
Συνεδρίαση :01/2010                                 Πέµπτη 21/01/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  013/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  013/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 01η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 15-01-2010 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 001 
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) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό 
∆ιαµέρισµα.  
 
  
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 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου 
«Ανάπλαση κεντρικής και παραλιακής ζώνης (ανάπλαση τµήµατος οδού 

Αριστοµένους)». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 738/14-1-2010 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία  έχει ως εξής:  
 
 
«ΈΡΓΟ  :΄΄ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ) ΄΄ 
Κ.Α.    :    30.7323.57 

ΘΕΜΑ :ΕΓΚΡΙΣΗ 3ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ( ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

 
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΕΤΕΡΠΣ-ΥΠ. ΕΣ. 

2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : € 650.000,00 +400.000 € 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : € 1.113.197,00 µε Φ.Π.Α. 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
: 210/2008 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17/06/2008 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 295/2008 Απόφαση ∆.Ε 
7. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ : Τ.Ε.Κ.ΜΑ. Ο.Ε. 

9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 4,00% Μέση τεκµαρτή 
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
: € 1.068.669,11 µε Φ.Π.Α. την 15/10/2008 

12. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : 360 ηµερ. Ηµέρες-παρ. έως 15/01/09 υπ΄ αρ. 

427/09 αποφ. ∆.Σ. 
13. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 116.520,18 
14. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 102.706,16 
15. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 271.759,47 
16. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 4ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 159.019,88 
17. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 5ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 196.059,00 
18. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ 6ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ : € 153.965,92 

                                                          

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σας υποβάλουµε τον 3ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα    του ανωτέρω έργου συνταγµένο  και 
θεωρηµένο  από την Τ.Υ του ∆ήµου . 

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας    συντάσσεται προκειµένου να τακτοποιήσει και   να 
συµπεριλάβει τις  α. αυξοµειώσεις σε ποσότητες, σε σχέση µε το συµβατικό αντικείµενο, β. την αύξηση 
του κονδυλίου της αναθεώρησης (από την αρχική πρόβλεψη της αναθεώρησης)  που προέκυψαν κατά 
την κατασκευή του έργου και οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την ορθή κατασκευή του. Η άντληση 
κονδυλίων για υπερσυµβατικές   ποσότητες  έγινε από το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών. 

Πληροφοριακά στοιχεία επί των επί πλέον και επί έλαττον ποσοτήτων 
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1. Κεφάλαιο Καθαιρέσεις – Αποξηλώσεις : Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει 
αύξηση κατά €   51.109,04  που προήλθε κυρίως λόγω αύξησης των εργασιών καθαίρεσης 
µεµονωµένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα (Α.Τ.001 & Α.Τ.002), 
λόγω του µεγάλου πάχους του betton που βρέθηκε κατά τις εργασίες καθαιρέσεων στο τµήµα του 
ανατολικού πεζοδροµίου της οδού Αριστοµένους από την οδό Νικηταρά έως την οδό Βασ. Γεωργίου 
και των εργασιών καθαίρεσης ασφαλτικών ταπήτων (Α.Τ.007). 

2. Κεφάλαιο Χωµατουργικά: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει µείωση κατά € 4.075,26 
που προήλθε λόγω µείωσης των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.009), φορτοεκφόρτωσης προϊόντων 
εκσκαφών (Α.Τ.010) και µεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων (Α.Τ.011). 

3. Κεφάλαιο Σκυροδέµατα: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 10.401,36 
που προήλθε λόγω αύξησης της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.012, Α.Τ.013 & Α.Τ.014) και 
των χαλύβδινων οπλισµών σκυροδέµατος (Α.Τ.021). 

4. Κεφάλαιο Οδοστρωσία – Ασφαλτικά: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά 
€ 2.167,01 που προήλθε λόγω αύξησης της ποσότητας της υπόβασης οδοστρωσίας (Α.Τ.022) και 
της εργασίας κοπής ασφαλτοσκυροδέµατος (Α.Τ.ΝΤ2). 

5. Κεφάλαιο Καλύψεις: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά €    18.887,49 
που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών διάστρωσης µε πλάκες όδευσης τυφλών (Α.Τ.028) και 
επενδύσεων βαθµίδων µήκους έως  2,00 µ. µε µάρµαρο λευκό (Α.Τ.031) της ποσότητας των 
ολόσωµων µαρµάρινων βαθµίδων  απλής διατοµής (Α.Τ.032) και των εργασιών αδροποίησης 
επιφανειών από µάρµαρο (Α.Τ.ΝΤ4) και κατασκευής γλυφών (Α.Τ.ΝΤ5). 

6. Κεφάλαιο – Εξοπλισµός: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει µείωση κατά €   7.593,60   
που προήλθε λόγω µείωσης των ποσοτήτων των χυτοσιδηρών εµποδίων αυτοκινήτων (Α.Τ.036) και 
των µαντεµένιων σχαρών δέντρων (Α.Τ.043). 

7. Κεφάλαιο Υδραυλικά – Ύδρευση: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει µείωση κατά € 
11.451,67 που προήλθε λόγω µείωσης της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.046), των 
ξυλοτύπων (Α.Τ.047), των εργασιών κατασκευής διακλαδώσεων για 2 – 5 µετρητές (Α.Τ.050) και 
για 10 – 20 παροχές (Α.Τ.052) και της εργασίας κατασκευής απλής παροχής για έναν µετρητή 
(Α.Τ.053) και της εργασίας καθαρισµού φρεατίου δικλείδας (Α. Τ. 0.55) 

8. Κεφάλαιο Υδραυλικά – Όµβρια : Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά 
€ 17.606,89 που προήλθε λόγω αύξησης των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.044) και επίχωσης 
(Α.Τ.045), της ποσότητας των σκυροδετήσεων (Α.Τ.0046), των εργασιών αποκατάστασης 
κατεστραµµένων υδροροών (Α.Τ.058) και των ποσοτήτων των φρεατίων επισκέψεως αγωγών 
όµβριων τύπου Β (Α.Τ.060) και του αγωγού αποχέτευσης ф355 (Α.Τ.063). 

9. Κεφάλαιο Υδραυλικά – Ακάθαρτα: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 
1.063,20 που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των εργασιών επίχωσης (Α.Τ.045), της 
άµµου (Α.Τ.048) και του αγωγού σύνδεσης ακινήτων µε το δίκτυο αποχέτευσης για µήκος 
διακλάδωσης µέχρι 4,00 m (Α.Τ.069). 

10. Κεφάλαιο Άρδευση – Φύτευση: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 
1.920,00 που προήλθε λόγω αύξησης της εργασίας φύτευσης – άρδευσης του τµήµατος του 
ανατολικού πεζοδροµίου της οδού Αριστοµένους από την οδό 23ης Μαρτίου έως την οδό Νικηταρά 
(Α.Τ.071). 

11. Κεφάλαιο Ηλεκτροφωτισµός: Κατόπιν αναλυτικών προµετρήσεων προκύπτει αύξηση κατά € 
16.839,90  που προήλθε λόγω αύξησης των ποσοτήτων των ιστών ύψους 4,00 m (Α.Τ.073), των 
φωτιστικών σωµάτων ισχύος 150 W (Α.Τ.076), των φρεατίων δικτύων σωληνώσεων αναµονής 
(Α.Τ.077), των εργασιών εκσκαφής (Α.Τ.079 & Α.Τ.090), της ποσότητας των καλωδίων διατοµής 
5 x 10 mm2 (Α.Τ.081), του σωλήνα ф110 (Α.Τ.083), της εργασίας υπερύψωσης – ταπείνωσης 
φρεατίων (Α.Τ.088), του σιδηροσωλήνα διέλευσης καλωδίων (Α.Τ.ΝΤ1), των χαλύβδινων κυτίων 
διακλαδώσεως (Α.Τ.ΝΤ7), των εργασιών αποσύνδεσης της τροφοδοτήσεως µε ηλεκτρικό ρεύµα 
σιδηροϊστών (Α.Τ.ΝΤ8), των εργασιών τοποθέτησης επιδαπέδιων φωτιστικών σωµάτων (Α.Τ.ΝΤ9), 
των εργασιών εξαγωγής και αποµάκρυνσης σιδηροϊστών (Α.Τ.ΝΤ10), των ηλεκτρικών µουφών 
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σύνδεσης καλωδίων (Α.Τ.ΝΤ11), των φωτιστικών σωµάτων ενδεικτικού τύπου Philips Decoscene 
(Α.Τ.ΝΤ12) & Philips Ledline (Α.Τ.ΝΤ13), του καλωδίου ΝΥΥ διατοµής 5 x 6 mm2 (Α.Τ.ΝΤ14) και 
της προσθήκης δύο Νέων Εργασιών : της εργασίας επίστρωσης υλικού υποδοµής για 
γαλβανισµένους σιδηροϊστούς πριν το βάψιµο (Α.Τ.ΝΤ15) και της εργασίας ελαιοχρωµατισµού 
κωνικών σιδηροϊστών (Α.Τ.ΝΤ16). 

 
Αναλυτικά κατά κατηγορία έχουµε : 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ :   ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ  ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ 
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ   € 55.416,19  €   2.181,60 
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ   €          0,00    €      218,45 
3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ   €  17.990,30  €   4.156,80 
4. Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ    €    3.558,67  €   1.261,92 
5. ΚΑΛΥΨΕΙΣ   €    42.316,10  € 29.400,00 
6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   €   12.417,72  €   9.456,00 
7. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ : Υ∆ΡΕΥΣΗ   €    7.162,80  € 12.723,84 
8. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ : ΟΜΒΡΙΑ   €  21.353,45  €   3.099,84 
9. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ : ΑΚΑΘΑΡΤΑ   €    4.835,15  €   2.068,80 
10. ΑΡ∆ΕΥΣΗ – ΦΥΤΕΥΣΗ    €   7.296,00  €   5.376,00 
11. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ   € 33.609,11  €   4.430,88 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ   €         0,01  
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ   € 30.000,00 

 

Μεταβολή προϋπολογισµού βάσει ανακεφαλαιωτικών πινάκων   

       

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : € 761.858,98 € 21.903,45 € 114.278,85 € 170.627,84 € 1.068.669,12 

1ου Α.Π. : € 876.067,87 € 21.903,45 €          69,96 € 170.627,84 € 1.068.669,12 

2ου Α.Π. : € 876.058,53 € 21.903,45 €          79,30 € 170.627,84 € 1.068.669,12 

3ου  Α.Π. : € 876.137,82 € 30.000,00 €             0,01 € 172.166,19 € 1.078.304,02 

 

Οι ανωτέρω αυξοµειώσεις κατά κατηγορία του 3ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα δεν επιφέρουν καµία 
µεταβολή στη δαπάνη του έργου, δηλαδή ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας είναι τακτοποιητικός 
στο καθαρό ποσό της σύµβασης, ανέρχεται δηλαδή στο ποσόν των € 876.137,82 χωρίς Φ.Π.Α. και 
αναθεώρηση. 

Η µόνη µεταβολή (υπέρβαση ) που επέρχεται στη συνολική δαπάνη του έργου προκύπτει από την 
αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης ( από την αρχική πρόβλεψη της αναθεώρησης) κατά 
9.634,90€ µε ΦΠΑ 

 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα : 
Έχοντας υπ’ όψιν : 

� την σύνταξη και έγκριση του 3ου ΑΠΕ   για την τακτοποίηση ποσοτήτων  καθώς και την 
αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 

 

Α) Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα   
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σύµφωνα µε τις διατάξεις. 
α) Του άρθρου 4 του Ν. 2372/1996 
β) Του άρθρου 4   του Ν. 3481/2006 
γ) Του άρθρου 43 & 5 του Π.∆.. 609/1985 
             

                      ΚΑΛΑΜΑΤΑ  8 /01/2010   

       Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                                                    ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 

                 α.α. 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                 ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
   ΑΡΧ/ΝΑΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

ΜΠΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ                   

Σ/ΝΑ      : 3ος  ΑΠΕ»     

 

      
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 
 
Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου  
«Ανάπλαση κεντρικής και παραλιακής ζώνης (ανάπλαση τµήµατος οδού 
Αριστοµένους)» όπως αυτός έχει συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Καλαµάτας, έχει υπογραφεί από την εταιρεία «Τ.Ε.Κ.Μ.Α. Ο.Ε.» και έχει 
θεωρηθεί από το ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
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 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


