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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 5ης/2016 

Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016,  08:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Οικονομάκου Μαρία 10. Γυφτέας Ηλίας  29. Μπούχαλης Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 11. Δημητρούλιας Γεώργιος 20. Λιάππα Χρυσή 30. Μπρεδήμας Θεόδωρος 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Βαρελάς Αριστείδης (ΝΕΔΟΥΣΑΣ)  

 12. Δημόπουλος Δημήτριος 21. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος 31. Νιάρχος Αναστάσιος  2. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ)   

3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 22. Μαρινάκης Σαράντος 32. Ντίντα Παναγιώτα ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 3. Μάλαμας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 

4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 23. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 33. Οικονομάκος Δημήτριος ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  

5. Βγενής Χαράλαμπος 15. Καμβυσίδης Ιωάννης 24. Μπάκας Ιωάννης  1. Πολίτης Βασίλειος (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ)  

 16. Κανγτζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 25. Μπασακίδης Νικόλαος 34. Σταματόπουλος Ευστάθιος   

6. Βεργόπουλος Δημήτριος 17. Καραγιάννης Ανδρέας 
26. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
35. Φάβας Γεώργιος 

 
 

7. Βουτσής Γεώργιος 18. Καρατζέας Παναγιώτης 27. Μπεχράκης Σταμάτης 36. Φαββατάς Δημήτριος   

8. Γεωργακίλας Κων/νος 19. Καρβέλης Γεώργιος 28. Μπουζιάνης Παύλος    

9. 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ συνεχάρη τους συντελεστές για την 
πρόκριση της Καλαμάτας στον επόμενο γύρο επιλογής για την Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021, ενώ σχετικές τοποθετήσεις έγιναν και από 
τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, στο τέλος των οποίων η 
Πρόεδρος ανάγνωσε και σχετική επιστολή του απουσιάζοντος κ. Αλούπη. 

 

Ακολούθως η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ενημέρωσε το Σώμα ότι έχουν κατατεθεί τα 
παρακάτω ψηφίσματα, τα οποία θα συζητηθούν στο τέλος της συνεδρίασης, 
μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

05 
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- Για την απότιση φόρου τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς 
κατακτητές στις Βίγλες Μεγαλόπολης. (κατατέθηκε από τη δημοτική 
παράταξη ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨). 

- Για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα των 
σχολείων και την οριστική λύση του προβλήματος με τη μονιμοποίηση αυτών 
(κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨). 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του κ. Φάβα και του κ. 
Μάκαρη, με τη συμμετοχή της Προέδρου και άλλων Μελών του Σώματος, με 
αφορμή την αναφορά του κ. Φάβα στα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια και 
μετά τη τέλεση του μνημοσύνου για τους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς 
και ειδικότερα την αναφορά του στη συμπεριφορά του κ. Μπεχράκη, επί της 
οποίας αντέδρασε έντονα ο κ. Μάκαρης τονίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να 
γίνεται αναφορά σε Δημοτικό Σύμβουλο που απουσιάζει. 

 

Ακολούθως από Μέλη του Σώματος τίθενται διάφορα θέματα και ερωτήματα 
και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις. 

  

ΜΑΚΑΡΗΣ 

- Τελευταία παρατηρείται αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, όπως προκύπτει 
από στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Αυτό πρέπει όλους να μας 
κινητοποιήσει και ειδικά το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν θα πρέπει να 
μένει απαθές μπροστά σε αυτό το μείζον ζήτημα. Επανέρχομαι στη πρόταση 
που είχαμε καταθέσει για την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας οδικής 
ασφάλειας, τη σύσταση μιας Δημοτικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, την άμεση επαναλειτουργία 
του Δημοτικού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Καλαμάτας, το οποίο 
παραμένει κλειστό με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Επίσης, η Τροχαία να 
κάνει καλύτερη διαχείριση της αστικής κυκλοφορίας με σωστή αστυνόμευση 
για μείωση της ταχύτητας, χρήση μοντέλων τεχνολογιών, όπως κάμερες 
κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε δύσκολα σημεία. Θα πρέπει λοιπόν να εκπονηθεί 
ένα σχέδιο δράσης οδικής ασφάλειας, μαζί με μία νέα κυκλοφοριακή μελέτη.  

- Με το νέο ΕΣΠΑ υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 
τοπικής ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να διεκδικήσει ο Δήμος Καλαμάτας, με 
πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, για το Ταΰγετο. Προτίθεται ο Δήμος 
Καλαμάτας, όπως άλλοι Δήμοι που έχουν πρωτοστατήσει σε ανάλογα 
προγράμματα, να προχωρήσει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για το Ταΰγετο; 
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ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Για για τη κυκλοφοριακή μελέτη ο Δήμαρχος το έχει απαντήσει αυτό και είπε 
ότι μέσα στο 2016 θα κάνουμε διαγωνισμό για κυκλοφοριακή μελέτη. Για την 
Επιτροπή Ασφάλειας Κυκλοφοριακής στο Δήμο δεν είμαι αρμόδιος να 
απαντήσω, νομίζω ότι μπορείτε να βάλετε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το 
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί. Ο Δήμος φροντίζει για την οδική ασφάλεια, 
μέχρι εκεί που είναι η αρμοδιότητα του και κάνει το μέγιστο δυνατό με τις 
δυνατότητες που έχει. Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής δεν λειτουργεί διότι 
δεν υπάρχουν υπάλληλοι στο Δήμο που να έχουν τα απαραίτητα στοιχεία, δεν 
είναι πιστοποιημένοι, να μπορέσουν να το λειτουργήσουν.  

 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Δήμος Καλαμάτας γνωρίζει αυτό το πρόγραμμα, όχι τώρα, εδώ και καιρό, δεν 
είναι πρόσκληση ακριβώς και ετοιμάζεται να κάνει αντίστοιχες προτάσεις, να 
έρθει σε συνεννόηση με τα τοπικά διαμερίσματα για αυτή τη διαδικασία.  

 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 

- Υπάρχει σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οδό Κρήτης, που αφορά τις 
σχολικές μονάδες της περιοχής. Υπάρχει αίτημα του Διευθυντή σχολείου για 
να γίνει μία ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω της τροχαίας. 

- Υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει ένα ετοιμόρροπο σπίτι στο κέντρο της 
Αρτεμισίας. Είναι σε γνώση σας και έχουν ληφθεί απαραίτητα μέτρα; 

- Υπάρχει καμιά πληροφορία για την ίδρυση ενός κέντρου για τη μεταφορά 
προσφύγων στη πόλη της Καλαμάτας;  

  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

- Υπήρχε ένα ακίνητο το οποίο είχε πρόβλημα και πριν κανένα τρίμηνο περίπου,  
κατεδαφίστηκε και απομακρύνθηκαν και τα μπάζα από το χώρο αυτό. Δεν 
ξέρω αν πρόκειται για το ίδιο. Εάν είναι άλλο βεβαίως και θα παρέμβουμε 
μόλις τεθεί στη διάθεση της Υπηρεσίας ως αίτημα.  

- Για το κυκλοφοριακό της Κρήτης, το 10ο διαθέτει σχολικό τροχονόμο και στο 
σημείο υπάρχει η σήμανση αυτή που προβλέπεται σύμφωνα με το κώδικα.  

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Έχουνε ληφθεί έξτρα μέτρα, μετά από αιτήματα του Διευθυντή του σχολείου, 
τοποθετήθηκαν μπάρες στο πεζοδρόμιο, να μην είναι εύκολη κατευθείαν η 
έξοδος των μαθητών στο δρόμο, έχουν μπει διαβάσεις στα δύο άκρα του 
σχολείου και υπάρχει σχολική τροχονόμος.  
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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο ή καμία πρόθεση της Κυβέρνησης να 
εγκατασταθούν στη περιοχή μας κέντρα προσφύγων.  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Ποια η θέση σας σχετικά με τη δημιουργία Hotspot στο Δήμο Καλαμάτας, 
καθ’ ότι έχει έντονα ακουστεί το όνομα της Καλαμάτας στη λειτουργία 
τέτοιου είδους, κέντρου συγκέντρωσης; Επίσης, έχουμε κάνει κάτι όσον 
αφορά την αλληλεγγύη σε αυτούς τους ανθρώπους, που είναι κυριολεκτικά 
στους δρόμους, στις πλατείες και έχουν ανάγκη βοήθειας; 

- Πώς προβλέπεται να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή το ζήτημα των νέων 
τεχνικών έργων και παρεμβάσεων στη κεντρική παραλιακή οδό Ναυαρίνου, 
καθ’ ότι ύστερα και από το τελευταίο τραγικό δυστύχημα, το δεύτερο μέσα 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αμφισβητούνται έντονα η τεχνική αρτιότητα 
των παρεμβάσεων από άποψη τουλάχιστον οδικής ασφάλειας πεζών και 
τροχοφόρων; Θα υπάρξει από τη πλευρά σας κ. Δήμαρχε, από τη Τεχνική 
Υπηρεσία, επανεξέταση της τεχνικής παρέμβασης στο συγκεκριμένο σημείο ή 
τη θεωρείτε άρτια και συμβατή με όσα προβλέπονται;  

- Πρόσφατα διαβάσαμε και γνωρίζουμε ότι το υπεραστικό ΚΤΕΛ κατάργησε 
δρομολόγια στη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, με το αιτιολογικό ότι κάποιοι 
πετροβολούσαν τα λεωφορεία. Όμως, τα δρομολόγια αυτά είναι σημαντικά 
για τη περιοχή ειδικά αυτές τις ημέρες ξέρουμε ότι υπάρχουν μαθητές, 
υπάρχουν άνθρωποι που πρέπει να γυρίσουν στα σπίτια τους ή να πάνε σε 
κάποιες υποχρεώσεις που έχουν. Θα μπορέσουμε να κάνουμε μία συνεννόηση 
ώστε τα δρομολόγια να επανέλθουν σε εύλογο χρονικό διάστημα; Αποτελεί 
δικαιολογία ότι κάποιοι πετούσαν πέτρες ώστε να σταματήσουν αυτά τα 
δρομολόγια;  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Αύριο το μεσημέρι γίνεται σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή 
τεσσάρων Υπουργών και τη συμμετοχή είκοσι έξι Δημάρχων. Αύριο θα λήξει 
το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

- Με τους μετανάστες η χώρα βιώνει μία τραγική κατάσταση. Αυτές οι σκηνές 
που βλέπουμε κάθε μέρα δεν τιμά κανένα. Επειδή λένε διάφορα και για τη 
περιοχή μας, στη Πελοπόννησο το μόνο Hotspot το οποίο υπάρχει είναι στη 
Κόρινθο. Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει ειδοποιηθεί, ούτε έχει ζητηθεί η άποψή 
του από κανέναν. Εμείς ως Δήμος έχουμε κάνει ότι μπορούμε και θα κάνουμε 
και στο μέλλον,  στέλνοντας κυρίως φάρμακα. 
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- Ο Δήμος Καλαμάτας θεσμικά δεν έχει κανένα ρόλο όσον αφορά τα 
δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ. Αυτό ρυθμίζεται από το νόμο. Το 
δρομολόγιο δεν το έκοψε ούτε ο  Νίκας, ούτε ο Περιφερειάρχης. Όταν  έχεις 
ένα όχημα, ίσως και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, στο δρόμο και ξαφνικά 
βγαίνουν κάποιοι και το πετροβολούν, κάποιος πρέπει να κάνει 
περιφρούρηση. Ξέρω ότι έχει επιληφθεί του θέματος και η Αστυνομία και ο 
Εισαγγελέας. Γίνεται μία έρευνα, θεωρώ ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί, αλλά 
υπάρχει θέμα, για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μένω μόνο 
στο περιουσιακό στοιχείο, το τι μπορεί να συμβεί.  

- Αυτά τα οποία θέσατε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε οποιαδήποτε 
αρχή, ας πούμε δικαστική, εναντίον του Δήμου, εναντίον των υπαλλήλων οι 
οποίοι προσυπέγραψαν τις σχετικές μελέτες και τις σχετικές εγκρίσεις. 
Υπενθυμίζω ότι αυτά τα δύο για να γίνουν, έχουν μία μελέτη η οποία 
συντάσσεται από ειδικούς μηχανικούς, ελέγχθηκε από υπερκείμενες αρχές, 
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε συνολικά από εμένα, δημοπρατήθηκε και 
εκτελέστηκε ως έργο, καθ’ όλα άρτιο.   

- Το στυλ το οποίο έχει η Ανάσταση θα επεκταθεί σε ολόκληρη την οδό 
Ναυαρίνου. Υπάρχει συμφωνία με τη Περιφέρεια, η οποία εκφράστηκε και 
εδώ διά του Περιφερειάρχη, ότι θα υπάρχει μια χρηματοδότηση της τάξεως 
των 10.000.000,00 €. Προετοιμαζόμαστε μελετητικά ώστε να διαστρωθεί με 
κυβόλιθο ο συγκεκριμένος δρόμος και να μειωθεί το εύρος του. Όπου 
μειώνεται το εύρος των δρόμων και αυξάνεται το εύρος των πεζοδρομίων, 
αυτό είναι υπέρ της ζωής των πόλεων.  

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 

- Οι καταστηματάρχες διαφωνούν με αυτή την ανάπλαση που σκοπεύετε να 
κάνετε στην 23ης Μαρτίου, όπου αλλάζει χρήση και από δρόμο διέλευσης και 
κυρίως στάθμευσης μικραίνει το οδόστρωμα και μεγαλώνει το πεζοδρόμιο. 

- Υπάρχουν ή θα υπάρξουν επίσημα στοιχεία οικονομικής φύσεως από το Δήμο 
Καλαμάτας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και τον Εμπορικό Σύλλογο για 
τα κέρδη που απέφερε η «Κόκκινη Νύχτα»;  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Κανένας καταστηματάρχης δεν μπορεί να επιβάλει τις απόψεις του για 
συγκεκριμένα πράγματα, ούτε η Δημοτική Αρχή. Η 23ης Μαρτίου είναι ένας 
δρόμος μνήμης, το κύριο σημείο ιστορίας της πόλης και το ιστορικό μας 
κέντρο.  Θέλουμε λοιπόν πολλές προτάσεις για την 23ης Μαρτίου, γιατί δεν 
είναι εικόνα αυτή που έχει και οι προτάσεις αυτές θα έρθουν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο να τις συζητήσουμε, όπου και οι επαγγελματίες θα πούνε τις 
απόψεις τους. 
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- Σε εποχές μεγάλης οικονομικής κρίσης, μη κοιτάμε κατά το Θεό, να κάνουμε 
ότι είναι δυνατόν από μόνοι μας. Η στόχευση της Δημοτικής Αρχής είναι να 
κάνει τη Καλαμάτα ένα κέντρο ψυχαγωγίας, ένα κέντρο διασκέδασης, ένα 
κέντρο οικονομικών δραστηριοτήτων κι όλα αυτά τα οποία γίνονται 
υπηρετούν αυτό το σκοπό. Στη «Κόκκινη Νύχτα» η Καλαμάτα γέμισε κόσμο 
και χάρηκα το γεγονός ότι μαγαζιά δούλεψαν και είδα ανθρώπους να 
χαμογελούν και να ξεχνιούνται.  

 

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ 

- Στο 7ο Νηπιαγωγείο υπήρχε μία παιδική χαρά η οποία ξηλώθηκε και σήμερα 
δεν έχει τίποτα. Η προϊσταμένη έχει κάνει αίτημα προς τη Γεωτεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου και ζητάει τη τοποθέτηση μιας παιδικής χαράς και 
τραπεζοκαθισμάτων κάτω από τη σκιά των δέντρων. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται 
η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος;  

- Στον Άγιο Φλώρο υπάρχει ένας περιφερειακός δρόμος που χρησιμοποιούν 
όλοι οι κάτοικοι και πηγαίνουν στα κτήματά τους, ο οποίος είναι σε άσχημη 
κατάσταση και το λιγοστό τσιμέντο που μπόρεσε ο Δήμος να προμηθεύσει τη 
περιοχή, για να στρωθεί έστω και κατά λίγο αυτός ο δρόμος, έπεσε στην 
είσοδο ενός κτήματος του Προέδρου και ο υπόλοιπος δρόμος είναι χάλια.  

- Όταν έγινε η ανάπλαση του χώρου των πηγών  Παμίσου τοποθετήθηκαν οι 
ξύλινες εξέδρες, οι οποίες δεν συντηρήθηκαν, σάπισαν τα υποστυλώματα από 
κάτω και σήμερα ξηλώνονται τα αδιάβροχα σανίδια και μάλιστα είδα ότι αυτά 
τα ξήλωνε ένας αθίγγανος.  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Οι παιδικές χαρές πρέπει να πιστοποιούνται όλες και όποια δεν μπορεί να 
πιστοποιηθεί την ξηλώνουμε. Έχουμε μία εργολαβία σε εξέλιξη, οπότε θα 
δώσουμε παιχνίδια και στο Νηπιαγωγείο αυτό και σε άλλα Νηπιαγωγεία. Τα 
παιδάκια στα σχολεία είναι ζήτημα προτεραιότητας και θα το φροντίσουμε. 

- Στον Άγιο Φλώρο είναι ένα έργο το οποίο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Επέπεσαν 
και πληθυσμιακές ομάδες προστατευόμενες, οι οποίες ρήμαξαν το σύμπαν. 
Για τις εξέδρες, ενώ η πρόταση ήταν να τις ξηλώσουμε γιατί έχουν σαπίσει, 
προσλάβαμε κάποιους ξυλουργούς με τα πενθήμερα, ξηλώσαμε το πάτωμα 
ώστε να δούμε σε ποια κατάσταση είναι τα υποστυλώματα. Διαπιστώθηκε ότι 
τα υποστυλώματα είναι σε καλή κατάσταση και πάρα πολύ γρήγορα θα έχει 
γίνει αποκατάσταση των σανίδων. 

- Από το πρόγραμμα των 80.000,00 € των ασφαλτοστρώσεων, θα 
ασφαλτοστρώσουμε και το δρόμο ο οποίος διασυνδέει τον Άγιο Φλώρο με το 
Πήδημα, ώστε να μπορείτε να κάνετε και τις δραστηριότητες σας.  
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- Για τον Άγιο Φλώρο και το Πήδημα θα εκδοθεί σύντομα ένα φυλλάδιο το 
οποίο θα το στείλουμε σε όλα τα Νηπιαγωγεία, σε όλα τα Δημοτικά και σε όλα 
τα Γυμνάσια, αφού θα έχουμε πλήρως αποκαταστήσει τους χώρους, ώστε να 
βελτιώσουμε την επισκεψιμότητα σε αυτές τις δύο περιοχές.   

- Εγώ είμαι πάρα πολύ προσεκτικός όταν αναφέρομαι σε συναδέλφους. Αυτή 
ήταν μία παλιά πρακτική, «πήρε ο Πρόεδρος τα τσιμέντα και τα έριξε στο 
χωράφι του». Για να πέσει τσιμέντο σε ένα χωριό, κάνει αίτημα ο Πρόεδρος, 
αποτυπώνεται ο δρόμος πάνω στο χάρτη και στη συνέχεια δίνουμε τα 
τσιμέντα, με τις δυνατότητες που έχουμε. Επειδή γίνεται επίσημη καταγγελία 
στο Δημοτικό Συμβούλιο κι επειδή εγώ έστειλα την Υπηρεσία και μου είπαν 
ότι δεν συμβαίνει κάτι, θα στείλω το συντομότερο δυνατό τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών να μου απαντήσει εγγράφως για το τι συμβαίνει.  

  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

Στη Χρυσ. Παγώνη υπήρχαν πινακίδες μονά - ζυγά, όμως δεν τις τηρούσε 
κανείς και δεν έγραφαν τον κόσμο. Το τελευταίο διάστημα γράφονται τα 
αυτοκίνητα καθημερινά. Πρέπει να τους ενημερώσουμε, γιατί, ενώ δεν υπήρχε 
κανένα πρόβλημα, ξαφνικά γράφουμε τον κόσμο καθημερινά. 

   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Θα ετοιμάσουμε μελέτη για τη πεζοδρόμηση της Ιατροπούλου με σκοπό τη 
διασύνδεση της κεντρικής Πλατείας με τη Πλατεία Μεγάρου Χορού. Εάν 
υπάρχει κάποιο ζήτημα με τη Χρυσ. Παγώνη, η οποία τέμνει την 
Ιατροπούλου, αυτό πρέπει να το δούμε τότε. Ο νόμος είναι νόμος, τα μονά 
ζυγά ισχύουν κάθε μήνα και εναλλάσσονται και δεν μπορούμε να πούμε ότι 
τις τάδε ώρες δεν ισχύει.  

 

Στη συνέχεια το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθούν τα παρακάτω εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέματα. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

077  Έγκριση παράτασης προθεσμίας παραλαβής υλικών για 
την υλοποίηση της «Συντήρησης Κεντρικού 
Ποδηλατόδρομου».   

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 σύμβουλοι της 

δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
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παράταση προθεσμίας μέχρι 10/03/2016, σύμφωνα με την εισήγηση του  
Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.  

078  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση 
μονοπατιών Νέδουσας 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 ο Εκπρόσωπος της 
Τοπικής Κοινότητας ΝΕΔΟΥΣΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής 

παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η σύναψη 

προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του εν λόγω έργου, 
προϋπολογισμού 333.880,00 €, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

079 1.  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Ασπροχώματος στο 
Ο.Τ. 113 ως προς την διατήρηση καταργούμενων 
κοινόχρηστων χώρων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και 
συγκεκριμένα: 

α) η διατήρηση του καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου με την κατάργηση 
τμήματος οικοδομικής γραμμής και τη δημιουργία νέων οικοδομικών και 
ρυμοτομικών γραμμών, 

β) ο χαρακτηρισμός δυο τμημάτων ως κοινόχρηστων χώρων στη ζώνη 
διέλευσης αγωγών όμβριων, 

όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 14/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Τοπογραφικών - 
Πολεοδομικών Εφαρμογών & Χωροταξίας της Διεύθυνσης  Πολεοδομίας. 

080 2.  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στα Ο.Τ. 
1150 και 1156 για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.   

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 ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 

δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 

τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και συγκεκριμένα: 

α) η διαφοροποίηση της μορφής και επιφάνειας των Ο.Τ. 1150 και 1156, 

β) η δημιουργία πεζοδρόμων που θα διαχωρίζουν τον εναπομένοντα χώρο 
πλατείας (Ο.Τ. 1150α) με τους διαμορφούμενους οικοδομήσιμους χώρους 
(Ο.Τ. 1150β και 1156α), 
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γ) η δημιουργία πρασιάς 4 μέτρων στη νότια και ανατολική πλευρά του νέου 
Ο.Τ. 1150β και στη νότια πλευρά του Ο.Τ. 1156α, 

όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 15/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Τοπογραφικών - 
Πολεοδομικών Εφαρμογών & Χωροταξίας της Διεύθυνσης  Πολεοδομίας. 

081 3.  Υπαγωγή αυθαιρέτου στις διατάξεις του Ν. 4178/13.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η  υπαγωγή  στο  Ν. 4178/13  χώρου εμβαδού 57,23 
τ.μ. ο οποίος έχει κατασκευασθεί στον α΄ όροφο του Διοικητηρίου της Μαρίνας 
Καλαμάτας, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καθ΄ υπέρβαση της οικοδομικής 
άδειας, η δε διαδικασία της υπαγωγής θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη και 
μέριμνα της μισθώτριας εταιρείας «Δανάη Μακροπούλου & ΣΙΑ», σύμφωνα με 
την εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

082 4.  Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο βόρειο τμήμα 
της οδού Χρήστου Τσούντα και στο νότιο τμήμα της 
οδού Γιατράκου.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  
εγκρίνεται η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στο βόρειο τμήμα της 
οδού Χρήστου Τσούντα, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 
υπ’ αριθ. 11/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στο νότιο 
τμήμα της οδού Γιατράκου,  όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με 
την υπ’ αριθ. 16/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

083 5.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου «Συντήρηση χώρων υγιεινής 
Τέντας».     

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 ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την 
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εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

084 6.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από 
πλημμύρες Δ.Ε. Άριος».   

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 σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

085 7.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων στον 
αποστραγγιστικό χάνδακα ¨Ρίνα¨ Δ.Ε. Άριος».   

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 σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
παράταση προθεσμίας μέχρι 30/03/2016, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

086 8.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Μετατροπή κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος σε εκθετήριο». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  
εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 22/03/2016, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

087 9.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Κατασκευή ποδηλατοδρόμου Αγίου Φλώρου». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ 
και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η παράταση 
προθεσμίας μέχρι 31/03/2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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088 10.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών  
(τακτοποιητικός) του έργου «Επισκευές μονώσεων 
σχολείων».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 
εγκρίνεται ο 2ος Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης 
Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

089 11.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καλαμάτας στην 
εθελοντική εκστρατεία περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης “Lets do it Greece”.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ 
και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η 
συμμετοχή του Δήμου στην εθελοντική εκστρατεία “Lets do it”, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

090 12.  Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: «Επεξεργασία 
Αστικών Σύμμεικτων Απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας 
με κινητό σύστημα διαχωρισμού – κομποστοποίηση 
οργανικού κλάσματος – αξιοποίηση ανακυκλώσιμων» με 
ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ΚΑΤΑ οι 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η ανάθεση της υπηρεσίας, 
όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 2/2016 μελέτη, προϋπολογισμού 
3.306.340,00 €, με ΦΠΑ,  μέσω ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

091 13.  Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων ενημέρωσης 
και προβολής δραστηριοτήτων 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¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
διάθεση πίστωσης 38.210,00 €, για την κάλυψη των εξόδων ενημέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.  
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092 14.  Προβολή του Δήμου Καλαμάτας μέσω εκτύπωσης 
έντυπου διαφημιστικού – ενημερωτικού υλικού.  

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 ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
εκτύπωση χαρτών 6πτυχων και χαρτών μονόφυλλων τύπου μπλοκ, για την 
προβολή του Δήμου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τομέα Τουρισμού της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

093 15.  Συνδρομή του Δήμου Καλαμάτας στο Πρόγραμμα 
¨Γαλάζιες Σημαίες¨ έτους 2016.  

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 ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
διάθεση πίστωσης 1.200,00 €, ως συνδρομή έτους 2016 για τις ακτές 
«Ανάσταση», «Τέρμα Ναυαρίνου», «Αλμυρός» και «Μ. Μαντίνεια», σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.  

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

094 16.  Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο πρόγραμμα «σε 
αναμονή». 

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 σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα και η διάθεση πίστωσης 1.300,00 € για 
την προβολή αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου.   

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

095 17.  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 ¨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 
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2. του Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2016, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 68/2016 απόφασή της, 
σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

096 18.  Επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο Καλαμάτας.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή πέντε (5) οικογενειακών τάφων στο Δήμο 
και η διάθεσή τους σε κοινή χρήση,  σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

097 19.  Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 214/2015 και 512/2015 
αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 
σχετικών με την εκμίσθωση του Τουριστικού Ταϋγέτου, 
Τοπικής Κοινότητας Αλαγονίας.  

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 ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
τροποποίηση των προηγούμενων αποφάσεων και η εκμίσθωση του Τουριστικού 
Ταϋγέτου, που αποτελείται από διώροφη οικοδομή (ξενώνας) και ξύλινη 
κατασκευή (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλην κέντρου 
διασκέδασης), είτε για το σύνολο των ακινήτων, είτε μεμονωμένα, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

098 20.  Καταγγελία μίσθωσης αναψυκτηρίου Πάρκου ΟΣΕ λόγω 
μη καταβολής μισθωμάτων και κατάπτωση χρηματικής 
εγγύησης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η καταγγελία της μίσθωσης λόγω μη 
καταβολής των μισθωμάτων και η κατάπτωση της εγγύησης ποσού 1.200,00 €, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

- 21.  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ως χώρος μαζικής 
εστίασης προσφοράς πρόχειρου γεύματος,  στο νέο 
χώρο του Δημαρχείου Καλαμάτας.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

099 22.  Έγκριση όρων χρησιδανείου μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και της ανώνυμης εταιρείας ¨ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.¨, που αφορά στην παραχώρηση δύο 
(2) λυόμενων  W.C. που θα τοποθετηθούν στο 11ο 
Νηπιαγωγείο Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι του χρησιδανείου. 
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100 23.  Εκδηλώσεις εορτασμού 23ης Μαρτίου 1821.  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 ο Εκπρόσωπος της 
Τοπικής Κοινότητας ΝΕΔΟΥΣΑΣ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνονται, η διοργάνωση 
των εκδηλώσεων, η διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 34.769,00 €, εκ των 
οποίων, 12.969,00 € για  ηχητική - φωτιστική κάλυψη, στολισμό, εκτυπώσεις, 
φιλοξενία και απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές του ¨Δρόμου 
Θυσίας¨ και 21.800,00 € για την ανάθεση της οργάνωσης, προβολής και 
υλοποίησης των εκδηλώσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

101 24.  Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιμοτυπικών 
επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 4.962,09 € για την κάλυψη 
των δαπανών στο πλαίσιο εθιμοτυπικών επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων 
που πραγματοποιούνται στο Δήμο Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας. 

102 25.  Ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα  (πρόσβαση 
μέσω διαδικτύου).   

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 ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η 
ανανέωση της υπάρχουσας συνδρομής στον εκδοτικό οίκο «Σ. ΚΑΡΑΓΛΑΝΗΣ 
ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», για ένα έτος, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

103 26.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Τμημάτων 
Δημοτικών Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών.   

104 27.  Αγορά αντιτύπων του βιβλίου ¨Ωδή … σε μια μικρή 
Οδύσσεια¨ του κ. Αριστοτέλη Γ. Φράγκου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αγορά είκοσι (20) αντιτύπων του βιβλίου. 

105 28.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 

1. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΪΤΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το ποσό των 10.000,00 € για τη 
διεξαγωγή του τοπικού εθίμου ¨Σαϊτοπόλεμος¨. 

2. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΔΟΥΣΑΙΩΝ» με το ποσό των 500,00 € για τη διοργάνωση 
παραδοσιακού καρναβαλιού.   
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3. «ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΡΙΤΖ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το ποσό των 1.000,00 € 
για τη διοργάνωση φεστιβάλ Μπριτζ. 

4. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 
400,00 € για τη διοργάνωση αγώνων ποδηλασίας.  

5. «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 
7.000,00 € για τη διοργάνωση της διεθνούς συνάντησης στίβου 
¨Παπαφλέσσεια¨. 

6. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», με το ποσό των 200,00 € για τη 
διοργάνωση εκδήλωσης σχετικά με το παραδοσιακό λιώσιμο παστού. 

7. «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚ ΣΤΕΚΙ» με το ποσό των 3.000,00 € για τη διοργάνωση του 
3ου ανοικτού εργαστηρίου γλυπτικής. 

Η. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

106 29.  Ορισμός επιτροπής για την απόσυρση – καταστροφή 
πεπαλαιωμένου μηχανογραφικού εξοπλισμού.   

ΟΜΟΦΩΝΑ συγκροτείται η επιτροπή αποτελούμενη από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους κ.κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο & Θεοφιλόπουλο Ιωάννη και από έναν 
τεχνικό υπάλληλο του Δήμου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Νέων 
Τεχνολογιών & Πληροφορικής της Διεύθυνσης Διοικητικών.  

107 30.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μετακινήσεις: 

- του κ. Δημάρχου α) στις 15/2/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΜΕΤ. ΥΠΟΔ. & 
ΔΙΚΤΥΩΝ), β) στις 23 & 24/2/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ και ΥΠ. 
ΠΟΛ. - παρουσίαση φακέλου υποψηφιότητας της Καλαμάτας για τον τίτλο 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021), γ) στις 26/2/2016 στην 
Αθήνα (ΥΠ. ΠΟΛ.) και γ) στις 1/3/2016 στην Αθήνα (ΜΕΓ. ΜΑΞΙΜΟΥ). 

- του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη στις 17/2/2016 στην Τρίπολη (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ). 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

108 31.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 1/2016 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Καλαμάτας, η οποία αφορά στην αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού 
προσώπου. 

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. 1/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
νομικού προσώπου. 
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109 32.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 10/2016 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του 
Δήμου Καλαμάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση 
του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, του νομικού 
προσώπου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, ΛΕΥΚΟ παρόντες 
οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

   Ακολούθως το Σώμα αποδέχθηκε τη συζήτηση - έκδοση των παρακάτω 
ψηφισμάτων, ενώ ανέβαλε τη συζήτηση - έκδοση του ψηφίσματος που 
κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ για 
την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

110  Έκδοση ψηφισμάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση ψηφισμάτων: 

1)  Για την καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και Παιδείας. 

2)  Για την απότιση φόρου τιμής στους εκτελεσθέντες, από τους Γερμανούς 
κατακτητές, στις Βίγλες Μεγαλόπολης. 

Καλαμάτα  3 Μαρτίου 2016  

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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