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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2006 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  544/2006 
 

  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 σε συνεδρίαση η 

Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμό 41/08-12-2006 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση - απόντος του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεωργίου Ν. 

Κουτσούλη ο οποίος έχει μεταβεί στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους - η Αντιπρόεδρος 

της Δημαρχιακής Επιτροπής κα Γεωργία Βασιλάκη ως Προεδρεύουσα αυτής και από τα 

υπόλοιπα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακόπουλος Διονύσιος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 

3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος και 2) Μέλιος Ιωάννης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Προεδρεύουσα κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από την Προεδρεύουσα για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Επί του διαγωνισμού του έργου «Δράση Συμβουλευτικής από το Δήμο Καλαμάτας 
στα πλαίσια του σχεδίου ολοκληρωμένης παρέμβασης ¨Ζωφόρος¨  σε Α.Μ.Ε.Α και 

ανέργους».  

 
Εισηγούμενη το θέμα η Προεδρεύουσα αναφέρεται στην από 8 Δεκεμβρίου 2006 εισήγηση 
του τμήματος σχέσεων του Δήμου με την Ευρωπαϊκή Ένωση – χρηματοδοτήσεων του 
Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : Επί του διαγωνισμού του έργου «Δράση Συμβουλευτικής από το Δήμο Καλαμάτας 
στα πλαίσια του σχεδίου ολοκληρωμένης παρέμβασης ΖΩΦΟΡΟΣ σε Α.Μ.Ε.Α. και 
ανέργους», που οι όροι του καταρτίσθηκαν με την 430/26-9-2006 απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής.  
                            
                            
                            Την Πέμπτη  16 Νοεμβρίου   2006 και ώρα 5:00 μ.μ. , στα γραφεία του 
Δήμου Καλαμάτας Κολοκοτρώνη 1, στον Α΄ όροφο , διεξήχθη ο διαγωνισμός του παραπάνω 
έργου , όπως είχε ορισθεί από την προκηρυχθείσα δημοσίευση του στις 13 Οκτωβρίου 2006 
(Προκήρυξη Νο 430/26-9-2006 ) παρουσία της επιτροπής διεξαγωγής – αποσφράγισης – 
αξιολόγησης και έκδοσης αποτελεσμάτων (Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης) 
αποτελούμενης από τους κ.κ. 1) Λίβα Ανδρέα, ως αναπληρωτή Πρόεδρο , 2) Γιαννουλάτο 
Πέτρο και 3) Παπούλια Σταματία, ως μέλη . 
 
                            Στο Δήμο Καλαμάτας κατατέθηκαν νομίμως, σύμφωνα με την πρόσκληση, 
οι παρακάτω προτάσεις: 
 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με αριθμό πρωτ. 23936/14-11-2006 
2. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24065/16-11-2006 
3. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας , με αριθμό πρωτ. 24077/16-11-2006 
4. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. με αριθμό πρωτ. 24081/16-11-2006 

 
                            Στην συνεδρίαση αυτή, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους 
της διακήρυξης, αποσφράγισε της προσφορές και αφού έλεγξε την πληρότητα των 
δικαιολογητικών, έκρινε πλήρη βάση των όρων της προκήρυξης τα δικαιολογητικά των: 
 

1. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24065/16-11-2006 
2. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας , με αριθμό πρωτ. 24077/16-11-2006 
3. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. με αριθμό πρωτ. 24081/16-11-2006 

 
                            Ο Δήμος Καλαμάτας με το με αριθμό πρωτ. 24122/17-11-2006 έγγραφο 
του, κοινοποίησε το πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης στους 
υποψηφίους αναδόχους και μέσα στη νόμιμη προθεσμία ο φορέας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. κατέθεσε την με αριθμό πρωτ. 24400/21-11-2006 ένσταση του. 
                             
                            Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε επί της παραπάνω 
ενστάσεως την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2006  και ώρα 9:00 π.μ. προκειμένου να αποφασίσει 
επί αυτής.  
                            Η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, αποφάσισε επί της 
παραπάνω ένστασης με την 521/2006 απόφαση της. 
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                            Μετά την 1η φάση Αξιολόγησης (έλεγχος κριτηρίων αποδοχής), έγινε η 
τεχνική αξιολόγηση των προσφορών από την Επιτροπή στην συνεδρίαση της στις 27 
Νοεμβρίου 2006, των προτάσεων που πληρούσαν τα κριτήρια αποδοχής. 
 
                            Το πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής, κοινοποιήθηκε στους 
ενδιαφερόμενους με το με αριθμό πρωτ. 24879/28-11-2006 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας. 
                             
                            Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδρίασε στις 5 Δεκεμβρίου 
2006 και  προχώρησε στην έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού του 
παραπάνω έργου.  
 
                            Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφανθείτε επί του 
διαγωνισμού του έργου «Δράση Συμβουλευτικής από το Δήμο Καλαμάτας στα πλαίσια του 
σχεδίου ολοκληρωμένης παρέμβασης ΖΩΦΟΡΟΣ σε Α.Μ.Ε.Α. και ανέργους». 
 
 
                                 Η Εισηγητής                                              
                       Τριανταφυλλίδη Βασιλική                                     
 
Συν/να: 
1. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. στις 16/11/2006 
2. Έγγραφο με αριθμό πρωτ. 24122/17-11-2006 
3. Ένσταση της ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με αρ. πρωτ. 24400/21-11-2006 
4. Εισήγηση επί της ένστασης της Γ.Ε.Α. στις 27/11/2006 
5. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. στις 27/11/2006 
6. Έγγραφο με αριθμό πρωτ. 24879/28-11-2006 
7. Πρακτικό συνεδρίασης Γ.Ε.Α. επί των αποτελεσμάτων στις 5/12/2006 
       
 
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αναλυτικά αναφέρεται στο από 5/12/2006 «πρακτικό του 
διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου» του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχουν ως 
εξής: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
« ΔΡΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΖΩΦΟΡΟΣ 
ΣΕ Α.Μ.Ε.Α. ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ » 

 
 
                            Στην Καλαμάτα σήμερα 5 Δεκεμβρίου  2006 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 
μ.μ. στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας Κολοκοτρώνη 1 στον Α΄ όροφο, συνήλθε  η 
Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού του παραπάνω 
έργου, που συστήθηκε με την με αριθμό 431/2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής 
του Δήμου Καλαμάτας και συγκροτήθηκε με την με αριθμό 24061/16-11-2006 απόφαση 
Δημάρχου Καλαμάτας, αποτελούμενη από τους : 
 
 

1. Λίβα Ανδρέα ως αναπληρωτή Πρόεδρο, του Λαγωνικάκου Σπύρου, 
υπάλληλοι Π.Ε. του Δήμου Καλαμάτας 

2. Γιαννουλάτο Πέτρο ως μέλος, με αναπληρώτρια του την Γολεμάτη Σοφία, 
αξιολογητές μέλη του Ε.Μ.Α. 

3. Παπούλια Σταματία ως μέλος, με αναπληρωτή της τον Γρανούζη Σταύρο, 
αξιολογητές μέλη του Ε.Μ.Α. 
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Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας Τριανταφυλλίδη 
Βασιλική, 
 
Για τη σύνταξη και υπογραφή του πρακτικού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ανοίγματος των προσφορών, ελέγχου πληρότητας, αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, 
ανοίγματος των οικονομικών προσφορών, υπολογισμού των ανοιγμένων προσφορών, που 
κατατέθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού με κλειστές 
προσφορές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχων 
του παραπάνω  έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του αναλυτικού τεύχους της 
προκήρυξης του έργου, που προκηρύχθηκε με την με αριθμό 430/26-9-2006 απόφαση της 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. 
 
 

Έλεγχος πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών 
 

Κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής στις 16 Νοεμβρίου 2006 αποσφραγίστηκαν οι 
προσφορές των παρακάτω φορέων. : 
 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. με αριθμό πρωτ. 23936/14-11-2006 
6. Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24065/16-11-2006 
7. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας , με αριθμό πρωτ. 24077/16-11-2006 
8. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. με αριθμό πρωτ. 24081/16-11-2006 

 
Για το καθένα από αυτά συμπληρώθηκε αναλυτικός πίνακας ελέγχου των δικαιολογητικών, 
ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της προκήρυξης , αποσφράγισε τις 
προσφορές και αφού έλεγξε την πληρότητα των νομιμοποιητικών δικαιολογητικών  
σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτής, έκρινε ομόφωνα  πλήρη τα δικαιολογητικά των παρακάτω 
υποψηφίων αναδόχων : 
 

1.  Consul Κ.Ε.Κ. , με αριθμό πρωτ. 24065/16-11-2006 
2. Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας , με αριθμό πρωτ. 24077/16-11-2006 
3. ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. με αριθμό πρωτ. 24081/16-11-2006, 

 
οι προτάσεις των οποίων  προχωρούν  στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για την 
αξιολόγηση των υποβαλλόμενων τεχνικών  τους προσφορών.                          
 
Κατά την εξέταση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό του φορέα 
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε., διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προσκομίσει το απαιτούμενο 
πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση και υπό διαδικασία  αναγκαστικής 
διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της σχετικής προκήρυξης. 
Επιπροσθέτως διαπιστώθηκε από την Επιτροπή ότι ο εν λόγω φορέας δεν προσκόμισε 
ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να δηλώνει τα ανωτέρω, 
σύμφωνα με την τελευταία παράγραφ ο του άρθρου 10.  
Η Επιτροπή συνδυάζοντας τα παραπάνω ομόφωνα διαπίστωσε ότι ο υποψήφιος ανάδοχος, 
Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε., δεν πληροί το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών της 
προκήρυξης σωρευτικά και ως εκ τούτου, η πρόταση του κρίνεται ελλιπής και αποκλείεται 
από τα επόμενα στάδια της αξιολόγησης. 
 
Στο σημείο αυτό η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκλήρωσε το έργο της 
αποσφράγισης των προσφορών. 
 

Εξέταση κριτηρίων αποκλεισμού τεχνικών προσφορών 
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Στο επόμενο στάδιο, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης στην συνεδρίαση της στις  27 
Νοεμβρίου 2006 προχώρησε στον έλεγχο των τυπικών κριτηρίων αποκλεισμού των 
τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 27 της προκήρυξης. 
 
Η  Επιτροπή αφού εξέτασε τα κριτήρια αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών του συνόλου 
των φορέων που υπέβαλαν πρόταση στο διαγωνισμό, διαπίστωσε ότι, όλοι οι φορείς που 
πληρούσαν τα κριτήρια αποδοχής, σύμφωνα με το πρακτικό της συνεδρίασης στις 16 
Νοεμβρίου 2006, πληρούν τους όρους που θέτει η προκήρυξη όσον αναφορά τα κριτήρια 
αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών και προχωρούν στο επόμενο στάδιο της 
αξιολόγησης. 
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξέτασης των κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών 
προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού, αποτυπώνονται στα 
επισυναπτόμενα Δελτία Καταγραφής Κριτηρίων Αποκλεισμού, τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. 
 
Στο σημείο αυτό η Επιτροπή διαπίστωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των 
κριτηρίων αποκλεισμού των τεχνικών προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της 
προκήρυξης. 
 

Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών 
 

Μετά την 1η φάση Αξιολόγησης (έλεγχος κριτηρίων αποδοχής), έγινε η τεχνική αξιολόγηση 
των προσφορών από την Επιτροπή στην συνεδρίαση της στις 27 Νοεμβρίου 2006, 
σύμφωνα με τα Δελτία Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών της Επιτροπής, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού και σύμφωνα με το άρθρο 27 της 
προκήρυξης και προχώρησε  στη βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον  πίνακα που ακολουθεί : 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΒΤΠ 
Κ.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

79,65 

ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. 74,20 
CONSUL Κ.Ε.Κ. 72,10 

 
 
 

Άνοιγμα Οικονομικών προσφορών 
 
Στην συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης στις 5 Δεκεμβρίου 2006, 
αποσφραγίστηκαν οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών. Όλοι οι φορείς είχαν 
ενημερωθεί για την ημέρα και την ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών με το με 
αριθμό πρωτ. 24879/28-11-2006 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Για κάθε πρόταση καταγράφηκε η συνολική προσφερόμενη τιμή και υπολογίστηκε το 
προτεινόμενο κόστος ανά συνεδρία . Διαπιστώθηκε ότι το κόστος ανά συνεδρία δεν ήταν 
άνω των 88,04 €, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμό 110125/21-01-04 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 
104/τ.Β/23-1-2004).  
 
Στη συνέχεια, βαθμολόγησε τις οικονομικές προσφορές υπολογίζοντας το Σ.Β.Ο.Π., όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 27 της προκήρυξης, ο οποίος καταγράφηκε στα Δελτία 
Ανοιγμένης Προσφοράς  και στον πίνακα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης οικονομικών 
προσφορών των προτάσεων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος 
πρακτικού. 
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Υπολογισμός ανοιγμένων προσφορών 
 
Στη φάση αυτή, η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη βαθμολογία των τεχνικών 
προσφορών και των οικονομικών προσφορών, προέβη στην τελική αξιολόγηση των 
προσφορών, κατά φθίνουσα τάξη με τον υπολογισμό της συμφερότερης προσφοράς. 
 
Η Ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε πρότασης υπολογίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 27 της προκήρυξης και αποτυπώθηκε στο Δελτίο Ανοιγμένης Προσφοράς, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος πρακτικού. 
 
 
Τέλος, με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές τους η Επιτροπή προέβη στην κατάταξη των 
προγραμμάτων κατά φθίνουσα σειρά βαθμού Ανοιγμένης Προσφοράς (ΑΠ), όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί : 
 
 

ΦΟΡΕΑΣ Σ.Β.Τ.Π. Σ.Β.Ο.Π. Α.Π. = 
Σ.Β.Τ.Π.*0,8+Σ.Β.Ο.Π.*0,2 

ΚΑΤ/ΞΗ 

Κ.Ε.Κ. 
ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

79,65 100,00 83,72 1 

ΑΛΦΑ Κ.Ε.Κ. 74,20 99,88 79,34 2 
CONSUL 
Κ.Ε.Κ. 

72,10 100,00 77,68 3 

 
 
 

Μετά από τα παραπάνω, η Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης 
 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Δράση Συμβουλευτικής από το Δήμο 
Καλαμάτας στα πλαίσια του σχεδίου ολοκληρωμένης παρέμβασης ΖΩΦΟΡΟΣ σε 
Α.Μ.Ε.Α. και ανέργους» ως εξής στον φορέα Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας. 
 
  
 
                            Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο και υπογράφεται ως εξής : 
 
 
                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
                     
                      Λίβας Ανδρέας                                  1. Γιαννουλάτος Πέτρος 
                 
                                                                                 2. Παπούλια Σταματία   
   
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, 
 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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Ι. Κατακυρώνει το διαγωνισμό του έργου «Δράση Συμβουλευτικής από το Δήμο 
Καλαμάτας στα πλαίσια του σχεδίου ολοκληρωμένης παρέμβασης ΖΩΦΟΡΟΣ 
σε Α.Μ.Ε.Α. και ανέργους» στον φορέα Κ.Ε.Κ. Δήμου Καλαμάτας, του οποίου η 
πρόταση παρουσιάζει την υψηλότερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο έργο, 
σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στο από 5/12/2006 πρακτικό της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την επιλογή 
αναδόχου του έργου το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 
 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 
 

    

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γεωργία Θ. Βασιλάκη   1. Γιαννακόπουλος Διονύσιος 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαμάτα 19 Δεκεμβρίου 2006 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 
Για τη Γραμματεία της 

Δημαρχιακής Επιτροπής 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 


