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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  34/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  691/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 34/16-11-2007 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) Γουρδέας Ανδρέας, 4) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 686 απόφαση), 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 11) 
Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 16) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 697 απόφαση), 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 695 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.695 απόφαση), 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος, 22)  
Τσακαλάκου Σταυρούλα και  23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 689 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ης  
συµπληρωµατικής σύµβασης και παράτασης προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου 

«Βελτίωση ∆ηµοτικού φωτισµού των οδών Ναυαρίνου, Σαλαµίνος». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 26261/13-11-07 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ» 
(Κ.Α. 20.7335.04) 

 
ΘΕΜΑ :  

� ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ 
� 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
� 1η  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
� ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΧΕΤ.:   Υπ’ αριθ.    251282/31-10-2007  αίτηση    αναδόχου 

 

                Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : € 150.000,00 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : € 367.851,80 µε Φ.Π.Α. 

4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

: 170/2007  απόφ. ∆.Ε. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

: 19/6/2007    

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 235/2007αποφ. ∆. Ε. 

7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 8,00% Μέση τεκµαρτή 

10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

: 
338.422,82 €  ΜΕ Φ.Π.Α. την 

24/08/2007 

11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 90 ηµερολογιακές ηµέρες 

12. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 150,000 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σας υποβάλουµε τον 1ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  το 1ου ΠΚΤΜΝΕ &  Την 1η 

συµπληρωµατική σύµβαση του ανωτέρω έργου συνταγµένους και θεωρηµένους από την Τ.Υ του 

∆ήµου. 

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ & 1Ο ΠΚΤΜΝΕ 
 
Ι.  ΓΕΝΙΚΑ 
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      Ο παρών Ιος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας το 1ο ΠΚΤΜΝΕ συντάσσεται προκειµένου να 

συµπεριλάβει τις αυξοµειώσεις στις ποσότητες  και τις Νέες εργασίες σε σχέση µε το συµβατικό 

αντικείµενο  που προέκυψαν και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του. 

 Η άντληση κονδυλίων για υπερσυµβατικές και νέες εργασίες έγινε από το κονδύλιο των 

απρόβλεπτων εργασιών. 

 
Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ: 
 

Η Μελέτη του έργου συντάχθηκε από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας µε 

συνολικό προϋπολογισµό 367.851,80 €  µε ΦΠΑ. Η κατάρτιση των όρων και η σύνταξη της διακήρυξης 

της ∆ηµοπρασίας έγινε µε την 170/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

Η ∆ηµοπρασία έγινε την 19-06-2007 και µειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΕΥΚΤΙΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. που προσέφερε µέση τεκµαρτή έκπτωση 8% στις τιµές του τιµολογίου µελέτης. 

Το Πρακτικό της ∆ηµοπρασίας εγκρίθηκε µε την 235/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής 

Επιτροπής. 

Η Σύµβαση υπεγράφη την 24-08-2007 για ποσόν 338.423,66 € µε ΦΠΑ. 

 

Β.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 
 
Με την Μελέτη του έργου προβλέπονται αναλυτικά οι παρακάτω εργασίες: 

 

1. Ηλεκτροφωτισµός της οδού Σαλαµίνος µε την τοποθέτηση κατάλληλων ιστών και φωτιστικών 

σωµάτων. 

2. Ηλεκτροφωτισµός της ανακαινισθείσης πλατείας “Ψαράκια” µε την τοποθέτηση ιστών και 

φωτιστικών σωµάτων. 

3. Επέκταση του φωτισµού της οδού Ναυαρίνου, συντήρηση των υπαρχόντων ιστών (βάψιµο) και 

προσθήκη νέων µέχρι το σηµείο όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο Χάικος. Επίσης προσθήκη νέων σε 

ενδιάµεσες αποστάσεις από τους παλιούς προκειµένου να συµπληρωθεί ο φωτισµός. Τοποθέτηση 

νέου βραχίονα και φωτιστικού σώµατος µε φορά προς το δρόµο και σε ύψος 8µ από το έδαφος. 

4. Συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού µε ιστούς και φωτιστικά σώµατα στην περιοχή του Αλµυρού 

(Κοζί) όπως επίσης και συµπλήρωση του φωτισµού µε έναν ιστό – φωτιστικό σώµα στην  περιοχή 

της οδού Νέδοντος. 

 

Γ.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: 
 
Η προθεσµία περαίωσης του έργου σύµφωνα µε τη µελέτη είναι 3 µήνες, δηλαδή µέχρι 24 

Νοεµβρίου 2007. 

 
 
∆.  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ: 
 

1)  1ος Α.Π.Ε.  
 

Ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ο 1ος του έργου και συντάχθηκε για να 

συµπεριληφθούν οι ποσότητες όπως προέκυψαν µετά από αναλυτικές επιµετρήσεις των εργασιών οι 

οποίες έχουν εκτελεσθεί ή από ακριβείς προµετρήσεις των υπό εκτέλεση εργασιών. 

 

2) 1η  Σ.Σ. 
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Στον παρόντα Α.Π.Ε. περιλαµβάνεται και η 1η Συµπληρωµατική Σύµβαση οι εργασίες της οποίας 

κρίθηκαν απαραίτητες για να βελτιώσουν την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου. 

Συγκεκριµένα, η µελέτη του έργου για την οδό Ναυαρίνου προέβλεπε, µετά την βαφή των 

υπαρχόντων ιστών, να αντικατασταθούν τα υπάρχοντα 2 φωτιστικά ανά ιστό, τα οποία ήταν φθαρµένα 

και παρουσίαζαν προβλήµατα στεγανότητας, µε ένα νέο φωτιστικό σώµα τοποθετηµένο σε νέο βραχίονα 

µε κατεύθυνση προς το κατάστρωµα της οδού Ναυαρίνου σε ύψος 8µ. 

Μετά από την τοποθέτηση του δείγµατος βραχίονα – φωτιστικού σώµατος του προβλεπόµενου 

από την µελέτη (σε ύψος 8 µέτρα), διαπιστώθηκε η ανάγκη προσθήκης δεύτερου βραχίονα – φωτιστικού 

σώµατος (προς την πλευρά του πεζοδροµίου) σε χαµηλότερο ύψος (5µ) από το ήδη τοποθετηµένο 

προκειµένου να µην αλλοιωθεί η προηγούµενη αρχιτεκτονική σύνθεση της οδού Ναυαρίνου.  

Ταυτόχρονα, κρίθηκε απαραίτητη για λόγους καλαισθησίας η προέκταση του ιστού πάνω από τον 

1ο βραχίονα κατά 60 cm µε τοποθέτηση στην κορυφή διακοσµητικής σφαίρας σύµφωνα µε το σχέδιο της 

Υπηρεσίας. 

 

3) 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. 
      

Με την 1η Σ.Σ. συντάσσεται και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. µε τρεις (3) νέες εργασίες: 

α.  Κοπή ασφαλτοτάπητα µε ασφαλτοκόπτη. 

β. Επέκταση µεταλλικού ιστού κατά 60 cm µε τµήµα από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα σύµφωνα 

µε το σχέδιο της Υπηρεσίας. 

γ.   Κατασκευή µονού µεταλλικού βραχίονα σύµφωνα µε σχέδιο της Υπηρεσίας (ύψος 5 µ). 

 

ΙΙ.  ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

Με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ανά κατηγορία εργασιών η δαπάνη αναλύεται ως εξής: 

 

1.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 

Η συµβατική δαπάνη από 88.047,08 €, µε τον 1ο ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 77.720,50€.  

Παρουσιάζει µείωση κατά 10.326,58 €. 

2.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ “ΨΑΡΑΚΙΑ” 

Η δαπάνη από 5.533,62 €, µε τον 1ο ΑΠΕ γίνεται 5.638,13€. Παρουσιάζει αύξηση κατά      

104,51 €. 

3.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 

Η δαπάνη της κατηγορίας από 91.558,12 €, µε τον 1ο ΑΠΕ γίνεται 130.009,30 €. Παρουσιάζει 

υπέρβαση κατά 38.451,18 €. 

4.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟ (ΚΟΖΙ) 

Η δαπάνη της κατηγορίας µε τον 1ο ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο µε την συµβατική αξίας 2.251,06 €.  

5.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΝΕ∆ΟΝΤΟΣ 

Η δαπάνη της κατηγορίας µε τον 1ο ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο µε την συµβατική αξίας 809,60 €.  

 

Συµπεριλαµβανοµένου του Ε.Ο. 28% η συνολική δαπάνη των παραπάνω κατηγοριών ανέρχεται 

στο ποσό των 277.028,60 € και µαζί µε την προβλεφθείσα αναθεώρηση ποσού 7.340,00 €  η δαπάνη 

του 1ου ΑΠΕ είναι 284.389,00 €, σε ισοζύγιο µε τη σύµβαση. Συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ποσού 

54.034,03 €  η τελική δαπάνη του 1ου ΑΠΕ είναι 338.423,66 €, σε ισοζύγιο µε τη σύµβαση. 

 

Η δαπάνη της 1ης Σ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των 36.221,20 €. Συµπεριλαµβανοµένων 

απροβλέπτων 15% ποσού 5431,68 € και αντίστοιχης αναθεώρησης ποσού 1.214,26 €, η δαπάνη 

ανέρχεται στο ποσό των 8.142,86 €. Μαζί µε το ΦΠΑ η τελική δαπάνη της 1ης Σ.Σ. είναι 51.000,00 €. 
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Οι πιο πάνω εργασίες της 1ης Σ.Σ. που απαιτούνται για την ορθότερη εκτέλεση του έργου και 

κρίθηκαν απαραίτητες για την βελτίωση της αρτιότητας και της λειτουργικότητας αυτού, δεν είναι 

δυνατόν να διαχωριστούν από τις εργασίες της αρχικής σύµβασης και προτείνουµε να εκτελεσθούν 

σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 1418/84 από τον ίδιο ανάδοχο στα πλαίσια σύναψης Συµπληρωµατικής 

Σύµβασης.    

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : 

  Η συνολικά απαιτούµενη δαπάνη, µε βάση τις αναγκαίες ποσότητες και τις Τιµές 

Μονάδος  της εγκατεστηµένης εργολαβίας (µειωµένες κατά την αρχικά προσφερθείσα έκπτωση 

8%), ανέρχεται στο ποσόν των € 41.642,88 (µε Απρόβλεπτα 15% - χωρίς Φ.Π.Α.), δηλ ποσοστό 

6,63% < 50% της σύµβασης και συνολικής δαπάνης 51.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του 

ΦΠΑ 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα : 
 
Έχοντας υπ’ όψιν : 

� Την υπ’ αριθ.  251282/31-10-2007  αίτηση αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται  

� Την υπ΄ αριθ. Ε25 µε αρ. πρωτ. 11389/29-10-2007 απόφαση του Τεχνικού 
Συµβουλίου Έργων που γνωµοδοτεί θετικά για την συµπληρωµατική σύµβαση .  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

 

� Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου ΠΚΤΜΝΕ   σύµφωνα µε τις 

διατάξεις.- 

α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996 

β) Του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.. 2940/2001 

γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.∆.. 609/1985 

 

� Την έγκριση της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης 

Συνολικής δαπάνης 51.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ  

 

� Την παράταση προθεσµίας για την ολοκλήρωση  του  ανωτέρω έργου, σύµφωνα µε το 

Π.∆. 609/85 άρθρο 36 παρ. 6α, κατά 2 µήνες, έως τις 24/01/2008 

 

  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12/11/2007 

        Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ              Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                          ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
ΣΥΝ/ΝΑ : - υπ΄ αριθ. Ε25 µε αρ. πρωτ. 11389/ 20-11-2007  

       απόφαση του Τεχνικού Συµβουλίου Έργων 

      - υπ’ αριθ.  24307/20-11-2006 αίτηση αναδόχου 

     -  1ος ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ 

                - 1η Σ.Σ. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτήν διατάξεις, 
 
 

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

 
Ι.  Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου  «Βελτίωση ∆ηµοτικού φωτισµού των οδών Ναυαρίνου, Σαλαµίνος» 
όπως αυτά έχουν συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας, 
έχουν υπογραφεί από την ανάδοχο Εταιρεία ΕΥΚΤΙΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και έχουν 
θεωρηθεί από τον ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 
II. Εγκρίνει την 1η συµπληρωµατική σύµβαση συνολικής δαπάνης 51.000,00 €    

συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.ΠΑ. 
 
IΙI. Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του παραπάνω έργου  

κατά δύο µήνες, έως τις  24/01/2008.   
 
 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

10. Κουδούνης Αργύριος 

11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

12. Λαγανάκος Γεώργιος 

13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

15. Μπάκας Ιωάννης 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 
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18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Σπίνος Γεώργιος 

21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Νοεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


