
Συνεδρίαση :  31/2018 Τετάρτη  25 / 07 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   283/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   1

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   31/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   283/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 25η  Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 31η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28368/20-07-2018 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος  Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.:    

1) Μπασακίδης Νικόλαος, 2) Μπεχράκης Σταμάτης, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Νιάρχος 

Αναστάσιος, 5) Φάβας Γεώργιος  και 6) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Δημόπουλος Δημήτριος, 

και 2) Μπούχαλης Δημήτριος.  

  

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.  Αδαμόπουλος Ιωάννης, ο οποίος  συμμετέχει  στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον 

κ. Δημόπουλο Δημήτριο.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

Η από 25-7-2018, σε ορθή επανάληψη, σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο 
του θέματος για την ενημέρωση των μελών του Σώματος, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
 
ΘΕΜΑ: Εισήγηση 11η/ 2018   για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού 

Προϋπολογισμού οικ. έτους  2018  και Επιχειρησιακού Προγράμματος, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων,  

Δ/νση Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Δημοτικής 

Αστυνομίας, Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.   

 

Α. ΕΣΟΔΑ 
  

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 
  

α) Από νέα έσοδα     

1       

ΣΥΝΟΛΟ (α) 0,00 € 

 
  

  
β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

1 20.7335.10 

Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (προμήθεια 

& αντικατάσταση λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων , 

επισκευή δικτύου κλπ) 2018 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

8.250,00 

2 30.7323.42 Διανοίξεις και κατασκευές οδών ΣΑΤΑ 6.000,00 

3 30.7331.49 Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Ωδείου ΔΠ 24.800,00 

4 00.6431 
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 

Δήμου ΔΠ 
3.000,00 

5 35.7135.01 
Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου και φυτωρίου 

ΔΠ 
673,13 

6 35.7332.12 Θρυμματισμός φυτικών υπολειμμάτων ΔΠ 1.240,00 

8 35.7425.11 
Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της 

πόλης (2018) ΔΠ 
44,00 

9 35.7332.09 Συντήρηση παιδικών χαρών (2018) ΔΠ 3.606,04 

10 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη ΔΠ 14.000,00 

11 30.7321.01 

Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού 

συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου - Λυκείου, 3ου Γυμνασίου, 

5ου Λυκείου & 18ου Δημοτικού Σχολείου ΔΠ 

15.500,00 

12 60.6481.02 
Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΣΠΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
30.000,00 

13 60.6654.001 
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΠΡΟΝΟΙΑ. ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
7.000,00 
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14 60.7134.02 
Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και 

λογισμικών ΠΡΟΝΟΙΑ. ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
10.000,00 

15 15.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) ΔΠ 900,00 

16 40.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2017) ΔΠ 1.600,00 

17 35.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΔΠ 1.000,00 

18 50.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΔΠ 700,00 

19 30.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΔΠ 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (β) 129.313,17 € 

    
γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων 

1 
 

    

ΣΥΝΟΛΟ (γ) 0,00 € 

  
  

 
δ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 

1 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 

2 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 100.000,00 

3 
 

    

 
200.000,00 € 

    

  
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ 

 

  
Από δημιουργία νέων εσόδων               (α) 0,00 € 

  
Από μείωση προβλεπομένων εξόδων  (β) 129.313,17 € 

  
Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ) 0,00 € 

  
Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ) 200.000,00 € 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   (Α) 329.313,17 € 

    
Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 

1 20.7325.01 
Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές,  δικτύων ΔΕΔΔΗΕ 

και μετατοπίσεις μετρητών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
8.250,00 

2 70.02.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ΔΠ 3.000,00 

3 35.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ΔΠ 8.000,00 

4 30.7425.03 
Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με 

δίκτυα κοινής ωφελείας  ΔΠ 
1.000,00 

5 35.7135.05 Προμήθεια ανταλλακτικών παιδοτόπων ΔΠ 4.063,17 

6 00.6451 
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 

μέσα. ΔΠ 
3.700,00 
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7 60.6041.01 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑ. ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

47.000,00 

8 00.8212.001 Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας 100.000,00 

9 00.8221.001 Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών 100.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ α) 275.013,17 € 

 
  

  
β)  Δημιουργία νέων  δαπανών 

3 30.7135.14 
Προμήθεια και τοποθέτηση βάσεων στήριξης 

εξαεριστήρων. ΣΑΤΑ 
6.000,00 

4 30.7336.15 Καθαρισμός ρεμάτων. ΔΠ 24.800,00 

5 35.7425.13 
Έλεγχος καταλληλότητας επιφανειών πτώσης παιδικών 

χαρών. ΔΠ 
5.500,00 

6 50.6061.001 
Παροχές ένδυσης( Ένδυση ένστολου 7 εργατοτεχνικού 

προσωπικού ) ΔΠ 
10.000,00 

7 50.7135 
Πάγιος & Λοιπός εξοπλισμός ( Διάφορα είδη σήμανσης, 

κώνοι, είδη σιδηροπωλείου κλπ) ΔΠ 
3.200,00 

8 50.6682 Υλικά άμεσης ανάλωσης ΔΠ 1.000,00 

9 50.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. ΔΠ 500,00 

10 50.6261 
Συντήρηση και Επισκευή κτιρίων και ακινήτων του Δήμου. 

ΔΠ 
800,00 

11 60.6274.02 Δαπάνες καθαρισμού χαλιών. ΔΠ 2.500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ β) 54.300,00 € 

 
  

 
 

 
  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

 
  Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α) 275.013,17 € 

 
  Δημιουργία νέων δαπανών                (β)  54.300,00 € 

 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  329.313,17 € 

 

 

  Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ    

  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 291.554,89 € 

  Αύξηση αποθεματικού   329.313,17 € 

  α) Από δημιουργία νέων εσόδων 0,00 €   

  β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων 129.313,17 €   

  γ) Από μείωση εσόδων  0,00 €   

  δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων  200.000,00 €   
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  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   620.868,06 € 

 

 Μείωση αποθεματικού 

 

329.313,17 € 

  α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 275.013,17 €   

  β) Από δημιουργία νέων δαπανών 54.300,00 €   

  ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

291.554,89 € 

 

  

  
 

Η Προϊσταμένη 
 

Η Διευθύντρια 

Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 
 

Οικονομικών 

   
Λαμπρινάτου Αικατερίνη 

 
Ηλιοπούλου Γεωργία 

 
 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Στο 60.6481.02 στο 12 «Προμήθεια τροφείων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 
ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» ……  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 30.000. Ο κ. Μπουζιάνης.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Σταμάτη, να μιλήσω; Θα το καταλάβεις. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Θα σου πω συγκεκριμένα, θα καταλάβεις.  

Σταμάτη, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ο κωδικός 60 αφορά τα χρήματα 
τα οποία έρχονται από το ΕΣΠΑ και αφορούν εκτός από τις προμήθειες που χρησιμοποιούμε 
για τους Παιδικούς Σταθμούς και τη μισθοδοσία. Όχι συγκεκριμένη, όταν λέω, πρόσεξε, 
κωδικός 60 μπροστά σημαίνει χρήματα από το ΕΣΠΑ. Μετά, πρόσεξέ με λίγο, οι υποκωδικοί 
μοιράζονται σε διάφορους κωδικούς. Ένας, λοιπόν, κωδικός είναι μεταξύ αυτών και η 
μισθοδοσία.  

Η μισθοδοσία, λοιπόν, των υπαλλήλων που αυτή τη στιγμή έχουν προσληφθεί από το ΕΣΠΑ 
τελειώνει 31/8ου του ’18. Μέχρι τότε, λοιπόν, η μισθοδοσία δεν αρκούσε, δεν έφταναν τα 
χρήματα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι. Και εκεί, στους συγκεκριμένους κωδικούς δεν τα 
χρειαζόμασταν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν τα είχαμε χρησιμοποιήσει. Και προέκυψε η ανάγκη 
να τα συγκεντρώσουμε αυτά για να πληρώσουμε τη μισθοδοσία των εργαζομένων. 

Μετά την 31/8ου θα έρθει το καινούργιο ΕΣΠΑ. Τα βάουτσερ που λέμε στους Παιδικούς 
Σταθμούς. Και εκεί θα προγραμματίσουμε τα αδιάθετα σε αυτή τη φάση, αλλά έχει σημασία 
πού πάνε.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Θα το ξαναεπαναφέρουμε.  

 
Όταν θα ’ρθουν τα καινούργια ΕΣΠΑ, εμείς πρέπει να κλείσουμε 31/8ου, 
Σταμάτη, και να έχουμε ολοκληρώσει και τη μισθοδοσία.  

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
Λέω, μήπως έμεινε υπόλοιπο από την εργολαβία που ολοκληρώθηκε; Υπήρχε 
μια εργολαβία στο Δημοτικό Ωδείο, που αλλάξανε τα κασώματα, γίναν κάποιες 

επισκευές, δεν το ξέρω όμως τώρα. Μήπως το ξέρει ο Γιάννης; Μπορεί να έμεινε υπόλοιπο 
από κει.  

 
Εσείς έχετε την πληροφόρηση, με την ευκαιρία αυτό δείχνουμε και το 
δημοκρατικό έλλειμμα που υπάρχει… Εσείς έχετε την πληροφόρηση των 

αιτημάτων που έχουν διαμορφώσει οι Υπηρεσίες για το Δημοτικό Ωδείο, εμείς δεν ξέρουμε, 
πρώτα απ’ όλα αυτά, απλώς παρακολουθούμε κάτι. Γιατί να μειώσουμε κάτι το οποίο είχαμε 
προγραμματίσει;   

 
Περίμενε, μισό λεπτό.  
Αυτά έρχεται η Τεχνική Υπηρεσία, ανάλογα με την κίνηση των κωδικών η οποία 

υπάρχει, γιατί κάποια έργα προχωράνε με άλλους ρυθμούς από κάποια άλλα, αυτό έχει να 
κάνει σχέση με τους διαγωνισμούς, με τις ενστάσεις, και γίνεται η ανάλογη τροφοδοσία των 
κωδικών. Τώρα αυτό εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει, να έχει μείνει πίσω ή να υπάρχει υπόλοιπο 
και σου λέει: προτιμώ να μείνει αδιάθετο και να μην χρησιμοποιηθεί, να το σπρώξουμε 
αλλού. Εντάξει, να κοιτάξουμε να το πληροφορηθούμε με περισσότερη λεπτομέρεια, αλλά 
είναι η κίνηση των κωδικών.  

 
Εμείς θα Καταψηφίσουμε όπως στον προϋπολογισμό και αν έρθει κανένας 
….…  
  
Πρόεδρε συγνώμη, αυτή η έκφραση που χρησιμοποίησε ο συνάδελφος, 
έλλειμμα δημοκρατίας, γιατί είναι έλλειμμα δημοκρατίας, δηλαδή; Πού το 

εντοπίζει; Πώς το εντοπίζει;  
 
Τα αιτήματα των Υπηρεσιών δεν είναι αναρτημένα δημόσια να ξέρουμε ότι οι 
υπάλληλοι και ο Προϊστάμενος του Δημοτικού Ωδείου λέει: τρέχουν τα 

κεραμίδια, θέλω πόρτες, θέλω… Εμείς δεν τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εσύ, λοιπόν, 
που είσαι η εξουσία σε εισαγωγικά και χωρίς.., λες θα δώσω 10 χιλιάρικα και άστον να 
φωνάζει αυτόν και θα δώσω 25 χιλιάρικα εκεί γιατί είναι μια εκδήλωση που… Αυτό, λοιπόν, 
είναι έλλειμμα δημοκρατίας, δεν το καταλαβαίνετε;   

 
 Άρα και η κυβέρνηση έχει έλλειμμα δημοκρατίας. Τα αιτήματα του κόσμου τα 
βάζει; Εε μα τώρα. Τι μου λές τώρα;  
 
Κοίταξε να δεις. Υπάρχει διαφάνεια; Κανονικά μια Δημοτική Αρχή θα πρέπει 
όλα αυτά να τα βάζει…   

 
Βάλτε τα στον Κλεισθένη, Σταμάτη μου. Έχετε τώρα τη δυνατότητα να τα 
βάλετε. Γιατί δεν τα βάζετε;  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Βάζουμε το θέμα να υπάρχει απλή αναλογική και…  

 
Βάλτε τα, εισηγηθείτε στον κ. Σκουρλέτη να τα βάλει. Στο ΙΙ και στο ΙΙΙ. 
Λοιπόν, όπως στον προϋπολογισμό. 

H πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 
Κατά Πλειοψηφία.  

 
Δεν είναι σοβαρό αυτό το θέμα, παιδιά; Συγνώμη. Ποια είναι τα προβλήματα 
στα σχολεία, ποια είναι τα προβλήματα στα δημοτικά κτίρια, στα νηπιαγωγεία, 

στους παιδικούς σταθμούς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Ο κωδικός για το Ωδείο, προφανώς μάλλον είναι ένα αδιάθετο ποσό από την 
εργολαβία που υπήρχε, μεταφέρεται αλλού. Εντάξει; Ξέρεις για τον κωδικό για 

το Ωδείο;  
 
ΦΩΝΕΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Εντάξει. Εγώ είπα ότι είναι μία ροή των κωδικών η οποία γίνεται ανάλογα με 
την κινητικότητα που έχουν τα έργα. Άλλα έργα προχωρούν με πιο γρήγορους 

ρυθμούς, άλλα έργα πιο αργούς, οι ενστάσεις, οι εγκρίσεις, η ηλεκτρονική γραφειοκρατία 
δημιουργούν…  
 
ΦΩΝΗ: Δεν είναι κρυφό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, προφανώς δεν είναι κρυφό.  

 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, μειοψηφούντων  των  κ.κ. Μπεχράκη,  Φαββατά και Νιάρχου, οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την 
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικον.  έτους 2018, σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα στην εν λόγω εισήγηση.  
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος         1. Αδαμόπουλος Ιωάννης  

  2. Μπασακίδης Νικόλαος 

  3. Μπεχράκης Σταμάτης  

  4. Μπουζιάνης Παύλος 

  5. Νιάρχος Αναστάσιος  

  6. Φάβας Γεώργιος 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Ιουλίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


