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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  178/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 178 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 174 
απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 
178 απόφαση) 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 174 απόφαση), 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 189 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης και 3) 
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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου 
«Κατασκευή κεντρικού Ποδηλατόδροµου ∆ήµου Καλαµάτας». 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του θέµατος βρίσκεται το υπ’  αριθµ. πρωτ. 
8354/20-4-2010 εισηγητικό σηµείωµα του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, αιτιολογική έκθεση, συνοπτική προµέτρηση και ανακεφαλαιωτικός 
πίνακας εργασιών του συγκεκριµένου έργου. 
 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Επειδή οι συνάδελφοι προφανώς να µη ξέρουν, να τονίσω ότι 
τακτοποιητικός πίνακας ανακεφαλαιωτικός συντάσσεται µετά την 

οριστικοποίηση του έργου και µετά την οριστικοποίηση των τελικών επιµετρήσεων. Επί της 
ουσίας δηλαδή ισούται µε τον τελικό λογαριασµό, όχι το ποσό που θα παίρνει, µε την τελική 
πιστοποίηση η οποία θα υπάρξει. 
 
Την περασµένη φορά είχαµε φέρει κάποιες, είχαµε µια σειρά από επιφυλάξεις για επιµέρους 
στοιχεία. Οι επιφυλάξεις αυτές σε έναν βαθµό διορθώθηκαν, σε µία κατηγορία, οι υπόλοιπες 
παραµένουν. Επειδή λοιπόν είναι και το τελικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί στον ανάδοχο, 
δεν µπορούµε να κατανοήσουµε και επαναλαµβάνω, την επιµονή να υπάρχει στον 
ανακεφαλαιωτικό τον τακτοποιητικό, το πριµ. Είναι απαράδεκτο. Ο τακτοποιητικός πίνακας 
καθορίζει τα χρήµατα που θα πάρει ο ανάδοχος. Ψηφίζοντας τον τακτοποιητικό πίνακα 
ουσιαστικά δίνουµε και το πριµ στον ανάδοχο. ∆εν µπορώ να καταλάβω. Υπάρχουν αποφάσεις 
και δεσµεύσεις της ∆ηµοτικής αρχής ότι το πριµ δεν θα δοθεί. ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί 
εµπεριέχεται µέσα στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα. 

 
Κε Σπίνο;  
 

Χωρίς έτσι ίχνος ειρωνείας, «το απαράδεκτο» θα το αναφέρω στους µηχανικούς 
υπηρεσίας και ιδιαίτερα στον ∆ιευθυντή που είναι ένας πολύ έτσι, ένας άνθρωπος µε 

µεγάλη εµπειρία και γνώση στα δηµόσια θέµατα γιατί αυτός µε διαβεβαίωσε και εγώ τον 
υποστηρίζω και επειδή σέβοµαι τις γνώσεις του και έχει αποδειχθεί ότι έχει αυτό που είπα, ποτέ 
δεν µου έχει πει κάτι ψέµατα ή αναληθές, ότι στον ανακεφαλαιωτικό επειδή κι εγώ έκανα την 
ίδια ερώτηση σήµερα το πρωί, επιτρέπεται, δεν είναι κανένα µα κανένα πρόβληµα δεν είναι 
κάτι παράτυπο να υπάρχει το πριµ όπως έρχεται και στους άλλους ανακεφαλαιωτικούς και στο 
λογαριασµό που θα έρθει στις επόµενες συνεδριάσεις, τότε ποια είναι θέµα εµφάνισης… 

 
Ο λογαριασµός δεν εγκρίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

Επιτρέψτε µου να ολοκληρώσω. Και ξαναλέω και ξανατονίζω να καταγραφεί, ότι µε 
τον ανακεφαλαιωτικό αυτό και µε την αναγραφή του πριµ όπως ήταν και στους 

προηγούµενους ανακεφαλαιωτικούς, δεν κατοχυρώνεται, δεν δεσµεύεται το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, ισχύει αυτό που είχα πει στην προηγούµενη συνεδρίαση, ότι του εργολάβου δεν θα 
του καταβληθεί το πριµ. 

 
Ωραία, να αποφασιστεί λοιπόν απόψε, ότι «τα χρήµατα θα τα πάρετε χωρίς 
το πριµ». 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Το είχα ζητήσει κι εγώ. 
 

Ναι, το είχε ζητήσει ο κ. Νταγιόπουλος στο προηγούµενο Συµβούλιο. 
 
Γιατί δεν το κάνατε; Είναι αυτονόητο, είναι απλό, πάρα πολύ απλό, να το 
κάνετε έτσι. Και να πείτε στον κύριο ∆ιευθυντή µιας και φτάσαµε µέχρι εκεί, 

να υπογράφει τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα. ∆εν µπορεί να υπογράφει την εισήγηση, την 
επιµέτρηση, και την τελευταία σελίδα του ανακεφαλαιωτικού ενώ υπάρχουν όλες οι άλλες 
υπογραφές, ο κύριος ∆ιευθυντής να µην την υπογράφει γιατί ακριβώς από πάνω φαίνεται το 
πριµ. 

 
Κε Νταγιόπουλε ορίστε. 

 
Κε Πρόεδρε σας είχα πει και στην προηγούµενη συνεδρίαση ότι έχω την 
τάση να διαβάζω τα πρακτικά. Έφερα εδώ τις δύο αποφάσεις, στη µία 

αναφερόταν ότι θα συνεχιστεί να δίνεται το πριµ απορρίπτοντα κατά πλειοψηφία την πρόταση 
του κ. Κοσµόπουλου να µειωθεί, στη δεύτερη ενώ πράγµατι ο κ. Κλείδωνας αναφέρει µέσα 
στην απόφαση ότι δεν θα δοθεί, στο αποφασίζοµε δεν αναφέρεται. Και είχα δηλώσει τότε ότι 
για µένανε συνεχίζει να ισχύει το πριµ και ότι µπορείτε να το δώσετε οποτεδήποτε εφόσον 
υπάρχει η πρώτη απόφαση ότι θα δοθεί. Άρα έρχεται η στιγµή να επιβεβαιωθώ ότι πράγµατι 
για να είµαστε όλοι συνεπείς µε τους εαυτούς µας θα πρέπει να ‘ρθεί η απόφαση και να 
διορθωθεί ή να συµπληρωθεί ή να παρθεί µία απόφαση που να λέει «πριµ δεν παίρνει». 

 
Κε ∆ήµαρχε. 
 
Είναι θέµα εµπιστοσύνης στα θεσµικά όργανα του ∆ήµου. Όταν ο αρµόδιος 
Αντιδήµαρχος εδώ δηλώνει κάτι και καταγράφεται στα πρακτικά, σηµαίνει ότι τα 

εννοεί. Χαίροµαι για το γεγονός επίσης ότι έχω συνεργασθεί για 3,5 χρόνια µε τον ∆ιευθυντή 
των Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ. Τζαµουράνη για την επάρκειά του, για το ήθος του και για τον 
αγώνα τον οποίο κάνει για να προασπίσει τα συµφέροντα του ∆ήµου. ∆εν έχει σηµασία αν το 
πριµ δίδεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί αυτού πρόκειται. Εφόσον ακολουθείται 
αυτή η λογική δεν έχει καµία σηµασία ότι κάναµε ένα έργο µετά το κλείσιµο του 3ου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης. Έγινε ένας αγώνας δρόµου. ∆εν έχει πλέον καµία σηµασία εάν νοµίµως 
µπήκε το πριµ στη σχετική διαδικασία αλλά έχει σηµασία το γεγονός αυτό το οποίο λέγει ο 
Αντιδήµαρχος και αυτό το οποίο υπογράφει ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών αυτό να 
υλοποιείται. Όταν λοιπόν δηλώνει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι είναι έτσι τα πράγµατα, 
νοµίζω... 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος. 

 
Πως το λέει αυτό; 
 

Αυτό που λέει. 
 
∆εν υπάρχει υπογραφή στη τελευταία σελίδα του ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα. Γιατί; Ερώτηση.  

 
Τι σχέση έχει αυτό; 
 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Ξέφυγε; Υπάρχουν όλες οι άλλες υπογραφές. 
 

Τι σχέση έχει αυτό; Ισχύει αυτό ότι παρότι που καταγράφεται µέσα το πριµ ότι δεν 
συνεπάγεται ότι θα το πάρει κιόλας; 

 
Ναι, ισχύει. Γι’ αυτό σε προκαλώ να παρθεί µέσα στην απόφαση τη 
σηµερινή. Σε προκαλώ. Γιατί δεν την παίρνεις την απόφαση λοιπόν; 

 
Γιατί δεν είναι πολιτική απόφαση αυτό. 

 
Τι λες; 
 

Η Τεχνική Υπηρεσία, αυτή θα πιστοποιήσει τον λογαριασµό. 
 
Τι λες! 
 

Σε παρακαλώ Βασίλη… 
 
Μπορεί η Τεχνική Υπηρεσία κάλλιστα αύριο ή αν υπάρχει αυτό µέσα, να το 
πιστοποιήσει. 

 
Όχι. 

 
Κάνεις λάθος. 
 

Εγώ γι’ αυτό είµαι εδώ πέρα για να είµαι εγγυητής για να µην πιστοποιηθεί έτσι. 
Μπορεί όµως να…  

 
Άρα εσύ λες πολιτικά θα παρέµβω. Και εγώ σου ζητάω να παρέµβει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο πολιτικά. 

 
Πρώτα θα πάρει η Τεχνική Υπηρεσία και µετά θα πάρει την πολιτική απόφαση. Σε 
παρακαλώ. 

 
Όπως κόπηκαν κάποια άλλα θα κοπεί κι αυτό.  
 

Όχι ∆ήµαρχε, θα περιµένω στην εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας όσον αφορά να 
πιστοποιηθεί ο λογαριασµός. 

 
Ο λογαριασµός Γιώργο µου δεν έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εγώ δεν 
µπορώ να σε κυνηγάω αν εσύ θα τηρήσεις όταν θα κάνεις τον λογαριασµό. 

Εγώ βλέπω ό,τι έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα µε κυνηγάς καθόλου. 

 
Γι’ αυτό λοιπόν επειδή έχεις δεσµευθεί σε παρακαλώ στην απόφαση που θα 
πάρετε κατακύρωσης - έγκρισης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, να 

αφαιρείτε το πριµ. Γι’ αυτό τον εγκρίνεις, δεν τον εγκρίνεις µε τυφλά µάτια, είναι απόφαση που 
εγκρίνεις. ∆εν την εγκρίνεις µε τυφλά µάτια ότι λέει η Τεχνική Υπηρεσία διαφορετικά δεν 
χρειάζεται καν να έρθει εδώ. Εκφράζει µια πολιτική βούληση. 

 
Παρέµβαση ο ∆ήµαρχος θέλει να κάνει. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Μετά τα έγγραφα της υπηρεσίας και τις εξηγήσεις του αρµόδιου Αντιδηµάρχου, 
είναι λήξαν το θέµα αυτό για τη ∆ηµοτική αρχή. Αυτά µαγνητοφωνήθηκαν και 

καταγράφηκαν στα πρακτικά. 
Το άλλο που θέλω να τονίσω είναι επειδή πολλά έχουν έρθει εδώ πέρα για έργα κλπ, για 
παρατάσεις, για το ένα για το άλλο, να ξέρετε ότι η ∆ηµοτική αρχή αντιµετωπίζει το ίδιο τους 
εργολάβους οι οποίοι κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή µας και τους εργολάβους οι οποίοι 
έρχονται από άλλες περιοχές. Εµείς θέλουµε οι δικοί µας εργολάβοι να παίρνουν τα έργα αλλά 
όταν γίνεται διαδικασία δηµοπρασίας, όποιος και να το πάρει, από τη ∆ηµοτική αρχή θα 
αντιµετωπίζεται το ίδιο µε όλους τους άλλους. ∆εν κατάλαβα, ποτέ δεν είχαµε τέτοια 
επιθετικότητα, ποτέ δεν είχαµε τέτοιες φωνές για έργα τα οποία συζητήσαµε εδώ και είχαµε 
πολύ περισσότερα προβλήµατα. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει)  
 

Ακούστε. Έχουν υπάρξει σοβαρότερες ανοχές, πολύ σοβαρότερες ανοχές. Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο αντιµετωπίζει τους µηχανικούς και τους εργολάβους είτε 

είναι από τη Μεσσηνία είτε είναι από τη Θράκη µε τον ίδιο τρόπο. 
 
Εγώ θα ήθελα κλείνοντας κε Πρόεδρε και να καταγραφεί και αυτό και να το ακούσει 
ο κ. Κοσµόπουλος, ότι την άποψή µου, την εκτίµησή µου και την γνώµη µου για 

την καταβολή ή όχι και αν άξιζε ή έπρεπε να το πάρει το πριµ, θα το πω µες στη συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όταν, πρέπει να σας ενηµερώσω και σ’ αυτό, σήµερα είχαν κατέβει 
οι ανάδοχοι, θα κάνουν ένσταση και θα έρθει σαν θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τότε εγώ θα 
απαντήσω και θα πω σ’ αυτά που λέει ο κ. Κοσµόπουλος αν έπρεπε ή πρέπει να πάρουνε 
καταβολή πριµ και τι κάνανε µέχρι 31/12. Αλλά µέχρι τότε όµως ας κάνουν την ένστασή τους, 
θα τα πούµε τότε και για ανοχή που λέει ο κ. Κοσµόπουλος και να µιλήσουµε και για άλλες 
εργολαβίες και τι γινόταν µέχρι 31/12. Αλλά µέχρι τότε το έργο δεν έχει παραδοθεί δεν ισχύει 
το 31/12, ισχύει αυτό που έχω πει ότι δεν καταβάλλεται το πριµ, εγώ τους ενηµέρωσα να 
κάνουν ένσταση και να έρθουν εδώ να τα πουν, θα τα ακούσουµε, θα κουβεντιάσουµε και θα 
πω κι εγώ τότε την άποψή µου. Αλλά τώρα δεν καταβάλλεται το πριµ. 

 
Αντιδήµαρχε µισό λεπτό. Κε Πρόεδρε. Η ∆ηµοτική αρχή εκφράζει την αµέριστη 
εµπιστοσύνη της στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο. Την αµέριστη εµπιστοσύνη της και 

θεωρώ ότι ήταν άθλος, ότι ένα έργο ολοκληρώθηκε µετά το κλείσιµο του 3ου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και δεν µπορεί να αποδεχτεί η ∆ηµοτική αρχή να µην έχουν το δικαίωµα οι 
εν λόγω εργολάβοι να κάνουν ένσταση διότι µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ουσιαστικά τους απαγορεύει ένα ένδικο µέσο το οποίο έχουν από τον νόµο. Και ποτέ δεν έχει 
έρθει τέτοιο ζήτηµα ή παραπλήσιο ζήτηµα για εργολάβους τους οποίους δείξαµε πολύ 
µεγαλύτερες ανοχές στην αγωνία µας να ολοκληρωθούν τα έργα. ∆εν έχει δικαίωµα το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει τέτοια απόφαση ή να αποκλείσει τη δυνατότητα του ενδίκου 
µέσου. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία 
ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και ο κ. ΜΠΑΚΑΣ 
ΙΩΑΝ.), κατά πλειοψηφία,   

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εγκρίνει τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου 
«Κατασκευή κεντρικού ποδηλατόδροµου ∆ήµου Καλαµάτας» όπως αυτός έχει 
συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, έχει 
υπογραφεί από την ανάδοχο εταιρεία «ΤΕΘΡΟΝ ΑΤΕ», και έχει θεωρηθεί από τον 
∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 7. Κουδούνης Αργύριος 

 8. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 9. Λαγανάκος Γεώργιος  

 10. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 11. Μπάκας Ιωάννης 

 12. Μπασακίδης Νικόλαος  

 13. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 14. Οικονοµάκου Μαρία  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


