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                                                 ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   33/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   369/2008 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 1η  Σεπτεµβρίου  2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 33η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 28-08-2008 
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) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας 
Ιωάννης, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 
∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

∆ιορισµός νοµικών συµπαραστατών για υποθέσεις του ∆ήµου Καλαµάτας -  
Άσκηση ένδικων µέσων. 

 
 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος  λέει τα παρακάτω : 
 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε ένα πρόβληµα το οποίο έχει προκύψει µε το Σύνδεσµο ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων. 
Έχουµε τρεις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων, των οποίων αντίγραφα ζητήσαµε και µας εστάλησαν µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 
308/1-9-2008 έγγραφο του Συνδέσµου και των οποίων το εισηγητικό και αποφασιστικό 
µέρος έχουν ως εξής: 
 

1. Υπ’ αριθµ. 19/2008 απόφαση 

Εισηγούµενος το πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Αναµόρφωση Προϋπολογισµού» ο κ. 

Αντιπρόεδρος είπε: Πρέπει να προβούµε στην αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του συνδέσµου του 

έτους 2008 για την κάλυψη υποχρεωτικών δαπανών που αφορούν κυρίως την ανακύκλωση ως εξής: 

1. Για τις αποδοχές του Πολιτικού Μηχανικού και του οδηγού του απορριµµατοφόρου 

ανακύκλωσης προτείνω να δηµιουργήσουµε νέο κωδικό, τον 6011.01 και για τα ασφαλιστικά 

Ταµεία (εργοδοτικές εισφορές) τον 6054.02 . Από τους κωδικούς 6122( αποζηµίωση και έξοδα 

δηµοτικών συµβούλων : 25.000 ευρώ) και 6121( έξοδα παράστασης Προέδρου: 15.000 ευρώ) 

µεταφέρουµε ποσά 12000 και 3000 ευρώ αντίστοιχα στο αποθεµατικό. Από το ενισχυµένο 

αποθεµατικό µεταφέρουµε 12000 ευρώ στον κωδικό 6011.01 και 3000 ευρώ στον κωδικό 

6054.02. 

2. Για την κάλυψη της δαπάνης της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών απορριµµατοφόρου 

καθώς και την συντήρηση απορριµµατοφόρου προτείνω από τους κωδικούς 6122 και 6121 να 

µεταφέρουµε ποσά 18000 και 2000 ευρώ αντίστοιχα στο αποθεµατικό. Από το ενισχυµένο 

αποθεµατικό µεταφέρουµε ποσά 15.000 ευρώ στον 6641.01 (νεοδηµιουργηθείσα προµήθεια 

καυσίµων και λιπαντικών απορριµµάτων) και 5000 ευρώ στον κωδικό ό263.01(συντήρηση 

απορριµµατοφόρου).  

Ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος Αντιδήµαρχος Καλαµάτας είπε: Από την στιγµή ου ο Σύνδεσµος 

πραγµατοποιεί δαπάνες για την ανακύκλωση θα πρέπει και οι δαπάνες του δήµου Καλαµάτας για την 

ανακύκλωση να καλυφθούν από τον Σύνδεσµο. Αυτό το είχαµε πει από την αρχή, τα έξοδα της 

ανακύκλωσης θα είναι εις βάρος των δήµων που έχουν την ανακύκλωση. Πιστεύω ότι δεν µπορούν να 

γίνουν δαπάνες για την ανακύκλωση από τον Σύνδεσµο όταν ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι εκτός και 

προτείνω να µην συζητηθούν σήµερα τα θέµατα αυτά και να αναβληθούν για το επόµενο συµβούλιο. Ο 

Σύνδεσµος δεν µπορεί να καλύπτει τις δαπάνες ανακύκλωσης των δήµων που είναι δική τους 

υποχρέωση και ο δήµος Καλαµάτας που πληρώνει τις µεγαλύτερες εισφορές να είναι εκτός του 

συστήµατος της ανακύκλωσης.  

Ο κ. Παναγιώτης Μπασάκος είπε: Ο Σύνδεσµος υπέγραψε σύµβαση µε την εταιρεία ανακύκλωσης για 

να έρθουν τα απορριµµατοφόρα και οι κάδοι στους δήµους της Μεσσηνίας διότι ο ∆ήµος Καλαµάτας 

έχει υπογράψει δική του Σύµβαση µε την εταιρεία ανακύκλωσης. Είµαστε σε ένα µεταβατικό στάδιο 

και προσπαθούµε να απλωθεί η ανακύκληση σε όλη τη Μεσσηνία. Έχουµε πει τι πρέπει να γίνει 

ολοκληρωµένη µελέτη που πρέπει να συµπεριλάβει και την Καλαµάτα, για το κόστος της ανακύκλωσης 

και αναλογικά να καταµερίζεται το κόστος της ανακύκλωσης σε κάθε ∆ήµο. ∆εν µπορούµε σήµερα να 
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αφήσουµε τα αυτοκίνητα ανασφάλιστα και αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι σι δαπάνες που θα γίνουν 

τώρα να χρεωθούν στους δήµους που εφαρµόζουν την ανακύκλωση. 

Ο κ. Νικόλαος Μπασακίδης Αντιδήµαρχος Καλαµάτας είπε: Για την αποκοµιδή των απορριµµάτων 

κάθε δήµος εισπράττει τέλη που αφορούν όλα τα σκουπίδια( ανακυκλώσιµα και µη) και εποµένως τα 

έξοδα της ανακύκλωσης πρέπει να βαρύνουν τους ∆ήµους. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν µπορεί να 

χρηµατοδοτεί την ανακύκλωση των άλλων δήµων και κάθε δήµος στα πλαίσια µελέτης που πρέπει να 

γίνει να αναλάβει το κόστος που του αναλογεί. 

Ο κ. Παναγιώτης Μπασάκος είπε: Η µελέτη για το κόστος της ανακύκλωσης πρέπει να γίνει βάσει των 

ενοτήτων διαχείρισης των απορριµµάτων που έχουν αποφασιστεί για την εγκατάσταση των 

µπαλοποιητών και το κόστος να επιβαρύνει αναλογικά τους ∆ήµους.  

Η κ. Ελένη Αλειφέρη ∆ήµαρχος Μελιγαλά είπε: Την ασφάλιση των αυτοκινήτων πρέπει να την 

καλύψουµε καθώς και τα υπόλοιπα έξοδα διότι πρέπει να λειτουργήσει η ανακύκλωση και να χρεωθεί 

το κόστος στους ∆ήµους που εφαρµόζουν την ανακύκλωση και εάν επιθυµεί ο ∆ήµος Καλαµάτας να 

ενταχθεί και αυτός στο πρόγραµµα ανακύκλωσης του Συνδέσµου, όπου αναλογικά σύµφωνα µε την 

δαπάνη θα χρεώνεται κάθε δήµος. 

Συνοψίζοντας ο κ. Μπασάκος είπε: Πιστεύω ότι οι δαπάνες αυτές είναι υποχρεωτικές βάσει του 

άρθρου 158 του ∆.Κ.Κ. και πρέπει να καλυφθούν άµεσα από τον Σύνδεσµο και αναλογικά να 

επιµεριστούν στους δήµους που εφαρµόζεται το πρόγραµµα της ανακύκλωσης και το θέµα τίθεται σε 

ψηφοφορία.  

Ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος Αντιδήµαρχος Καλαµάτας και ο κ. Νικόλαος Μπασακίδης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας δήλωσαν ότι όπως καταγράφηκε η άποψη τους στα πρακτικά διαφωνούν µε 

την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Συνδέσµου και ψηφίζουν λευκό.  

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 

1. Να καλυφθούν οι δαπάνες που αφορούν την ανακύκλωση και το Κόστος να επιµεριστεί 

αναλογικά στους δήµους που εφαρµόζουν την  

ανακύκλωση.  

2. Την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του Συνδέσµου έτους 2008 ως εξής:  

Α.  Για τις αποδοχές του Πολιτικού Μηχανικού και του οδηγού του απορριµµατοφόρου 

ανακύκλωσης δηµιουργούµε νέο κωδικό, τον 6011.01 και για τα ασφαλιστικά ταµεία 

(εργοδοτικές εισφορές) τον 6054.02. Από τους κωδικούς 6122( αποζηµίωση και έξοδα 

δηµοτικών συµβούλων : 25.000 ευρώ) και 6121( έξοδα παράστασης Προέδρου: 15.000 

ευρώ) µεταφέρουµε ποσά 12000 και 3000 ευρώ αντίστοιχα στο αποθεµατικό. Από το 

ενισχυµένο αποθεµατικό µεταφέρουµε 12000 ευρώ στον κωδικό 6011.01 και 3000 ευρώ 

στον κωδικό 6054.02.  

Β. Για την κάλυψη της δαπάνης της προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών απορριµµατοφόρου 

καθώς και την συντήρηση απορριµµατοφόρου από τους κωδικούς 6122 και 6121 

µεταφέρουµε ποσά 18000 και 2000 ευρώ αντίστοιχα στο αποθεµατικό. Από το ενισχυµένο 

αποθεµατικό µεταφέρουµε ποσά 15.000 ευρώ στον 6641.01(νεοδηµιουργηθείσα 

προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών απορριµµατοφόρου) και 5000 ευρώ στον κωδικό 

6263.01 (συντήρηση απορριµµατοφόρου). 

 
 
2.   Υπ’ αριθµ. 20/2008 απόφαση 
 

Εισηγούµενος το δεύτερο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Πρόσληψη οδηγού για δίµηνη απασχόληση » 

ο κ. Αντιπρόεδρος είπε: Είναι αναγκαίο ο Σύνδεσµος να προσλάβει οδηγό µε δίµηνη απασχόληση βάση 
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του νόµου 3584/07 άρθρο 206, για την ανακύκλωση που θα εφαρµοστεί σε όλους τους ∆ήµους και τις 

Κοινότητες του νοµού Μεσσηνίας.  

Ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος Αντιδήµαρχος Καλαµάτας είπε: Όπως δήλωσα και στο θέµα της 

τροποποίησης του προϋπολογισµού οι δαπάνες της ανακύκλωσης θα πρέπει να βαρύνουν τους δήµους 

που την εφαρµόζουν διότι εισπράττουν τέλη για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και τα 

ανακυκλώσιµα είναι µέρος του συνόλου των απορριµµάτων. Εάν ο Σύνδεσµος κάνει δαπάνες για την 

ανακύκλωση αυτόµατα πρέπει να µπει και η Καλαµάτα στο σύστηµα.  

Ο κ. Νικόλαος Μπασακίδης είπε: Την άποψή µου την εξέφρασα και στο ζήτηµα της αναµόρφωσης του 

Προϋπολογισµού ότι όλα τα έξοδα της ανακύκλωσης αφορούν τους δήµους που την εφαρµόζουν και 

δεν µπορεί ο ∆ήµος Καλαµάτας, που πληρώνει τις µεγαλύτερες εισφορές στον Σύνδεσµο, να 

χρηµατοδοτεί την ανακύκλωση των άλλων δήµων. 

Ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου κ. Παναγιώτης Μπασάκος είπε: Πρέπει να λειτουργήσει η 

ανακύκλωση διαφορετικά θα γεµίσουµε σκουπίδια. Είµαστε σε µεταβατικό στάδιο και ο Σύνδεσµος 

προσπαθεί να απλώσει την ανακύκλωση σε όλο τον Νοµό. Τα έξοδα που θα γίνουν από τον Σύνδεσµο 

που αφορούν την ανακύκλωση θα αθροιστούν στο τέλος του έτους και θα επιµεριστούν στους ∆ήµους 

που την εφάρµοσαν και θέτω το θέµα σε ψηφοφορία.  

Ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος Αντιδήµαρχος Καλαµάτας και ο κ. Νικόλαος Μπασακίδης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας δήλωσαν ότι όπως καταγράφηκε η άποψη τους στα πρακτικά διαφωνούν µε 

την εισήγηση του Αντιπροέδρου του Συνδέσµου και ψηφίζουν λευκό.  

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 

Την πρόσληψη οδηγού για δίµηνη απασχόληση βάση του νόµου 3584/07 άρθρο 206 για την λειτουργία 

του απορριµµατοφόρου της ανακύκλωσης.  

 
 

3. Υπ’ αριθµ. 21/2008 απόφαση 
 

Εισηγούµενος το τρίτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Ασφάλιση των 2 απορριµµατοφόρων 

ανακύκλωσης ΕΣ∆ΙΣΑ Νοµού Μεσσηνίας» ο κ. Αντιπρόεδρος είπε: Μας έχουν παραχωρηθεί από την 

εταιρεία ανακύκλωσης 2 επιπλέον απορριµµατοφόρα που χρησιµοποιούνται για την αποκοµιδή των 

απορριµµάτων της ανακύκλωσης 14 ασφάλιση των απορριµµατοφόρων είναι άµεση προτεραιότητα και 

πρέπει να γίνει τώρα. Προτείνω να αναθέσουµε την ασφάλιση των 2 οχηµάτων στο γραφείο του κ. 

∆ηµήτριου Μιχαλόπουλου έναντι του ποσού των 1348,14 ευρώ (µεικτά) και το θέµα τίθεται σε 

ψηφοφορία. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος Αντιδήµαρχος Καλαµάτας και ο κ. Νικόλαος Μπασακίδης 

Αντιδήµαρχος Καλαµάτας δήλωσαν ότι όπως καταγράφηκε  

αναλυτικά η άποψη τους στα πρακτικά για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού που ήταν θέµα της 

ίδιας συνεδρίασης διαφωνούν µε την εισήγηση του  

Αντιπροέδρου του Συνδέσµου και ψηφίζουν λευκό διότι τα έξοδα της  

ανακύκλωσης πρέπει να τα επιφορτιστούν σι δήµοι που την εφαρµόζουν και όχι ο Σύνδεσµος. 

  

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µετά από διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ: 

Την ανάθεση της ασφάλισης των 2 απορριµµατοφόρων του Συνδέσµου στο γραφείο του κ. 

Μιχαλόπουλου ∆ηµητρίου έναντι του ποσού των 1348,14 ευρώ (µεικτά) ετησίως.  

 
 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι πρόκειται περί του εξής θέµατος και λυπάµαι που 
έρχεται ως θέµα εδώ και πρέπει να αποφασίσουµε για αυτονόητα πράγµατα. Ο ∆ήµος 
Καλαµάτας πληρώνει εξ ιδίων, είναι ανταποδοτικά τα τέλη, και όλη τη διαδικασία της 
ανακύκλωσης, πληρώνει οδηγούς, ασφαλιστικά, πετρέλαια, ζηµιές, τα πάντα.  
Ο ∆ήµος Καλαµάτας καταβάλει το 40 % του συνόλου των εισφορών για την λειτουργία του 
συνδέσµου. ∆εν είναι δυνατόν αυτά τα χρήµατα τα οποία προορίζονται για τον µεγάλο 
σκοπό του ΧΥΤΥ και της διαχείρισης των απορριµµάτων του νοµού να διατίθενται για την 
πρόσληψη οδηγού, για ασφαλιστήρια, για πετρέλαια, αυτά δηλαδή τα οποία πληρώνοµε 
εδώ κι εµείς ως ∆ήµος. 
Για τον λόγο αυτό, για την προστασία των χρηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας προσφεύγουµε 
στην Περιφέρεια. 
Ή θα συµπεριληφθεί  και ο ∆ήµος Καλαµάτας και θα πληρώνονται απ’ αυτά, τα χρήµατα 
που πληρώνοµε εµείς για την ανακύκλωση ή τα χρήµατα πρέπει να πάνε για τον σκοπό για 
τον οποίο προορίζονται. 
Σηµειώνεται ότι το 2006 εισφορές πλήρωσε µόνο ο ∆ήµος Καλαµάτας και δύο άλλοι ∆ήµοι 
απ’ ότι πληροφορήθηκα, το 2007 δεν δώσαµε τις εισφορές, επειδή ζητήσαµε να  δώσουν 
όλοι οι ∆ήµοι τις εισφορές του 2006. Έγινε κατακράτηση των χρηµάτων αυτών κεντρικά 
από τους ΚΑΠ. Έτσι εξοικονοµήθηκαν τα χρήµατα γι’ αυτές τις ενέργειες.  
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση,  η οποία έχει ως εξής : 
 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Θα ήταν διαφορετικά τα πράγµατα εάν ο Πρόεδρος του Συνδέσµου 
προερχόταν από το ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι δεν θα γινόταν αυτό ποτέ. Ο ∆ήµος Καλαµάτας παρ’ ότι υπήρχαν κάποια 
προβλήµατα ποτέ δεν είπε κάτι. Η ανακύκλωση πρέπει να επεκταθεί σε όλο το νοµό, αυτό 
είναι καλό, πλην όµως όπως ο ∆ήµος Καλαµάτας καταβάλει µέρος των εξόδων της 
ανακύκλωσης, έτσι να γίνεται µε όλους. Ανταποδοτικά τέλη όλοι οι ∆ήµοι. Και ούτε 
µπορούµε να δεχθούµε καν την εισήγηση ¨ας τα δώσει προσωρινά ο Σύνδεσµος και 
βλέπουµε τι γίνεται µετά¨. 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Καλό είναι κάποια στιγµή να ενηµερωθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
πορεία του Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων όπως και του Συνδέσµου Ύδρευσης, 
γιατί λειτουργούν κυρίως µε εισφορές του ∆ήµου Καλαµάτας. Να πληροφορηθούµε για τα 
πεπραγµένα του Φορέα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και να αντιληφθούµε εάν οι εισφορές 
του ∆ήµου πιάνουν τόπο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν έχοµε καµία αντίρρηση να µπει αυτό ως θέµα. 
 
 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη της όλα τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.3463/2006,καθώς 
και το γεγονός ότι ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπάκας Ιωάννης δηλώνει ΛΕΥΚΗ  ψήφο,  
κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

I. Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής, ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, κατά των υπ’ αριθ. 19, 20 & 21 / 2008 αποφάσεων του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Νοµού Μεσσηνίας. 
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II. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 

 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα  10  Σεπτεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


