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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  067/2010  

 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, της 
∆.Ε.Η. Α.Ε. και του ∆ήµου Καλαµάτας για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροδότηση οικισµού 

Βεζύτσα ∆ήµου Καλαµάτας». 
 

Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν η µε αριθµ. πρωτ. 3803/19-2-2010  εισήγηση 
του Τµήµατος Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & 
Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
« Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

ΘΕΜΑ:ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ  

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΤΗΣ ∆.Ε.Η. Α.Ε. ΚΑΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

"ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΖΥΤΣΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

1. Το υπ'αριθµ. 1382/16-02-2010 έγγραφο της ∆/νσης  Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού  της 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας (αριθµός πρωτοκόλλου ∆ήµου Καλαµάτας 3632/18-

02-2010) µε θέµα : Αποστολή σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του 

έργου : "ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΖΥΤΣΑ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" 

2. Την ανάγκη υλοποίησης του παραπάνω έργου. 

 

                                                    Ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α  

 

1.Την έγκριση του συνηµµένου σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, της ∆.Ε.Η. Α.Ε. και του ∆ήµου Καλαµάτας  προκειµένου να 

υλοποιηθεί το έργο: "ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΖΥΤΣΑ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ". 

2.Την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της εν 

λόγω προγραµµατικής σύµβασης. 

3.Τον ορισµό εκπροσώπου του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της 

προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 9.   

Απαιτείται ένας (1) εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του. 

 

                                                     Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                          ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Συνηµµένα: 

1Το υπ'αριθµ. 1382/16-02-2010 έγγραφο 

2.Σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης» 

 

(Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν επίσης και τα συνηµµένα στη παραπάνω 
εισήγηση έγγραφο της ∆/νσης  Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού  της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης)  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 225 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, της ∆.Ε.Η. Α.Ε. και του ∆ήµου Καλαµάτας   για την 
υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροδότηση οικισµού Βεζύτσα ∆ήµου Καλαµάτας», 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο σχέδιο 
της προγραµµατικής σύµβασης,  το κείµενο της οποίας έχει αναλυτικά ως εξής:  

 
                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
                                                             ΜΕΤΑΞΥ 
 
1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
2. ∆ΕΗ Α.Ε.  
3. ∆ΗΜΟY ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

 Στην Καλαµάτα σήµερα                        ηµέρα της εβδοµάδας                          οι ακόλουθοι 
συµβαλλόµενοι: 
1. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, που εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από 

το Νοµάρχη Μεσσηνίας, κ. ∆ηµήτρη ∆ράκο. 
2. Τη ∆ΕΗ Α.Ε., που εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από το ∆ιευθυντή ∆ΕΗ Α.Ε. 

Καλαµάτας, κ. Ευστάθιο Παπαντωνόπουλο.  
3. Το ∆ήµο Καλαµάτας, που εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από το ∆ήµαρχο, κ. 

Παναγιώτη Νίκα.   
 

Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 

ΑΡΘΡΟ 1o   
ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.1 Προοίµιο 
 

Μεταξύ των συµβαλλοµένων υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση (στο εξής 
σύµβαση), σύµφωνα µε: 
1.  Τις διατάξεις των άρθρων 12, 49 παρ. 1 εδαφ. (ιδ) και (ιστ), 62 παρ. 1 εδαφ. (στ) του 

Π.∆. 30/96. 
2. Το άρθρο 225 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
3. Το άρθρο 19 παρ. 7 του Ν. 2344/95. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».  
5. Την υπ΄ αριθµ. 37287/1-11-99 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
6.  Την  αρ.                   Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Μεσσηνίας 
7.  Την αρ.                    Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας  
8.  Την 227/1983 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΗ Α.Ε.  
9. Τα υπ. αριθµ. 3392/30-12-2009 και3393/30-12-2009  έγγραφα της ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας και προσδιορίζονται οι 
τρόποι και οι διατάξεις υλοποίησής της.  
Σκοπός της σύµβασης είναι η υλοποίηση του έργου: «Ηλεκτροδότηση Οικισµού 
Βεζύτσα ∆ήµου Καλαµάτας».   
 

1.2  Περιεχόµενο της Σύµβασης 
 

Η παρούσα σύµβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύσουν για την 
κατασκευή του έργου και συγκεκριµένα: 
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1.2.1   Το προοίµιο και το περιεχόµενο της Σύµβασης (άρθρο 1) 
1.2.2   Το αντικείµενο της Σύµβασης (άρθρο 2) 
1.2.3   Ο σκοπός του έργου (άρθρο 3) 
1.2.4   Ο προϋπολογισµός του έργου (άρθρο 4) 
1.2.5   Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 5) 
1.2.6   Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (άρθρο 6) 
1.2.7   Οι πόροι χρηµατοδότησης του έργου και τρόπος πληρωµής (άρθρο 7) 
1.2.8   Η διάρκεια της Σύµβασης (άρθρο 8) 
1.2.9   Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της Σύµβασης και οι  
            αρµοδιότητές του (άρθρο 9) 
1.2.10 Τις ρήτρες για παράβαση των όρων της σύµβασης (άρθρο 10) 
1.2.11 Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης (άρθρο 11) 

 

ΑΡΘΡΟ 2o  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η υλοποίηση του έργου: 
«Ηλεκτροδότηση Οικισµού Βεζύτσα ∆ήµου Καλαµάτας»  

 

ΑΡΘΡΟ 3o  
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο σκοπός του έργου είναι η Ηλεκτροδότηση Οικισµού Βεζύτσα ∆ήµου Καλαµάτας. Με την 
ηλεκτροδότηση αυτού του οικισµού επιλύεται το πρόβληµα της έλλειψης ηλεκτροδότησης στις 
υπάρχουσες αγροικίες καθώς και στις µικρές αγροτικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην 
περιοχή, προκειµένου να βελτιωθούν οι συνθήκες για σύγχρονες αγροτικές εκµεταλλεύσεις και 
να γίνει ποιοτικότερη και καλύτερη η διαβίωση των κατοίκων.    

 

ΑΡΘΡΟ 4o  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Ο προϋπολογισµός του έργου προκύπτει από µελέτη που έχει συνταχθεί από την ∆ΕΗ Α.Ε..   
Το ύψος του προϋπολογισµού είναι 14.221,93 € µε ΦΠΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5o  
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
5.1 Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας  αναλαµβάνει: 

1. Να χρηµατοδοτήσει το έργο µέχρι του ποσού των 14.221,93 € µε ΦΠΑ.  

2. Να ορίσει εκπρόσωπο της µε τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 9 
της παρούσας   

3. Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτόν σε όλα 
τα αρµόδια όργανα ελέγχου.  

 
5.2 Η ∆ΕΗ Α.Ε. ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του έργου αναλαµβάνοντας :  

1. Τη µελέτη και την κατασκευή του έργου  

2. Να ορίσει εκπρόσωπο της µε τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 9 
της παρούσας. 
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5.3. Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει:   

1. Να ορίσει εκπρόσωπο του µε τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 9 
της παρούσας. 

2. Ορίζεται φορέας λειτουργίας του έργου µετά την ολοκλήρωσή του.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει µε την υπογραφή της και λήγει µε την ηµεροµηνία 
ολοκλήρωσης του έργου. 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από την Ν.Α.Μ που θα διαθέσει  14.221,93 € από 
πιστώσεις που θα προέλθουν από το  Νοµαρχιακό Πρόγραµµα ΚΑΠ /2008 – ΠΡΟΣΤΙΜΑ/08. 
Η πληρωµή του έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση στη ∆/νση Οικονοµικών της Ν.Α.Μ. από 
τη ∆ΕΗ Α.Ε. των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ µέρους της, µέσω της Κοινής Επιτροπής του 
άρθρου 9 της παρούσας, και αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από την Υπηρεσία 
∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της µέχρι την οριστική παραλαβή του έργο. Η 
λογιστική διεκπεραίωση για το όλο έργο συµφωνείται  ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι δυο (2) 
µήνες µετά την συνολική παραλαβή. Τυχόν ενέργειες ταµειακού χαρακτήρα θα ολοκληρωθούν 
µέχρι δύο µήνες µετά την λογιστική διεκπεραίωση. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης, 
συµφωνούν στη συγκρότηση της παρακάτω Κοινής Επιτροπής (στο εξής Κ. Ε.) για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 
 
9.1 Η Κ. Ε. είναι τριµελής (3 µέλη) αποτελούµενη από 

9.1.1 Έναν (1) εκπρόσωπο της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Μεσσηνίας ο οποίος ορίζεται 
πρόεδρος της   Κ. Ε. 
9.1.2 Έναν  (1) εκπρόσωπο της ∆ΕΗ Α.Ε..   
9.1.3 Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας 
9.1.4 Τα µέλη της Κ.Ε. ορίζονται µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των 
συµβαλλοµένων.  Όλα τα µέλη της Κ. Ε. ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. 

9.2  Η Κ. Ε. παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και την τήρηση των όρων της σύµβασης, 
επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά µε την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής της παρούσας 
προγραµµατικής σύµβασης που τυχόν θα προκύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

9.3 Η Κ.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει εκτός των άλλων τον τρόπο λειτουργίας της.   
9.4 Στην Κ.Ε. συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα  ψήφου οι επιβλέποντες του έργου που θα 
οριστούν µετά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού µεταξύ του αναδόχου και της 
αρµόδιας υπηρεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΡΗΤΡΕΣ 
 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα επιλύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 867 Ε.Π. του Κ. ΠΟΛ. ∆ΙΚ.  

Τα Αποκλειστικά κατά τόπο αρµόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από 
την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση, ορίζονται τα δικαστήρια του Ν. Μεσσηνίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πιθανή τροποποίηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης αυτής θα γίνεται µόνο ύστερα 
από έγγραφη συµφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τα αρµόδια όργανα των 
συµβαλλοµένων µερών, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 25, του Ν. 2738/1999. 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς 
απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα και κάθε 
µέρος λαµβάνει από ένα (1). 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
                                     

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΚΟΣ 

ΝΟΜΑΡΧΗΣ 
 

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ Α.Ε. 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΕΗ Α.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΙΙ. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 αυτής, τον κ. Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, 
µε αναπληρωτή του τον κ. Μπάκα Ιωάννη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο Καλαµάτας. 

 
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της εν λόγω 

προγραµµατικής σύµβασης και τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
 

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 
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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, 2  Μαρτίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


