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  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 20ης/2018 

Πέμπτη 9 Αυγούστου 2018,  8:00 μ.μ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Καρατζέας Παναγιώτης 10. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 20.  Κουτίβας Ηλίας 29. Μπρεδήμας Θεόδωρος ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 11. Γυφτέας Ηλίας 21. Λιάππα Χρυσή   1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑΔΑ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης 12. Δημητρούλιας Γεώργιος 22. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος 30. Ντίντα Παναγιώτα 
 

2. Κουρνέτας Θεόδ. (ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ)   

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 13. Δημόπουλος Δημήτριος 23. Μαρινάκης Σαράντος 31. Οικονομάκος Δημήτριος   

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 14. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 24. Μπάκας Ιωάννης 32. Οικονομάκου Μαρία   

6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 15. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 25. Μπασακίδης Νικόλαος 33. Πολίτης Δημήτριος   

 16. Καμβυσίδης Ιωάννης     

 
17. Καντζιλιέρη Χριστίνα - Ελευθερία 26. Μπεχράκης Σταμάτης 34. Φάβας Γεώργιος   

7. Βεργόπουλος Δημήτριος 18. Καραγιάννης Ανδρέας 27. Μπουζιάνης Παύλος 35. Φαββατάς Δημήτριος   

8. Βουτσής Γεώργιος 19. Καρβέλης Γεώργιος 28. Μπούχαλης Δημήτριος 36. Χριστόπουλος Ιωάννης   

9. Γεωργακίλας Κων/νος      

 

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. 

Στη συνέχεια το Σώμα αποδέχεται να συζητηθεί το παρακάτω εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέμα. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

510  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 
παράτασης εκτέλεσης εργασιών  του έργου  «Επισκευές 
σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 
2017». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται  ο 2ος ΑΠΕ και η παράταση προθεσμίας μέχρι 15-9-
2018, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

20



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   20/2018 – Πέμπτη 9/8/2018 - 8 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 2 από 8 

511 1.  Η εθνική τραγωδία στην Ανατολική Αττική από τις 
πυρκαγιές – Προτάσεις και απόφαση για θέματα πολιτικής 
προστασίας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ) κατατίθενται οι 
παρακάτω θέσεις – προτάσεις, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου: 

- Επικεφαλής στις διαδικασίες – ενέργειες για την πρόληψη και καταστολή 
πυρκαγιών ή και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, πρέπει 
να είναι ο Διοικητής της ΠΥ Νομού, με εκχώρηση κάθε αρμοδιότητας 
συντονισμού και τελικής απόφασης. 

- Συλλογικά όργανα και υπηρεσίες (Περιφέρεια, Δήμος, Αστυνομία, 
Δασαρχείο, Εθελοντές κ.λπ.) να έχουν θεσμικά κατοχυρωμένες και διακριτές 
αρμοδιότητες, στην κατεύθυνση της επικούρησης του Διοικητή της ΠΥ. 

- Απαιτείται να γίνει άμεσα ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού 
της ΠΥ και γενικά των μέσων πυρόσβεσης αλλά και επικοινωνίας και 
επιπλέον η αξιοποίηση κάθε δυνατότητας που παρέχει η επιστήμη και η 
τεχνολογία. 

- Επιβάλλεται η αξιοκρατία στην επιλογή του προσωπικού, ιδιαίτερα του 
Διοικητή της ΠΥ κάθε Νομού. Επίσης, η αναβάθμιση των σχολών της ΠΥ και 
η ένταξή τους στο σύστημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελούν 
κρίσιμο και αναγκαίο στοιχείο αποτελεσματικότητας, μαζί με τη λειτουργία 
ενιαίου κέντρου διαχείρισης αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 

- Οργάνωση και ουσιαστική ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος, με μέσα 
πυρόσβεσης, οχήματα, στέγαση, κάλυψη λειτουργικών εξόδων και εξόδων 
κίνησης, εκπαίδευσης κ.λπ. κατά τα πρότυπα προηγμένων χωρών και 
ιδιαίτερα της Πορτογαλίας. 

- Ελεγχόμενη βόσκηση σε δασικές περιοχές, με στόχο τον «καθαρισμό» των 
δασών. 

- Αποκατάσταση και ενίσχυση, των δασών με κυπαρίσσια, βελανιδιές, 
καστανιές, πλατάνια και επιπλέον πλήρης αναδιοργάνωση και 
ανασυγκρότηση των δασικών φυτωρίων. 

- Ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από δυνάμεις του Στρατού, πρώτα 
σε επίπεδο πρόληψης με συγκρότηση φυλακίων σε δασικές περιοχές, 
ενισχυμένη παρουσία του Στρατού σε κρίσιμες οικολογικά περιοχές και στη 
συνέχεια σε επίπεδο καταστολής. 
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- Άμεσα πρέπει να υπάρξει πολεοδομικός εκσυγχρονισμός, με την προστασία 
οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (δάση, ρέματα, παραλίες κ.λπ.) και 
απαγόρευση της εκτός σχεδίου δόμησης. 

- Θεσμοθέτηση 5ωρης εκπαίδευσης σε ετήσια βάση και σε κάθε σχολική 
μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αντικείμενο την 
Πολιτική Προστασία. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα 
στελέχη στην Πολιτική Προστασία. 

- Κάθε Δήμος έχει υποχρέωση οργάνωσης Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, 
με μέσα (οχήματα, επικοινωνία κ.λπ.), έλεγχο δεξαμενών και κρουνών 
πυρόσβεσης, ύπαρξη χώρων συγκέντρωσης πολιτών σε έκτακτες ανάγκες, 
διάθεση όλων των μέσων στην ΠΥ, όταν αυτό ζητείται, συμβολή στην 
ενίσχυση των εθελοντών, πρόσληψη δημοτικών πυροσβεστών το καλοκαίρι, 
ενημέρωση του πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και πρόνοια για 
περίθαλψη του πληθυσμού κ.λπ. 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

512 2.  Διοίκηση, λειτουργία και προοπτική του Αεροδρομίου 
Καλαμάτας ¨Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος¨.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,  ΚΑΤΑ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΡΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ο κ.  ΑΛΟΥΠΗΣ  και  ΛΕΥΚΟ ο κ.  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) προτείνεται η άμεση 
διάθεση του αεροδρομίου σε κατάλληλο εξειδικευμένο επενδυτή με τη  
διαδικασία των  ΣΔΙΤ και  καλείται η κυβέρνηση να εκκινήσει ταχύτατα τις 
αναγκαίες διαδικασίες και τα απαραίτητα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, 
προκειμένου αυτό να γίνει αποτελεσματικό, ανταγωνιστικό, ευέλικτο και 
μοντέρνο στη λειτουργία του, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημοτικού 
Συμβούλου κ. Δημόπουλου Δημητρίου. 

513 3.  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Καλαμάτας και 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή 
λιθόστρωτης οδού Τ.Κ. Λαδά Δήμου Καλαμάτας».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την 
εκτέλεση του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 132.000,00 €. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ 
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514 4.  Καταβολή τόκων υπερημερίας (από το πρόγραμμα), λόγω 
καθυστέρησης στην εξόφληση των λογαριασμών για το 
έργο «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Αγίου Φλώρου».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,  ΚΑΤΑ 
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ) εγκρίνεται η δαπάνη των 
νόμιμων τόκων ποσού 2.143,47 € που θα καταβληθεί από το Π.Α.Α. 2014-
2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

515 5.  Καταβολή τόκων υπερημερίας (από το πρόγραμμα), λόγω 
καθυστέρησης στην εξόφληση των λογαριασμών για το 
έργο «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον 
αποστραγγιστικό χάνδακα - ¨Ρίνα¨ Δ.Σ. Άριος».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,  ΚΑΤΑ 
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ) εγκρίνεται η δαπάνη των 
νόμιμων τόκων ποσού 2.840,05 € που θα καταβληθεί από το Π.Α.Α. 2014-
2020, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

516 6.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 
(τακτοποιητικός) του έργου «Κατασκευή νέων 
ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ) εγκρίνεται ο 2ος ΑΠΕ, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

517 7.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή στεγάστρου (Πρόναου) Ι. Ν. Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου στο Κοιμητήριο Καλαμάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ καθώς 
και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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518 8.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 
«Κρασπεδώσεις και φωτισμός οδού Αρτέμιδος από οδό 
Λεΐκων έως οδό Σπάρτης» του Δήμου Καλαμάτας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ) εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

519 9.  Παραχώρηση απορριμματοφόρου οχήματος 16 τόνων 
στον Δήμο Καλαμάτας από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. και 
παραχώρηση, εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας,  
απορριμματοφόρου οχήματος  μικρότερης χωρητικότητας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συμφωνία για την παραχώρηση απορριμματοφόρου 
οχήματος 16 τόνων στο Δήμο Καλαμάτας από την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. και την 
παραχώρηση, εκ μέρους του Δήμου Καλαμάτας, απορριμματοφόρου οχήματος  
μικρότερης  χωρητικότητας  στο  Δήμο Ιητών, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας & Αμαξοστασίου. 

520 10.  Έγκριση επισκευής ακινήτου Κληροδοτήματος 
«Δημοσθένη Μανδηλάρη».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επισκευή με δαπάνες του Δήμου Καλαμάτας, ύψους 
15.000,00 €, ποσό που θα αποδοθεί στη συνέχεια στο Δήμο από τα έσοδα 
ενοικίασης του ακινήτου, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

521 11.  Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 58485/2017 σύμβασης 
παραχώρησης χώρων εντός δημοτικών ακινήτων για την 
τοποθέτηση αυτόματων πωλητών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση με την αφαίρεση της θέσης των 
αυτόματων πωλητών από το Δημοτικό Γήπεδο «Μπαχράμη» και την 
μεταφορά της θέσης των αυτόματων πωλητών από τα γραφεία της ΔΕΥΑΚ 
στο Δημοτικό Γήπεδο Σφαγείων, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

522 12.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής 
υπηρεσιών «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε 
ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού 
δικτύου».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

523 13.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της παροχής 
υπηρεσιών «Δαπάνες για την υλοποίηση του 
προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων ζώων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
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(2018)».  παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται 
το πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

524 14.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών 
«Επισκευή ναυαγοσωστικής λέμβου».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων.   

525 15.  Έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της  παροχής 
υπηρεσιών «Καθαρισμοί κτιρίων του Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

526 16.  Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της παροχής υπηρεσιών 
για τη διοργάνωση μνημοσύνου και εκδήλωσης μνήμης για 
τα θύματα και τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής 
στην Κύπρο το 1974.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας.   

527 17.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της παροχής 
υπηρεσιών στο πλαίσιο διοργάνωσης της καλοκαιρινής 
εκδήλωσης των ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Διοικητικών.   

528 18.  Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής (καλής εκτέλεσης) της 
παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής 
– Κατασκήνωσης ¨Αγίας Μαρίνας Μεσσηνίας¨.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨) εγκρίνονται τα πρωτόκολλα παραλαβής, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Εποπτείας Ελέγχων της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας. 
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529 19.  Έγκριση πρωτοκόλλου  παραλαβής  της παροχής  
υπηρεσιών για τη δημοσίευση ανακοίνωσης περί 
αναζήτησης προς ενοικίαση χώρων για λειτουργία 
βρεφονηπιακών σταθμών.    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το πρωτόκολλο παραλαβής, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας.   

530 20.  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¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 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. 299/2018 απόφασή 
της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

531 21.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.   

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

532 22.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

I. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΒΕΛΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ΠΑΝΑΓΙΑ 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ¨», με το ποσό των 800,00 €, για τη διοργάνωση 
πολιτιστικής  εκδήλωσης. 

II. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ», με το ποσό των 300,00 
€, για τη διοργάνωση μουσικής  εκδήλωσης. 

III. «ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ - ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΟΙ ΑΜΦΙΕΙΣ¨», με το 
ποσό των 500,00 €, για τη διοργάνωση μουσικοχορευτικής  εκδήλωσης.  

IV. «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ¨», 
με το ποσό των 250,00 €, για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

V. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΙΩΝ ¨ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ¨», με το 
ποσό των 300,00 €, για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

VI. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΙΪΚΩΝ ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ¨», με το ποσό 
των 500,00 €, για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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VII. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΑΓΟΝΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 
800,00 €, για τη διοργάνωση της Γιορτής Πατάτας. 

VIII. «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με το ποσό των 1.000,00 €, 
για τη διοργάνωση ιππικών αγώνων. 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 

533 23.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στις 6/8/2018 στην Αθήνα 
(ΥΠ. ΕΣ.) και β) στις 8/8/2018 στην Αθήνα (ΥΠ. ΠΕΡΙΒ. & ΕΝΕΡΓ.).  

Ε. ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

534 24.  Έγκριση υπ΄ αριθμ. 107/2018 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση 
αύξησης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού εσόδων – 
εξόδων έτους 2018, της επιχείρησης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 10/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης, με την οποία αυξάνεται ο προϋπολογισμός κατά 
266.400,00 € και διαμορφώνεται στο ποσό των 3.306.400,00 €. 

Καλαμάτα  13 Αυγούστου 2018  

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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