγωνισµού 7/12/2007 αριθ. 
τιµολ. 10669 (15/11/2007), ποσού 179,92€.   

13. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: Α. Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 23475/15-10-2007 περίληψη διακήρυξης  
κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την προµήθεια 
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τριών απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων, δυο των 10Μ3 και ενός των 16Μ3 µε σύστηµα 
συµπίεσης τύπου  «περιστρεφόµενου τυµπάνου». Ηµέρα διαγωνισµού 7/12/2007 αριθ. 
τιµολ. 2461  (1/11/2007), ποσού 214,20€.   

14. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Α. .  Με την υπ’ άρ. Πρωτ., 23475/15-10-2007 περίληψη 
διακήρυξης  κοινοποιήθηκε ή διενέργεια διαγωνισµού µε συµφερότερη προσφορά για την 
προµήθεια τριών απορριµµατοφόρων αυτοκινήτων, δυο των 10Μ3 και ενός των 16Μ3 µε 
σύστηµα συµπίεσης τύπου  «περιστρεφόµενου τυµπάνου»  .Ηµέρα διαγωνισµού 7/12/2007 
αριθ. τιµολ. 7322 (18/10/2007), ποσού 222,77€.   

 

    
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ Μ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
Γεωπόνος  M.Sc Περ/ντος 

 

 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 

παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 103 του ∆.Κ.Κ. (Ν.  3463/2006), 
 

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

 
Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (5.750, 33 €) σε βάρος των αντίστοιχων 
για κάθε περίπτωση αναγραφοµένων Κ.Α. του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2008 για την εξόφληση οφειλών παρελθουσών χρήσεων, σύµφωνα µε τις 
υπ΄ αριθµ. πρωτ.  9850/5-5-08 & 9604/29-4-08 εισηγήσεις του τµήµατος 
Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού και την υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 10233/9-5-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
∆ήµου Καλαµάτας οι οποίες αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.  
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  5. Κουδούνης Αργύριος 
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  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 19 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


