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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  005/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Ιανουαρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-1-2009 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, 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 (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθ. 016 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  016 απόφαση και 
επαναπροσέλευση στην υπ΄ αριθ. 031 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3)                      
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος χαρακτήρα 
του, µε τίτλο : 

Επιστροφή ποσών σε µικροπωλητές. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 1308/22-1-09 σχετική εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

  «Σχετικά µε τις  υπ’ αριθµ. πρωτ. 980/19-01-2009, 981/19-01-09, 982/19-01-09, 

983/19-01-09 984/19-01-09, 1061/20-01-09, 1038/20-01-09 και 1060/20-01-09 αιτήσεις 

(φωτοτυπίες των οποίων σας επισυνάπτουµε) των κ.κ. Χιουτέα Πέτρου του Νικ., Τσώνη 

Νικολάου, του Παναγ. Οικονοµόπουλου Κων/νου του Ευαγγ., Μπραχίµι ∆ουρίν, Μπραχίµι 

Εντουάρτ του Σεφκέτ, Βουρλούµη Παναγιώτη του ∆ιον., Καραγιάννη Βασιλείου του Γεωργ. και 

∆αµίγου Φωτίου του Σπυρ. αντίστοιχα, σας γνωρίζουµε : 

          

         Οι παραπάνω αναφερόµενοι υπέβαλαν αρχικά, τις µε αρ. πρωτ. 219/08-01-09, 

207/08-01-09, 210/08-01-09, 601/14-01-09, 603/14-01-09, 234/08-01-0, 244/08-01-09 

και 273/09-01-09 αιτήσεις (φωτοαντίγραφa των οποίων συνηµµένα  σας υποβάλλοµε), για 

έκδοση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου,  µε τις οποίες ζητούσαν την συµµετοχή τους 

στην εµποροπανήγυρη της «Υπαπαντής του Σωτήρος» για το έτος 2009 (1η και 2α 

Φεβρουαρίου),  και κατέβαλλαν το σχετικό τέλος χρήσης. 

 

       Στη συνέχεια επανέρχονται µε τις αιτήσεις της παρ. 1 και  ζητούν την ακύρωση των 

θέσεων που είχαν αρχικά ζητήσει για το πανηγύρι και την επιστροφή των χρηµάτων που 

κατέβαλαν διότι δεν θα συµµετάσχουν σε αυτό . 

   Κατόπιν αυτών  εισηγούµεθα : 

1. Την επιστροφή των χρηµάτων που κατέβαλλαν οι παρακάτω αναλυτικά αναφερόµενοι 

για την εµποροπανήγυρη της «Υπαπαντής του Σωτήρος» έτους 2009 καθότι δεν τους 

έχουν χορηγηθεί και οι σχετικές άδειες. 

2. Την χορήγηση των ακυρωµένων θέσεων σε νέα άτοµα που τυχόν θα τις ζητήσουν µε 

αίτησή τους. 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΥΓΗΡΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 38 -51  ΚΑΙ 68-76       5.520,00 € 

ΤΣΩΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. 309-313 ΚΑΙ 178-181 2.160,00 € 

ΜΠΡΑΧΙΜΙ ∆ΟΥΡΙΝ  82-85 960,00 € 

ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ΤΟΥ ΣΕΦΚ. 86 – 89 960,00 € 
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ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

141–143 ΚΑΙ 158-160 1.440,00 € 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ. 254-255 480,00 € 

∆ΑΜΙΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 166-169 960,00 € 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ 

ΕΥΑΓ. 

304-308 1.200,00 € 

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

Σταθοπούλου Ε. 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΤΣΑΓΚΑΝΗ 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

22/1 

(υπογραφή) 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΟΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ» 

 

Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος, λέει τα εξής: 
 

Μερικοί µικροπωλητές ζητούν µε αίτησή τους την ακύρωση των θέσεων που τους 
είχαν χορηγηθεί και την επιστροφή των χρηµάτων διότι δεν θα συµµετάσχουν 

στην εµποροπανήγυρη επικαλούµενη κάποιους λόγους.  
 
Εµείς εισηγούµεθα να επιστραφούν τα χρήµατα που κατέβαλαν οι αναφερόµενοι στην 
εισήγηση και την χορήγηση των ακυρωµένων θέσεων σε νέα άτοµα που τυχόν θα τις 
ζητήσουν µε αίτησή τους.  
Ενηµερωτικά θέλω να σας πω, µέχρι σήµερα έχουµε εισπράξει 61.000 €. Έχουµε εισπράξει, 
γιατί έχουµε κλείσει και κάποιες θέσεις που δεν έχουν έρθει ακόµα τα χρήµατα.    
Η επιστροφή χρηµάτων αφορά ένα ποσό 13.680 €. Μιλάµε για 57 θέσεις επιστροφή.  
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Πολίτη, η διαδικασία συνεχίζεται µε 
διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Αυτοί που ζητάνε να, αυτοί που υπαναχωρούν ουσιαστικά είναι συµπολίτες µας;  
 
Και συµπολίτες µας. Θέλετε να σας διαβάσω τα ονόµατα; Είναι και συµπολίτες µας. 
Νοµίζω υπάρχουν στην εισήγηση. 

 
Υπάρχουν στην εισήγηση.  
Οι λόγοι λοιπόν, αυτό που µου έκανε εντύπωση, είναι οκτώ (8) αιτήσεις οι 

οποίες όµως κρύβουν περισσότερες  των µία (1) θέσεων στην κάθε αίτηση, οι δύο (2) αιτήσεις 
αναφέρουν λόγους υγείας και οι άλλες έξι (6) αναφέρουν λόγους οι οποίοι µας προξενούν 
ιδιαίτερη εντύπωση. Και τι λένε αυτοί οι λόγοι: ότι, λέει, υπήρξε µια κακή συνεννόηση. Τι θα 
πει ¨κακή συνεννόηση¨; Η µόνη λογική εξήγηση στην κακή συνεννόηση είναι ότι κάποιοι 
νόµισαν ότι θα µπορούσαν να εµπορευθούν συγκεκριµένους χώρους και άλλα προϊόντα  από 
αυτά τα οποία είναι η απόφασή µας. Όταν όµως κατατίθενται τα δικαιολογητικά, κατατίθεται 
και ένα πιστοποιητικό, τουλάχιστον απ΄ ότι ήξερα εγώ και απ΄ ότι ξέρω, και ένα πιστοποιητικό 
έναρξης επαγγέλµατος από την εφορία που το πιστοποιητικό αυτό έναρξης επαγγέλµατος 
αναφέρει επακριβώς, επακριβώς, τι εµπορεύεται ο καθένας.    Και η ερώτηση είναι: Πως οι 
υπάλληλοι του ∆ήµου παρέλαβαν τις αιτήσεις αυτές βλέποντας ότι τα είδη τα οποία 
εµπορεύονταν οι συγκεκριµένοι είναι εκτός των προδιαγραφών που τους θέτει ο ∆ήµος; ∆εν 
θέλω  να µπω στην φιλολογία, στην παραφιλολογία την οποία ακούστηκε  ότι ακούστηκε από 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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κάποιους ότι ¨Ε, και τα µπλουτζίν είναι παραδοσιακά είδη¨, θα πω όµως ότι πιθανότατα η 
εξέλιξη των τελευταίων ηµερών να οφείλεται εν µέρει και σε αυτό, δηλαδή ότι κάποιοι είπαν 
¨Μη φοβάστε, εµείς έχουµε πάει στο ∆ήµο έχουµε κάνει αιτήσεις έχουµε πληρώσει και έχουµε 
πάρει τις θέσεις µας και έχουνε δει ότι τα είδη τα οποία εµείς εµπορευόµαστε είναι αυτά.¨ 
Όταν λοιπόν κάποιοι άλλοι είδαν ότι δεν είχαν οι ίδιοι την πρόσβαση πιθανά να δηµιουργήσαν 
και το θέµα το οποίο δηµιουργήθηκε.  
Είµαστε και εµείς ΥΠΕΡ, προφανέστατα, της επιστροφής των χρηµάτων αλλά τονίζουµε ότι 
χρειάζεται περισσότερη προσοχή σε τέτοια θέµατα για να µην έχουµε αντίστοιχα φαινόµενα 
στο µέλλον.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. 

 
Να απαντήσω; Ήρθαν µερικοί µικροπωλητές και µου είπαν το εξής. Κοιτάζουµε τα 
χαρακτηριστικά της εµποροπανήγυρης, γράφει «κτλ». Για µας «κτλ», δεν ξέρουµε 

τι εννοούν, το ερµηνεύουµε όπως – όπως. Με αφορµή αυτό έγινε σύσκεψη στο γραφείο µου 
και ήρθαν όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και τους είπα «θα τηρήσουµε µε ευλάβεια τον 
κανονισµό και το ¨κτλ¨ εννοεί και κάθε τι είδος που θεωρείται παραδοσιακό». Βέβαια 
υποβλήθηκαν αιτήσεις. Εγώ ζήτησα από την υπηρεσία στην αίτηση επάνω να γράφουν τι 
ακριβώς θα πωλούν. Και έγραφαν, όλοι αυτοί βέβαια έγραφαν «παραδοσιακά είδη». 
Καταλάβατε; Εγώ είδα. . . Τα δικαιολογητικά που λέει είναι η άδεια µικροπωλητή ή βεβαίωση 
του εµπορικού συλλόγου και εκκαθαριστικό της ∆ΟΥ. Αυτά είναι τα δύο δικαιολογητικά. Εγώ 
παρόλα ταύτα είδα και µερικές άδειες που γράφανε «λιανικό εµπόριο εκτός τροφίµων» ή 
«λιανικό εµπόριο σε υπαίθριους χώρους». ∆εν γράφανε πολύ συγκεκριµένα και γι’ αυτό εγώ κε 
Κοσµόπουλε ζήτησα στην αίτησή τους οπωσδήποτε να γράφουν «παραδοσιακά είδη». Αυτοί 
στηρίχθηκαν κυρίως στο «κτλ» και µε αφορµή αυτό συγκάλεσα σύσκεψη στο γραφείο µου και 
είπα «το ¨κτλ¨ εννοεί και κάθε τι είδος που θεωρείται παραδοσιακό». Έγινα σαφής; Ευχαριστώ 
πολύ. 

 
Όσο περισσότερα λέµε τόσο θα περιπλέκοµε τα πράγµατα να ξέρετε. Είναι 
δύσκολη η επικοινωνία µε πολλούς από τους συµπολίτες µας οι οποίοι κάνουν τη 

συγκεκριµένη εργασία. Όχι µε όλους, µε αρκετούς. Μόνο όσοι δεν έχουν ασχοληθεί µε το 
συγκεκριµένο θέµα δεν το ξέρουν. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και δυσκολίες επικοινωνίας και 
δυσκολίες συνεννόησης καµιά φορά. Όχι µε όλους, µε κάποιους. Είναι µία τάξη η οποία 
δοκιµάζεται κι αυτή, µέσα στην κρίση τα προβλήµατά τους πολλαπλασιάστηκαν, 150.000 
περίπου οικογένειες αποζούν από το επάγγελµα του µικροπωλητή. Υπάρχουν συγκρουόµενα 
συµφέροντα. Εγώ κατανοώ, είµαι βέβαιος ότι και το Σώµα κατανοεί, ότι αυτές οι 150.000 
οικογένειες έχουν σοβαρό πρόβληµα.  
 
Αλλά υπάρχουν και τα άλλα προβλήµατα, υπάρχει και η πόλη, υπάρχουν και τα προβλήµατα τα 
οποία αντιµετωπίζει ο εµπορικός κόσµος και εν πάση περιπτώσει εγώ τους είπα «αυτή η πόλη 
και αυτός ο νοµός που σας καλοδέχεται µια φορά την εβδοµάδα εδώ στην Αγία Τριάδα και σε 
όλο το νοµό, σε όλα τα χωριά, µεθαύριο θα γίνει στα Φιλιατρά και στις πόλεις µεγάλο 
πανηγύρι, θέλει εδώ στο κέντρο αυτές τις δύο µέρες να έχει έναν χαρακτήρα διαφορετικό». Για 
να φτάσουµε σ’  αυτό το σηµείο, το ζητεί η πόλη καµιά εικοσαριά χρόνια αν δεν απατώµαι, µη 
νοµίζετε ότι θα φτάσουµε από τη µια στιγµή στην άλλη. Χρειάζεται πολύ µεγάλη προσπάθεια 
και από τη δική µας πλευρά και από τις αρµόδιες κρατικές αρχές που αυτόν τον τοπικό νόµο - 
αυτό είναι η κανονιστική απόφαση, ένας τοπικός νόµος - να τον επιβάλουν θα χρειαστεί πολύ 
µεγάλη προσπάθεια διότι κάποιοι θα τον αποδεχτούν µε κάποιους άλλους θα υπάρχει κάποια 
δυσκολία, πρέπει να βρίσκεται πάντοτε η χρυσή τοµή.  
 
Πέρυσι τα καταφέραµε όχι 100% αλλά σε ένα σηµαντικό αριθµό. Ελπίζω µε τη συνεργασία µε 
τις αρµόδιες αρχές και φέτος να τα καταφέρουµε. Είναι βέβαιο ότι του χρόνου και του 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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αλλουνού θα έχουµε κάποια προβλήµατα µέχρι να φτάσουµε σ’  αυτό το οποίο θέλει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και η πόλη. Χάνει ο ∆ήµος αυτή τη στιγµή ένα έσοδο το οποίο ξεπερνά τις 
100.000 ευρώ αλλά είπαµε να το χάσουµε στο όνοµα της ευταξίας και της ευρυθµίας. ∆εν είναι 
δυνατόν να πιάνει φωτιά µια παράγκα και να µη µπορεί το πυροσβεστικό όχηµα να έχει 
πρόσβαση. Και όλα αυτά τα οποία βλέπω δεν θέλω και το λέω εδώ µε έµφαση, το έχω πει και 
2 – 3 φορές νοµίζω ότι συµφωνούµε και όλοι, να θεωρηθεί ότι αυτή η πόλη ότι είναι εχθρική 
προς τους µικροπωλητές του τους διαµαρτυρόµενους. Έχει δείξει µέχρι τώρα µε τη 
συµπεριφορά της, ιδιαίτερα µε την αγορά της Αγίας Τριάδας αλλά και µε άλλα πανηγύρια 
περιφερειακά και ο νοµός ολόκληρος το έχει αποδείξει ότι µπορεί, ότι προσπαθεί να στηρίξει 
αυτή τη τάξη στην οποία µάλιστα µετέχουν και αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί µας και 
αποφυλακισµένοι και πρώην εξαρτηµένοι, έχουν πάρει άδειες, είναι ένας κόσµος δύσκολος, 
ένας κόσµος που θέλει κοινωνική στήριξη. Είναι βέβαιο ότι η πόλη κάνει ότι µπορεί. ∆εν θέλω 
να πω τίποτε άλλο. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 93 του Κ.∆.Κ. (Ν. 
3463/2006), 

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

 
Εγκρίνει: 
 
I. Tην ικανοποίηση των αιτηµάτων µικροπωλητών και την επιστροφή των 

χρηµάτων που κατέβαλαν για την εµποροπανήγυρη της «Υπαπαντής του 
Σωτήρος» έτους 2009, καθότι δεν τους έχουν χορηγηθεί και οι σχετικές άδειες, 
στους παρακάτω αιτούντες σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ.  πρωτ. 1308/22-1-
2009 εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης 
Οικονοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, αναλυτικά ως εξής:   

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΥΓΗΡΗΣ 
ΠΟΣΟ € 

ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚ. 

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου της αίτησης: 

980/19-1-2009) 

38 -51  ΚΑΙ 68-76       5.520,00  

ΤΣΩΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝ. 

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου της αίτησης: 

981/19-1-2009) 

309-313 ΚΑΙ 178-181 2.160,00  

ΜΠΡΑΧΙΜΙ ∆ΟΥΡΙΝ  

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου της αίτησης: 
983/19-1-2009) 

82-85 960,00  

ΜΠΡΑΧΙΜΙ ΕΝΤΟΥΑΡΤ ΤΟΥ ΣΕΦΚ. 

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου της αίτησης: 
984/19-1-2009) 

86 – 89 960,00  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ 

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου της αίτησης: 
1061/20-1-2009) 

141–143 ΚΑΙ 158-160 1.440,00  

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡ. 

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου της αίτησης: 
1038/20-1-2009) 

254-255 480,00  

∆ΑΜΙΓΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου της αίτησης: 
1060/20-1-2009) 

166-169 960,00  

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ 
ΕΥΑΓ. 

(αριθµ. πρωτ. ∆ήµου της αίτησης: 
982/19-1-2009) 

304-308 1.200,00  

ΣΥΝΟΛΟ 13.680 

 
 
II.   Tη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 

ευρώ (13.680,00 €), σε βάρος του µε τίτλο «Λοιπές επιστροφές» Κ.Α. 8261  
εξόδων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2009, το οποίο θα 
κατανεµηθεί στους αιτούντες όπως αναλυτικά καταγράφεται στον παραπάνω 
πίνακα. 

 
 
ΙIΙ.  Τη χορήγηση των παραπάνω ακυρωµένων θέσεων σε νέα άτοµα που τυχόν θα 

τις ζητήσουν µε αίτησή τους. 
 
    

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 
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 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 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. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 30 Ιανουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


