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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  25/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  421/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 08η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 25η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-10-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 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 ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 421 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 423 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 422 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ράλλης Γεώργιος 
και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Λεϊκων κα Κάτσαρη 
– Τσαούση Παναγιώτα, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης 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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση οικονοµικής προσφοράς και ανάθεση του έργου «Επέκταση Μητροπολιτικού ∆ικτύου 
Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθ. πρωτ. 23135/2-10-2009 σχετική εισήγησή του, καθώς και στο υπ’ αριθ. πρωτ. 
60906964/28-9-2099 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 22864/29-9-2009) έγγραφο της εταιρείας 
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ», µε το οποίο υποβλήθηκε στο ∆ήµο η  οικονοµική της προσφορά, τα οποία 
αναλυτικά έχουν ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ :  Έγκριση Οικονοµικής Προσφοράς και ανάθεση του έργου «Επέκταση 

Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας» 

  

Ο ∆ήµος Καλαµάτας στα πλαίσια της  Πρόσκλησης µε κωδικό 93 υλοποίησε το 

έργο «Ανάπτυξη Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας». Το έργο 

έχει ολοκληρωθεί και παραληφθεί µε το υπ’ αρ. 15925/30-6-09 πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής.  

Στο πλαίσιο της µε Α.Π. 152.327/ΨΣ 4439/Β/30-3-09 Πρόσκλησης µε κωδικό 195 

και τίτλο «Επέκταση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών ∆ικτύων Οπτικών Ινών που 

χρηµατοδοτήθηκαν µέσω των προσκλήσεων 93 και 145 του ΕΠ ΚτΠ», υπεβλήθη από το 

∆ήµο Καλαµάτας σχετική αίτηση χρηµατοδότησης για την επέκταση του ΜΑΝ, η οποία 

εγκρίθηκε για συνολικό π/υ 459.095,85 ευρώ µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 154.554/ΨΣ9168-

Β/27-7-2009 απόφαση ένταξης της ΕΥ∆ του ΕΠ ΚτΠ, εφεξής «Απόφαση Ένταξης 

Επέκτασης ∆ικτύου ΜΑΝ ∆ήµου Καλαµάτας».  

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 18467/30-7-09 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της 

Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δόθηκαν κατευθύνσεις ως 

προς την υλοποίηση του εν λόγω έργου, µε σκοπό την υπογραφή συµφωνητικού µεταξύ 

∆ήµου και Αναδόχου. Με βάση τις οδηγίες αυτές, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

ενέργειες : 

1. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 18577/30-7-09 εισήγηση προς τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, ο 

υπεύθυνος έργου ζήτησε τη σύσταση Γνωµοδοτικής Επιτροπής η οποία θα γνωµοδοτούσε 

αν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 25 του Π∆ 60/2007. 

2. Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ενέκρινε την εισήγηση και αποφάσισε τη σύσταση τριµελούς 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής (Α.∆.Ε. 266/3-8-09). 

3. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 18923/5-8-09 εισήγηση της, η Γνωµοδοτική Επιτροπή σύνταξε 

πόρισµα  στο οποίο αναφέρεται ότι συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου  25 του Π∆ 60/2007 

για τη σύναψη σύµβασης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς να προηγηθεί 

δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης µε την εταιρεία «INTRAKAT», η οποία έχει και την 

τεχνική µοναδικότητα ως Ανάδοχος του έργου «Ανάπτυξη Μητροπολιτικού ∆ικτύου 

Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας» να υλοποιήσει και το παρόν έργο «Επέκταση 

Μητροπολιτικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας».   

4. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε απόφασή του (Α.∆.Σ. 395/24-9-09) ενέκρινε το πόρισµα της 

Γνωµοδοτικής Επιτροπής και αποφάσισε τη σύναψη σύµβασης µε τη διαδικασία της 
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διαπραγµάτευσης χωρίς να προηγηθεί δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης µε την εταιρεία 

«INTRAKAT». 

5. Με το υπ’ αρ. πρωτ. 22655/25-9-09 έγγραφο του ∆ήµου Καλαµάτας προσκλήθηκε η 

εταιρεία «INTRAKAT» να υποβάλει προσφορά για το έργο. 

Η εταιρεία «INTRAKAT» µε το υπ’ αρ. πρωτ. 22864/29-9-09 έγγραφό της, 

υπέβαλε Οικονοµική Προσφορά ποσού 459.095,73 €. 

Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει ως αρµόδιο όργανο: 

α)  την έγκριση της Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας «INTRAKAT» για το έργο 

«Επέκταση ∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας»  και 

β)  την ανάθεση του έργου στον συγκεκριµένο προµηθευτή – Ανάδοχο.  

 

Ο Υπεύθυνος του Έργου 

Γεώργιος Ξηρόγιαννης 

Ο Αντιδήµαρχος 

Νίκος Μπασακίδης 
 

Συν/να:  
1. Αναλυτική µελέτη όδευσης  

2. Η υπ’ αρ. πρωτ. 22864/29-9-09 υποβολή Οικονοµικής Προσφοράς της εταιρείας 

«INTRAKAT»  
 
 
«ΘΕΜΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 195.  
 
Σχετ.: Επιστολή σας 22655/25-09-09.  
 
Κύριοι,  
Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας και λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική µελέτη 
του έργου, σας υποβάλουµε συνηµµένα την οικονοµική µας προσφορά για το έργο του 
θέµατος. 
 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  
 
Με εκτίµηση,  
Βασίλειος Θεογιάννης 
Αναπληρωτής ∆/ντής  
∆/νση Ευρυζωνικών Υποδοµών  
 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΑΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

       

Α/Α Προϊόν/Υπηρεσία Ποσότητα 
Τιµή 

πώλησης 
Σύνολο 

Πώλησης 
Σύνολο µε 

ΦΠΑ 

              

1 Σωληνώσεις HDPE           

  1.Σωληνώσεις 50/44 mm  12970,01 m 1,71 € 22.178,72 € 26.392,67 € 

2 Μικροσωληνώσεις           

  
1. Συστοιχίες 
Μικροσωληνώσεων (Μ1x7) 
40/32 mm 

8887 m 3,56 € 31.637,72 € 37.648,89 € 
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2. Συστοιχίες 
Μικροσωληνώσεων (Μ2x12)  

14476,6 m 3,18 € 46.035,59 € 54.782,35 € 

3 Φρεάτια           

  
1. Φρεάτια (Φ1µ) διαστάσεων  
600x600x650 m3 σε δρόµο 

45 τεµ 421,22 € 18.954,90 € 22.556,33 € 

  
3. Φρεάτια (Φ1Μ) διαστάσεων 
1200x800x750 m3σε δρόµο  

4 τεµ 704,58 € 2.818,32 € 3.353,80 € 

4 Χάνδακες           

  1. Χάνδακας (Χ1)  1698 m 26,04 € 44.215,92 € 52.616,94 € 

  2. Χάνδακας (Χ3) 1502,58 m 21,44 € 32.215,32 € 38.336,23 € 

  3. Χάνδακας (Χ1b)  8645 m 21,44 € 185.348,80 € 220.565,07 € 

  
2. ∆ιακλάδωσης 
<72/ΑΡ.ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ> 

0 τεµ 1.102,82 € 0,00 € 0,00 € 

5 
Ηλεκτρονική τεκµηρίωση του 
φυσικού αντικειµένου της 
προµήθειας µε σύστηµα GIS 

0,4 τεµ 5.973,63 € 2.389,45 € 2.843,45 € 

ΣΥΝΟΛΟ        385.794,73 € 459.095,73 € 

 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Μπασακίδης αναφέρει τα εξής:  
 

 
Εδώ έχει ακολουθηθεί η διαδικασία όπως έχει δοθεί η οδηγία από την 
¨Κοινωνία της πληροφορίας¨ και καλούµεθα να αποφασίσουµε για την 

ανάθεση στην εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ που είχε αναλάβει το πρώτο έργο, µε τις ίδιες ακριβώς τιµές 
που είχε κριθεί για το πρώτο έργο. Έτσι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και αυτή είναι η 
κατεύθυνση από την ¨Κοινωνία της πληροφορίας¨. Οι ανάδοχοι δηλαδή του πρώτου έργου 
ανέλαβαν και το δεύτερο µε αυτές τις διαδικασίες και µε τις ίδιες τιµές που είχαν προσφέρει και 
που είχαν επιλεγεί για την υλοποίηση του πρώτου έργου.  
  
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Εγώ προσωπικά θα περίµενα στο φάκελο να υπάρχει το τιµολόγιο του 
πρώτου έργου, που δεν υπήρχε. Χαίροµαι που υπάρχει δέσµευση ότι οι 

αναφερόµενες τιµές θα είναι αυτές. Θεωρώ όµως ότι το κόστος είναι τεράστιο για απευθείας 
ανάθεση. Θεωρούσα, όταν παίρναµε την απόφαση και ήταν οµόφωνη η απόφαση για 
επέκταση, ότι θα µιλούσαµε για 50, 60, 100, 200.000 ουδέποτε είχε αναφερθεί …..  

 
Συγνώµη, στην εισήγηση του Μαΐου ήταν συγκεκριµένο το ποσό. 

 
Τέλος πάντων µπορεί να µην το είχα προσέξει. 
 

 Η ¨Κοινωνία της πληροφορίας¨ είπε ότι θα πάρετε τόσα χρήµατα, 
περισσεύουν σε κάποιους κωδικούς κάποια χρήµατα, πάρτε αυτά για να 

επεκτείνετε. Κάντε την µελέτη, κοστολογείστε µε βάση τις τιµές που είχε προσφέρει η εταιρεία 
στην αρχή και έτσι είχαµε κάνει την πρόταση για την αποδοχή και την υποβολή της πρότασης 
τον Μάιο µήνα. 
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Στη συνέχεια που πήραµε την δεύτερη απόφαση δεν είχαµε πάρει για 
κόστος.  

 
Την προηγούµενη φορά που πήραµε τώρα τελευταία κάτι, ήταν πάλι 
διαδικαστικό για να συγκροτηθεί η επιτροπή γνωµοδότησης για να εισηγηθεί.   

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος πάντων. Για να διευκολύνω και να θυµίσω στους συναδέλφους που 
πιθανά δεν το πήραν χαµπάρι, µιλάµε για ανάθεση 459.000 €. ∆εν µιλάµε για παίξε – γέλασε. 
Και αυτό στην ΙΝΤΡΑΚΑΤ, για τους όποιους συλλογισµούς. ∆εν θα πούµε όχι γιατί είναι µια 
ειδική διαδικασία. Κρατούµε την διαβεβαίωσή σας ότι το τιµολόγιο είναι το ίδιο και ερωτώ, δεν 
θα έπρεπε να είναι το τιµολόγιο µειωµένο για τα δηµόσια έργα κατά 5% ή είναι το ίδιο. Η 
σύµβαση ξεκινάει από τώρα ή θα πάρει αναθεώρηση για όσο χρονικό διάστηµα µέχρι σήµερα 
δεν είχε δουλευτεί; Είναι σαφές. Οι τιµές θα έχουν την αναθεώρηση από σήµερα την ανάθεση 
της επέκτασης ή οι τιµές ξεκινάνε αναθεωρηµένες; Είναι σαφές αυτό που ρωτάω. 

 
Οι τιµές είναι εκείνες µε τις οποίες εκτέλεσε το πρώτο έργο. 

 
Το έργο έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό. 
 

Το ∆εκέµβριο του 2007. 
 
Από το ∆εκέµβρη του 2007, αυτές οι τιµές, εάν βάλουµε τα τρίµηνα 
παίρνουν αναθεώρηση. Οι τιµές είναι ίδιες µε αυτές του 2007; Τώρα 

ξεκινάµε µε αναθεώρηση ή χωρίς αναθεώρηση; 
 
∆εν ξέρω να το απαντήσω. 

 
Είναι βασικό, παρακαλώ πάρα πολύ να  διερευνηθεί  απόλυτα, διότι εάν 
είναι να φθάσουµε σήµερα και να κάνουµε µια επέκταση µε τις τιµές του 

2007 οι οποίες έχουν και αναθεώρηση επάνω και µε ανάθεση, θεωρώ ότι είναι βαρύ. 
 
Το σηµειώνω και θα το απαντήσω. 
 

Κε Ηλιόπουλε. 
 
Κε Πρόεδρε έχω διαφορετική άποψη, όχι ως προς το έργο, αλλά ως 
προς τη διαδικασία. Είναι το άκρον άωτον της διαπλοκής.  

 
Όχι τέτοιες εκφράσεις. Πρέπει να το αποδείξετε εάν λέτε τέτοια πράγµατα. Άλλη 
έκφραση. Θα γραφτεί στα πρακτικά αυτό το πράγµα; 

 
Το λέω για να γραφτεί στα πρακτικά. 
 

Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η έκφραση που λέτε.  ∆ηλαδή, είναι διαπλεκόµενος;  
Πρέπει να το αποδείξετε αυτό που λέτε. 

 
∆εν µιλάω για τον κ. Μπασακίδη, το ξεκαθάρισα. 
 

Εντάξει, εντάξει. 
 

Έχουµε να κάνουµε µε ένα έργο το οποίο θα φθάσει µερικά 
εκατοµµύρια ευρώ και µας υποχρεώνουν να το δίνουµε στον ίδιο εσαεί. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Αυτό εάν δείτε το νόµο περί δηµοσίων έργων, αν το εφαρµόσουµε, δεν µπορεί να ισχύσει. 
Τώρα, πως ο Υπουργός, ο απερχόµενος βέβαια, µάλλον ο απελθών, βρήκε αυτή τη διαδικασία  
δεν µπορώ να το καταλάβω. Όταν κ. Μπασακίδη, δεν είναι για σένα, όταν οι τιµές αυτές των 
οπτικών ινών, οι χρηµατιστηριακές, έχουν πάει πάτο. ∆εν µπορώ να καταλάβω τι λογική είχε 
το Υπουργείο που δεσµεύει εµάς µε δική του απόφαση. Να παρανοµήσουµε εµείς δηλαδή για 
κάποιους άλλους ανθρώπους.  

Εγώ είµαι υπέρ του έργου, αλλά κατά της όλης διαδικασίας,  που είναι το άκρον άωτον της 
διαπλοκής. Το επαναλαµβάνω και να καταγραφεί. 

 
Άλλη ερώτηση; Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Μία παρατήρηση να κάνω. Επειδή περνάµε οπτικές ίνες, για την έξυπνη 
πόλη, στην Καλαµάτα, αυτός που τις φτιάχνει θα πρέπει να φροντίζει ότι 

αυτή η πόλη, αναγκαίο είναι από την κατασκευή του έργου, ότι κατοικείται από έξυπνους 
ανθρώπους.  
Αυτή η αποκατάσταση που γίνεται στην τοµή µόνο σε έξυπνους ανθρώπους δεν απευθύνεται. 

 
Η αποκατάσταση των τοµών είχε το εξής πρόβληµα. Φαίνεται η διαφορά 
ανάµεσα στην Ακρίτα που ήταν άδεια η οδός και από τη Γεωργούλη και την 

Καίσαρη που ήταν παρκαρισµένα αυτοκίνητα. Υπήρχαν λοιπόν τα κενά και όταν ειδοποιούµε, 
πάρτε τα αυτοκίνητα για να στρώσουµε και βλέπεις κάθε πέντε µέτρα να υπάρχει ένα 
αυτοκίνητο, αυτοµάτως το συνεργείο δεν µπορεί να κάνει  την σωστή αποκατάσταση. Η 
διαδικασία µε την οποία δούλεψε και το αποτέλεσµα της δουλειάς φαίνεται από την Ακρίτα.  

Αυτό το πρόβληµα εµφανίστηκε κ. Νταγιόπουλε την 1η Οκτωβρίου όταν οι θέσεις πάρκινγκ 
έπρεπε να πάνε στην απέναντι πλευρά.  

 
Όσοι οδηγούν δίκυκλο µπορεί να πάθουν κάποιο ατύχηµα. 
 

Το αντιλαµβάνοµαι. Συµφωνώ µε αυτό που λέτε. 
 

Ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
Πριν µιλήσω για το έργο να συµφωνήσω κατ’ αρχήν µε τον κ. Νταγιόπουλο. Ότι 
η αποκατάσταση των τοµών σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν σύµφωνη µε τις 

οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Πράγµατι κάποιους δρόµους τους ρήµαξαν, υπήρξαν κάποια εφιαλτικά 
απογεύµατα, κάποιες συσκέψεις ώστε να συµµαζευτούν τα πράγµατα διότι έβλαπταν την 
πόλη, την ωφελούν οπωσδήποτε σε ένα τοµέα, αλλά στον άλλο τοµέα, στον τοµέα της 
κατάστασης των δρόµων, ήταν προφανής η ζηµιά η οποία γινόταν.  Εν πάση περιπτώσει 
αποκαταστάθηκαν τα πράγµατα σε κάποιο βαθµό, µας δίνουν, µαζί µε την υπόσχεση ότι στους 
δρόµους που δηµιούργησαν προβλήµατα θα τους στρώσουν σε όλο το εύρος του δρόµου. 

Αν µας δουν στην τηλεόραση αγαπητοί συνάδελφοι, πιθανόν κάποιοι να νοµίσουν ότι η 
∆ηµοτική Αρχή κάνει αναθέσεις και ενδεχοµένως να πιστέψουν και κάποιοι ότι διαπλέκεται. 
Θεωρώ ότι ουδέν αναληθέστατο. Κάποιος ο οποίος δεν ξέρει τους µηχανισµούς των έργων της 
¨Κοινωνίας της πληροφορίας¨ πιθανόν να πιστεύει, ακούω και κάποιους συναδέλφους που 
ρωτάνε διάφορα πράγµατα, δεν γίνεται καµία ανάθεση έργου σαν τα δεκαχίλιαρα ή τα 
πεντοχίλιαρα. Μιλάµε για ένα έργο εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, το οποίο πρέπει να τελειώσει 
στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, είναι ουρά του Γ΄ ΚΠΣ, δεν µπορεί να λέµε δηλαδή είµαστε 
υπέρ του έργου, γιατί έχουν τελειώσει οι προθεσµίες, κανονικά από τον Ιούνιο έπρεπε να 
µαζεύοµε χαρτιά. ∆εν υπάρχει παράταση. Εποµένως και η κάθε µέρα, η κάθε ώρα, όπως 
γίνεται µε τον ποδηλατόδροµο, µετριέται για την χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Τα έργα της ¨Κοινωνίας της πληροφορίας¨ είναι έργα ειδικά. Είναι έργα ουσιαστικά 
κατευθυνόµενα από το κέντρο, οι µάχες είναι πολύ µεγάλες µεταξύ πολυεθνικών εταιρειών, 
υπάρχουν εµπλοκές σχεδόν για όλα τα έργα στο Συµβούλιο της Επικρατείας και νοµίζω ότι 
πρέπει να ξεκαθαρίσοµε, τι θα πει ανάθεση, ποιος είναι ο ρόλος της  ¨Κοινωνίας της 
πληροφορίας¨ για τα συγκεκριµένα έργα, τι αγώνας έχει γίνει για το συγκεκριµένο έργο το 
οποίο το χάναµε κατά 80 % και το κερδίσαµε, τι αγώνας γίνεται σε µία πόλη όπου σε ψηφιακό 
επίπεδο εξελίσσεται στις πρωτοπόρες πόλεις  της Ελλάδος; Και να το τονίσοµε αυτό το 
πράγµα. Ποιος είναι ο ρόλος της τοπικής επιτροπής των τεχνικών στην οποία µετέχουν 
υπάλληλοι του ∆ήµου Καλαµάτας, µηχανικοί, αλλά και υπάλληλοι της Περιφέρειας, γνώστες 
των ηλεκτρονικών αλλά και των νοµικών θεµάτων; Τι εµπλοκή έχει σε όλα αυτά τα ζητήµατα η 
Περιφέρεια και πως φθάσαµε να δηµοπρατούµε και να εκτελούµε το συγκεκριµένο έργο;  

Είναι κάτι το πολύπλοκο, οι αναθέσεις στα έργα αυτά, τα δύσκολα, τα ιδιαίτερα, που οι πολλοί 
οι άνθρωποι δεν µπορούν να προσεγγίσουν κάποια ζητήµατα τεχνικής φύσεως που αλλάζουν 
µάλιστα  µε ταχύτατους ρυθµούς, για να ξέροµε ακριβώς για το τι λέµε. 

Εν πάση περιπτώσει. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία όχι για το ∆ήµο Καλαµάτας, νοµίζω 
είναι κατανοητό αυτό, εννοείται για τους υπαλλήλους του ∆ήµου και της Περιφέρειας, είναι 
καµιά δεκαριά που συµµετείχαν στη συγκεκριµένη διαδικασία, και από την Τρίπολη και από 
εδώ, ακούστε συνάδελφοι, έρχεται ο νέος Περιφερειάρχης, να σταµατήσει το έργο …. 
 
ΦΩΝΕΣ 

 
Μην διακόπτετε. 

 
 … ως υποψία και µόνο ότι υπάρχει τέτοια κατηγορία, για όνοµα του Θεού.  
 

∆εν σας έδωσα το λόγο, διακόψατε το ∆ήµαρχο. 
 
Το έχουµε ψηφίσει οµόφωνα. Στηρίζω τον κ. ∆ήµαρχο, να µε καταλάβετε. Ο 
∆ήµαρχος είναι ∆ήµαρχος όλης της πόλης. 

 
Τον διακόψατε όµως. Έδωσα το λόγο; Μιλάει ο καθένας µόνος του;  

 
Συγνώµη κ. Πρόεδρε, διαδικαστικά έχετε δίκιο. 
 

Ορίστε, πείτε τώρα ότι θέλετε. 
 
Εάν κ. ∆ήµαρχε έχετε έστω και µία κουβέντα από κάποιον για κάτι τέτοιο, να 
’ρθουν να µας το πουν εδώ. 

 
Η κουβέντα της ¨διαπλοκής¨. Είναι καταγεγραµµένη στα πρακτικά. 

 
Της κεντρικής διαπλοκής. 

 
Της κεντρικής διαπλοκής. 
 

ΦΩΝΕΣ 
 
Καµία σχέση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Και δεν καταδικάζουµε. 
 

Έχοµε την ικανότητα να ελέγχοµε τις διαπλοκές.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 Οµόφωνα το ψηφίσαµε, οµόφωνα το στηρίξαµε.  
 

Αφήστε τώρα την κεντρική διαπλοκή.  
 
Αυτό σας πειράζει. 
 

Τι µας θεωρείτε εµάς; 
 
Φερέφωνα. 
 

Ότι είµαστε ιµάντες µεταφοράς;   
 
Φερέφωνο. 
 

Περίµενε, περίµενε Παναγιώτη, εδώ είµαστε.   
 
Εγώ δεν είπα ποτέ ότι κάποιος υπάλληλος του ∆ήµου ή κάποιος αιρετός 
έχει σχέση µε αυτά. Αυτό είναι ξεκαθαρισµένο.  

 
Τα ανεχόµαστε όµως. Τα βλέποµε και τα ανεχόµαστε. 

 
Το ξεκαθάρισα αυτό από την αρχή και  αυτά τα λόγια τα πολιτικά αλλού 
κ. ∆ήµαρχε αποσκοπούν και να στο εξηγήσω γιατί.  

 
Θα σε ρωτήσω µε χαµηλούς τόνους. Πότε λέγεται κεντρική διαπλοκή; 

 
Θα στο εξηγήσω. 
 

Σηµαίνει ότι οι ειδικοί επιστήµονες έκλεισαν τα µάτια στην κεντρική διαπλοκή και 
το φέρανε για να το ψηφίσοµε. Αυτό δεν είναι;  

Την κεντρική διαπλοκή εµείς την υιοθετήσαµε και την φέραµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
ψήφιση. Αυτό δεν είναι το θέµα; Άρα δεν ευθυνόµαστε; 

 
Γι’ αυτό είπα να σβηστεί η λέξη. 

 
Επαναλαµβάνω αυτό που είπα. Ότι δεν κατακρίνω και δεν έχω κανένα 
λόγο, κάποιον υπάλληλο ή κάποιον αιρετό.  

Αλλά επιµένω στο εξής. Είναι κεντρική διαπλοκή. Γιατί; Εµείς τώρα κ. Μπασακίδη µπορούµε να 
πάρουµε απόφαση να κάνουµε δηµοπρασία; Απάντησέ µου. Όχι. Μπορούµε; 

 
 Όχι δεν µπορούµε τώρα  αλλά ...  

 
Άρα λοιπόν τι σηµαίνει αυτό κ. ∆ήµαρχε; Ότι παίρνουµε κατ’ εντολή 
ανωτέρων απόφαση να αναθέσουµε … 

 
Πιθανόν να πήραµε µαθήµατα από σας ….. Είστε ειδικοί σε αυτά. Αφήστε 
τα αυτά. 

ΦΩΝΕΣ 
 
Ησυχία. Ολοκληρώστε κ. Ηλιόπουλε. 
 

ΦΩΝΕΣ 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ..:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Παρακαλώ. 

 
Εάν θέλετε να οξύνετε θα τα γυρίσοµε πίσω όλα.   
 

Μπορεί να θεωρείται διαπλοκή κ. συνάδελφε για το λόγο ότι σε όλη την 
Ελλάδα 75 ∆ήµοι κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών υλοποίησαν έργα 

κατασκευής µητροπολιτικών δικτύων οπτικών ινών. Σε κάποιο σηµείο, περί τον Μάιο, ο 
κωδικός αυτός είχε χρήµατα. Εάν έµπαιναν πάλι σε διαγωνιστική διαδικασία δεν θα µπορούσε η 
χώρα να τα απορροφήσει. Οπότε επέκτειναν τις αρχικές συµβάσεις ως προς το φυσικό και 
οικονοµικό αντικείµενο. Αυτό στην ουσία είναι. Γι’ αυτό και λέµε και σωστά έκανε και την 
παρατήρηση ο κ. Κοσµόπουλος, και µένα µου διέφυγε δεν είδα ότι ήταν αυτά τα πράγµατα, ότι 
η σύµβαση επεκτείνεται µε τις ίδιες ακριβώς τιµές που είχε κρίνει η επιτροπή αξιολόγησης το 
2007. 

 
Εγώ έχω να πω τούτο. Απάντησέ µου. Μπορούµε εµείς να πούµε όχι, 
κάνουµε δηµοπρασία;  

 
Όχι. 

 
Όχι. Αυτό ήθελα να ακούσω. 
 

Μα δεν θα µπορούσε ποτέ να γίνει κάτι άλλο. Εάν ξεκινάγαµε διαγωνιστική 
διαδικασία τον Μάιο θα τελειώναµε µετά από ενάµισι χρόνο. Άρα το 2010 και 

βάλε. Τελειώνει το ΚΠΣ το 2009, αυτό είναι. Άρα αυτό δεν λέγεται διαπλοκή αγαπητέ 
συνάδελφε. 

 
Το 2007 άρχισε αυτή η διαδικασία. Εγώ καταλαβαίνω τον κ. ∆ήµαρχο 
που θέλει να υπερασπίσει τα ανυπεράσπιστα. Εγώ άλλο ρωτώ. Βάση του 

νόµου περί δηµοσίων έργων δεν µπορείς να κάνεις τέτοιες επεκτάσεις αντικειµένου. 
Καταλάβετέ το. ∆ιότι δεν µπορεί η κάθε ΙΝΤΡΑΚΑΤ να αρχίζει ένα έργο και να λέει ¨α, θα 
χάστε τα λεφτά, δώστε µου σε µένα¨ όταν οι τιµές του 2007 τώρα έχουν καταποντιστεί.   

Άρα λοιπόν η δική µου άποψη αυτή και είναι αποδεδειγµένη. Παραβιάζουµε το νόµο περί 
δηµοσίων έργων µε κεντρική καθοδήγηση. Η απόδειξη είναι ότι εµείς δεν µπορούµε να πούµε 
¨κάνουµε δηµοπρασία¨ ανεξάρτητα εάν τελειώνει ή όχι το Γ΄ ΚΠΣ. Εάν το Γ΄ ΚΠΣ παραταθεί 
και πάει µέχρι το 2012 µπορεί να κάνουµε δηµοπρασία; Σου λέω όχι. Άρα λοιπόν τι γίνεται; ∆εν 
υπάρχει κεντρική διαπλοκή; Να παίρνει ο ίδιος το έργο; 

 
Με την λογική σου συνάδελφε µάλλον τους ολυµπιακούς αγώνες του 2012 θα 
ετοιµάζαµε.  

 
Και εάν συνεχίσει Παναγιώτη …. 
 

ΦΩΝΕΣ 
 
Ησυχία. Όχι διάλογο. Κε Αλευρά ορίστε. 
 

Κε Πρόεδρε, νοµίζω ότι  οι τοποθετήσεις που ακούστηκαν από την πλευρά της 
αντιπολίτευσης, απ’ όλες τις πτέρυγες, αλλά και από την συµπολίτευση, νοµίζω ότι 

ισοδυναµούν µε το αυτονόητο. Με µία έγνοια για την διασφάλιση της νοµιµότητας. Και αυτό κ. 
Πρόεδρε είναι ένα ζητούµενο σε µία χώρα όπου βασανίζεται χρόνια τώρα από την ανοµία. Σε 
µία χώρα όπου στον πίνακα κατάταξης της ευνοµίας είναι πίσω και από την Μποτσουάνα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:   

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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∆εν λέγω ψέµατα, ούτε πολιτικολογώ, ούτε µέµφοµαι την απελθούσα κυβέρνηση. Αυτό όµως 
που ακούγεται σήµερα από δω, διότι µας δηµιουργεί περίεργα συναισθήµατα, όχι σε µας αλλά 
και στην συµπολίτευση σπεύδω να πω, να µην επιτρέπεται ο ανοικτός διαγωνισµός, στο φως 
του προσκήνιου, αλλά η ανάθεση, τροµάζει λίγο ή προβληµατίζει για να πω.  

Αυτή λοιπόν η έγνοια που ακούγεται να µην ερµηνεύεται, τώρα διατυπώθηκε µια λέξη, αυτές 
οι κουβέντες αγαπητέ Κώστα, περί διαπλοκής, στην αφηρηµένη εκδοχή διατυπώνονται κατά 
κόρον στο Ελληνικό Κοινοβούλιο κάθε µέρα. Η έγνοια για τη διασφάλιση της νοµιµότητας 
πάντα, να µην υπάρχει ίχνος σκιάς πουθενά. 

 
Κάποιος άλλος; 

 
 Να δικαιολογήσω την ψήφο µας.  

Είναι σαφές ότι έτσι όπως έχουν πάει τα πράγµατα η έγνοια µας είναι να 
γίνει το έργο. Υπ’ αυτή την έννοια αναγνωρίζοντας ότι η ψήφος µας είναι υπό πίεση, θα είναι 
θετική. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να ελέγξουµε κ. Μπασακίδη, αυτό που σας είπα, το 
θεωρώ κορυφαίο, και κατά συνέπεια θα πρέπει η προσφορά η οποία γίνεται σήµερα και 
λαµβάνει σηµερινή τιµή, είτε να αυξηθεί κατά την αναθεώρηση η οποία υπάρχει, την οποία 
απεύφγοµαι και να ισχύσουν οι τιµές αυτές µε σηµερινή αφετηρία.  

Θα τονίσω µία άλλη διάσταση της αιτιολόγησης της ψήφου, ότι πράγµατι πολύ λίγες εταιρείες 
θα µπορούσαν να αντέξουν, κάνοντας το έργο αυτό µε τόσο αργή χρηµατοδότηση. Έχω εδώ 
µπροστά µου, είναι η βεβαίωση από τις εισπράξεις του Αυγούστου του 2009, δηλαδή τι 
χρήµατα είχαν περάσει από το ∆ήµο µέχρι το 2009 µε βάση τον προϋπολογισµό µας, 
χρηµατοδότηση λοιπόν  από το Γ΄ ΚΠΣ το πρόγραµµα ¨Κοινωνία της πληροφορίας¨, µε έναν 
προϋπολογισµό 1.815.000, µέχρι και τον Αύγουστο ήταν 231.000. Αντιλαµβάνεστε  ότι 
ελάχιστες εταιρείες ή δεν ξέρω ποια θα µπορούσε να αντέξει µια τόσο καθυστέρηση στην 
πληρωµή του έργου.  

Μία πρόσθετη αιτιολόγηση της ψήφου µας. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την εισήγηση του κ. Μπασακίδη 
όπως καταγράφεται παραπάνω. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί 
σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής:  

ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, καθώς επίσης και το 
αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ   Ε  Ι 
 
Ι. Εγκρίνει την οικονοµική προσφορά της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» συνολικού ποσού 

τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ και εβδοµήντα τριών 
λεπτών (459.095,73 €) συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για το έργο «Επέκταση 
∆ικτύου Οπτικών Ινών ∆ήµου Καλαµάτας», η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής.   

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΙΙ. Εγκρίνει την ανάθεση του παραπάνω έργου   στην εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» αντί 

του συνολικού ποσού των τετρακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ενενήντα πέντε 
ευρώ και εβδοµήντα τριών λεπτών (459.095,73 €) συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ.  

 

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  

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 20. Οικονοµάκου Μαρία  

 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 23. Σπίνος Γεώργιος  

 24. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 19 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


