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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  02/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  033/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 02η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 22-01-2010 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος και 20) Σπίνος Γεώργιος.   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Καµβυσίδης Ιωάννης, 3) Μπάκας Ιωάννης, 4) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 5) Ράλλης 
Γεώργιος, 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 7) Τσερώνης Κων/νος. 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία 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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 46/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
∆ηµοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών Καλαµάτας, που αφορά στην 
ψήφιση του προϋπολογισµού,  οικον. έτους 2010,  του νοµικού  προσώπου . 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του δηµοτικού ΝΠ∆∆ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε την υπ΄ αριθµ.  46/2009 απόφασή του, η οποία υποβλήθηκε στο 
∆ήµο Καλαµάτας µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 12/8-1-2010 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 366/8-1-2010)  
έγγραφο του νοµικού προσώπου, ενέκρινε  τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του 
νοµικού προσώπου για το οικονοµικό έτος 2010.   
Επί της απόφασης αυτής, η οποία συνοδεύεται µε την αντίστοιχη εισηγητική έκθεση και µε 
τρία έντυπα του προϋπολογισµού, συµπληρωµένα, πρέπει να γνωµοδοτήσει σχετικά το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 159, 234, 236 και 240 του ∆.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006). 
 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Έχει περάσει από το ∆.Σ. ο προϋπολογισµός. 
 

Έχει ψηφισθεί οµόφωνα κε Κουρκουτά; 
 
Έχει ψηφισθεί. . .(δεν ακούγεται τι λέει).  
 

Οµόφωνα. Πρέπει να εκτελείται για να πληρώνουν. 
 
Πρώτα απ’  όλα δεν έχει ψηφισθεί οµόφωνα. 
 

Έτσι λέει. 
 
Λάθος. Παραπληροφορεί. Εάν επιµένει παραπληροφορεί.  
 

Κατά πλειοψηφία κε Κοσµόπουλε είναι. 
 
Α, οµόφωνα είπε ο ∆ήµαρχος και είπατε ναι. Άρα λοιπόν ψηφίσθηκε κατά 
πλειοψηφία. 

 
Με συγχωρείτε κε Κοσµόπουλε, κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε. Κατά 
πλειοψηφία. Θέλετε να διαβάσω τον προϋπολογισµό; 

 
Κε Κοσµόπουλε ορίστε. 

 
Εγώ, να τοποθετηθώ εγώ. Είχα σκοπό, ερχόµενος να συζητήσουµε γι’  αυτό 
το θέµα, να διαβάσω δύο νούµερα. Τα νούµερα αυτά ήταν τα εξής, κυρίως 

στα έξοδα. Το ένα νούµερο ήταν δαπάνες αιρετών οι οποίες από 21.500 φτάνουν στις 24.000, 
αύξηση 2.500. Και παράλληλα ήθελα να διαβάσω και άλλο ένα νούµερο που λέει «προµήθεια 
υλικών ψυχαγωγίας» από 3.000, γίνονται 500 ευρώ τη στιγµή που τη χρονιά που πέρασε δεν 
δόθηκε ευρώ. Εκεί ήθελα να µείνω. Και ξαφνικά βλέποντας ότι αυτή είναι η αντίληψη της 
∆ηµοτικής αρχής ότι πρώτα εξασφαλίζουµε τους µισθούς των αιρετών και µετά τις ανάγκες 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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των παιδικών σταθµών, βλέπω έκπληκτος ότι υπάρχει πρόσκληση διοικητικού συµβουλίου για 
την Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, ναι, 29 Ιανουαρίου στο δηµοτικό κατάστηµα, η 1η του 
2010 µε τελευταίο θέµα «Επιβολή τροφείων». Εξηγήστε µου τι προϋπολογισµό θα ψηφίσετε;  
 
∆ιαβάζω εδώ στην µπροστινή σελίδα των εσόδων: «Τροφεία και έξοδα µεταφοράς παιδιών» 
µηδέν (0). Και έρχεστε στην ουσία κοροϊδεύοντας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αµέσως µετά τη 
ψήφιση αυτού του προϋπολογισµού να επιβάλετε τροφεία. Για µας δεν νοούνται τροφεία όταν 
υπάρχει αµοιβή αιρετών. Θα εξαντληθούν όλα τα όρια και µετά θα δούµε αν θα απαιτηθούν να 
µπουν τροφεία. Και µάλιστα το νούµερο των 24.000 για τους αιρετούς έχει σηµασία όταν 
δούµε ότι τελικά τα δαπανηθέντα χρήµατα για το 2009 δεν υπερέβαιναν τις 65.000 ή 
υπερέβαιναν κατά κάτι, 65.317 είναι τα χρήµατα που είχαν δοθεί µέχρι τις 31/12/09 για 
τροφεία. 
 
Εµείς καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό και µένουµε έκπληκτοι µε αυτή τη διαδικασία την 
οποία ακολουθείτε η οποία σας εκθέτει βέβαια. Έτσι; 

 
Ο κ. Αλευράς. 
 

Ήµουν έξω διότι είχα ένα τηλεφώνηµα κε Πρόεδρε, ακροθιγώς άκουσα το τέλος 
της παρέµβασης του κ. Κοσµόπουλου αλλά ήδη µε προϊδέασε, έχω την ίδια άποψη 

αφού είδα το περιεχόµενο του συγκεκριµένου θέµατος σήµερα που περιγράφει το δυσµενές 
οικονοµικό περιβάλλον, την αδυναµία ανταπόκρισης των παιδικών σταθµών στις στοιχειώδεις 
υποχρεώσεις, ταυτόχρονα έλεγε από την ανάγνωση των πρακτικών, ότι δεν πρόκειται να 
υποβληθούν τροφεία. Σήµερα ενηµερώθηκα τηλεφωνικά ότι νοµίζω έρχεται προσεχώς την 
Παρασκευή κε Πρόεδρε, για την επιβολή τροφείων.  

 
Αυτό είναι για το 2010 και 2011 κε Αλευρά. 
 

Ναι. Λοιπόν είµαστε εξαιρετικά προβληµατισµένοι από την. ..  
 
Από το ’10 και το ’11. Από το Σεπτέµβρη και µετά. 

 
Εδώ γράφει, προϋπολογισµός, «τροφεία και έξοδα µεταφοράς παιδιών» 
µηδέν. Αν τα εισπράξεις από τον Σεπτέµβρη δεν έπρεπε να είναι εδώ µέσα; 

Ρωτάω, δεν έπρεπε να µπουν εδώ µέσα; 
 
Πώς να µπουν εδώ µέσα; 

 
Θα µε τρελάνετε; 
 

Θα γίνει τροποποίηση. 
 
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό το σαρκαστικό νοµίζω το ύφος δεν είναι ότι το 
καλλίτερο. Έχετε την εντύπωση ότι εµείς θέλοµε να επιβάλοµε καµιά 

φοροµπηχτική πολιτική, να πάροµε από κανενός τη τσέπη χρήµατα ή εν πάση περιπτώσει να 
µην στηρίξοµε έναν κόσµο ο οποίος έχει ανάγκη να υποστηριχθεί; Αφήστε να έρθει η εισήγηση 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να δείτε µε τι κοινωνική ευαισθησία απαλλάσσεται απ’ όλα αυτά οι 
διαπιστωµένα πτωχοί, οι µονογονεακές οικογένειες, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι τρίτεκνοι, 
οι πολύτεκνοι. Αφήστε να πούµε για τι τροφεία µιλάµε σε σχέση µε την άλλη Ελλάδα. Να δείτε 
τα επίσηµα έγγραφα αγαπητοί συνάδελφοι τα οποία µας εστάλησαν πρόσφατα από την 
κυβέρνηση ότι είναι αδύνατον ο κρατικός προϋπολογισµός να επιχορηγήσει περαιτέρω το 
νοµικό πρόσωπο, ένα νοµικό πρόσωπο που έχει αυξηθεί κατά πολύ το διδακτικό προσωπικό σε 
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σχέση µε τότε που συγκροτήθηκε και µε νηφαλιότητα αφού διαβάσοµε το σχετικό φάκελο µε 
τις ανάγκες, είδατε φέτος βρεθήκαµε στη δύσκολη θέση να τροποποιήσοµε ένα σωρό χαρτιά 
και διαδικασίες για να έχοµε την δυνατότητα γιατί δεν είχαµε την οικονοµική δυνατότητα ως 
∆ήµος να στηρίξοµε το νοµικό πρόσωπο το οποίο προσέλαβε προσωπικό για να παράσχει 
ποιότητα στα νήπια και στα βρέφη και από κει και πέρα δεν υπήρχαν τα χρήµατα για να 
πληρώσοµε προµηθευτές. ∆εν είναι δυνατόν από τη µια µεριά να λέµε «όχι αυξήσεις» ή 
«αυξήσεις 1%» και από την άλλη µεριά ο ∆ήµος να µπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις 
ανάγκες, οι χρήστες των συγκεκριµένων υπηρεσιών να µην συµβάλουν, όχι όλοι οι χρήστες 
τουλάχιστον όσο µπορούν. Αλλά επειδή υπάρχει ένας ολόκληρος φάκελος µε αυτή την ιστορία, 
και επειδή είµαστε σε µία δύσκολη περίοδο και οι αποφάσεις αυτές εύκολα είναι να µην 
παίρνεις αποφάσεις, εύκολα είναι να πεις «ας το βρε παιδί µου µετά από 5 – 6 – 7 – 8 µήνες 
εάν και εφόσον θα πάρουµε τέτοιες αποφάσεις» εµείς έχοµε το θάρρος και τη λαµβάνοµε. 
Αλλά ας δούµε αναλυτικά το φάκελο. 
 
Θέλετε να διαβάσετε µε πολύ προσοχή τις απαντήσεις των κυβερνητικών παραγόντων όσον 
αφορά την ενίσχυση του νοµικού προσώπου. Από κει και πέρα είναι ανοιχτά τα θέµατα. 
Μακάρι να υπάρξει επιχορήγηση, µακάρι τα οικονοµικά να πάνε καλλίτερα και ο ∆ήµος όχι να 
προσφέρει δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες, να προσφέρει δωρεάν και τις υπηρεσίες στις σχολές 
τις καλλιτεχνικές τις οποίες λειτουργεί, να δίνει και δωρεάν το νερό, να µην πληρώνουµε και 
δηµοτικό φωτισµό. Ούτε εµείς δεν θέλοµε τίποτα να πληρώνει ο κόσµος. Είναι εύκολος αυτός 
ο δρόµος. Αλλά σας παρακαλώ πάρα πολύ ας τα κουβεντιάσοµε την επόµενη Παρασκευή και 
πότε θα ισχύσει αυτό το µέτρο. Τώρα έρχεται ένας συµψηφισµένος από το ∆.Σ. 
προϋπολογισµός ο οποίος πρέπει να ψηφισθεί γιατί ξεκινάει από τον Γενάρη, πρέπει να 
πληρώσοµε προµήθειες. Εάν δεν χρειαστεί η ενεργοποίηση αυτής της απόφασης, νοµίζω 
κάποιο τριαντάρι, κάποιο πενηντάρι είναι το µήνα για τους έχοντες και τους κατέχοντες γιατί 
στους βρεφονηπιακούς σταθµούς έχοµε µηχανικούς, έχοµε αρχιτέκτονες, έχοµε ελεύθερους 
επαγγελµατίες. ∆εν µιλάµε για τη φτωχολογιά, θα τα δείτε µεθαύριο την Παρασκευή. Ας είναι 
καλή η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου και ας µην δραστηριοποιήσοµε τη συγκεκριµένη 
απόφαση ποτέ. Προς το παρόν βαδίζοµε µε τον προϋπολογισµό που εισηγείται και βλέποµε. 
Αλλά ας τα πούµε µεθαύριο όλα αυτά όταν έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ευχαριστώ 
πολύ. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 
Η πλειοψηφία ναι, οι µειοψηφίες. . . 

 
Με συγχωρείτε. 
 

Παρακαλώ. 
 
Γνωρίζω ότι είµαι κουρασµένος και ούτε µου αρέσει να καγχάζω. Είναι 
προσωπικό το θέµα αυτό. Έτσι; Αλλά όταν συζητάµε ένα θέµα και παίρνω 

τις απαντήσεις τις οποίες παίρνω, πως πρέπει να αντιδράσω, τι υποµονή πρέπει να έχω; Να 
ακούω πρώτον από την εισήγηση ότι ο προϋπολογισµός ενεκρίθη οµόφωνα, να ακούω ότι δεν 
χρειάζεται, να ξεκινάνε από τον Σεπτέµβρη να εισπράττουν αλλά δεν χρειάζεται να µπει στον 
προϋπολογισµό. Εξηγήστε µου πόσο νηφάλια και µε την κούραση που έχω πρέπει να 
αντιδράσω; 
 
Εµείς λοιπόν δεν καγχάζουµε ούτε είναι . . . (δεν ακούγεται τι λέει). . . δικό µας. 
Καταψηφίζουµε και εµµένουµε στην απόφασή µας ότι δεν µπορούµε να ανεχτούµε αµοιβές 
αιρετών τη στιγµή που υπάρχει οικονοµική δυσπραγία. 
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Λοιπόν όσον αφορά τις αµοιβές των αιρετών. Εάν ο ∆ήµος Καλαµάτας… 
Καταρχήν µε τις αµοιβές των αιρετών το οποίο θέτετε και ξαναθέτετε και εγώ µε 

πολύ θάρρος στην προεκλογική περίοδο τοποθετήθηκα ενώπιον του λαού για το συγκεκριµένο 
θέµα. Φαντάζοµαι ότι δεν πρέπει να το ξαναλέτε γιατί πλέον οτιδήποτε πληρώνεται είτε είναι 
συνεδριάσεις ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, είτε του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είτε παραστατικά 
οποιουδήποτε, µπαίνουν στη φορολογική κλίµακα. Ακούστε µε. ∆εν µε καταλαβαίνετε. Του 
κράτους χρήµατα είναι. Οι περισσότεροι δηµοτικοί σύµβουλοι, κάποιοι να πληρώνουν κιόλας, 
όχι να µην παίρνουν κάτι, επειδή ξέρω την οικονοµική κατάσταση των περισσοτέρων εδώ, των 
περισσοτέρων, ενδεχοµένως να µην παίρνουν και τίποτα. Λοιπόν εν πάση περιπτώσει µη το 
λέτε αυτό, η ∆ηµοτική αρχή σε περίπτωση που υπάρχει πρόβληµα, οι περικοπές θα έρθουν όχι 
µόνο των αιρετών ακόµα και των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων. Αλλά αφήστε το 
αυτό σε µας αγαπητοί συνάδελφοι, αφήστε τα αυτά σε εµάς. Εάν ένας αντιδήµαρχος παίρνει, 
το λέγω και πάλι ή ένας πρόεδρος ενός οργανισµού ή µιας επιχείρησης, λιγότερα χρήµατα από 
έναν τµηµατάρχη τα οποία τα χρειάζεται ως παράσταση για την δουλειά την οποία κάνει, δεν 
είναι το πρόβληµα εκεί του ∆ήµου Καλαµάτας, το έχοµε πει πάρα πολλές φορές. Όταν έχω, ως 
παράδειγµα έναν ελεύθερο επαγγελµατία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και του έχω οράριο σχεδόν 
ολοκληρωτικό, το οράριο του δηµοσίου υπαλλήλου όπου χάνει ένα σωρό πράγµατα έξω, δεν 
είναι δυνατόν να τίθεται θέµα για τα 1.500 ευρώ που λαµβάνει ως παραστατικά και να µην το 
βάζετε. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Η πλειοψηφία ναι, οι µειοψηφίες όχι. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, στις διατάξεις των άρθρων 159, 234, 236 και 240 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006), το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται 
οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, 
κατά πλειοψηφία,  

 
Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του δηµοτικού ΝΠ∆∆ «∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ & 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», οικονοµικού έτους 2010, όπως αυτός 
έχει εγκριθεί µε την υπ΄ αριθµ. 46/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
νοµικού αυτού προσώπου και ο οποίος, σε γενική ανακεφαλαίωση, παρουσιάζει την 
εξής εικόνα: 
 

Α. Ε Σ Ο ∆ Α 

ΤΑΚΤΙΚΑ 1.510.500,00  

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ  

460.500,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 145.000,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν. 103/75 84.266,89 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο ∆ Ω Ν 2.200.266,89 

 

Β. Ε Ξ Ο ∆ Α 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.465.766,89 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ  97.800,00 

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 126.000,00 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ  31.500,00 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 27.200,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 450.500,00 

ΑΓΟΡΕΣ 1.000,00 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 500,00 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν  & Π Λ Η Ρ Ω Μ Ω Ν 2.200.266,89 

 

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 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 3 Φεβρουαρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


