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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  177/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Μαΐου 2009, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 12η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 30-4-2009 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’ αριθµ. 176 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση), 24)  Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 176 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης 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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α΄ ΚΑΠΗ και 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» για την λειτουργία ∆ηµοτικού Ιατρείου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος θέτει υπόψη 
του Σώµατος το σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α΄ 
ΚΑΠΗ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» για την λειτουργία ∆ηµοτικού Ιατρείου. 
 
Ακολούθως το λόγο λαµβάνει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Α΄ ΚΑΠΗ Καλαµάτας κ. Κουδούνης Αργύριος ο οποίος λέει τα εξής: 

 
Το ∆. Σ. του Α΄ ΚΑΠΗ Καλαµάτας µε οµόφωνη απόφασή του ενέκρινε τη 
σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α΄ 

ΚΑΠΗ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ για τη λειτουργία ∆ηµοτικού Ιατρείου. 
Εκτός από το χώρο στην οδό Μπούτση υπάρχει και το µικρό ΚΑΠΗ της παραλίας όπου η 
παρουσία των µελών εκεί δεν είναι παραπάνω από 5 έως 10. Ο χώρος αυτός είναι στη διάθεση 
του ∆ηµοτικού Ιατρείου.   
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 
την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. ∆ικαιουλάκο, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
I. Εγκρίνει την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, 

του Α΄ ΚΑΠΗ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» για την λειτουργία 
∆ηµοτικού Ιατρείου. 

 
 

Η εν λόγω προγραµµατική σύµβαση έχει ως εξής : 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα την …………………….. στα γραφεία  του  ∆ήµου Καλαµάτας  οι  
συµβαλλόµενοι : 

1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους 28 και 
εκπροσωπείται νοµίµως από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα 

2. Η Κοινωφελής  Επιχείρηση ∆ήµου  Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», η οποία θα καλείται για συντοµία 
ΦΑΡΙΣ  που εδρεύει στον οµώνυµο ∆ήµο  και εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Αθανάσιο Ηλιόπουλο. 

3. Το Α΄ ΚΑΠΗ Καλαµάτας που εδρεύει στην Καλαµάτα, στην οδό Μπούτση και εκπροσωπείται        
νοµίµως από τον  …………………………… 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  
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Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο “Κώδικας δήµων και 
Κοινοτήτων”. 

2. Την µε αριθµό  ……….   απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.. 

3. Την µε αριθµό  ……..  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ». 

4. Την µε αριθµό  …….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του Α΄ΚΑΠΗ 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Η σύµβαση αυτή περιέχει : 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ο σκοπός και το περιεχόµενο του Προγράµµατος και των υπηρεσιών που αποτελούν 
αντικείµενο της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Προϋπολογισµός του αντικειµένου της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο - Οι διατιθέµενοι πόροι µε τους οποίους πρόκειται να καλυφθούν οι οικονοµικές 
υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Η διάρκεια της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο - Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης και ο καθορισµός των 
αρµοδιοτήτων του. 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Τελικές διατάξεις 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η µεταξύ τους συνεργασία, ώστε µε την συµβολή των ενεργειών 
και την παροχή υπηρεσιών του καθενός στα όρια των στόχων και των αρµοδιοτήτων του, να 
υφίστανται οι απαραίτητες  προϋποθέσεις  για  την  υλοποίηση και  λειτουργία  της  δράσης  
<<∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ>>, η λειτουργία του οποίου θα γίνει µε την συνεργασία όλων των 
συµβαλλοµένων και τους όρους που ακολουθούν στα επόµενα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο σκοπός της λειτουργίας της Μονάδας «∆ηµοτικού Ιατρείου» στο ∆ήµο Καλαµάτας, είναι: 

1. Η παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και η άσκηση προληπτικής ιατρικής σε κατοίκους 
του διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας που ανήκουν σε πληθυσµιακές οµάδες που στερούνται 
υγειονοµικής κάλυψης όπως οι ακόλουθες:  



Συνεδρίαση :12/2009                                 Πέµπτη 07/ 5 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  177/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

α)  οι αθίγγανοι,  

β)  οι οικονοµικοί µετανάστες ,  

γ)  οι κάτοικοι των ορεινών και αποµακρυσµένων περιέχων , 

    δ)  οι ανασφάλιστοι και οικονοµικά αδύνατοι και 

    ε)  οι ασφαλισµένοι του ΟΓΑ.  

2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

3. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής  

4. Η καταπολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού και 

5. Η οργάνωση ηµερίδων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης  για θέµατα υγείας στα 
συγκεκριµένα υγειονοµικά προβλήµατα των ανωτέρω πληθυσµιακών οµάδων.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο  προϋπολογισµός της ∆ράσης ανέρχεται στο ποσό των  35.000,00 € για τον πρώτο χρόνο και 
θα αναπροσαρµόζεται από ∆ηµοτικό Συµβούλιο  σύµφωνα µε τις ανάγκες λειτουργίας της 
∆ράσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

A. Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει : 

1. Να διαθέτει το ειδικό όχηµα ΜΑΖDΑ 4,5 που είναι εφοδιασµένο µε τον απαραίτητο 
ιατρικό εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση των ωφελούµενων πολιτών. 

2. Να διαθέτει  το ειδικό όχηµα για την µεταφορά των ΑµΕΑ µε κινητικά προβλήµατα.  

3. Να διευκολύνει την οµάδα στελεχών του προγράµµατος για την απρόσκοπτη παροχή των 
υπηρεσιών.  

4. Να χρηµατοδοτεί την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την  
υλοποίηση της δράσης. 

5. Να παραχωρήσει κατάλληλη επαγγελµατική στέγη για την λειτουργία του ∆ηµοτικού 
Ιατρείου 

6. Να συνδράµει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο χρειαστεί για την απρόσκοπτη και εύρυθµη 
λειτουργία της δράσης. 

 
B. Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» αναλαµβάνει : 

           Ως τελικός δικαιούχος της ∆ράσης «∆ηµοτικό Ιατρείο», να : 

1. Φροντίσει για την εξεύρεση και διάθεση του απαραίτητου για την οµαλή και παραγωγική 
λειτουργία της δράσης Επιστηµονικού και βοηθητικού προσωπικού.    

2. Φροντίσει για την προµήθεια όλου του απαραιτήτου ιατρικού και λοιπού 
µηχανολογοτεχνικού  εξοπλισµού  για την εύρυθµη λειτουργία του ιατρείου.  
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3. Προγραµµατίζει τις επισκέψεις του κινητού ιατρείου σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, 
ιδιαίτερα στα ορεινά Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, να αναπτύξει  συνεργασία  µε το πρόγραµµα 
«Βοήθεια στο σπίτι» καθώς και να  διευκολύνει την επίσκεψη του ιατρικού  προσωπικού  
σε σπίτια όσων έχουν ανάγκη.  

4. Ενηµερώνει άµεσα το ∆ήµο Καλαµάτας όταν διαφοροποιούνται οι συνθήκες εκτέλεσης 
της ∆ράσης. Σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισµού της ∆ράσης η Κοινωφελής 
Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου 
προϋπολογισµό της  ∆ράση, µε τα νέα οικονοµικά στοιχεία. 

5.  Τηρεί ενήµερο το ∆ήµο Καλαµάτας για την πορεία του προγράµµατος και παρέχει όλα τα 
απαραίτητα   στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση της δράσης.  

6.  Τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα (κέντρο κόστους)  όπου θα καταχωρούνται όλες οι 
επιλέξιµες    δαπάνες  και οι λογιστικές εγγραφές που αφορούν την ∆ράση.  

 
Γ.   Το  Α  ΚΑΠΗ Καλαµάτας  αναλαµβάνει : 

Να παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του ∆ηµοτικού Ιατρείου στους παρακάτω χώρους: 

• τον πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο εκτάσεως 30 τ.µ. του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό 
Μπούτση στην Καλαµάτα. 

• τον χώρο που βρίσκεται στη παραλία στην οδό Σανταρόζα 35 εκτάσεως 100 τ.µ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η παρούσα σύµβαση ισχύει από  1/4/2009  έως  31/12/2014. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΟΙ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
Το ποσό τον 35.000,οο € για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ∆ηµοτικού Ιατρείου  καθώς και οι 
λοιπές χρηµατοδοτήσεις που θα εγκριθούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας 
για τα υπόλοιπα χρόνια λειτουργίας του   θα προέρχονται από δηµοτικούς πόρους του ∆ήµου 
Καλαµάτας και  θα καταβάλλονται  σε δύο  δόσεις έως 30 Ιουνίου κάθε χρόνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

 
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης που αποτελείται από : 

1.  Ένα εκπρόσωπο και αναπληρωτή που ορίζει ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

2.  Ένα εκπρόσωπο και αναπληρωτή που ορίζει η Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας 
«ΦΑΡΙΣ» και 



Συνεδρίαση :12/2009                                 Πέµπτη 07/ 5 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  177/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

3.  Ένα εκπρόσωπο και αναπληρωτή  που ορίζει το Α ΚΑΠΗ Καλαµάτας. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου της σύµβασης, την τήρηση των 
όρων της σύµβασης και θα επιλύει, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καλαµάτας και την «ΦΑΡΙΣ», 
κάθε δυσκολία ή διαφορά που θα προκύπτει.  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του ∆ήµου Καλαµάτας µε αναπληρωτή του τον 
εκπρόσωπο της «ΦΑΡΙΣ» .  

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον  δύο  µέλη της. Οι αποφάσεις θα 
λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας 

Παναγιώτης Νίκας    

∆ήµαρχος Καλαµάτας 

Για το Α ΚΑΠΗ 

Αργύρης Κουδούνης 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση 
∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος 
Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

 
II. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

προγραµµατικής σύµβασης την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Οικονοµάκου Μαρία, 
µε αναπληρωτή της τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Κλείδωνα Θεοφάνη. 

  
 

III. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της εν λόγω προγραµµατικής 
σύµβασης και για 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 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  19  Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


