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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   19/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   197/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 1η Ιουνίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 19η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 28-05-2009 

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

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Γιαννακούλα Γρηγόριο.   

 
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 : 

Προέγκριση - χορήγηση αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. 20/2009 με αριθμ. πρωτ. 
12756/29-5-2009 υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος Ελέγχων και Τήρησης Λειτουργίας 
Καταστημάτων και Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
 

Υπηρεσιακή Εισήγηση - υπ’ αριθ. 20/2009 

Θέμα: Προέγκριση Αδειών Ίδρυσης-Χορήγηση αδειών μουσικής: 
α) Προέγκριση αδειών Ίδρυσης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
β) Χορήγηση αδειών Λειτουργίας Μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
 

Κύριε Πρόεδρε, σας υποβάλλουμε τους παρακάτω πίνακες, στους οποίους περιλαμβάνονται 
σχετικοί ιδιοκτήτες καταστημάτων, που αιτούνται: 

α). Την προέγκριση αδειών ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 80 παρ. 2 & 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), «Κύρωση 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 2α του Ν. 
3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄) και 

β). Τη Χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593 Β΄) Υγειον. Διάταξης, της Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526 Β΄) Υγειον. 
Διάταξης, του άρθρου 63 παρ. 2 του Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α΄) και του άρθρου 80 παρ. 4 του Ν. 
3463/2006, σε λειτουργούντα με νόμιμη άδεια αντίστοιχα καταστήματά τους.  

 Επειδή οι παρακάτω αναγραφόμενες προεγκρίσεις και οι αιτούμενες άδειες μουσικής, πληρούν 
όλους τους όρους χορήγησης των εν λόγω αδειών, που προβλέπονται από τις αναφερόμενες 
διατάξεις και τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν. 3463/2006, «περί μη ύπαρξης 
βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών σε βάρος των ενδιαφερομένων», εισηγούμαστε τη 
χορήγησή τους. 

 

Α)  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1.  ΜΠΙΜΠΗ ΟΛΓΑ 
του Κωνσταντίνου 

Αριστοδήμου & 
Βαλαωρίτου 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – 
ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 

ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ 

Αίτηση, Παράβολο, 
Έκθεση ελέγχου 
Μηχανικού Δήμου, κ.λ.π. 

2.  ΚΕΚΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
του Βασιλείου  Μαυρομιχάλη 71 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ                   «» 

Β)  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣ

ΗΣ 
Α.Ε.Π.Ι. 

1. 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ 

ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ 
 

Λακωνικής 237 

α)Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής ισχύος 
μετά ηχείων 

1892/4-5-2009 490270/ 
9-2-2009 
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Α/Α 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΕΒΑΙΩΣ

ΗΣ 
Α.Ε.Π.Ι. 

β)Έγχορδη μουσική, 
(πιάνο, βιολί, κιθάρα 
και τα όμοια), χωρίς 
ενισχυτή και μεγάφωνα 

*Σημείωση 

2.  ΚΕΝΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Βασιλείου  

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 107 

α)Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής ισχύος 
μετά ηχείων 
 

115/30-01-2009 0490251 

3. 
ΛΥΓΟΥΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
του Ιωάννη  

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - 
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Δ.Δ. ΜΙΚ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 

α)Στερεοφωνική 
Μουσική μικρής ισχύος 
μετά ηχείων 
 

2116/18-5-2009 0503033 

 
*Σημείωση 
Για τη λειτουργία του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» του κ. Λαμπρόπουλου Ιωάννη του 
Θεοδώρου που βρίσκεται στην οδό Λακωνικής 237, έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας οι με α.π. 
Δήμου 25519/31-10-2008 και 5514/12-3-2009   αναφορές – καταγγελίες του κ. Γεωργίου 
Κουρούπη. Η Δ/νση Υγείας της Ν.Α.Μ. λαμβάνοντας  υπόψη τις παραπάνω καταγγελίες, αρχικά 
γνωμοδότησε αρνητικά υποδεικνύοντας  ταυτόχρονα στον ιδιοκτήτη πρόσθετα μέτρα ηχομόνωσης 
που θα έπρεπε να ληφθούν από τον παραπάνω ιδιοκτήτη σε συνεργασία με Μηχανολόγο Μηχανικό, 
προκειμένου να μπορέσει να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια μουσικής.   
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, συμμορφώθηκε ως προς τις υποδείξεις της Δ/νσης Υγείας και η 
τελευταία με το α.π. 1892/4-5-2009 έγγραφό της γνωμοδότησε θετικά. 
Σε συνέχεια των ανωτέρω παρ΄όλο  της Θετικής Γνωμοδότησης της Δ/νσης Υγείας ο κ. και η κα. 
Γεώργιος και Χριστίνα Σκουφά Κουρούπη κατέθεσαν την υπ. άρ. 11655/19-5-09 καταγγελία προς 
τον Δήμο Καλαμάτας.  
  
                                                                                                                   29-5-2009 
 

 
 
Ο Εισηγητής Ο Τμηματάρχης Ο Δ/ντης 

(υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή) 
  
ΦΕΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΕ 11 ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
 
 
 
Για την περίπτωση χορήγησης άδειας μουσικής στο κατάστημα του κ. Λαμπρόπουλου 
γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Είναι αυτό που έχομε συζητήσει δύο φορές. 
Ο κ. Κουρούπης. 

 
Δεν ξέρω εάν πήρατε τις δύο δικαστικές αποφάσεις που. . . 
 

Αυτές ήταν πριν την ηχομόνωση ή μετά; 
 

  Συνημμένα: 
             Σχετικοί Φάκελοι καταστημάτων, προέγκρισης αδειών, 
             &  αδειών  λειτουργίας μουσικής 

(Υπόψη κ. Προέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής) 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΑΝΑΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Πριν. 
 

Έγινε ηχομόνωση; 
 
Για μένα έγινε ψευτοηχομόνωση. 
 

Η υπηρεσία λέει ότι έγινε ηχομόνωση. 
 
Εντάξει η υπηρεσία, είπαμε πως έκανε η υπηρεσία. Απέρριψε την αίτηση 
και μετά την επανέφερε. 

 
Όχι, όχι. Κοιτάξτε επειδή έχομε επίσημα χαρτιά εδώ, η υπηρεσία ζήτησε να 
γίνει ηχομόνωση. Η ηχομόνωση λέει η υπηρεσία, έγινε. Αυτές οι δικαστικές 

αποφάσεις, ερωτώ, είναι πριν από την ηχομόνωση ή μετά την ηχομόνωση; 
 
Η ηχομόνωση έγινε μετά από ένα μήνα. 
 

Άρα είναι πριν τη διαδικασία ηχομόνωσης. 
 

 
Ακολουθεί διάλογος, εκτός μικροφώνου και δεν ακούγεται στο σύνολό του,  μεταξύ του κ. 
Ηλιόπουλου Παναγιώτη και του κ. Κουρούπη για την ηχομόνωση του καταστήματος.  
 
Η διαλογική συζήτηση συνεχίζεται ως εξής: 

 
Ελάτε κε Λαμπρόπουλε. 

 
Εδώ και αρκετό καιρό προσπαθώ να γίνω νόμιμος. Τρέχω στις 
υπηρεσίες, στο υγειονομικό, από εδώ, από κει, μου λένε οι ανθρώποι, 

«για να μπορέσεις να πάρεις άδεια κάνε μια μόνωση». Κάνω μία μόνωση, μου λένε, κάνε 
κάτι πρόσθετο. Κάνω κάτι πρόσθετο. Έχω κάνει μία σοβαρή δουλειά στα Γιαννιτσάνικα με 
μια σωστή μόνωση και εν πάση περιπτώσει έχω και εγώ κάποιες επιστολές τελευταία που 
έχει στείλει στο υγειονομικό ο κ. Κουρούπης για το τι . . . (δεν ακούγεται τι λέει). . . τα 
πράγματα και την απάντηση των ανθρώπων της υγειονομικής υπηρεσίας που λέει την . . . 

 
Αυτή την έχομε κι εμείς. Κάτι άλλο έχετε; 

 
Τίποτα, απλά παλεύω εδώ και. . . 
 

Εντάξει κε Λαμπρόπουλε.  
Επίκειται στην επόμενη συνεδρίαση να μιλήσουμε για τον κανονισμό 

λειτουργίας αυτών των κέντρων τα οποία διαθέτουν μουσική, με τα πρόστιμα τα οποία θα 
επιβάλει ο Δήμος διότι το παιχνίδι πλέον ΕΛΑΣ, Δήμος, δικαστήρια, ποιος είναι ποιος δεν 
είναι, δεν αντέχετε. Εάν δεν μπούμε εμείς δυνατά στη διαδικασία, δεν γίνεται τίποτα, με τις 
δυνατότητες τις οποίες έχομε. Αυτό είναι το πρώτο. 
 
Το δεύτερο, εγώ ζήτησα από σας και ψηφίσατε να αναβληθεί η σχετική διαδικασία επειδή 
θέλαμε να δούμε κάποιες δικαστικές αποφάσεις. Πράγματι υπάρχουν δύο καταδικαστικές και 
μία αθωωτική. Έτσι δεν είναι κε Φειδά; 

 
Μάλιστα. 
 

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 
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Και μπήκα και στην αίθουσα αυτή, δεν σας κρύβω, αρνητικά μπορώ να πω 
διατεθειμένος γιατί μπορεί να είχε η οικογένεια Κουρούπη το μαγαζί, να είναι 

της κόρης τους αλλά εν πάση περιπτώσει έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία και 
εμείς να είμαστε εκεί, ενδεχομένως να είχαμε το ίδιο πρόβλημα.  
 
Από την άλλη μεριά έχομε τα εξής δεδομένα: Έχομε νόμιμα όλα τα χαρτιά, η Δ/νση Υγείας 
δεν έδωσε την άδεια διότι ζητούσε ηχομόνωση. Έδωσε την άδεια από τη στιγμή που έγινε η 
ηχομόνωση. Οι δικαστικές αποφάσεις αναφέρονται σε ένα παρελθόν χωρίς ηχομόνωση. Η 
δική μας απόφαση ισχύει μέχρι να ανατραπεί σε διοικητικά δικαστήρια ή να ανατραπεί από 
την υπερκείμενη αρχή που είναι ο Περιφερειάρχης ή η επιτροπή του 152. Δεν θεωρώ ότι 
έχομε ισχυρό έρεισμα να μην δώσομε την άδεια, ισχυρό επιχείρημα να μη δοθεί η άδεια, γι’  
αυτό και εισηγούμαι να δοθεί ως η εισήγηση της υπηρεσίας. Και ας γίνει η προσφυγή από 
σας στην Περιφέρεια ή στο 152. 

 
Πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μια άδεια όχι οριστική, 
προσωρινή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια έντονη 

προσωπική αντιδικία που δεν ξέρεις πως θα εξελιχθεί. 
 
Μπορούμε προσωρινή; 

 
Μπορούμε προσωρινή άδεια. (Συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει) 
 

Θα σας πάρω ένα μηχάνημα να το μετράτε κι εσείς.  
Έχετε μηχάνημα να μετράτε τα ντεσιμπέλ; 

 
Όχι.  

 
Θα σας πάρω. 
Τι δυνατότητες για προσωρινή άδεια έχομε; 

 
Η 283/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζει χρονικό όριο ένα (1) 
χρόνο, δεν μας απαγορεύει όμως να ορίσουμε χρονική διάρκεια μουσικής και 

λιγότερο από το χρόνο τους ενός έτους. Βέβαια αυτής της έγκρισης χρειάζεται και η αίτηση 
του ενδιαφερομένου αν θέλει περισσότερο ή λιγότερο χρόνο αλλά η Δημαρχιακή Επιτροπή 
μπορεί να ορίσει τη χρονική διάρκεια ώστε να κρίνει τη μονιμότητα λειτουργίας του 
καταστήματος. 

 
Εγώ το συνδυάζω με μια παρακολούθηση. 
 

Πόσους μήνες προτείνετε; Καλή η σκέψη. 
 
Τρεις μήνες. Θα υπάρξει συστηματικός έλεγχος από την υπηρεσία 
κατά πόσο λειτουργεί η ηχομόνωση. 

 
Εσείς κε Κοσμόπουλε; 

 
Η άποψη του κ. Ηλιόπουλου είναι ενδιαφέρουσα. Εγώ ήμουνα υπέρ του 
να μη δοθεί η άδεια με την αιτιολογία ότι έχουν καταγγελίες το ’06, το 

‘07. . . (δεν ακούγεται τι λέει). Αυτό με προβληματίζει όσον αφορά τη συμπεριφορά του, 
κάποιος ο οποίος (δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Λοιπόν να του δώσουμε 3 μήνες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Τρεις μήνες. Θα έχομε κανονιστική απόφαση με βαρύτατα πρόστιμα και θα έχομε και 
μηχάνημα δικό μας που θα μετράει τα ντεσιμπέλ. 

 
Κε Δήμαρχε να ολοκληρώσω. Τρεις μήνες και σε παρακαλώ πάρα πολύ 
κε Φειδά, με ημερομηνία από σήμερα σε τρεις μήνες να έχουμε την 

έκθεση στη Δημαρχιακή Επιτροπή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
 
Η κανονιστική που θα έρθει θα ορίζει τις ποινές, έστω και με μία παράβαση να 
δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει. . .  

 
Βέβαια. Εισήγηση να σας πάρω μηχάνημα να μετράτε τα ντεσιμπέλ και θα 
ελέγχετε το συγκεκριμένο μαγαζί οποτεδήποτε ειδοποιηθείτε. 

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα,  
 

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

 
I. Τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στους:  

1. ΜΠΙΜΠΗ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   και 

2. ΚΕΚΚΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.    

 

ΙΙ.  Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στους: 

1. ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   και 

2. ΛΥΓΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. 

 

III. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στο ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ 
ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 

 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΕΙΔΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 19 Αυγούστου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 


