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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 14ης/2016 

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2016,  8:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Οικονομάκου Μαρία 11. Γυφτέας Ηλίας 20. Κουτίβας Ηλίας 30. Μπούχαλης Δημήτριος ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης  21. Λιάππα Χρυσή 31. Μπρεδήμας Θεόδωρος 1. Πολίτης Βασίλειος (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 1. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

 12. Δημόπουλος Δημήτριος 22. Μάκαρης Εμμανουήλ - Λεονάρδος    

3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 23. Μαρινάκης Σαράντος 32. Ντίντα Παναγιώτα   

4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 24. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 33. Οικονομάκος Δημήτριος   

5. Βγενής Χαράλαμπος 15. Καμβυσίδης Ιωάννης 25. Μπάκας Ιωάννης 34. Πολίτης Δημήτριος   

6. Βεργινάδη Μαρία 16. Κανγτζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 26. Μπασακίδης Νικόλαος 35. Σταματόπουλος Ευστάθιος   

7. Βεργόπουλος Δημήτριος 17. Καραγιάννης Ανδρέας 
27. Μπελογιάννη - Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία 
36. Φάβας Γεώργιος 

 
 

8. Βουτσής Γεώργιος 18. Καρατζέας Παναγιώτης 28. Μπεχράκης Σταμάτης 37. Φαββατάς Δημήτριος    

9. Γεωργακίλας Κων/νος 19. Καρβέλης Γεώργιος 29. Μπουζιάνης Παύλος 38. Χριστόπουλος Ιωάννης   

10. Γιαννόπουλος Παναγιώτης      

 

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, η οποία άρχεται υπό την Προεδρία της 
Αντιπροέδρου κας Βεργινάδη Μαρίας, λόγω ολιγόλεπτης καθυστέρησης στην 
προσέλευση της Προέδρου κας Οικονομάκου Μαρίας, από Μέλη του Σώματος 
τίθενται διάφορα θέματα και ερωτήματα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις. 

 

14 
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ΜΑΚΑΡΗΣ 

- Από 1η Αυγούστου υπάρχει η δωρεάν χορήγηση φαρμάκων στους 
ανασφάλιστους πολίτες, με μόνο το ΑΜΚΑ. Οπότε, έχει λυθεί ένα θέμα 
σημαντικό που ταλάνιζε τους ανασφάλιστους, τους άπορους, όσον αφορά τα 
φάρμακα και μάλιστα με μηδενική συμμετοχή και θα πρέπει να 
επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο του Δημοτικού Φαρμακείου. 

- Από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας είδαμε σημαντική αύξηση των 
τροχαίων ατυχημάτων. Πρέπει να δούμε το συγκεκριμένο θέμα σοβαρά, 
πολύπλευρα, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τον αριθμό των 
ατυχημάτων. Πρέπει να γίνει μια διαρκής Επιτροπή  Οδικής Ασφάλειας, με 
πρωτοβουλία του Δήμου, σε συνεργασία με την Τροχαία και, επίσης, 
χρειάζεται ενημέρωση του κόσμου, με σχετικές ημερίδες, αλλά και η 
παρέμβαση του Δήμου στα προβληματικά σημεία τα οποία τα γνωρίζουμε.  

- Στα Ιωάννινα έχουν εξοπλίσει όλα τα κομβικά σημεία της πόλης, αλλά και θα 
επεκταθούνε και σε άλλα σημεία του Νομού Ηπείρου, με απινιδωτές. Είναι η 
πρόταση η συγκεκριμένη που έχουμε κάνει στο Δήμο Καλαμάτας και την ξανά 
θέτουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πούμε ότι ο απινιδωτής στο 
Δημοτικό Στάδιο, είναι σε ένα γραφείο το οποίο είναι κλειστό κι είναι ανοιχτό 
μονάχα τις ώρες επισήμων αγώνων. Η πρότασή μας είναι ο απινιδωτής αυτός 
να είναι άμεσα προσβάσιμος και αυτό να συνοδευτεί με μαθήματα πρώτων 
βοηθειών και στους δημοτικούς υπαλλήλους αλλά και σε όποιον άλλον θέλει. 

- Με τη πρόσφατη διακοπή υδροδότησης της Καλαμάτας, αναδείχθηκε το 
μεγάλο θέμα της κακής κατάστασης του αγωγού Φ600, ο οποίος υδρεύει την 
Καλαμάτα από το Πήδημα και όπως γνωρίζετε έχει γίνει από το 1978. Πρέπει 
να το δούμε σοβαρά το θέμα αυτό και να δούμε εάν μπορεί να ενταχθεί σε 
κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ η αντικατάσταση του συγκεκριμένου αγωγού.  

- Το Υπουργείο Οικονομίας, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, υλοποιεί σημαντικά και 
καινοτόμα έργα, στα οποία, δυστυχώς, δεν περιλαμβάνεται το Δημοτικό 
Κολυμβητήριο. Θα ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα, όσον αφορά την 
ενεργειακή αναβάθμιση. 

 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Πραγματικά, το καινούργιο πρόγραμμα που μόνο με το ΑΜΚΑ μπορεί να γίνει 
η χορήγηση φαρμάκων ισχύει. Δυστυχώς όμως, ακόμα μέχρι και τη 
προηγούμενη βδομάδα, η συγκεκριμένη σελίδα, δεν ήταν σε πλήρη 
λειτουργία, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα. Στο Δημοτικό Φαρμακείο και 
Ιατρείο, γίνεται μια ενημέρωση ότι πλέον μπορούν να απευθυνθούν στο 
νοσοκομείο για τα φάρμακά τους.  
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- Για τα τροχαία, δυστυχώς, ο παράγων ανθρώπινο λάθος έχει την περισσότερη 
ευθύνη. Δεν νομίζω ότι είναι ευθύνη κάποιου άλλου εκτός των ιδίων και 
κυρίως της παιδείας που έχουμε για την οδική ασφάλεια. Συμφωνώ ότι κάτι 
πρέπει να γίνει, αλλά δυστυχώς είναι καθαρά ένα θέμα που νομίζω αφορά τον 
καθένα μας προσωπικά και κυρίως το σπίτι του καθενός και τη παιδεία και 
πως καταλαβαίνουμε την οδική ασφάλεια. 

 

ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

Στο θέμα των φαρμάκων είναι ενεργή η σελίδα του ΕΟΠΥΥ αλλά δεν υπάρχει 
συντονισμός μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και του Υπουργείου. 

 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Το Κολυμβητήριο ήταν ένα από τα πέντε πρότυπα έργα, τα οποία είχαν 
ενταχθεί, αλλά ποτέ δεν συνεχίστηκε με ευθύνη της Κυβέρνησης και του ΚΑΠΕ 
λόγω υποχρηματοδότησης. Έχουμε μία ενεργή προγραμματική σύμβαση με το 
ΚΑΠΕ, για τη μελέτη και αξιολόγηση της ενεργειακής αναβάθμισης και έχουμε 
ανοιχτή τη πόρτα, σε περίπτωση άμεσης χρηματοδότησης, να είμαστε από τους 
πρώτους Δήμους, οι οποίοι θα ενταχθούμε σε αυτή τη διαδικασία.  

 

ΚΑΡΒΕΛΗΣ 

Η έγκριση της μελέτης και των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων έχουμε τη 
διαβεβαίωση ότι θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Προχθές 
έγινε ολική ρήξη του αγωγού Φ600 και το αντιμετωπίσαμε σε τρεις ώρες. 

 

ΜΠΑΚΑΣ 

Ο αγωγός δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και προσπαθούμε πάντα να 
αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Να σας ενημερώσω επίσης ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 
προχωράει την κατασκευή και νέας δεξαμενής. Η δεξαμενή του Κάστρου είναι 
2.000 Μ3 και χρειάζεται νέα δεξαμενή, 8.000 Μ3, για να μπορέσουμε να 
ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στη πόλη. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Το Δημοτικό Φαρμακείο, πρέπει να καταργηθεί, κατόπιν συνεννόησης με τους 
φαρμακοποιούς, γιατί η ίδρυση και λειτουργία του συγκεκριμένου 
Φαρμακείου έχει γίνει με τον συγκεκριμένο Σύλλογο. Να αφήσουμε να 
εξελιχθούν τα κυβερνητικά μέτρα, τα οποία είναι θετικά για το φάρμακο και, 
μακάρι, να μην έχει λόγο ύπαρξης. 
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- Για τα τροχαία και την τροχαία πολιτική υπεύθυνη είναι η Αστυνομική 
Υπηρεσία. Όσον αφορά στη νέα είσοδο, που έχει όριο 50 χιλιόμετρα και 
γίνεται υπέρβαση αυτού του ορίου, παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος 
δρόμος δεν είναι στην ευθύνη του Δήμου, θα συνεννοηθούμε με την 
Περιφέρεια και θα τοποθετήσουμε μια ηλεκτρονική πινακίδα.  

- Τους απινιδωτές τους χειρίζονται γιατροί ή πιστοποιημένοι νοσηλευτές. Αυτά 
τα οποία υποτίθεται ότι γίνονται στα Γιάννενα, όπου μία εταιρεία δώρισε 
κάποιους απινιδωτές και ο Περιφερειάρχης τους διασκόρπισε στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα, είναι μια ιστορία επικίνδυνη και εκτός υγειονομικού 
πλαισίου. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι η αναβάθμιση και η σωστή 
λειτουργία του ΕΣΥ και η στελέχωση των Αγροτικών και Περιφερειακών 
Ιατρείων. Το Ιατρείο στο Δημοτικό Στάδιο είναι ανοιχτό με  τον  γιατρό  του 
ή τον νοσηλευτή του και όχι  από  κάποιον  που  έμαθε  και, επομένως, 
μπορεί να κάνει παρέμβαση σε ένα περιστατικό με ότι αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται. 

- Εμάς, μπορείτε να μας εγκαλέσετε αν δεν έχουμε μελέτες ή αν δεν 
υποβάλλουμε μελέτες. Δεν μπορείτε να μας εγκαλέσετε αν δεν ενταχθούν τα 
έργα. Μπορείτε να εγκαλέσετε τη Δημοτική Αρχή, αν δεν έχει έτοιμη τη 
μελέτη για τον μεγάλο αγωγό που θα έρθει από το Πήδημα, τη μελέτη για τη 
διασύνδεση των Πηγών του Αγίου Φλώρου με το Πήδημα ή αν δεν κάνει τη 
μελέτη σύντομα για τη νέα δεξαμενή στον Άγιο Ιωάννη τον Καρβούνη.  

- Για τα έργα αυτά αλλά και για το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης του 
Κολυμβητηρίου, σας παρακαλώ να κάνετε και τη παρέμβαση σας σε επίπεδο 
κυβερνητικό, ώστε να υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση. Οι ευθύνες οι 
δικές μας έχουν να κάνουν με τις μελέτες. Η ευθύνη της επιλογής των έργων 
ή της χρηματοδότησης των έργων δεν ανήκει στο Δήμο Καλαμάτας.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

- Για τα ατυχήματα δεν ευθύνεται μόνο η παιδεία των οδηγών, φταίνε και οι 
δρόμοι. Στο κάτω – κάτω τη παιδεία ποιος τη δίνει; Είχαμε ποτέ στα σχολεία 
μάθημα οδικής ασφάλειας;  

- Για το Κολυμβητήριο έχουμε συμφωνήσει με το ΚΑΠΕ, αλλά το θέμα είναι να 
πιέσουμε και λίγο ώστε να προχωρήσει η ενεργειακή αναβάθμιση.  

- Οι μελέτες για αναπλάσεις και για μικροέργα εγκρινόντουσαν, αλλά σοβαρά 
έργα, όπως είναι αυτό της ύδρευσης, της άρδευσης ή αντιπλημμυρικά, πάνε 
πάντα πίσω, γιατί δεν υπάρχει κέρδος για τον εργολάβο και για τους ιδιώτες.  
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ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 

- Δήμος της Καλαμάτας, δεν είναι μόνο η πόλη της Καλαμάτας, είναι και τα 
Δημοτικά Διαμερίσματα και σαν παράδειγμα φέρνω την Μ. Μαντίνεια, όπου 
υπάρχουν ορισμένοι δρόμοι, οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήματα, όπως, η 
Ανθέων, η Αριστοτέλους, η Σωκράτους και η κάθετη προς τη παραλιακή.  

- Το θέμα της νέας εισόδου περάστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Αποδόθηκαν 
ευθύνες σε νεαρούς, σε υπερβολικές ταχύτητες και έκλεισε. Εκεί υπάρχουν, 
διαπιστωμένα, εσφαλμένα γεωμετρικά στοιχεία του δρόμου. Συνεπώς, μέχρις 
ότου, όπως ζητούσαμε, να γίνει μια αυτοψία ειδικών συγκοινωνιολόγων, 
προκειμένου να ληφθούν ενδεδειγμένα μέτρα, θα έχουμε αυτά τα 
προβλήματα. Ωστόσο όμως, ο κ. Δήμαρχος παραδέχθηκε ότι θα ληφθούν 
μέτρα, αυτά που ζητούσαμε, με την τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων. 
Θα πρέπει όμως, οπωσδήποτε, το θέμα της νέας εισόδου να ’ρθει και ως θέμα 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Το Κολυμβητήριο δεν έχει κλείσει ποτέ, ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες, 
είχε ζεστό νερό και κάνουμε ότι είναι δυνατό, να είναι ευπρόσωπο και να 
στηρίζει την αθλούμενη νεολαία της πόλης. Προφανώς, το Κολυμβητήριο 
αυτό, πρέπει να καταργηθεί και ο συγκεκριμένος χώρος να γίνει Πλατεία. Δεν 
έχει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Όταν βρέθηκαν τα χρήματα για να το 
σκεπάσουμε, υπήρξε αντίδραση και σωστά αντέδρασαν οι πολίτες. Υπάρχει 
πρόβλεψη και στο Γενικό Πολεοδομικό υπάρχει χώρος για την κατασκευή του 
νέου Κολυμβητηρίου.  

- Τα χρήματα του ΕΣΠΑ, δεν είναι σε ένα τσουβαλάκι, που επιλέγεις μελέτη και 
παίρνεις χρήματα, είναι σε κωδικούς. Άλλοι είναι οι κωδικοί της ανάπλασης, 
άλλοι είναι οι κωδικοί της υδροδότησης, άλλοι είναι οι κωδικοί για διάφορα 
έργα. Δηλαδή, τι εννοείτε; Ότι επιλέγουμε έργα αναπλάσεων, επειδή οι 
εργολάβοι κερδίζουν και δεν επιλέγουμε έργα υδροδοτήσεων, γιατί δεν 
κερδίζουν; Νομίζω είναι πολύ απλοϊκή η συγκεκριμένη προσέγγιση.  

- Είναι σε εξέλιξη τρεις εργολαβίες ασφαλτοστρώσεων και αξιολογούνται οι 
ανάγκες από την Υπηρεσία. Υπάρχουν και δύο χωριστές εργολαβίες για 
ασφαλτοστρώσεις στην Περιφέρεια. Καταγράφεται αυτό για την Μ. Μαντίνεια 
και θα διαβιβαστεί στην Τεχνική Υπηρεσία.  

- Για τη νέα είσοδο θα υπάρξει μια συνεργασία με την Τροχαία και με την 
Περιφέρεια. Ο Δήμος προτίθεται, και θα ζητήσουμε άδεια για αυτό, να 
τοποθετήσουμε ένα ή δύο ηλεκτρονικά σήματα, τα οποία να προσδιορίζουν 
το όριο της ταχύτητας, μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε κάπως την 
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κατάσταση. Την οριστική λύση στο ζήτημα θα τη δώσει ο περιφερειακός 
δρόμος, σε μερικές εβδομάδες και ο δρόμος Καλαμάτα – Ριζόμυλος, που 
πρέπει να φύγει εκτός Ασπροχώματος. 

 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 

Για το θέμα της έλευσης προσφύγων στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας 
εάν έχετε κάποια πληροφόρηση; Εγώ, σπεύδω να δηλώσω, όπως είχα δηλώσει 
και παλαιότερα, πιστεύω στον ανθρωπισμό, πιστεύω στην κοινωνία των 
ανθρώπων και είμαι υπέρ στη φιλοξενία ανθρώπων όταν έχουν ανάγκη, όταν 
στερούνται πατρίδας ή οτιδήποτε. 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

Επειδή το θέμα της νέας εισόδου είναι πάρα πολύ σοβαρό και γίνονται πάρα 
πολλά ατυχήματα με τη διέλευση των αυτοκινήτων από το ένα ρεύμα στο 
άλλο, αν μπορούμε να βάλουμε μπάρες ή στηθαίο, στο συγκεκριμένο σημείο 
αυτό. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Η σωστή λύση, και θα συνεννοηθώ με την Περιφέρεια για αυτό, είναι  να μπει 
ένα υπερυψωμένο στηθαίο από αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται σε δρόμους 
με μεγάλη κυκλοφορία. Όχι μπάρα, γιατί η μπάρα έχει άλλους είδους 
προβλήματα. Μιλάω για υπερυψωμένο ρειθροκράσπεδο, με την κούρμπα. Στο 
δρόμο της νέας εισόδου ξεκινάει μια εργολαβία το Σεπτέμβριο από τη 
Περιφέρεια, η οποία έχει δύο αντικείμενα. Το πρώτο είναι η διαχείριση των 
ομβρίων σε ένα ικανοποιητικό μήκος και το δεύτερο είναι η ασφαλτόστρωση. 
Θα μιλήσω με την Περιφέρεια για να δούμε και αυτό το οποίο είπαμε, 
υπερυψωμένο ρειθροκράσπεδο με την κούρμπα. 

- Κανένας από μας δεν βλέπει την ανθρωπιστική διάσταση, το ανθρώπινο 
στοιχείο, την ανάγκη να βοηθηθούν και να υποστηριχθούν δυστυχισμένοι 
άνθρωποι. Όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να υποστηριχθεί με τρόπο 
ανθρώπινο. Να μείνουν σε καταλύματα. Το Σεπτέμβρη τα παιδιά τους πρέπει 
να μπορούν να πάνε σε σχολείο. Να έχουν ικανοποιητικές μερίδες φαγητού. 
Να έχουν υγειονομική περίθαλψη και να μην έχουμε τα φαινόμενα τα οποία 
σημειώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας, με διαμαρτυρίες 
εγκλωβισμένων ανθρώπων, ιδιαίτερα στα νησιά. Η διασπορά σε όλη τη χώρα 
πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή, να υπάρχουνε οι 
κατάλληλοι δημόσιοι χώροι, η υγειονομική περίθαλψη, τα σχολεία για να πάνε 
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τα παιδιά τους και η γενικότερη υποστήριξη αυτών των ανθρώπων. Αν το 
κράτος θεωρεί ότι υπάρχουν δημόσιες εκτάσεις κάπου και μπορεί και να 
υποστηρίξει αυτόν τον κόσμο, με τον τρόπο τον οποίο σας είπα, εγώ δεν θα 
είμαι αυτός που θα έχω την αντίρρηση για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά, 
καταυλισμούς με σκηνές, χωρίς πρόνοια για αυτά που είπα, δεν μπορεί να 
είναι αποδεκτά. 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Επειδή η Καλαμάτα έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα κι εμείς σαν πόλη 
κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, για να αποκτήσει η πόλη μας το 2021 
τη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δεν θα έπρεπε και δεν είναι μια 
ευκαιρία, τώρα που έρχεται πολύς κόσμος στη πόλη μας, να τους 
καλωσορίζουμε στην είσοδο της πόλης μας και να έχουμε μία μεγάλη πινακίδα 
ή μια μεγάλη καταχώρηση, που να λέμε ότι εμείς διεκδικούμε αυτό τον 
σκοπό; Να ξέρει και ο άλλος ότι έρχεται σε μία πόλη, η οποία διεκδικεί αυτό 
το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός. Επ’ ευκαιρία, εκφράζω μία ανησυχία για το 
πώς πηγαίνει γενικότερα η υποψηφιότητα η δική μας, σε σχέση με την 
Ελευσίνα η οποία δείχνει να έχει μια ιδιαίτερη δυναμική παρουσία και 
δραστηριότητα. Σε δικό μας σχόλιο υπήρξε απάντηση από τη πλευρά του 
Εκτελεστικού Διευθυντή κι άρχισε να τα ρίχνει στη Κυβέρνηση και να 
αναφέρει ότι είναι θέμα κομματικό. Το να βρίσκουμε δικαιολογίες πριν καλά, 
καλά, φτάσουμε στο τελικό στάδιο και όχι να δυναμώνουμε την 
υποψηφιότητά μας, δεν είναι καλό σημάδι.  

- Η πόλη μας είναι μία θερμομεσογειακή πόλη, στερείται χώρων πρασίνου και 
δεν έχει τους απαραίτητους χώρους, για να μπορέσει να δροσιστεί ο κόσμος. 
Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για δημιουργία τέτοιων χώρων;  

- Έχουμε μια σαφή εικόνα για το πότε θα γίνει η μεταφορά στο Νέο 
Δημαρχείο; Πέρα από τα γραφεία τα δικά σας, θα υπάρχουν ανάλογα γραφεία 
και στους δύο χώρους για τις μειοψηφίες; Θ αναβαθμιστούν τα γραφεία τα 
δικά μας και θα γίνουν και αυτά ευπρόσωπα; Θα πληρώσει ο καλαματιανός 
λαός τη λειτουργία δύο Δημαρχείων; 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Επικεφαλής της διεκδίκησης για τη Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι η Δημοτική 
Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι ευχαριστημένος από την 
αντικειμενικότητα και την αμεροληψία, η οποία υπήρξε στο πρώτο γύρο κι 
από πλευράς Κυβέρνησης κι από πλευράς Επιτροπής. Παλεύουμε να είμαστε 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να το 
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κάνουμε. Μπορούμε να διαφωνούμε σε ελάσσονα ζητήματα, αλλά, στο μείζον 
που είναι ο στόχος, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, ανεξάρτητα, από κόμματα, 
από ιδεολογίες, από προσωπικές προσεγγίσεις. Να κριθούμε από τη ποιότητα 
των ενεργειών, από τη προσπάθεια και από τη πληρότητα των θέσεων και 
των συγγραμμάτων τα οποία ήδη εκπονούνται. Είναι δύσκολος ο αγώνας, δεν 
είναι εύκολος. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ ασχολούμαι από το 2011. Η 
Επιτροπή αυτή είναι η  

- Ως Δήμαρχος υπερηφανεύομαι ότι έχουμε φυτέψει στην πόλη της Καλαμάτας 
χιλιάδες δέντρα. Μόνο φέτος τα δέντρα, τα οποία φυτέψαμε είναι πάνω από 
10.000, σε όλη την έκταση του Δήμου. Το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο θα έχουμε 
νέο κύμα φυτεύσεων και στη παραθαλάσσια ζώνη και στη συμπλήρωση της 
νέας εισόδου και σε άλλους δρόμους. Όσον αφορά στην πλατεία, αυτή έχει 
τριπλάσιο πράσινο από αυτό το οποίο είχε.  

- Το Δημαρχείο εδώ, επιπλώθηκε με έπιπλα της συλλογής του αειμνήστου 
Σάλμα, τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα στην Αθήνα. Στο νέο Δημαρχείο θα 
μεταφερθούν όλες οι Υπηρεσίες και ο Δήμαρχος, ο οποίος θα είναι με τις 
Υπηρεσίες του μαζί στο νέο Δημαρχείο. Κι επειδή εγώ δεν ήθελα κραυγές του 
τύπου, ξοδεύει τα χρήματα του δημοτικού προϋπολογισμού για να φτιάξει 
ξέρω εγώ το γραφείο του, παρακάλεσα ένα σημαντικό ευεργέτη της πόλης 
και δώρισε, προς το Δήμο Καλαμάτας και τον εκάστοτε Δήμαρχο Καλαμάτας, 
την επίπλωση του τρίτου ορόφου. Έχει αρχίσει η μεταφορά στο νέο 
Δημαρχείο. Έχουνε ήδη μεταφερθεί οι νέοι υπολογιστές και υπάρχει μία μικρή 
καθυστέρηση επειδή είχαμε καθυστέρηση με την εργολαβία 
ασφαλτοστρώσεων.  

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παραχωρήθηκε στην Εφορεία 
Αρχαιοτήτων το κτήριο Τσαγκλή, στην Τ. Κ. Άνθειας, για να κατασκευαστεί 
Μουσείο για τα ανασκαφικά ευρήματα της Αρχαίας Θουρίας. Ισχύει αυτή η 
απόφαση; Γνωρίζετε την εξέλιξη, που έχει εν τω μεταξύ μεσολαβήσει, σε σχέση 
με την παραχώρηση του κτηρίου του Ασύλου στην Άνθεια, στο Γαρδίκι, από 
την Ιερά Μητρόπολη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων, για να γίνει Μουσείο;  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Έχει υπογραφεί το χρησιδάνειο και έχει παραχωρηθεί το οίκημα Τσαγκλή, εν τω 
συνόλω του, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, πλην όμως, αντιμετωπίζουμε ένα 
πρόβλημα ότι στο κτήριο εκεί φυλάσσει το ΜΕΘ τα σκηνικά του. Δεν τα έχει 
ακόμα μετακινήσει, παρά το γεγονός ότι τους προτείναμε  να τους δώσουμε 
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ένα χώρο στη Θουκυδίδου, για να τα τοποθετήσουν. Είμαστε σε καλή γραμμή 
συνεννόησης και πάρα πολύ γρήγορα θα έχει τελειώσει το συγκεκριμένο θέμα. 
Προφανώς, σε κάθε σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όπως είναι τα Ελληνικά και 
η Αρχαία Θουρία, πρέπει να έχουμε και το αντίστοιχο Μουσείο. Ο Δήμος 
Καλαμάτας στηρίζει και χρηματοδοτεί την ανασκαφή. Δεν γνωρίζω τι έχει γίνει 
με τον Σεβασμιότατο, μπορώ να μάθω όμως, δεν είναι δύσκολο. 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

- Όσον αφορά τον περιμετρικό της Καλαμάτας, ένα από τα πιο σημαντικά 
αναπτυξιακά έργα του Δήμου μας που οραματίστηκε και θεμελίωσε η 
Δημοτική Αρχή του Γιώργου του Κουτσούλη και το δέχτηκε η τότε 
Κυβέρνηση, στη σύμβαση παραχώρησης αναφέρεται ότι στην επαρχιακή οδό 
από Θουρία μέχρι Άνθεια και μέχρι Μικρομάνη πρέπει να γίνει αποκατάσταση 
του οδοστρώματος.  Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. 
Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος αυτός ανήκει στη Περιφέρεια, όμως πρέπει να 
πάρετε μια πρωτοβουλία, ώστε άμεσα να γίνει αποκατάσταση του 
οδοστρώματος.  

- Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθαρισμό της 
αυτοφυούς βλάστησης σε ιδιωτικά και σε δημόσια οικόπεδα του Δήμου και σε 
κοινόχρηστους χώρους. Πρέπει άμεσα ο Δήμος να πάρει πρωτοβουλίες να 
καθαριστούν οι συγκεκριμένοι χώροι.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Το έργο γίνεται με χρήματα του ελληνικού λαού. Τουλάχιστον, ας το λέμε 
αυτό συχνά – πυκνά, γιατί, κάποιοι παρουσιάζονται, λες και το έκαναν από τα 
χρήματα του πατέρα τους και απ’ την τσέπη τους. Για τον περιμετρικό 
δακτύλιο,  το μεγαλύτερο έργο από την απελευθέρωση της πόλης, που έχει 
κοστίσει πάνω από 200.000.000,00 € 230.000.000,00 €, έχουν συνεισφορά 
όλες οι Κυβερνήσεις. Υπάρχει κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι αυτό που 
προβλέπεται στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η ανακατασκευή του 
δρόμου Θουρία – Γαρδίκι και βεβαίως η αποκατάσταση των οδοστρωμάτων, 
μεταξύ των οποίων και ο δρόμος προς τα συνεργεία, θα υπάρξει με την 
ολοκλήρωση του έργου.  

- Για την αυτοφυή βλάστηση, γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από το 
Δήμο, με το μισό προσωπικό απ’ ότι είχαμε στο παρελθόν, και από δύο 
εργολαβίες, και από τους πυροφύλακες οι οποίοι δουλεύουν σε όλα τα χωριά. 
Όταν έχουμε μία περίπτωση, να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο να πούμε ότι εκεί 
πέρα υπάρχει πρόβλημα και αν δεν υπάρξει ανταπόκριση τότε να τα πούμε. 
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Στη συνέχεια το Σώμα αποδέχεται να προταθούν τα υπ’ αριθμ. 10, 12 & 13 
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να συζητηθούν μετά τη συζήτηση του υπ’ 
αριθμ. 1 θέματος, λόγω και της παρουσίας υπηρεσιακών παραγόντων. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

355 1.  Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή ανοικτού 
θεάτρου Καλαμάτας» και υποβολή πρότασης στο Ε.Π. 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται η 
υπ’ αριθμ. 87/2016 μελέτη, προϋπολογισμού 998.000,00 €, με ΦΠΑ και η 
υποβολή σχετικής πρότασης στο ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ 
αριθ. 60/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 

356 10. Τροποποίηση στο Ο.Τ. 1183 του Ρυμοτομικού Σχεδίου 
Καλαμάτας για τη χωροθέτηση ¨Ανοικτού Θεάτρου¨. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η 
τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 61/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την 
πρόταση του Τμήματος Τοπογραφικών - Πολεοδομικών Εφαρμογών & 
Χωροταξίας της Διεύθυνσης  Πολεοδομίας. 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   14/2016 – Πέμπτη  11/8/2016 - 8 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 11 από 17 

357 12. Έγκριση μελετών για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση 
αστικών  στερεών αποβλήτων Δήμου Καλαμάτας (Δράσεις 
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων)».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  εγκρίνονται οι μελέτες 
των παρακάτω υποέργων του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών 
στερεών αποβλήτων Δήμου Καλαμάτας (δράσεις Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων)», σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου 
Αθανασίου 

1. Ενίσχυση και επέκταση δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης, 
προϋπολογισμού 17.360,00 €, με ΦΠΑ. 

2. Επέκταση προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, προϋπολογισμού 
88.660,00 €, με ΦΠΑ. 

3. Εγκατάσταση επιτόπιων ξηραντών οργανικών αποβλήτων, προϋπολογισμού 
517.111,00 €, με ΦΠΑ. 

4. Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής οργανικών αστικών αποβλήτων, 
προϋπολογισμού 513.112,00 €, με ΦΠΑ. 

5. Δημιουργία μονάδας δημοτικής κομποστοποίησης, συμπληρωματικής προς 
τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (Μέρος Ι Έργα Υποδομών), προϋπολογισμού 
1.290.322,58 €, με ΦΠΑ.  

6. Δημιουργία μονάδας δημοτικής κομποστοποίησης, συμπληρωματικής προς 
τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (Μέρος ΙΙ, Εξοπλισμός), προϋπολογισμού 
1.978.916,00 €, με ΦΠΑ. 

7. Εγκατάσταση πράσινων σημείων, προϋπολογισμού 378.088,43 €, με ΦΠΑ. 

8. Πρόγραμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για την ορθή 
χρήση του συστήματος χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων και των 
πράσινων σημείων, προϋπολογισμού 52.160,60 €, με ΦΠΑ.  

358 13. Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 14.6Ι.26-
27.1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών  στερεών αποβλήτων 
Δήμου Καλαμάτας (Δράσεις Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων)».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  εγκρίνεται η υποβολή 
πρότασης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   14/2016 – Πέμπτη  11/8/2016 - 8 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 12 από 17 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

359 2.  Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 2/2013 μελέτης του 
έργου «Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου Χορού 
Καλαμάτας» ως προς τους ιστούς και τα φωτιστικά 
σώματα που θα τοποθετηθούν στο έργο.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η τροποποίηση της μελέτης, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

360 3.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών  του έργου 
«Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου Χορού Καλαμάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση  προθεσμίας  μέχρι  29/8/2016, 
σύμφωνα με την εισήγηση Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

361 4.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών 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 της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 30/9/2016, σύμφωνα 
με την εισήγηση Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

362 5.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 31/10/2016, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

363 6.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον 
αποστραγγιστικό χάνδακα ¨ΡΙΝΑ¨ Δ.Ε. Άριος». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 31/10/2016, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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364 7.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Ασφαλτοστρώσεις Καλαμάτας 2015» .  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

365 8.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Επισκευή λιθοδομών ημιυπόγειων κάδων 
απορριμμάτων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης 
Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

366 9.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Επισκευή στέγης και κατασκευή W.C. πρώην Δημ. 
Σχολείου Καρβελίου».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

367 11. Παραχώρηση με μίσθωση αποκλειστικής θέσης 
στάθμευσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση µε μίσθωση μιας θέσης στάθμευσης για 
επαγγελματική χρήση, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος, επί της οδού 
Μακεδονίας 16, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 
63/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

369 14.  Διοργάνωση της 1ης Γιορτής Νυχτερινής Κολύμβησης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,  ΚΑΤΑ 
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η διοργάνωση της 
1ης Γιορτής Νυχτερινής Κολύμβησης, που θα πραγματοποιηθεί από 9.00 μ.μ. 
της 12/8/2016 μέχρι 02.00 π.μ. της 13/8/2016 και η διάθεση πίστωσης μέχρι 
του ποσού των 6.000,00 €, για την κάλυψη των εξόδων αυτής, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τομέα Τουρισμού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 
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370 15.  Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικών αδειών λαϊκών 
αγορών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών 
αγορών των Λυκούση Παναγιώτη και Μπατζαλή Ελευθερίας, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

371 16.  Χορήγηση – ανανέωση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών 
στον Γεωργόπουλο Σπυρίδωνα, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ– ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

372 17.  Έγκριση παράτασης διάρκειας σύμβασης της παροχής 
υπηρεσιών «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου 
νέου Δημαρχείου». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η παράταση της σύμβασης μέχρι 30/9/2016, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

373 18.  Έγκριση συνομολόγησης δανείου από το Τ.Π.& Δανείων με 
αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση έργων (το ποσό 
εκπτώσεων προηγούμενου δανείου).   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η συνομολόγηση δανείου ύψους 2.989.992,32 € 
(υπόλοιπο από εκπτώσεις έργων προηγούμενου δανείου),  για την εκτέλεση 
των έργων 1) Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού τμημάτων οδού 
Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος, 900.000,00 €, 2) Ολοκλήρωση διαμόρφωσης 
τμημ. οδού Αρτέμιδος (β φάση), 850.000,00 €, 3) Έργα προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ,  119.992,32 €,  4)  Κατασκευή  γηπέδου στην Τ.Κ. Λεΐκων,  620.000,00 
€ και 5) Βελτίωση οδοποιίας για  την  πρόσβαση  στις  βιομηχανικές  μονάδες 
και σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας, 
500.000,00 €, όπως εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 
300/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. 
Μπούχαλη Δημητρίου. 
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374 19.  Επί του πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αναλωσίμων και λογισμικών, για 
τον εξοπλισμό του συστήματος πάρκινγκ.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και απορρίπτεται η παραλαβή του 
εξοπλισμού και κηρύσσεται έκπτωτη η ανάδοχη εταιρεία «AMCO 
Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.Β.Ε.», αποκλείεται η 
συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς του Δήμου για ένα έτος και  
εγκρίνεται η κατάπτωση μέρους της εγγυητικής (1.000,00 €) υπέρ του Δήμου, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου.  

375 20.  Έγκριση νέας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης για την παροχή 
ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση στον οικίσκο του 
Γραφείου Τουριστικής Υποστήριξης στην παραλία της Καλαμάτας, σύμφωνα με 
την εισήγηση Τμήματος Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής της Διεύθυνσης 
Διοικητικών. 

376 21.  Λύση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου όπου στεγαζόταν το 
11ο Νηπιαγωγείο Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η λύση της σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών.   

377 22.  Καθορισμός τέλους διαφημίσεων που προβάλλονται στα 
λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζονται τα τέλη διαφημίσεων που προβάλλονται τόσο στον 
εσωτερικό χώρο όσο και στην εξωτερική επιφάνεια των λεωφορείων, στο ποσό 
των 150,00 € ετησίως, ανεξάρτητα από τα τετραγωνικά μέτρα που 
χρησιμοποιούν, όπως εισηγήθηκαν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 
64/2016 απόφασή της και η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 298/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη 
Δημητρίου. 

378 23.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ΚΑΤΑ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ 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 2016, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 299/2016 απόφασή 
της, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 
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379 24.  Επιστροφή ποσών σε δημότες.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 

380 25.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 

i. η επικαιροποίηση των υπ’ αριθμ. 311 & 347/2016 αποφάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

ii. η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 

1. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ ¨Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ¨», με το 
ποσό 400,00 €, για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

2. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με το ποσό 800,00 €, για τη 
διοργάνωση εθιμοτυπικών ιππικών αγώνων. 

3. «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ», με το ποσό των 500,00 €, για τη 
διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

Η. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

381 26.  Τήρηση διαδικασιών κατάρτισης  του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος 2015 – 2019 του Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκθεση του κ. Δημάρχου περί τήρησης της 
διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Καλαμάτας, 
2015 – 2019. 

382 27.  Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας Καλαμάτας 
στο Δήμο Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2016 – 2017.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρακτική άσκηση των ειδικοτήτων «Τεχνιτών 
Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων», «Τεχνικών Ηλεκτρολογικών 
Εργασιών», «Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονική Τοπίου» και 
«Τεχνικών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών», σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

383 28.  Απόσυρση – καταστροφή πεπαλαιωμένου μηχανογραφικού 
εξοπλισμού Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απόσυρση – καταστροφή πεπαλαιωμένου 
μηχανογραφικού εξοπλισμού, όπως αυτό καταγράφεται από την ορισθείσα για 
το σκοπό αυτό επιτροπή. 

384 29.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η συγκρότηση των επιτροπών 1) Προσωρινής   
Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τμήματος παραλιακής ζώνης Καλαμάτας 
(πλατείας Ανάστασης)», (δαπάνης 420.489,74 €  με ΦΠΑ), 2)  Προσωρινής και 
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Οριστικής παραλαβής του έργου «Επίστρωση με κυβόλιθους κεντρικού δρόμου 
Θουρίας», (δαπάνης 85.595,41 €), 3) Οριστικής  Παραλαβής του έργου 
«Ασφαλτοστρώσεις κεντρικής οδού Άνω Αρφαρών», (δαπάνης  11.010,89 € με 
ΦΠΑ), 4) Οριστικής  Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από 
πλημμύρες Δ.Ε. Αρφαρών», (δαπάνης 25.080,56 € με ΦΠΑ) και 5) Οριστικής  
Παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή Στέγης 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Καλαμάτας», (δαπάνης 106.607,16 € με ΦΠΑ), αποτελούμενες από ένα 
δημοτικό σύμβουλο και τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι 
αναδείχθηκαν ύστερα από κληρώσεις που διενήργησαν η Διεύθυνση 
Διοικητικών, ως αρμόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραμματειακά το Δημοτικό 
Συμβούλιο και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αντίστοιχα. 

385 30.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου στις 2/8/2016 στην 
Αθήνα (Δ.Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ) και στην Τρίπολη (ΦΟΔΣΑ). 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

386 31.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27/2016 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού 
προσώπου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 27/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

Καλαμάτα  12 Αυγούστου 2016  
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