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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  066/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Φεβρουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 07η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 19-02-2010 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας,  5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
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 : 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 462/2008 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως 
έχει ήδη τροποποιηθεί µε την υπ΄ αριθµ. 161/2009 όµοιά της, σχετικής µε τη 
σύναψη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου µε το ΚΤΕΛ 

Αστικών Γραµµών Καλαµάτας και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας  και 
τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2010 . 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 4191/25-2-2010 εισήγηση του Τµήµατος Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της 
∆/νσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ'αριθµ. 462/2008 Απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί µε την υπ'αριθµ. 
161/2009 όµοιά της, σχετικής µε τη σύναψη συµβάσεων παροχής 
υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου µε το  ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών 
Καλαµάτας και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας και      
τροποποίηση προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού 
έτους 2010. 

 
Λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 

1. Την υπ'αριθµ. 462/2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την 
"Έγκριση σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου µε το αστικό και το 
υπεραστικό ΚΤΕΛ  και εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή αυτής", όπως 
επικυρώθηκε µε την  υπ'αριθµ. 66238/13600/15-10-08 διαπιστωτική πράξη ελέγχου 
νοµιµότητας της ∆/νσης Τοπ.  Αυτ/σης &  ∆/σης Ν. Μεσσηνίας. 

2. Την υπ'αριθµ. 161/2009 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά την 
"Τροποποίηση της υπ'αριθµ. 462/2008 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
σχετικής µε τη σύναψη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου µε το 
Αστικό και το ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας",  όπως επικυρώθηκε µε την υπ'αριθµ. 5826/19-05-
2009  διαπιστωτική πράξη ελέγχου νοµιµότητας της ∆/νσης Τοπ.  Αυτ/σης & ∆/σης 
Ν.Μεσσηνίας.   

3. Την υπ'αριθµ. 22441/2008 σύµβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας και του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας. 

4. Την υπ'αριθµ. 22442/2008 σύµβαση παροχής συγκοινωνιακού έργου µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας και του Υπεραστικού  ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας 

5. Την 2η ερµηνευτική εγκύκλιο της ΚΕ∆ΚΕ για τις διαδικασίες του προγράµµµατος ΣΥΝ 
– ΚΟΙΝΩΝΙΑ, µε την οποία άλλαξε ο υπολογισµός του κόστους δροµολογίου µιας 
γραµµής. 

6. Το υπ'αριθµ. 5293/16-10-08 έγγραφο (αριθµός πρωτ. ∆ήµου Καλαµάτας 25159/29-10-
08 ) του Προέδρου της ΚΕ∆ΚΕ µε τo οποίο µας ενηµερώνει για την µετάθεση της 
ηµεροµηνίας έναρξης του προγράµµατος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ από την 1η Νοεµβρίου 2008 
στην 1η Ιανουαρίου 2009 και κατά συνέπεια η λήξη του µετατίθεται στην 1η Μαρτίου 
2010. 

7. Το υπ'αριθµ. 2993/24-07-08 έγγραφο του Προέδρου της ΚΕ∆ΚΕ µε το οποίο µας 
ανακοινώνει ότι το ποσό που εγκρίθηκε για την χρηµατοδότηση του προγράµµατος 
ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ανέρχεται σε 373.090,00 ευρώ. 

8. Το  υπ'αριθµ. 3690/18-02-2010 έγγραφο του ΚΤΕΛ Αστικών γραµµών Καλαµάτας µε 
το οποίο µας γνωρίζει ότι οι τιµές των καυσίµων  έχουν µεταβληθεί στη διάρκεια του 
προγράµµατος µε εκτιµώµενη απόκλιση από το προϋπολογισµένο κόστος επιπλέον 
κατά 5.500,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
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9. Τις υπ'αριθµ. 32040/2009 και 32044/2009 Αποφάσεις ∆ηµάρχου, µε τις οποίες 
αρµόδια υπηρεσία για την εποπτεία, τη διοικητική και οικονοµική παρακολούθηση  του 
προγράµµατος ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ από 01/01/2010 ορίζεται η ∆/νση Προγραµµατισµού 
& Ανάπτυξης. 

 
Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α  

 
1. Την τροποποίηση της υπ'αριθµ. 462/2008 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως 
τροποποιήθηκε µε την υπ'αριθµ. 161/2009 όµοιά της, ως εξής: 

 

Μετατίθεται η έναρξη ισχύος των συµβάσεων παροχής συγκοινωνιακού έργου από την 1η 
Νοεµβρίου 2008 στην 1η Ιανουαρίου 2009 και συνεπώς η λήξη τους µετατίθεται την 1η 
Μαρτίου 2010 (άρθρο 2 των συµβάσεων). 

 

2.  Παράλληλα έχοντας υπόψη ότι: 

α) το ποσό επιδότησης της ΚΕ∆ΚΕ είναι 373.090,00 ευρώ, ενώ το τίµηµα των συµβάσεων 
είναι 378.963,00 ευρώ, δηλαδή µεγαλύτερο κατά  5.873,00 ευρώ 

β) το  συµβατικό τίµηµα της σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου µε το 
ΚΤΕΛ Αστικών γραµµών Καλαµάτας (άρθρο 3 της σύµβασης) ενδέχεται να αυξηθεί κατά το 
ποσό των  5.500,00 ευρώ, σύµφωνα µε τη δυνατότητα που απορρέει από το άρθρο 12 της 
υπ'αριθµ. 22441/2008 σύµβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, όπου 
προβλέπεται : " Σε περίπτωση αύξησης του λειτουργικού κόστους για αντικειµενικούς λόγους 
(π.χ. αύξησης τιµής πετρελαίου ) ο ∆ήµος αποφασίζει είτε να καλύψει τη διαφορά κόστους, είτε 
να µειώσει το έργο σε συγκεκριµένες γραµµές " 

Εισηγούµαστε και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β)  η επιπλέον  δαπάνη ποσού 
11.500,00 ευρώ να καλυφθεί µε την τροποποίηση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καλαµάτας 
οικονοµικού έτους 2010 και η οποία θα µπορεί να χρηµατοδότηθεί, ύστερα από συνεννόηση 
µε τη την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών, από το αποθεµατικό. 
     
                                                                                                             
                                                                Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                                                                                   ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
 
 
Συνηµµένα: 

1.Η υπ'αριθµ. 462/08 Α∆Σ 
2.Η υπ'αριθµ.  161/09 Α∆Σ 
3.Η υπ'αριθµ. 22441/08 σύµβαση 
4.Η υπ'αριθµ. 22442/08 σύµβαση 
5.Η 2η ερµηνευτική εγκύκλιος της ΚΕ∆ΚΕ 
6.Το υπ'αριθµ. 5293/08 έγγραφο της ΚΕ∆ΚΕ 
7.Το υπ'αριθµ. 2993/08 έγγραφο της ΚΕ∆ΚΕ 
8.Το υπ'αριθµ. 3690/2010 έγγραφο του ΚΤΕΛ Αστικών γραµµών 
9.Η υπ'αριθµ. 32040/09 Απόφαση ∆ηµάρχου 

 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Με το πρόγραµµα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ που µπήκαµε την τελευταία στιγµή αγαπητοί 
συνάδελφοι γιατί έκλεινε, την άνοιξη του 2007, αναζωογονήσαµε τα χωριά. 

Έχουµε 2 λεωφορεία στην Αλαγονία, στο Ελαιοχώρι, 4 λεωφορεία στη Βέργα, 4 λεωφορεία 
Σπερχογεία – Αντικάλαµο – Καλάµι. Ενισχύσαµε και τις αστικές συγκοινωνίες εδώ. 8 λεωφορεία 
προς Λέικα, 8 λεωφορεία από πανεπιστήµιο µέχρι Κορδία. Είναι πολύ σηµαντικό το έργο το 
οποίο προσφέρεται. Η ανάγκη είναι µεγαλύτερη γιατί µε την αύξηση της τιµής της βενζίνης ο 
φτωχός κόσµος θα έχει περισσότερο ανάγκη αυτά, ιδιαίτερα τα χωριά, δύο λεωφορεία την 
ηµέρα σηµαίνει ότι κάποιος από την Καλαµάτα µπορεί να ανέβει να κάνει τις δουλειές του και 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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να κατέβει. Έστω και αν πηγαίνει ένας πολίτης στη Νέδουσα ή ένας πολίτης στις Πηγές ή στο 
Λαδά, αυτό είναι πολύ σηµαντικό, την επόµενη µέρα θα πάνε δύο ή τρεις ή το καλοκαίρι 
περισσότεροι. 

Λοιπόν ένα από τα µεγάλα ζητήµατα τα οποία απασχολούν τη ΚΕ∆ΚΕ αυτή τη στιγµή είναι η 
διακοπή του προγράµµατος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Το έχουµε θέσει ως ζήτηµα στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ 
διότι η διεύρυνση των δήµων όπως καταλαβαίνετε και η αναγκαιότητα επικοινωνίας και επαφής 
των κατοίκων, η συνοχή η κοινωνική ενός δήµου συνδέεται και µε το επίπεδο των 
συγκοινωνιών. Επειδή δεν µπορούµε να βγάλουµε άκρη, το παλεύει η ΚΕ∆ΚΕ βέβαια, και 
επειδή υπάρχουν κάποιες επισηµάνσεις ότι ενδεχοµένως να µπει στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ και να 
έχουµε πάρει ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, σας λέγω το εξής, σας προτείνω. Ότι και αν  γίνει, 
ότι και αν στοιχήσει, το πρόγραµµα αυτό να το στηρίξοµε και να το συνεχίσοµε διότι 
συνδέεται µε τη ζωή των κατοίκων στην περιφέρεια και να ελπίσοµε ότι θα τα έχει καταφέρει η 
ΚΕ∆ΚΕ µέχρι τον Σεπτέµβρη για να ξαναπούµε πάλι στο ΕΣΠΑ. ∆εν είναι δυνατό αυτή τη 
στιγµή να διακόψοµε το λεωφορείο στη Βέργα ας πούµε που εξυπηρετεί τα παιδιά του 
δηµοτικού σχολείου ή στο Λαδά.  

Αυτή είναι η πρόταση η συγκεκριµένη, να πάροµε σήµερα να τροποποιήσοµε, αναφέρεται σε 
κάποια χρήµατα που πρέπει να δώσοµε, καµιά 10.000 αυτή η τροποποίηση, να πάροµε µια 
καταρχήν απόφαση να εκφράζουµε τη βούλησή µας ότι θα συνεχίσουµε το πρόγραµµα ΣΥΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ και στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ελπίζω να έχει κάπως 
ξεκαθαρίσει το τοπίο σε κεντρικό επίπεδο να σας φέροµε συγκεκριµένη πρόταση για το µέχρι 
πότε θα κάνοµε την παράταση. Το ποιο πιθανό είναι να ζητήσοµε παράταση από το Σώµα 
µέχρι 31/8/2010. 

Αυτά είναι τα δύο σκέλη της σηµερινής απόφασης, 1) τροποποίηση, αυτό που λέει που 
αναφέρεται σε ένα ποσό 10.000 ευρώ και 2) καταρχήν απόφαση µε την οποία θα εκφράζεται η 
βούληση για συνέχιση του προγράµµατος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Γιατί δεν µπορούµε να πούµε µε ακρίβεια τι ποσό από τον προϋπολογισµό 
πρέπει να δεσµεύσουµε και από πού, αν δεν δούµε τις ηµεροµηνίες. 
 
Είναι καταρχήν. 
 
Το µελετάει η υπηρεσία, είναι πάντως ζήτηµα πολύ σοβαρό. Να δούµε τι γίνεται 
µε την Πάτρα που έχει πολύ µεγαλύτερο πρόγραµµα από µας, φτάνει στο 

1.100.000 ευρώ. Πάντως δεν µπορούµε να το κόψουµε, δεν µπαίνει θέµα συζήτησης. 
 
Τα χρήµατα έρχονται από την ΚΕ∆ΚΕ κε ∆ήµαρχε; 
 

Τα χρήµατα έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών µέσω ΚΕ∆ΚΕ όπου η ΚΕ∆ΚΕ 
είναι τέλος. Κοιτάξτε να δείτε, θα µας επιστραφούν τα χρήµατα τα οποία έχουν 

παρακρατηθεί για τις 20.000 προσλήψεις. Ένα µέρος απ’ αυτά τα χρήµατα θα τα διαθέσοµε γι’ 
αυτό. 

 
Λέω το εξής, ότι είδα ότι η περσινή χρονιά είχε έντονη υποχρηµατοδότηση, 
δηλαδή την περσινή χρονιά ζήτηµα να πήραµε 170.000 ενώ είχαµε 373.000, 

είχαµε 200.000 πλην υποχρηµατοδότηση του προγράµµατος. Έτσι; 
 
Ότι τα χρήµατα όλα θα σταλούν αυτό είναι βέβαιο, είναι στη διαδικασία 
αποστολής. Εµείς δεν µιλάµε γι’ αυτά τα χρήµατα, µιλάµε από 1/1 και πέρα 

πρέπει να τα πληρώσοµε εµείς. 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Αυτό είναι µόνο; Τον ΘΗΣΕΑ να δεις. Ευτυχώς που εντάξαµε όλα τα έργα του 
ΘΗΣΕΑ. Ο ΘΗΣΕΑΣ πάει µέχρι 31/12/2011. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

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

Ι. Εγκρίνει τη τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 462/2008 απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, όπως έχει ήδη τροποποιηθεί µε την υπ΄ αριθµ. 161/2009 όµοιά 
της, σχετικής µε τη σύναψη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού 
έργου µε το ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Καλαµάτας και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. 
Μεσσηνίας, ως εξής:   

«Μετατίθεται η έναρξη ισχύος των συµβάσεων παροχής συγκοινωνιακού 
έργου από την 1η Νοεµβρίου 2008 στην 1η Ιανουαρίου 2009 και συνεπώς η 
λήξη τους µετατίθεται την 1η Μαρτίου 2010 (άρθρο 2 των συµβάσεων)». 

 

ΙΙ. Εγκρίνει να καλυφθεί η επί πλέον δαπάνη, που αφορά στη διαφορά της 
επιδότησης από το ποσό των συµβάσεων καθώς και στην αύξηση της δαπάνης 
παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, από πόρους του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

III. Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2010 
µεταφέροντας από το αποθεµατικό και γράφοντας πίστωση ποσού έντεκα 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.500,00 €) στον Κ.Α. εξόδων 00.6736.17, για 
την κάλυψη της πιο πάνω αναφερόµενης επί πλέον δαπάνης.  
 
Συνεπώς το αποθεµατικό διαµορφώνεται ως εξής: 

 
 

ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  600.691,98 
 

 Μείωση αποθεµατικού   
 Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 11.500,00  

 ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
 

 589.191,98 

 

ΙV. Εκφράζει τη βούληση του Σώµατος για συνέχιση του προγράµµατος ΣΥΝ-
ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 

 

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 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 Μαρτίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


