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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  33/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  548/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 33η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 11-12-2009 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), Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση  
στην υπ’ αριθµ. 545 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος και 22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) Βασιλάκη Γεωργία και 2) Κούτρος 
Χρήστος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Σπανός Αντώνιος.   
 
 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Αποµάκρυνση εγκαταλειµµένων οχηµάτων από το ∆ήµο Καλαµάτας (Τροποποίηση της υπ΄ 
αριθµ. 285/2009 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας). 

 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 30763/16-12-2009 εισήγηση του Τµήµατος Αποκοµιδής και ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Αµαξοστασίου του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: Αποµάκρυνση εγκαταλειµµένων οχηµάτων από το ∆ήµο Καλαµάτας (τροποποίηση 

της 285/2009 απόφασης ∆.Σ.). 
 

 Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.∆. 116/2004 ο ∆ήµος υποχρεούται να 
παραδώσει τα εγκαταλειµµένα στα διοικητικά του όρια οχήµατα σε εγκεκριµένο σύστηµα 
συλλογής τέτοιων οχηµάτων, της περιοχής του. Το σύστηµα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα 
οχήµατα δωρεάν.  Οι λεπτοµέρειες της όλης διαδικασίας συγκέντρωσης αυτών των οχηµάτων 
καταχωρούνται στο παραπάνω Π.∆.. 
 
 Ο ∆ήµος Καλαµάτας, µε την 285/2009 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού του 
Συµβουλίου, είχε συνάψει σύµβαση για τη συλλογή των εγκαταλειµµένων οχηµάτων, µε την 
εταιρεία «ΝΤΕΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.» η οποία εδρεύει στον Πύργο του νοµού 
Ηλείας. Η ενέργεια αυτή του ∆ήµου ήταν επιβεβληµένη γιατί µέχρι τότε δεν είχε δηµιουργηθεί 
αντίστοιχη επιχείρηση στο νοµό Μεσσηνίας. Όµως πριν ένα µήνα ξεκίνησε τη λειτουργία της 
και αντίστοιχη επιχείρηση στο νοµό µας, συγκεκριµένα στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά, µε την επωνυµία 
« Ε. Τσουκάλης & Π. Καράµπης Ο.Ε.».  
 
 Μετά τις εξελίξεις αυτές µπορεί ο ∆ήµος Καλαµάτας να προχωρήσει στη σύναψη της 
απαιτούµενης σύµβασης συνεργασίας µε τη Μεσσηνιακή επιχείρηση, εναρµονιζόµενος µε τις 
προαναφερθείσες διατάξεις του Π.∆. του 116/2004. Βέβαια στην προηγούµενη σύµβαση που 
έχει υπογράψει ο ∆ήµος µε την εταιρεία του Πύργου, προβλέπεται ισχύς δύο (2) χρόνων η 
οποία διακόπτεται εφόσον ξεκινήσει να λειτουργεί τοπικό σύστηµα συλλογής. Όµως µετά από 
συνεργασία µε το Γραφείο Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Οχηµάτων του νέου Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής, προκύπτει ότι δεν είναι απαραίτητη η 
διακοπή αυτή, δεδοµένου ότι και η επιχείρηση του Πύργου θεωρείται ως σηµείο συλλογής 
οχηµάτων της περιοχής του ∆ήµου Καλαµάτας. Συνεπώς ο ∆ήµος µπορεί να  διατηρήσει και τη 
σύµβαση αυτή σε ισχύ ως µια εναλλακτική λύση, σε περίπτωση προβληµάτων που πιθανόν 
προκύψουν από τη συνεργασία του µε την µεσσηνιακή εταιρεία.  
 
 Μετά τα παραπάνω  

εισηγούµαστε 
 

Ι. τη σύναψη σύµβασης µε την εταιρεία « Ε. Τσουκάλης & Π. Καράµπης Ο.Ε.» για τη συλλογή 
από το ∆ήµο της Καλαµάτας των εγκαταλειµµένων οχηµάτων και τη µεταφορά τους στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά σύµφωνα µε το σχέδιο της συνηµµένης 
σύµβασης 1, 
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ΙΙ. την τροποποίηση της σύµβασης µε την εταιρεία «ΝΤΕΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Ο.Ε.» ώστε να έχει τη δυνατότητα και η εταιρεία αυτή να παίρνει εγκαταλειµµένα οχήµατα από 
το ∆ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε το σχέδιο της συνηµµένης σύµβασης 2.  
 
 Συνηµµ: 
-Τα σχέδια των δύο  προτεινόµενων 
  νέων συµβάσεων.  
- Η υπ’ αριθ. 17902 ισχύουσα  
  σήµερα σύµβαση µε την  
 «ΝΤΕΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.». 
- Η παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.∆. 116/2004. 
- Η 285/2009 απόφαση ∆.Σ..                                                                                 
                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Επειδή µέχρι προχθές δεν υπήρχε εισήγηση στο φάκελο παρά µόνο η 
προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρακαλώ ενηµερώστε 

µας. 
 
Υποχρέωση των ∆ήµων είναι η συλλογή και αποµάκρυνση των 
εγκαταλειµµένων αυτοκινήτων στην πόλη. Προς τούτο είχαµε κάνει σύµβαση 

µε την εταιρεία του Πύργου τον Ιούλιο µήνα. Επειδή όµως λειτούργησε µονάδα στη Μεσσηνία, 
στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά κάνουµε τροποποίηση αυτής της σύµβασης, γιατί είχαµε και όρο τέτοιο 
στη σύµβαση. 
Κάνουµε δύο συµβάσεις τώρα. Τροποποίηση της παλιάς, να µπορούµε να κάνουµε νέα µε την 
εταιρεία « Ε. Τσουκάλης & Π. Καράµπης Ο.Ε.» και µία καινούργια σύµβαση πάλι µε την 
εταιρεία «ΝΤΕΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.» σε περίπτωση αδυναµίας  της εταιρείας 
του Τσουκάλη να µπορούµε να την χρησιµοποιούµε για να φεύγουν τα αυτοκίνµητα. 
 
ΑΛΕΥΡΑΣ: ∆εν πρόκειται περί της συναίνεσής µας, είναι προφανές αυτό, αλλά θέλω να πω ότι 
ο νόµος θέτει κάποιες προϋποθέσεις και ο κώδικας ο συγκεκριµένος που διέπει τη λειτουργία 
του ∆ήµου. Ήρθε στο γραφείο µου, παλαιότερα, συµπολίτης µας και µου είπε να κάνουµε 
αγωγή διότι περισυνελέγη το εγκαταλελειµµένο πράγµατι αυτοκίνητό του χωρίς καν να 
ενηµερωθεί. Μάλιστα λέγεται Γκούζος ο συµπολίτης µας αυτός, το γνωρίζετε κ. ∆ήµαρχε, και 
του είπα  ¨σε παρακαλώ, εσύ έχεις την ιδιάζουσα αµέλεια, κλπ. κλπ.¨.   
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ερευνήθη αυτό, έγινε έρευνα.   
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση,  
 

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

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 285/2009 προηγούµενης απόφασής του 
που αφορά στη σύναψη σύµβασης για τη συλλογή από το ∆ήµο Καλαµάτας των 
εγκαταλειµµένων οχηµάτων, επαναδιατυπώνοντάς την  εξ αρχής ως εξής:  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΑΜΒΥΣΙ∆ΗΣ:  



Συνεδρίαση :33/2009                                 Πέµπτη 17/12/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  548/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

Ι. Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µε την εταιρεία «Ε. Τσουκάλης & Π. Καράµπης 
Ο.Ε.» για τη συλλογή από το ∆ήµο Καλαµάτας των εγκαταλειµένων οχηµάτων και 
τη µεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Μελιγαλά 
σύµφωνα µε το κείµενο σύµβασης, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 
Στην Καλαµάτα σήµερα την ………/2009, ηµέρα ………………… οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 
1. Νίκας Παναγιώτης, µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου Καλαµάτας και 
2. Ο ………………………. ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Ε. Τσουκάλης & Π. Καράµπης Ο.Ε.» 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
1. το Π.∆. 116/2004, 
2. το Ν. 2939/2001, 
3. τη συµφωνία σχετικά µε τη Συλλογή και Επεξεργασία των Οχηµάτων Τέλους Κύκλου 

Ζωής µεταξύ της Ε.∆.Ο.Ε. και του ανακυκλωτή Οχηµάτων «Ε. Τσουκάλης & Π. 

Καράµπης Ο.Ε.» 
4. την υπ’ αριθ.             απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για σύναψη σύµβασης µε 

εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ., για τη συλλογή εγκαταλειµµένων οχηµάτων 
του ∆ήµου Καλαµάτας, 

 
 

συµφώνησαν τα παρακάτω: 
 

1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στον δεύτερο τη συλλογή, επεξεργασία, 
αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση των εγκαταλειµµένων Ο.Τ.Κ.Ζ. του  ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας θα γίνει ως εξής: 
• Η συλλογή των εγκαταλειµµένων οχηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

ενός ∆ηµοτικού Υπαλλήλου µε µέσα και δαπάνες του δεύτερου συµβαλλοµένου. 
• Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να περισυλλέγει οποιοδήποτε άλλο όχηµα εκτός εκείνων 

που θα του υποδείξει ο ∆ηµοτικός Υπάλληλος. 
• Τα οχήµατα θα παραµείνουν στο σηµείο συλλογής για δέκα (10) ηµέρες από την 

ηµέρα περισυλλογής τους. Αν µέσα σε αυτό το διάστηµα αναζητηθεί από τον 
ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλει τη 
δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης. Αν δεν αναζητηθούν, τότε θα 
προωθούνται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση, 
όπως προβλέπεται για τα Ο.Τ.Κ.Ζ.. 

• Ο ανάδοχος θα παραδίδει στο ∆ήµο το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήµατος 
εντός δέκα (10) ηµερών. 
 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει αµέσως το ∆ήµο Καλαµάτας στην περίπτωση 
που η άδεια που έχει δοθεί ακυρωθεί ή ανακληθεί από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. 

3. Σε περίπτωση παραβίασης από πλευράς αναδόχου, οποιουδήποτε από τους όρους της 
σύµβασης αυτής, η σύµβαση θα καταγγέλλεται από το ∆ήµο Καλαµάτας  και θα 
καταπίπτει σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ύψους 2.000,00€. 

4. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παραδίδει εγκαταλειµµένα οχήµατα και σε άλλα 
εγκεκριµένα συστήµατα συλλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 
του Π.∆. 116/2004. 

5. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για  δύο (2) χρόνια. 
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 Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους της 
σύµβασης. 
 
 Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσαρα (4) αντίγραφα και ο ανάδοχος έλαβε ένα (1) αντίγραφο 
αυτής. 
 

Οι συµβαλλόµενοι 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                             Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
       ΝΙΚΑΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 

ΙΙ. Εγκρίνει την τροποποίηση της σύµβασης µε την εταιρεία «ΝΤΕΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ 
ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.» ώστε να έχει τη δυνατότητα και η εταιρεία αυτή να 
παίρνει εγκαταλειµµένα οχήµατα από το ∆ήµο Καλαµάτας σύµφωνα µε το 
κείµενο της σύµβασης, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 
Στην Καλαµάτα σήµερα την ………/2009, ηµέρα ………………… οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

1. Νίκας Παναγιώτης, µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου Καλαµάτας και 
2. Ο …………………………………..               ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Ντέµου Θεοδώρα 

και Παναγιώτα Ο.Ε.» 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. το Π.∆. 116/2004, 
2. το Ν. 2939/2001, 
3. τη συµφωνία σχετικά µε τη Συλλογή και Επεξεργασία των Οχηµάτων Τέλους Κύκλου 

Ζωής µεταξύ της Ε.∆.Ο.Ε. και του ανακυκλωτή Οχηµάτων «Ντέµου Θεοδώρα και 
Παναγιώτα Ο.Ε.», 

4. την υπ’ αριθ. 285/09-07-2009 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για σύναψη σύµβασης 
µε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ., για τη συλλογή εγκαταλειµµένων 
οχηµάτων του ∆ήµου Καλαµάτας, 

5. το γεγονός ότι  έχει δηµιουργηθεί  και στο Ν. Μεσσηνίας εγκεκριµένο σύστηµα 
συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ., 

6. 6.  την υπ’ αριθ.                          απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την 
τροποποίηση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε αριθµό 285/09-
07-2009 

     

συµφώνησαν  
 
τη συνέχιση της συνεργασίας που ορίζεται στη συναφθείσα σύµβαση µε τους εξής όρους: 
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1. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων αναθέτει στον δεύτερο τη συλλογή, επεξεργασία, 
αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση των εγκαταλειµµένων Ο.Τ.Κ.Ζ. του  ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

Η εκτέλεση της εν λόγω εργασίας θα γίνει ως εξής: 
• Η συλλογή των εγκαταλειµµένων οχηµάτων θα γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

ενός ∆ηµοτικού Υπαλλήλου µε µέσα και δαπάνες του δεύτερου συµβαλλοµένου. 
• Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να περισυλλέγει οποιοδήποτε άλλο όχηµα εκτός εκείνων 

που θα του υποδείξει ο ∆ηµοτικός Υπάλληλος. 
• Τα οχήµατα θα παραµείνουν στο σηµείο συλλογής για δέκα (10) ηµέρες από την 

ηµέρα περισυλλογής τους. Αν µέσα σε αυτό το διάστηµα αναζητηθεί από τον 
ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλει τη 
δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης. Αν δεν αναζητηθούν, τότε θα 
προωθούνται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση, 
όπως προβλέπεται για τα Ο.Τ.Κ.Ζ.. 

• Ο ανάδοχος θα παραδίδει στο ∆ήµο το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήµατος 
εντός δέκα (10) ηµερών. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώσει αµέσως το ∆ήµο Καλαµάτας στην περίπτωση 
που η άδεια που έχει δοθεί ακυρωθεί ή ανακληθεί από οποιαδήποτε αρµόδια αρχή. 

3. Σε περίπτωση παραβίασης από πλευράς αναδόχου, οποιουδήποτε από τους όρους της 
σύµβασης αυτής, η σύµβαση θα καταγγέλλεται από το ∆ήµο Καλαµάτας  και θα 
καταπίπτει σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα ύψους 2.000,00€. 

4. Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να παραδίδει εγκαταλειµµένα οχήµατα και σε άλλα 
εγκεκριµένα συστήµατα συλλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 
του Π.∆. 116/2004. 

5. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται για δύο (2) χρόνια. 
 

Ο δεύτερος των συµβαλλοµένων δέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παραπάνω όρους της 
σύµβασης. 
 
 Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσαρα (4) αντίγραφα και ο ανάδοχος έλαβε ένα (1) αντίγραφο 
αυτής. 
 

Οι συµβαλλόµενοι 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                             Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
       ΝΙΚΑΣ Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή των παραπάνω συµβάσεων  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  
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 23 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


