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  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14ης/2018 

Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018,  8:00 μ.μ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Καρατζέας Παναγιώτης 12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 23. Μπεχράκης Σταμάτης ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 13. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 24. Μπουζιάνης Παύλος 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 1. Ροβολής Αναστάσιος (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης  25. Μπούχαλης Δημήτριος 2. Χειλάς Παναγιώτης (ΒΕΡΓΑΣ)   

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ  26. Μπρεδήμας Θεόδωρος    

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 14. Καραγιάννης Ανδρέας 27. Νιάρχος Αναστάσιος    

 
15. Καρβέλης Γεώργιος 28. Ντίντα Παναγιώτα    

6. Βεργινάδη Μαρία 16. Κουτίβας Ηλίας 
 

   

7. Βεργόπουλος Δημήτριος 17. Λιάππα Χρυσή 29. Οικονομάκου Μαρία    

8. Βουτσής Γεώργιος 18. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 30. Πολίτης Δημήτριος    

 
19. Μαρινάκης Σαράντος 31. Σταματόπουλος Ευστάθιος    

9. Γιαννόπουλος Παναγιώτης  
32. Φάβας Γεώργιος    

10. Γυφτέας Ηλίας 20. Μπάκας Ιωάννης 33. Φαββατάς Δημήτριος    

 
21. Μπασακίδης Νικόλαος 

 
   

11. Δημόπουλος Δημήτριος 
22. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία 
   

 

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ  

  Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη. Στην αρχή της συνεδρίασης από Μέλη του Σώματος τίθενται διάφορα 
θέματα και ερωτήματα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις, ενώ κατατέθηκε 
σχέδιο ψηφίσματος, από το Δημοτικό Σύμβουλο της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ κ. Νιάρχο Αναστάσιο, για την 
υποστήριξη των ναυτεργατών των αλιευτικών πλοίων «SUN I» και  «SUN 
II». 
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Στη συνέχεια το Σώμα αποδέχεται να συζητηθούν τα παρακάτω εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέματα.  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

340  Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια 
λόγω πυρκαγιάς. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση χρηματικού βοηθήματος 3.000,00 € σε 
οικογένεια που καταστράφηκε ολοσχερώς η κατοικία της από πυρκαγιά, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Εποπτείας 
Ελέγχων της Διεύθυνσης Πρόνοιας.   

341  Παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου 
Καλαμάτας κατά χρήση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση και οι όροι παραχώρησης κατά 
χρήση ενός πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Καλαμάτας, μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου (31/10/2018),  
σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

342 9. Καθορισμός νέας αστικής γραμμής λεωφορείου.  

Προτάσσεται της σειράς του 

ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζεται νέα αστική γραμμή (Νο 7) FILOXENIA – ΒΕΡΓΑ – 
M. MANTINEIA, καθώς και η αφετηρία και οι σχετικές στάσεις, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 46/2018 απόφασή 
της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, 
Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

343 1.  Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο Δήμο Καλαμάτας. ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζονται σε τρεις (3) οι θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στο 
Δήμο Καλαμάτας, χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών με δυνατότητα 
παράτασης για άλλους έξι (6) μήνες, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης 
Διοικητικών.   

344 2.  Πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας 
της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη ειδικού προσωπικού, διαφόρων 
ειδικοτήτων, για τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 3 μήνες), 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού, Διοίκησης & 
Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Διοικητικών.   
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345 3.  Ανανέωση επαγγελματικών αδειών λαϊκής αγοράς.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανανέωση σε δύο (2) κατόχους επαγγελματικών 
αδειών, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ελέγχων & 
Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. 

346 4.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στις 6/6/2018 
στην Αθήνα (ΥΠ. ΜΕΤ. & ΥΠΟΔΟΜΩΝ), β) στις 8/6/2018 στην Τρίπολη 
(ΦΟΔΣΑ) και γ) στις 10/6/2018 στην Αθήνα (ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ). 

Β. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 

347 5.  Έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης της μελέτης 
«Μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής Ασπροχώματος 
Δήμου Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ο 
κ. ΑΛΟΥΠΗΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η παραλαβή, σύμφωνα με την εισήγηση και τη 
σχετική βεβαίωση περαίωσης εργασιών του Τμήματος Χωροταξίας & 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ 

348 6.  Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Επισκευή σχολικού 
κτιρίου Αλαγονίας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και ο Εκπρόσωπος της 
Τοπικής Κοινότητας ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η 
αυτοδίκαιη παραλαβή, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης 
& Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

349 7.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη 
περιοχής Ράχης».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται  ο 1ος ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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350 8.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που 
αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2017».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 
εγκρίνονται ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ 

- 9.  Καθορισμός νέας αστικής γραμμής λεωφορείου.  Προτάχθηκε της σειράς του και συζητήθηκε πρώτο μεταξύ των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης  

351 10.  Επέκταση της εφαρμογής του μέτρου δωρεάν ελεγχόμενης 
στάθμευσης στους χώρους του νοτίου πάρκινγκ της 
Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η 
επέκταση του μέτρου της δωρεάν ελεγχόμενης στάθμευσης και στα δύο 
τμήματα  του νότιου πάρκινγκ της ΚΑΚ, κάθε Σάββατο μέγιστης διάρκειας 
μιάμισης ώρας  μεταξύ 08.00 π.μ. και 13.00, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 47/2018 απόφασή της, σύμφωνα με την 
πρόταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και όπως συμπληρώθηκε 
κατά τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης ως προς το δεύτερο τμήμα στο 
οποίο η εφαρμογή του μέτρου θα ισχύσει από 1-9-2018.  

352 11.  Καθορισμός χώρων στάθμευσης οχημάτων Δημοσίων 
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης 
υπηρεσιακών οχημάτων, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με 
την υπ’ αριθμ. 48/2018 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης 
& Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

353 12.  Διάθεση χώρων για στάθμευση ΑμεΑ.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η λήξη της ισχύος όλων των παραχωρημένων 
αποκλειστικών θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ την 31-12-2018 και η εκ νέου 
προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για την επανεξέτασή τους, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με 
την υπ’ αριθμ. 49/2018 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του 
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης 
& Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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Ε. ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

354 13.  Αίτημα για την έκδοση αδειών λειτουργίας παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάθεση σχετικής αίτησης, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

355 14.  Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφών και 
επανεγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής, αποτελούμενης από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Μπουζιάνη Παύλο, τους δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. 
Γιαννόπουλο Παναγιώτη και Γεωργακίλα Κων/νο και τη δημοτική υπάλληλο 
κα Παπασαραντοπούλου Άννα, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προσχολικής Αγωγής της Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

356 15.  Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών λόγω καταγγελίας της 
εμπορικής μίσθωσης του ακινήτου του Τουριστικού Ξενώνα 
Ταϋγέτου και λυόμενης ξύλινης κατασκευής – καφετέριας, 
από την εταιρεία «Olympic sport ΑΕ».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάπτωση εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

357 16.  Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση 
συμπληρωματικών χώρων εντός του Κεντρικού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας στην Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι του χρησιδανείου, σύμφωνα με την 
εισήγηση του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

358 17.  Καθορισμός θέσεων κυλικείων στα κτίρια όπου στεγάζονται 
υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας – Έγκριση πρακτικού 
δημόσιας κλήρωσης του Τμήματος Προσόδων Περιουσίας 
και Κοιμητηρίων – Έγκριση διενέργειας  δημοπρασίας για 
την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του κυλικείου στο 
κτίριο Α. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το πρακτικό κλήρωσης, από την οποία προέκυψε το 
κυλικείο του κτιρίου Γ, ως το κυλικείο που θα παραχωρείται σε ειδικές 
κατηγορίες ατόμων και εγκρίνεται η διενέργεια δημοπρασίας για το κυλικείο 
του κτιρίου Α, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ηλιόπουλου 
Αθανασίου. 

359 18.  Έγκριση οικονομικών στοιχείων 1ου τριμήνου οικον. έτους 
2018. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
&¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται τα οικονομικά στοιχεία 
του 1ου τριμήνου, όπως εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ 
αριθμ. 173/2018 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 
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360 19.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, προϋπολογισμού και 
ετήσιου προγράμματος δράσης,  οικον. έτους 2018, Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
&¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση: 

1.  του Τεχνικού Προγράμματος, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων   και  

2. του Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2018, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 220/2018 απόφασή 
της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου & 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

361 20.  Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια πλήρους μεσημεριανού γεύματος για τη 
σίτιση των  μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμού για την εν λόγω 
προμήθεια προϋπολογισμού 153.450,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

362 21.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών 
«Δαπάνες συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα 
(Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από δύο ανατρεπόμενα 
τετραξονικά άνω των 16m3 )».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

363 22.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών 
«Δαπάνες συμπληρωματικών επεμβάσεων στη Μαραθόλακα 
(Εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από ερπυστριοφόρο 
φορτωτή ισχύος έως 130 Hp, ερπυστριοφόρο εκσκαφέα – 
σφύρα άνω των 130 Hp, ελαστιχοφόρο εκσκαφέα – τσάπα 
άνω των 90 Hp)».      

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

364 23.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών 
«Διοργάνωση της 7ης Ανθοκομικής Έκθεσης του Δήμου 
Καλαμάτας 2018». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨  και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται 
το πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
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365 24.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας 
«Συντήρηση αγροτικών οδών, διανοίξεις, κλπ 2017». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

366 25.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας 
«Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε Καλαμάτας 2017». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

367 26.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας 
«Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων» (αριθμ. μελέτης 
108/2016). 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.   

368 27.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας 
«Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων» (αριθμ. μελέτης 
113/2017).  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.     

369 28.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών 
Ενεργειακού Επιθεωρητή  για την Ενεργειακού Επιθεωρητή 
για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ) κτιρίου Δημοτικής Φιλαρμονικής.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και 
η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνονται το πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

370 29.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας 
«Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 
2016».    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
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πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.   

371 30.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας 
«Διαχείριση και λειτουργία των υπαίθριων σταθμών 
αυτοκινήτων (Parking), βόρειο και κεντρικό, επί του 
ποταμού Νέδοντα».       

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται το πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών 
& Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.   

372 31.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας 
«Αποστολή αλληλογραφίας του Δήμου μέσω 
ταχυμεταφορών (Courier)».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨) 
εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.   

373 32.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσίας 
«Μετακόμιση αρχείων πολεοδομίας στο Νέο Δημαρχείο».    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨) 
εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών.   

374 33.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών για 
τη δημοσίευση ανακοίνωσης περί εγγραφής σε Δημοτικούς 
Παιδικούς Σταθμούς.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨) 
εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών  

375 34.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των 
Τμημάτων  Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων και Ταμειακής Υπηρεσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών και του Τμήματος Αστυνόμευσης & Φύλαξης 
της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. 

376 35.  Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το 
πρόγραμμα Genesis ετών 2017 και προηγούμενων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος  Λογιστηρίου  & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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377 36.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος  Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

Ζ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

378 37.  Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αγίας 
Σκέπης.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  
εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης και η διάθεση πίστωσης 50,00 € για 
την κάλυψη των εξόδων, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας. 

379 38.  Διοργάνωση της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Κέντρων 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  «Τα ΚΔΑΠ στον 
Ελληνικό Κινηματογράφο».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης και η διάθεση 
πίστωσης 1.215,20 € για την κάλυψη των εξόδων, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης 
Διοικητικών. 

380 39.  Έγκριση οργάνωσης της 7ης Έκθεσης Αγροτικών και 
Τοπικών Προϊόντων «Άρτος – Οίνος Έλαιον» 2018, διάθεση 
πίστωσης και έγκριση της προτεινόμενης δαπάνης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των  δημοτικών  παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ  ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ¨ 
& ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η διοργάνωση της Έκθεσης στο Δημοτικό Πάρκο 
Σιδηροδρόμων, από 2 έως 5 Αυγούστου 2018, η διάθεση πίστωσης  
9.920,00 €, με ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών της   διοργάνωσης και η 
ανάθεση της διοργάνωσης σε εταιρεία, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών.  

381 40.  Διοργάνωση των εκδηλώσεων «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 
2018».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται, η 
διοργάνωση των εκδηλώσεων, συνολικού προϋπολογισμού 38.965,00 €, εκ 
των οποίων, 13.000,00 €, για ηχητική & φωτιστική κάλυψη και 25.965,00 € 
για την ανάθεση της οργάνωσης, προβολής και υλοποίησης των 
εκδηλώσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, σύμφωνα με την 
εισήγηση της Δημοτικής Συμβούλου και Προέδρου του Δ.Σ. της  
Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κας Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασίας. 
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382 41.  Έγκριση δαπάνης για την προβολή οπτικοακουστικού 
μηνύματος με θέμα την ανακύκλωση – διαχείριση 
απορριμμάτων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης 
19.000,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

383 42.  Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 19ου Διεθνούς 
Συνεδρίου για τις εξελίξεις στην επεξεργασία σήματος στις 
ασύρματες επικοινωνίες που θα πραγματοποιηθεί στην 
Καλαμάτα από 25 έως 28 Ιουνίου 2018.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 
συνεδρίου και η διάθεση πίστωσης 3.000,00 € για την κάλυψη μέρους των 
εξόδων αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου. 

384 43.  Αγορά αντιτύπων των βιβλίων της κας Λαμπροπούλου 
Βούλας, Ομοτίμου Καθηγήτριας Πανεπιστημίου Αθηνών,   
με τίτλο ¨Η Ελληνόφωνη Ποίηση στην Κάτω Ιταλία¨ και ¨Οι 
Γυναικείοι Χοροί στην Αρχαία Ελλάδα¨.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αγορά επτά (7) αντιτύπων του βιβλίου ¨Η 
Ελληνόφωνη Ποίηση στην Κάτω Ιταλία¨, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

385 44.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται:  

Α. η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 

I. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ¨Η ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ¨», με το ποσό των 800,00 €, για τη διοργάνωση της 
Γιορτής Ρυζιού. 

II. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΤΑΫΓΕΤΟΥ¨», με το ποσό των 600,00 €, για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων.  

III. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το 
ποσό των 800,00 €, για τη διοργάνωση εκδήλωσης.  

Β. η επικαιροποίηση απόφασης έτους 2017 για την επιχορήγηση, που δεν 
ολοκληρώθηκε εντός του 2017, του «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΛΑΤΕΟΣ ¨Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ¨», με το ποσό των 200,00 €, για τη 
διοργάνωση εκδήλωσης,  
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Ζ. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

386 45.  Έγκριση υπ΄ αριθμ. 96/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) η οποία αφορά στο  
κόστος επανατοποθέτησης νέας παροχής λόγω διακοπής.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 96/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης. 

387 46.  Έγκριση υπ΄ αριθμ. 113/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) η οποία αφορά στη 
μείωση της τιμής τοποθέτησης νέων υδρομέτρων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 113/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης. 

388 47.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 80/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση του ισολογισμού και 
του προσαρτήματος, χρήσης 2017, της επιχείρησης.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 80/2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

389  Έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης των ναυτεργατών των 
αλιευτικών πλοίων «SUN I» και  «SUN II». 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος. 

Καλαμάτα  18 Ιουνίου 2018  

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
   

 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης Ν. Καρατζέας 
 


