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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  577/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 04η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 34η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-11-2008 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) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 576 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης 
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος 
Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση) και 25) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 578 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος και  2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8)  Σπερχογείας  κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου 
του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος λέει τα εξής: 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ξέρετε ο ΦΑΡΙΣ πήρε ΦΕΚ εποµένως µπορεί και 
πρέπει να προχωρήσοµε γρήγορα. 

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια, πήρε ΦΕΚ η Κοινωφελής Επιχείρηση, έχουν αρχίσει και οι 
διαδικασίες της δανειοδότησης, ελπίζω να προλάβοµε, το θέµα που έχει σχέση µε τους 
εργαζόµενους. Σήµερα έρχεται το θέµα να ορίσουµε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ώστε να αρχίσει 
να λειτουργεί αµέσως. Είναι ένα στοίχηµα για τη ∆ηµοτική Αρχή το πώς θα λειτουργήσει η 
συγκεκριµένη Κοινωφελής Επιχείρηση. Θέλοµε να αποφύγοµε προβλήµατα τα οποία έχουν 
παρατηρηθεί από το 1994, ιδιαίτερα στη λειτουργία των πολιτιστικών σχηµάτων, εννοώ 
οικονοµικά προβλήµατα.  

Πριν πω κάποια πράγµατα σηµαντικά ανακοινώνω στο Σώµα ότι ήρθε η προγραµµατική 
σύµβαση που αφορά στο ∆ΗΠΕΘΕΚ, θα πω γιατί σας τα λέω αυτά, βέβαια το ποσό το οποίο 
προτείνεται είναι χαµηλό, θα ρθει στη συνεδρίαση της επόµενης Πέµπτης, αλλά στην 
προγραµµατική σύµβαση που προτείνεται, βεβαίως λέγει ότι … 

 
 Χρήµατα από το Υπουργείο Πολιτισµού εννοείτε;       

 
Ναι, βεβαίως, για το ∆ΗΠΕΘΕΚ. 

Βεβαίως αναφέρει ότι το ∆ΗΠΕΘΕΚ πρέπει να έχει χωριστό ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
αλλά πιο κάτω αναφέρεται µε σαφήνεια, σε επόµενη παράγραφο, ότι εφόσον το ∆ΗΠΕΘΕΚ 
λειτουργεί στα πλαίσια µιας ευρύτερης ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς, τότε υπάρχει 
συγκεκριµένη υποχρέωση µόνο ο κωδικός ο χωριστός στο λογιστήριο. Έτσι είναι. Ο ¨ΦΑΡΙΣ¨ 
θα έχει ένα γενικό λογιστήριο αλλά ο καθένας θα έχει τον κωδικό του. Η κάθε σχολή θα έχει το 
δικό της κωδικό, το ∆ΗΠΕΘΕΚ θα έχει το δικό του κωδικό, η κοινωνικές δράσεις θα έχουν το 
δικό τους κωδικό, το ΚΕΚ θα έχει το δικό του κωδικό, ώστε να ξέροµε το τι γίνεται.  

Λοιπόν το µεγάλο στοίχηµα της ∆ηµοτικής Αρχής  είναι ποτέ πια χρέη, ποτέ πια εργαζόµενοι 
στους οποίους να οφείλονται µισθοί. Και καταβλήθηκε όχι µόνο από εµάς εγώ θεωρώ απ΄ 
όλους, αυτό το οποίο γίνεται να µην βγάλοµε πλεονασµατικούς εργαζόµενους, να µείνουν 
δηλαδή χωρίς εργασία όπου θα µπορούσες να οδηγηθείς µ΄ έναν ακραίο ορθολογισµό, αυτό 
είναι κάτι το οποίο τιµά ολόκληρο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διότι αυτό είναι το βασικό µας 
χρέος, τις θέσεις εργασίας τις οποίες βρίσκοµε να τις διασφαλίζοµε. Μπορεί να µην τις 
αυξάνοµε αλλά τουλάχιστον να τις διασφαλίζοµε.         

∆εν µπορώ να σας πω όσον αφορά τη σύνθεση του ∆.Σ. όλα µε απόλυτη λεπτοµέρεια, θα σας 
πω όµως αυτά τα οποία είναι αναγκαίο να ακούσει το Σώµα. Το Συµβούλιο είναι εντεκαµελές 
σύµφωνα µε το νόµο 3463, τρεις εκπρόσωποι των µειοψηφιών ένας από κάθε µειοψηφία., συν 
ένας εκπρόσωπος των εργαζοµένων, ή θα έχουν Σωµατείο από κοινού ή το πολυπληθέστερο 
Σωµατείο για να ξεκινήσοµε µέχρι να διαµορφωθεί η κατάσταση, συν ένας εκπρόσωπος φορέα 
κοινωνικού φορέα µε αντικείµενο κοινωνικό. ∆ύο και τρεις, πέντε, και αποµένουν άλλοι έξι που 
προτείνοµε να είναι από την πλευρά της πλειοψηφίας. Προτείνουµε και οι έξι αγαπητοί 
συνάδελφοι, τα τακτικά µέλη και τα έξι να είναι δηµοτικοί σύµβουλοι οι οποίοι να έχουν 
ασχοληθεί λίγο ή πολύ µε το συγκεκριµένο αντικείµενο και εξηγούµαι:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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- Ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Πρόεδρος της ∆ΕΠΑΚ σήµερα, Αντιδήµαρχος, προτείνεται για 
Πρόεδρος της συγκεκριµένης Κοινωφελούς Επιχείρησης,  
 
και πέντε µέλη: 
 
- Οικονοµάκου Μαρία 
- Κουρκουτάς Γεώργιος 
- Πολίτης ∆ηµήτριος 
- Κλείδωνας  Θεοφάνης και 
- Μπασακίδης  Νικόλαος 
 
Προτείνονται και αναπληρωµατικά µέλη αυτών οι κύριοι: 
 
- Κουδούνης Αργύριος 
- Γουρδέας Ανδρέας 
  δύο αναπληρωµατικοί, οι πρώτοι,  
 
- Χελά Μαρία  
- Λιακουνάκου 
- ∆ηµητροπούλου και 
- Κοτσογλανίδη 
 
Παρακαλώ ανακοινώστε και τα δικά σας µέλη. 

 
Πρώτα απ΄ όλα είναι ασαφές αν οι τρεις θέσεις είναι θέσεις δηµοτικών 
συµβούλων που καλούµεθα να καλύψουµε.  

Εγώ τακτικό µέλος και αναπληρωµατικό ο κ. Παπαµικρούλης.    
 
Κύριε Μπάκα; 

 
Εµείς προτείνουµε ως τακτικό µέλος τον κ. ∆ηµήτρη Κουκούτση και ως 
αναπληρωµατικό µέλος την κα Παναγιώτα Μηλίτση. 

 
 
 Οµόφωνα, έτσι; 

 
Να πω δύο πράγµατα. 
 

Μισό λεπτό, να κάνω και κάποιες παρατηρήσεις. 
 

Επειδή είχατε αρθρογραφήσει κ. Κοσµόπουλε, κρατήσετε αυτό που σας είπα για 
το ∆ΗΠΕΘΕΚ, θα πάρτε και την προγραµµατική σύµβαση  αµέσως, δεν υπάρχει 

πρόβληµα για χωριστό ∆.Σ, υπάρχει µε τα χρήµατα πρόβληµα. Έτσι;  
 
 Εγώ κ. ∆ήµαρχε είχα πει κάποιες πληροφορίες τις οποίες είχα και σαφώς τις 
επαναλαµβάνω.  

 
 Τις επαναλαµβάνετε αφού ήρθε η προγραµµατική;  

 
 Περιµένετε δύο λεπτάκια να πω κάτι.  
Ήρθε η προγραµµατική και εγώ το είχα µάθει, δεν ήξερα τι ακριβώς λέει 

είχα µάθει από το Υπουργείο ότι είχε φύγει, είχα µάθε όµως ότι η προγραµµατική σύµβαση 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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παρά το γεγονός ότι υποτίθεται έχετε ενηµερώσει εσείς το Υπουργείο ήρθε να υπογραφεί όχι 
από το ¨ΦΑΡΙ¨ ήρθε να υπογραφεί από το ∆ΗΠΕΘΕΚ. Έχει το όνοµα του κ. Πολίτη, έχει το 
όνοµα το δικό σας, έχει το όνοµα του κ. ∆ραγώνα και έχει το όνοµα και του κ. Υπουργού 
νοµίζω. Έτσι δεν είναι; 

 
Εγώ µπορώ να υπογράψω χωρίς απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
προγραµµατική σύµβαση κ. Κοσµόπουλε; Τι λέτε τώρα; 

 
 Άλλο λέω, δεν καταλάβατε τι είπα. Ήρθε λέω, σαν υπογραφή, σαν 
∆ΗΠΕΘΕΚ. Στο ∆ΗΠΕΘΕΚ απευθύνεται η προγραµµατική σύµβαση. Έτσι;  

Εγώ λέω ότι ποιος θα υπογράψει, το θέτω όχι σε επίπεδο αντιπαλότητος,  να ελεγχθεί ποιος θα 
υπογράψει, αν θα πρέπει να υπογράψει ο ¨ΦΑΡΙΣ¨ ή το ∆ΗΠΕΘΕΚ  ώστε στη συνέχεια να µην 
υπάρχει εµπλοκή µε την εκταµίευση. Πρόσθετα, είναι µια διευκρίνιση και οφείλω να την 
καταθέσω και σας παρακαλώ να το κοιτάξετε   γιατί µετά θα το ΄χουµε το πρόβληµα. Η 
επίτροπος όπως καταλάβατε είναι αρκετά τυπική σε κάποια πράγµατα γι΄ αυτό λοιπόν ας το 
φροντίσουµε εκ των προτέρων να µην βρεθούµε … 

 
 Καλά κάνει που είναι τυπική. Καλά κάνει. 

 
 Ναι. Να µην βρεθούµε εµείς προ εκπλήξεως.  
Παράλληλα  δυο πράγµατα, δεν ξέρω αν οι πληροφορίες µου είναι καλές 

αλλά οι πληροφορίες µου λένε ότι η σύµβαση είναι 18 µηνών µε 200.000 τον πρώτο χρόνο, 
100.000 το δεύτερο χρόνο και ανάλογα µε την πορεία την οποία θα κάνουµε θα έχουµε την 
αξιολόγησή µας από το Υπουργείο και πιθανά  Bonus, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο ∆ήµος θα 
βάζει ισόποσα χρήµατα.  
 
Φωνή: Εξυπακούεται. 

 
 ∆εν εξυπακούεται πάντα.  
Και όσον αφορά τελικά για τη ∆ΕΠΑΚ κ. ∆ήµαρχε που το πρόβληµα 

συνεχίζει να υπάρχει, το πρόβληµα για τις αµοιβές των υπαλλήλων σε µεγάλο βαθµό είναι  η 
αφερεγγυότητα του ∆ήµου. Ο ∆ήµος χρωστά τα χρήµατά του, δεν έχει καταθέσει,  εκτός κι αν 
οι πληροφορίες µου είναι λάθος, αλλά οι πληροφορίες µου λένε ότι ο ∆ήµος δεν έχει καταβάλει 
τις δικές τελευταίες δύο (2) δόσεις, δεν έχει καταβάλει την τελευταία δόση που αντιστοιχεί στο 
∆ΙΚΕΧΟ και δεν έχουν έρθει και τα χρήµατα οι 250.000 που είχε πει ο Υπουργός.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Κύριε Μπάκα. 

 
Με την ευκαιρία που συζητάµε αυτό το θέµα, ήθελα έτσι να ρωτήσω µε ποια 
λογική τις προηγούµενες ηµέρες ασχολήθηκε το Νοµαρχιακό Συµβούλιο µε 

το ¨ΦΑΡΙΣ¨ και όλα τα σχετικά. Με τη λογική να υπογράψουµε µια προγραµµατική σύµβαση, 
να συνεργαστούµε µε το ∆ήµος ως Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση;   ∆εκτόν. Αλλά µε τη λογική, το 
πώς το κάνετε, γιατί πήρατε απόφαση¨ και γιατί το ένα γιατί το άλλο, κάποιος πρέπει να τους 
πει ότι είµαστε φορείς που κινούµαστε παράλληλα, Νοµαρχιακό Συµβούλιο, ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Το να µας ελέγξουνε υπάρχουνε άλλες αρχές και υπηρεσίες. Το Νοµαρχιακό 
Συµβούλιο δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωµα, κυρίως πολιτικό δικαίωµα να παρεµβαίνει στα 
δρώµενα και στις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εγώ προσωπικά … 
 
Φωνή: Που αναφέρεσαι;  

 
Αναφέροµαι στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. ∆εν κατάλαβα; 
Θα µας ελέγξει το Νοµαρχιακό Συµβούλιο γιατί αποφασίσαµε; Εγώ µπορεί να 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  
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µην είπα ΝΑΙ, αλλά µε ενοχλεί αφάνταστα  το γεγονός ότι παν να µας µπούνε καπέλο. Να 
κοιτάξουνε λοιπόν τις αρµοδιότητές τους.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατανοητό κ. Μπάκα.  

 
 Παρακαλώ, θα ολοκληρώσω. 
Εµείς έχουµε κάποιες συγκεκριµένες αρµοδιότητες και το Νοµαρχιακό 

Συµβούλιο έχει κάποιες άλλες. Κινούµεθα παράλληλα, δεν είναι εποπτεύουσα αρχή. Αυτές τις 
λογικές να τις ξεχάσουνε. Βέβαια ο Χρήστος ο Μαλαπάνης το µάζεψε σε κάποια στιγµή γιατί 
έχει περάσει µέσα από αυτή την αίθουσα και είπε ¨Απλά να συζητήσουµε το ενδεχόµενο της 
υπογραφής µιας προγραµµατικής σύµβασης¨. Εντάξει εκεί, αλλά καπέλα εδώ µέσα δεν 
χρειάζονται. ∆εν χρειάζεται πατρόνες και προστάτες το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας.  

 
Ευχαριστώ. 
 

 
Από τον κ. Αλευρά προτάθηκε ως τακτικός µέλος ο δηµοτικός σύµβουλος κ. ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, µε αναπληρώτριά του τη δηµοτική σύµβουλο κα Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Ως εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ¨ΦΑΡΙΣ¨ 
προτείνεται η κα Σπανού Αθηνά, µε αναπληρώτριά της την κα Μπαντή Παναγιώτα, µέλη του 
Συλλόγου Γονέων, Κηδεµόνων & Φίλων Ατόµων µε Αυτισµό Ν. Μεσσηνίας.    
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την υπ΄ αριθµ. 507/2008 απόφασή του, όπως αυτή εγκρίθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
71713/14316/19-11-2008 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που 
δηµοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 2434/τ. Β΄/1-12-2008,  
 
 

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

Ορίζει τα µέλη (τακτικά και αναπληρωµατικά) του εντεκαµελούς ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της νεοσύστατης Κοινωφελούς Επιχείρησης  του ∆ήµου Καλαµάτας µε 
το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ»,  ως εξής :  
 

1. κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο – Αντιδήµαρχο, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Κουδούνη Αργύριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

2. κα Οικονοµάκου Μαρία, ∆ηµοτική Σύµβουλο – Αντιδήµαρχο, µε 
αναπληρωτή της τον κ. Γουρδέα Ανδρέα, ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

3. κ. Κουρκουτά Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρώτριά του την κα 
Χελά Μαρία, Τοπική Σύµβουλο Αντικαλάµου. 

4.  κ. Πολίτη ∆ηµήτριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρώτριά του την κα 
Λιακουνάκου Βενετία, ∆ηµότη. 

5. κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο - Αντιδήµαρχο, µε 
αναπληρώτριά του την κα ∆ηµητροπούλου Πολυτίµη, ∆ηµότη. 

6. κ. Μπασακίδη Νικόλαο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο – Αντιδήµαρχο, µε 
αναπληρώτριά του την κα Κοτσογλανίδη Φωτεινή, ∆ηµότη. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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7.  κ. ∆ικαιουλάκο Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο,  µε αναπληρώτριά του την κα 
Τσακαλάκου Σταυρούλα, ∆ηµοτική Σύµβουλο.   

8. κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Παπαµικρούλη Παναγιώτη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο. 

9. Κουκούτση ∆ηµήτριο, ∆ηµότη, µε αναπληρώτριά του την κα Μηλίτση 
Παναγιώτα, ∆ηµότη. 

10. κα Σπανού Αθηνά, µε αναπληρώτριά της την κα Μπαντή Παναγιώτα, µέλη 
του Συλλόγου Γονέων, Κηδεµόνων & Φίλων Ατόµων µε Αυτισµό Ν. 
Μεσσηνίας.    

  

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» θα 
ολοκληρωθεί µε τον ορισµό σ’ αυτό ενός (1) µέλους, µετά του αναπληρωτή του,  
που θα εκπροσωπεί τους εργαζόµενους στην επιχείρηση, σε επόµενη συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.  
 
 
Από τα παραπάνω µέλη, ορίζει Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ»  τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο,  ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο - Αντιδήµαρχο Καλαµάτας.  
 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης  
«ΦΑΡΙΣ»  θα ορισθεί  σε επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας. 

 
 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 
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 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 24. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 11 ∆εκεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


