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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  06/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  124/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού 
Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 6η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 25-02-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος,  19) Οικονοµάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 116 απόφαση), 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,   22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 116 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 116 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 118 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και  3) Ράλλης Γεώργιος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµατα που αφορά και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 
4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 5) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 6) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 5) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτη. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το ..ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
Ακολούθως ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 4970/2008 
παρακάτω εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  από την οποία 
διαφαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου οικον. έτους 2008 
και της απορρέουσας από αυτή αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 
2008:   
 
«ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος 2008 (1η ) 
 
     Προκειµένου να πληρωθούν ορισµένες οφειλές έργων που ολοκληρώθηκαν το περασµένο 
έτος, αλλά δεν πληρώθηκαν στους δικαιούχους λόγω έλλειψης πιστώσεων πρέπει να γίνει η 
παρακάτω τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος 2008 και να εγγραφούν οι σχετικές 
δαπάνες. 
 
Συγκεκριµένα: 
 

1. Να εγγραφεί Κ.Α.: 8122.32 µε τίτλο «Επισκευή ∆ηµ. Καταστήµατος και κατασκευή 
οστεοφυλακίου στο ∆.∆ Λείκων » µε ποσόν 12.263,30 € από ΣΑΤΑ για την 
αποπληρωµή του έργου. 

 
2. Να εγγραφεί Κ.Α.: 8122.33 µε τίτλο «Βελτίωση  χώρων νεκροταφείων ∆ηµ. 

∆ιαµερισµάτων» µε ποσόν 10.100,70 € από ΣΑΤΑ για την αποπληρωµή του έργου 
επισκευών στο κοιµητήριο της Βέργας. 

 
3. Να εγγραφεί Κ.Α.: 8122.34 µε τίτλο «Πλακόστρωση & ηλεκτροφωτισµός πλ. 

Περιβολακίων και διαµόρφωση πλατ. Αγ. Βασιλείου» µε ποσόν 67.000€ από ΣΑΤΑ.  
 

 
Το συνολικό απαιτούµενο ποσόν των 89.364 € για την κάλυψη των παραπάνω αναγκών θα 
προέλθει από µείωση : 
(α) του Κ.Α. 30.7323.36 µε τίτλο «Κατασκευή οδοποιίας και αποχέτευσης οµβρίων επί 
των οδών Πραξιτέλους και Βουλγαροκτόνου (Γυµνάσιο Παραλίας)» κατά 76.500€ ήτοι  
από 120.000€ σε 43.500 € και 
(β) του Κ.Α. 30.7323.34 «Κατασκευή δύο πεζογεφυρών στο Νέδοντα» κατά 12.864 € ήτοι από 
265.000€ σε 251.136 €. 
             

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 
 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος ο οποίος 
αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 4538/2008 παρακάτω εισήγηση της ∆ιευθύνσεως 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου από την οποία επίσης διαφαίνεται η ανάγκη τροποποίησης του 
τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου οικον. έτους 2008 και της απορρέουσας από αυτή 
αναµόρφωσης του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008:   
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2008». 
         
Ι) Πρόσφατα, µετά την κατάρτιση του τεχνικού προγράµµατος, είχαµε µια απρόβλεπτη ζηµιά 
σε µια υπερκατασκευή απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου.  Η ζηµιά είναι τέτοιας έκτασης που 
δεν συµφέρει η επισκευή της υπερκατασκευής, άλλωστε είχε αγοραστεί µεταχειρισµένη και 
είχε χρησιµοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστηµα στην αποκοµιδή των απορριµµάτων.  
Αυτό που επιβάλλεται είναι η αντικατάσταση της υπερκατασκευής µε άλλη  καινούργια και όχι 
πάλι µεταχειρισµένη, ώστε να µην ξαναβρεθούµε µπροστά στο ίδιο  πρόβληµα. Επίσης η λύση 
που θα δοθεί θα πρέπει να έχει το στοιχείο της ταχύτητας ώστε να γίνει σύντοµα η όποια 
παρέµβαση και να αποδοθεί  άµεσα το συγκεκριµένο απορριµµατοφόρο όχηµα στην υπηρεσία 
ώστε να αποκατασταθούν τα προβλήµατα που έχουν  δηµιουργηθεί από την προσωρινή 
ακινητοποίησή  του. Ακόµα εκτιµάται ως προτιµητέα  λύση η επιλογή  υπερκατασκευής τύπου 
<< περιστρεφόµενου τυµπάνου>> και όχι τύπου <<πρέσσας>>, που λόγω των µικρότερων 
διαστάσεών της, για το ίδιο τονάζ, θα καθιστά περισσότερο ευέλικτο το απορριµµατοφόρο 
στον τοµέα που χρησιµοποιείται. 
Από µια πρώτη, πρόχειρη έρευνα  της αγοράς, διαπιστώθηκε ότι οι προϋπολογισµοί µιας 
τέτοιας προµήθειας  κινούνται στα επίπεδα των 45.000,00€, συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α.  
Συνεπώς  είµαστε µέσα στα πλαίσια της προµήθειας   τοποθέτησης µε πρόχειρο διαγωνισµό, 
αποφεύγοντας  έτσι τον κανονικό  διαγωνισµό  που θα µετέθετε χρονικά τη λύση του 
προβλήµατος.  
 Προτείνουµε  λοιπόν την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος  µε την ένταξη στον Κ.Α. 
20.7131.09   «Της προµήθειας µιας  (1)  καινούργιας υπερκατασκευής σε  υπάρχον όχηµα µε 
σύστηµα  περιστρεφόµενου τυµπάνου» . 
Το ποσό των 45.000,00€ προτείνουµε να εξοικονοµηθεί από ισόποση  µείωση του Κ.Α. 
20.7311.07« ∆απάνες λειτουργίας και συντήρησης µονάδας λιπασµατοποίησης απορριµµάτων  
(ΜΟΛΑΚ) ». 
2) Με την ευκαιρία  της παραπάνω απαιτούµενης τροποποίησης ζητούµε να τροποποιηθεί και ο 
Κ.Α.20.7311.17  µε τίτλο «  Μετατροπή παλιών απορριµµατοφόρων σε ανατρεπόµενα 
φορτηγά  »  µε µείωση της εγκεκριµένης  πίστωσης  των 50.000,00€ ,   κατά 25.000,00€,   µε 
την ταυτόχρονη δηµιουργία νέου Κ.Α. 20.7311.22  µε τίτλο: « Μετατροπή ενός (1) παλιού 
πλυντηρίου κάδων σε ανατρεπόµενο φορτηγό µε το ποσό των 25.000,00€ ».                                                        
   

 Εισηγούµαστε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος 2008 
σύµφωνα µε τα παραπάνω. 
 

  Για τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
α.α.  

Γιάννης Λιοντήρης 
Γεωπόνος MSc»  

 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας Θεοφάνης, αναφέρεται στην µε 
αριθµ. πρωτ. 4685/2008  εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου α) για αλλαγή 
τίτλου Κ.Α. εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, και β) για 
αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, που αφορά σε πιστώσεις 
λειτουργικών δαπανών του ∆ήµου.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τις 
παραπάνω εισηγήσεις, τις διατάξεις των άρθρων 161 και 208 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, 
µειοψηφούντων των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ οι 
οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ και των συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
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ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ καθώς και του κ. Μπάκα Ιων. οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  
                             
      

Ι. Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2008, 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας οι οποίες καταχωρούνται αναλυτικά στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.    

 
 
II. Εγκρίνει:  
 
     Α. Την τροποποίηση του τίτλου του Κ.Α. 10.6012.02 εξόδου του δηµοτικού 

προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, από «Αποζηµίωση υπαλλήλου για 
τήρηση πρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου» σε «Αποζηµίωση υπαλλήλων για 
τήρηση πρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου & Τοπικών Συµβουλίων». 

 
 
     Β. την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008, ως εξής:  
       
ΕΣΟ∆Α 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
α) Από νέα έσοδα 
 

1. Κ.Α. 1322.09 Χρηµατοδότηση του ∆ήµου Καλαµάτας 
από το Κ.Ε.Κ. του ∆ήµου Καλαµάτας, 
για την υλοποίηση του υποέργου µε 
τίτλο «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» (ΑΠΟ Κ.Ε.Κ.) 

 

 

23.375,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 23.375,00 
 
 
β) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων (µείωση δαπανών) 
 
 

1 K.A. 30.7323.34 Kατασκευή δυο πεζογεφυρών στον 
Νέδοντα (ΣΑΤΑ) 

 

12.864,00 

2. Κ.Α. 30.7323.36 Κατασκευή οδοποιϊας και 
απαοχέτευσης οµβρίων επι των οδών 
Πραξιτέλους και Βουγαροκτόνου 
(ΣΑΤΑ) 

 

 

76.500,00 

3. Κ.Α. 20.7311.07 ∆απάνες λειτουργίας και συντήρησης 
εργοστασίου λιπασµατοποίησης 
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απορριµµάτων (ΜΟΛΑΚ) (∆.Π.) 
45.000,00 

4. Κ.Α. 20.7311.17 Μετατροπή παλιών απορριµµατοφόρων 
σε ανατρεπόµενα φορτηγά (∆.Π.) 

 

25.000,00 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο 159.364,00 

 
 
 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ  

α) Από δηµιουργία νέων εσόδων 23.375,00 

β) Από µείωση προβλεποµένων εξόδων 159.364,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ   182.739,00 

 
 
Ε Ξ Ο ∆ Α 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     
    

1. Κ.Α. 8111.01 Αµοιβές προσωπικού (∆.Π.) 136.000,00 

2. Κ.Α. 8111.05 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(∆.Π.) 

 

  5.000,00 

3. Κ.Α. 8111.06 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση Αορίστου χρόνου (∆.Π.) 

 

13.000,00 

4. Κ.Α. 8111.07 Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού (∆.Π.) 

 

16.500,00 

5. Κ.Α. 8112.02 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης 
∆ηµοτικών Συµβούλων (∆.Π.) 

 

15.000,00 

6. Κ.Α. 10.6012.02 Αποζηµίωση υπαλλήλων για τήρηση 
πρακτικών ∆ηµοτικού Συµβουλίου & 
Τοπικών Συµβουλίων (∆.Π.) 

 

10.000,00 

7. Κ.Α. 10.6012.04 Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 
(∆.Π.) 

6.000,00 

8. Κ.Α. 10.6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 
(∆.Π.) 

7.000,00 

9. Κ.Α.  00.6492 ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα 
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων η 
συµβιβαστικών (∆.Π.) 

 

50.000,00 
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10. Κ.Α. 20.7135 Λοιπός εξοπλισµός (∆.Π.) 7.000,00 

11. Κ.Α. 00.6736.15 Προγραµµατική  σύµβαση  για την 
σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για 
την µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών 
επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση των Ν.Π.∆.∆. του 
∆ήµου Καλαµάτας (∆.Π.) 

 

 

8.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 273.500,00 
 

 
β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών       
  

1. Κ.Α. 00.6736.16 Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ 
∆ήµου Καλαµάτας και Αναπτυξιακής 
Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.) 
για την σύνταξη διαχειριστικών 
σχεδίων τοπικών διαµερισµάτων 
του ∆ήµου Καλαµάτας. (∆.Π.) 

 

 

 

40.000,00 

2. Κ.Α. 70.7425.09 ∆απάνες για την υλοποίηση του 
έργου «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ- 
∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ» (ΑΠΟ 
Κ.Ε.Κ.) 

 

 

23.375,00 

3. Κ.Α. 8122.32 Επισκευή ∆ηµ. Καταστήµατος και 
κατασκευή οστεοφυλακίου στο ∆.∆. 
Λεϊκων – αποπληρωµή οικ/κων 
υποχρεώσεων (ΣΑΤΑ) 

 

12.263,30 

4. Κ.Α. 8122.33 Βελτίωση χώρων νεκροταφείων 
∆ηµ. ∆ιαµερισµάτων - αποπληρωµή 
οικ/κων υποχρεώσεων (ΣΑΤΑ) 

 

10.100,70 

5. Κ.Α. 8122.34 Πλακόστρωση & ηλεκτροφωτισµός 
πλ. Περιβολακίων και διαµόρφωση 
πλατείας Αγ. Βασιλείου - 
αποπληρωµή οικ/κων υποχρεώσεων 
(ΣΑΤΑ) 

 

67.000,00 

6. K.A. 20.7131.09 Προµήθεια µιας (1) καινούργιας 
υπερκατασκευής σε υπάρχον όχηµα 
µε σύστηµα περιστρεφοµένου 
τυµπάνου (∆.Π.) 

 

 

45.000,00 

7. Κ.Α. 20.7311.22 Μετατροπή ενός (1) παλιού 
πλυντηρίου κάδων σε 
ανατρεπόµενο φορτηγό (∆.Π.) 

 

 

25.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 222.739,00 
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 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟ∆ΩΝ  

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 273.500,00 

β) ∆ηµιουργία νέων δαπανών        222.739,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  496.239,00 

 
 
Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
 
 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  702.837,92 
    
 Αύξηση αποθεµατικού  182.739,00 
 α) Από δηµιουργία νέων εσόδων 

23.375,00 
 

 β)Από µείωση προβλεποµένων 
εξόδων 

159.364,00 
 

 
                 ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 
885.576,92 

 Μείωση αποθεµατικού  496.239,00 
 α) Από ενίσχυση υπαρχουσών 

πιστώσεων 
273.500,00 

 

 β) Από δηµιουργία νέων δαπανών 
222.375,00 

 
 

           ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

 389.337,92 

 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 
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 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  4 Μαρτίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


