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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3ης/2016 

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016,  08:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Οικονομάκου Μαρία 13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 27. Μπελογιάννη - 
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 28. Μπεχράκης Σταμάτης 1.Αντωνόπουλος Αθανάσιος – 
Αναπληρ. Προέδρου (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

1. Κουτσουρόπουλος Χαρ.  (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 1. Αλιφέρης Κων/νος (ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ) 

2. Αλούπης Παναγιώτης 15. Καμβυσίδης Ιωάννης 29. Μπουζιάνης Παύλος 2. Χειλάς Παναγιώτης (ΒΕΡΓΑΣ) 2. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑΔΑ) 

3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 16. Κανγτζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 30. Μπούχαλης Δημήτριος  3. Μανωλόπουλος Παν/της (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 3. Βαρελάς Αριστείδης (ΝΕΔΟΥΣΑΣ) 

4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 17. Καραγιάννης Ανδρέας 31. Μπρεδήμας Θεόδωρος  4. Μιχαλόπουλος Κων/νος (ΘΟΥΡΙΑΣ) 4. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

 18. Καρατζέας Παναγιώτης 32. Νιάρχος Αναστάσιος  5. Νίκας Νικόλαος (ΠΛΑΤΕΟΣ) 5. Μάλαμας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 

5. Βεργινάδη Μαρία 19. Καρβέλης Γεώργιος 33. Ντίντα Παναγιώτα  6. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ) 6. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

6. Βεργόπουλος Δημήτριος 20. Κουτίβας Ηλίας 34. Οικονομάκος Δημήτριος  7. Πολίτης Βασίλειος (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 7. Μουτσιούλας Ιωάννης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ)  

7. Βουτσής Γεώργιος 21. Λιάππα Χρυσή   8. Σκούρας Παναγιώτης (ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ) 8. Μπούρα Ελένη (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

8. Γεωργακίλας Κων/νος 22. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος 35. Σταματόπουλος Ευστάθιος  9. Σπυρόπουλος Ευάγγελος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 9. Σάλμας Νικήτας  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

9. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 23. Μαρινάκης Σαράντος 36. Φάβας Γεώργιος  10. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ)  

10. Γυφτέας Ηλίας 24. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 37. Φαββατάς Δημήτριος   11. Φλέσσας Δημήτριος (ΑΝΘΕΙΑΣ)  

11. Δημητρούλιας Γεώργιος 25. Μπάκας Ιωάννης     

12. Δημόπουλος Δημήτριος 26. Μπασακίδης Νικόλαος     

 
 

 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. 

  
 

03 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   3/2016 – Πέμπτη  28/1/2016 - 08 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 2 από 14 

ΜΑΚΑΡΗΣ 
- Έχει ξεκινήσει προγραμματισμό η Δημοτική Αρχή για την αξιοποίηση του 

νέου χωρικού εργαλείου που λέγεται ΤΑΠΤΟΚ; Είναι Τοπική Ανάπτυξη με 
Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων. Ένα σημαντικό χωρικό εργαλείο για 
την ανάπτυξη της υπαίθρου, όπου μπορούμε να αναπτύξουμε τον ορεινό 
όγκο του Ταϋγέτου, αλλά και την πεδιάδα της Μεσσηνίας. Πρότασή μας 
είναι, ο Δήμος Καλαμάτας να ηγηθεί μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, έτσι ώστε 
να αξιοποιήσουμε την ύπαιθρο χώρα. 

- Η Βίκυ Μαραγκοπούλου δημιούργησε και ανέδειξε ένα θεσμό σε θεσμό 
διεθνούς εμβέλειας και η παραίτησή της από τη Διεύθυνση του Φεστιβάλ 
Χορού αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, μία σημαντική απώλεια για την ίδια τη 
πόλη. Το γεγονός ότι η αποχώρηση αυτή δεν είναι για προσωπικούς λόγους 
βάζει εκ των πραγμάτων σοβαρά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν 
γιατί σχετίζονται με το μέλλον του θεσμού του Φεστιβάλ Χορού, αλλά και 
του Μεγάρου Χορού.  

- Πάνω στο Μέγαρο Χορού δεν έχει διαμορφωθεί καμία ουσιαστική πρόταση 
ολοκληρωμένης διαχείρισης. Είναι χαρακτηριστικό ακόμα ότι και η 
οικονομοτεχνική μελέτη της Planet που θα μπορούσε τουλάχιστον να 
αποτελέσει αφορμή σχετικής συζήτησης παραμένει δεκαοκτώ μήνες  
αναξιοποίητη στα συρτάρια.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Πρέπει να σταματήσουμε να προβάλουμε το ΕΣΠΑ ως το χρηματοδοτικό 

εργαλείο εκείνο το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα της Ελλάδος, διότι 
δεν θα λύσει παρά ελάχιστα. Η καλλιέργεια  των ελπίδων ότι έρχεται το 
ΕΣΠΑ και θα λύσει όλα τα προβλήματα, δεν πρέπει να λέγεται τουλάχιστον 
σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης. Εκείνο το οποίο πρέπει να απαιτείται είναι ότι ο 
Δήμος πρέπει  να έχει ολοκληρωμένες μελέτες και αυτή τη στιγμή έχουμε 
πάνω από δεκαπέντε μελέτες. Δεν ξέρουμε ποιες προσκλήσεις θα βγουν, 
εκείνο όμως το οποίο σας βεβαιώνω ότι δεν θα υπάρξει πρόσκληση προς 
την οποία ο Δήμος δεν θα ανταποκριθεί. Δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένη 
ούτε μία πρόσκληση και ζητούμε τη βοήθειά σας και δημοσίως όσο αφορά 
τις εντάξεις έργων.  

- Η διαδρομή όλων μας κάποτε τελειώνει. Η Βίκυ Μαραγκοπούλου 
προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες και πριν από τρία χρόνια 
συνταξιοδοτήθηκε και δεν είχε καμία τυπική σχέση με το Δήμο Καλαμάτας, 
δεν είχε υπογραφεί κανενός είδους σύμβασης. Όταν συνταξιοδοτήθηκε την 
παρακάλεσα να παραμείνει, διότι το ισοζύγιό της είναι θετικό για τη πόλη κι 
έχω μιλήσει για αυτό πάρα πολλές φορές και όταν είχαμε και διχογνωμίες, 
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αν έπρεπε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να ανακηρυχθεί ή όχι επίτιμη 
δημότισσα. Στεναχωρήθηκα για το λόγο ότι στη μέση της περιόδου με ένα 
mail μας ανακοίνωσε τη παραίτησή της. Από εκεί και πέρα θα 
ακολουθηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης που προβλέπει ο νόμος και θα 
κάνουμε ότι είναι δυνατόν το Φεστιβάλ να είναι πάντοτε λαμπρό και 
πάντοτε ποιοτικό.  

- Για το Μέγαρο Χορού, συνεργαστήκαμε με την Εθνική Τράπεζα και έγινε 
δωρεάν η μελέτη από την εταιρεία Planet, όσον αφορά τη λειτουργία του 
που προβλέπει τη συμμετοχή και του Υπουργείου και της Περιφέρειας. Το 
Μέγαρο Χορού δεν έχει παραληφθεί ακόμα και νομίζω πάρα πολύ σύντομα 
έρχονται δύο γερμανικές εταιρείες και η κατασκευάστρια των μηχανικών 
σκηνής καθώς και η εταιρεία η οποία θα κάνει τη πιστοποίηση, για να 
κλείσει το συγκεκριμένο θέμα. Εν πάσει περιπτώσει το 2016 θα 
παραληφθεί ο χώρος όπως προβλέπεται, θα υπογραφούν τα σχετικά 
πρωτόκολλα και από εκεί και πέρα θα έρθει το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο με συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα το λειτουργήσουμε. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 
Ποίες ήταν οι αμοιβές της κας Μαραγκουπούλου προ της συνταξιοδοτήσεώς 
της και σε τι περαιτέρω θα προχωρήσετε για τη πλήρωση της θέσεως αυτής; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Η κα Μαραγκοπούλου ελάμβανε ότι προβλέπεται από το νόμο ως 
Διευθύντρια της Σχολής Χορού και είχε και μία υποστήριξη για τη μετακίνηση 
και για τη διαμονή. Από τότε που συνταξιοδοτήθηκε δεν μπορούσε να έχει 
συμφωνητικά με το Δήμο Καλαμάτας. Πληρωνότανε νομίμως εκτός Δήμου με 
εγκεκριμένες διαδικασίες από το δημόσιο λογιστικό και γενικά μπορώ να σας 
πω ότι ήταν η καλύτερα αμειβόμενη μακράν στο Δήμο Καλαμάτας. Παρακαλώ 
τον κ. Ηλιόπουλο να δώσει γραπτή απάντηση στον κ. Μπρεδήμα όσον αφορά 
τις αποδοχές και τον τρόπο με τον οποίο πληρωνόταν. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Δήμος Καλαμάτας από τη στιγμή που δύναται να συμμετάσχει σε ρύθμιση 
για τις οφειλές της Δ.Ε.Η. και στις άλλες υποχρεώσεις που τυχόν  έχει, πόσα 
είναι τα συνολικά χρήματα που οφείλει μέχρι το τέλος του 2015; Υπάρχουν 
λογαριασμοί της Δ.Ε.Η. που δεν πληρώνονται, έχω κι έναν μαζί μου               
της τάξης των 150.000,00 €, ο οποίος δεν έχει πληρωθεί από τον Αθλητικό 
Οργανισμό. 
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ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
Υπήρχε η υποχρέωση του Αθλητικού Οργανισμού η οποία μεταβιβάστηκε στο 
Δήμο και μέχρι να διευκρινισθεί τι ποσό αντιστοιχεί στον Αθλητικό 
Οργανισμό και τι στο Δήμο, υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση. Ο Αθλητικός 
Οργανισμός αυτή τη στιγμή χρωστάει στη Δ.Ε.Η. μόνο το λογαριασμό του 
Δεκεμβρίου. Ο Δήμος χρωστούσε το ποσό των 87.030,00 € το οποίο έχει 
πληρωθεί.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δεν νομίζω ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα, θα το δείτε αυτό στο λογαριασμό 
που θα σας δώσω και θα μου απαντήστε υπεύθυνα γραπτώς.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
Δεν αφορούσε εμάς.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
- Υπάρχει και άλλος λογαριασμός ανεξόφλητος που είναι η συμμετοχή του 

Δήμου Καλαμάτας στο ΓΟΕΒ Παμίσου. 
- Έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα γύρω στις 500 υπογραφές δημοτών μας 

οι οποίοι θέλουνε να επαναλειτουργήσει το πανηγύρι της Υπαπαντής με 
νέους όρους και προϋποθέσεις τις οποίες θα θέσει το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καλαμάτας. Αν συγκεντρωθεί ένας καλός αριθμός των 1.000 υπογραφών 
και άνω θα θέλατε να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα με κάποιους 
ειδικούς όρους και δεσμεύσεις για την επαναλειτουργία της 
εμποροπανηγύρεως;  

- Τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί μια ρύπανση στην περιοχή του 
Μπουρνιά και έχει σχέση με τις αποστραγγιστικές διώρυγες. Ο Δήμος 
Καλαμάτας όπως είχε πράξει σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις προς τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες να το δει το θέμα και να κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες 
που έχουμε κάνει και για άλλες μορφές ρύπανσης.  

- Πρόσφατα ταυτοποιήθηκαν τα οστά ενός αγωνιστή της Κύπρου, του 
συνταγματάρχη Σταύρου Σωτηρίου, από τη Καλαμάτα. Θα μπορούσαμε να 
βάζαμε το όνομα μιας οδού της πόλης με το όνομα αυτού του ηρωικού 
συνταγματάρχη;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Ο Δήμος Καλαμάτας δεν χρωστάει, είναι φερέγγυος. Αν οφείλεται κάτι 

οφείλεται για το γεγονός ότι δεν είναι τακτοποιημένα τα χαρτιά, μπορεί να 
έχει καθυστέρηση στον Επίτροπο ή να υπάρχει δικαστική εμπλοκή.  

- Ο ΓΟΕΒ είναι μία θλιβερή ιστορία, ως Νομικό Πρόσωπο το οποίο ανήκει 
στη Περιφέρεια. Εύχομαι να υπάρχει μία συζήτηση ώστε ο ΓΟΕΒ να 
διοικείται με διαδημοτική συνεργασία, γιατί εξυπηρετεί πολίτες από 
περισσότερους Δήμους, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας ασφαλώς. 
Είμαστε σε συνεννόηση με τη Περιφέρεια και νομίζω ότι με το νέο θεσμικό 
πλαίσιο θα δοθούνε οι λύσεις για την επαναλειτουργία του ΟΕΒ.  

- Το πανηγύρι της Υπαπαντής δεν το έκλεισε ο Δήμαρχος, το έκλεισε το 
Δημοτικό Συμβούλιο με ευρύτατη πλειοψηφία, γιατί μέλη του διακομματικά 
εδάρησαν και σπάσανε το Δημαρχείο επειδή δεν δίναμε το πακέτο με τις 
άδειες για να το διαχειριστούν κάποιοι. Αν στο μέλλον υπάρξει ένας 
σχεδιασμός και αν τηρηθούν οι νόμοι και οι προϋποθέσεις, το θέμα αυτό 
μπορεί να συζητηθεί.  

- Είμαστε σε επικοινωνία με την οικογένεια του Σταύρου, όπου θα κάνουμε 
το καλύτερο και ας επιλέξει η οικογένεια.  

- Για τη ρύπανση, έχουμε μία θετική εξέλιξη, επιτέλους κινείται ο κρατικός 
μηχανισμός για το πρώτο πυρηνελαιουργείο στο Μελιγαλά. Επίσης κινείται 
και η σχετική διαδικασία για τις αποστραγγιστικές διώρυγες, που είναι 
υπόθεση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. 

 
ΜΠΑΚΑΣ 
Αυτό που έχω να καταθέσω για την κα Μαραγκοπούλου είναι ότι όλες οι 
Δημοτικές Αρχές μα και όλες οι Κυβερνήσεις, από τότε που θυμάμαι μέχρι τα 
σήμερα την αντιμετωπίζουν ως ιερή αγελάδα. Κατ’ εμέ η κα Μαραγκοπούλου, 
που ήταν η μακράν η καλύτερη αμειβόμενη υπηρεσιακή παράγοντας του 
Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, απλά έκανε τη δουλειά της.  
  
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Μετά την αποχώρηση ή την απομάκρυνση της κας Μαραγκοπούλου, 
ερχόμαστε και γίνονται εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο απαξιωτικά σχόλια 
έχοντας σχέση με τις αμοιβές που ελάμβανε πριν την συνταξιοδότησή της 
ενδεχομένως και τις αμοιβές που ελάμβανε μετά την αποχώρησή της, πλην 
όμως, όπως εξήγησε ο κ. Δήμαρχος, στο πλαίσιο του δημοσίου λογιστικού. 
Δεν με απασχολεί τι ελάμβανε η κα Μαραγκοπούλου. Αν προσέφερε αυτά τα 
οποία προσέφερε και αν άξιζε, καλώς τα έπαιρνε, γιατί δεν είμαι της 
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ισοπεδωτικής λογικής ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να παίρνουνε τα ίδια. 
Θα προτιμούσα όμως να μάθω από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο για ποιο 
λόγο έφυγε και έλυσε τη συνεργασία της με το Δήμο. 
  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δεν γνωρίζω. Το να εγκαταλείπεται ένας Δήμος τέλη Ιανουαρίου, ενώ 
υπήρχαν συζητήσεις για τη φετινή εκδήλωση, δεν περίμενα αυτή την εξέλιξη. 
Θα μπορούσε να συμβεί αυτό ας πούμε το Σεπτέμβρη. Παρακαλώ τον κ. 
Ηλιόπουλο να γίνουν άμεσα οι διαδικασίες, όπως προβλέπεται από το νόμο, 
ει δυνατόν μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου να έχει καλυφθεί το συγκεκριμένο κενό 
και να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε το 22ο Φεστιβάλ να είναι εξίσου 
λαμπρό τουλάχιστον με όλα τα προηγούμενα.  

 
 

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

- Υπέρ της εξεύρεσης λύσης επί του ασφαλιστικού νομοσχεδίου (κατατέθηκε 
από τη δημοτική παράταξη ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨). 

- Υπέρ του εθνικού σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων (κατατέθηκε 
από τη δημοτική παράταξη ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨). 

- Υπέρ της υλοποίησης των επενδυτικών προτεραιοτήτων δράσεων 
κοινωνικής προστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και κατά της 
υπονόμευσης του ρόλου των ΟΤΑ α΄ βαθμού (κατατέθηκε από τη 
δημοτική παράταξη ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨). 

   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

029 1.  Ανακήρυξη Επίτιμου Δημότη Καλαμάτας/2016.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανακήρυξη του Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Ιωάννη 
Ηλιόπουλου σε Επίτιμο Δημότη Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. 
Δημάρχου. 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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030 2.  Υπαγωγή στο Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ159Α 8/8/2014) 
άρθρο 52 παρ. 9, των αθλητικών εγκαταστάσεων στη 
θέση Κερασούλια Τ.Κ. Πηγών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχεται η σύμφωνη γνώμη περί υπαγωγής στον εν λόγω 
νόμο, για την έγκριση του έργου των αθλητικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Γραφείου Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

031 3.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Αναβάθμιση ιπποδρομίου Πλατέος».  

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 Τοπικής 
Κοινότητας ΠΛΑΤΕΟΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας μέχρι 
25/02/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

032 4.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου Χορού 
Καλαμάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο Αναπληρωτής 
Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η παράταση της 
προθεσμίας μέχρι 29/03/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

033 5.  Δρόμος ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ – νέα χάραξη.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΠΑΡΩΝ οι παρόντες 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ (καταθέτουν δική τους 
πρόταση) και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) αποφασίζονται τα εξής: 
1. Ο νέος δρόμος ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ είναι έργο όχι μόνο 

Μεσσηνιακής αλλά Εθνικής σημασίας, για λόγους που συνδέονται με την 
τουριστική αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της 
νότιας Πελοποννήσου. 

2. Ο συγκεκριμένος δρόμος πρέπει να ακολουθεί τη νέα χάραξη, όπως 
προβλέπεται από τη μελέτη που ήδη έχει συνταχθεί και ολοκληρωθεί, για 
μια σειρά από σοβαρούς λόγους, μεταξύ των οποίων εντάσσεται η  
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ανάπτυξη της δυτικής περιοχής της Καλαμάτας, μήκους 6 χιλιομέτρων 
περίπου. 

3. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι η μοναδική ολοκληρωμένη μελέτη σε 
επίπεδο Νομού σήμερα και μπορεί άνετα να ενταχθεί και να 
χρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΣΠΑ. 

4. Ο υπάρχων δρόμος Καλαμάτα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος είναι βέβαιο ότι 
δεν μπορεί να αναβαθμισθεί σε επίπεδο ασφαλούς και λειτουργικού 
αυτοκινητόδρομου, για μια σειρά λόγους (σιδηροδρομική γραμμή, 
αεροδρόμιο, κλπ). 

5. Το ζήτημα αν είναι ¨κλειστός¨ ή ¨ανοικτός¨ ο αυτοκινητόδρομος είναι  
έλασσον ζήτημα που μπορεί να αντιμετωπισθεί με συνεννόηση των 
τοπικών κοινωνιών. Το μείζον είναι η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου. 

Β. ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ 

034 6.  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 
1327 ως προς τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου 
Δημοτικού Σχολείου. 

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 ο Αναπληρωτής Προέδρου του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση 
του ρυμοτομικού σχεδίου και συγκεκριμένα ο αποχαρακτηρισμός τμήματος 
χώρου Δημοτικού Σχολείου, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με 
την υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Τοπογραφικών - Πολεοδομικών Εφαρμογών & Χωροταξίας της Διεύθυνσης  
Πολεοδομίας. 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

035 7.  Έκφραση γνώμης για την λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων προαιρετικά και άλλες Κυριακές πέραν 
των υπό του νόμου προβλεπομένων.  

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 
Αναπληρωτής Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) προτείνεται να παραμείνει η λειτουργία των 
καταστημάτων ως έχει, όπως ορίζεται από το Ν. 4177/2013, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της 
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Διεύθυνσης  Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και τη 
σχετική πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας «Ο ΕΡΜΗΣ». 

036 8.  Μετατόπιση περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό 
Αρτέμιδος (έναντι ΚΤΕΛ) σε νέα θέση.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μετατόπιση του περιπτέρου κατά 30 μέτρα 
βορειότερα, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 
6/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης  Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 
& Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

037 9.  Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών 
αγορών.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 
αγορών στους Παπαδόπουλο Δημήτριο, Βρυώνη Παναγιώτα, Δημόπουλο 
Ξενοφώντα, Πουλοπούλου Γεωργία, Τενέντε Ευαγγελία, Μανιάτη Αφρούλα  
και Μασουρίδου Αθηνά, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

038 10.  Μεταβολές Σχολικών Μονάδων. ΟΜΟΦΩΝΑ προτείνεται να μην γίνει καμία μεταβολή στις σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καλαμάτας, όπως εισηγήθηκε η 
Δημοτική Επιτροπή Παιδείας με την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφασή της. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

039 11.  Επί πρακτικών Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων 
σχετικά με διαγραφές – εγγραφές στους  Δημοτικούς 
Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και εγκρίνονται οι 
διαγραφές – νέες εγγραφές, όπως καταγράφονται σε αυτά. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

040 12.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Δήμου Καλαμάτας και Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ για τη 
λειτουργία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου 
Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨,  
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και 
Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 
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041 13.  Διοργάνωση 4ου Καλαματιανού Καρναβαλιού και 
Αποκριάτικων εκδηλώσεων Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς 
και ο αναπληρωτής Προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ & ΛΑΙΪΚΩΝ και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων 
ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ, ΛΑΔΑ, ΝΕΔΟΥΣΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ ο κ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ) εγκρίνονται, η διοργάνωση του 
καρναβαλιού και των αποκριάτικων εκδηλώσεων, η διάθεση συνολικής 
πίστωσης ποσού 60.000,00 €, εκ των οποίων, 37.700,00 €, με ΦΠΑ, για 
τεχνική κάλυψη – στήριξη των εκδηλώσεων, εκτυπώσεις και φύλαξη χώρων, 
και 22.300,00 €, με ΦΠΑ, για την ανάθεση της οργάνωσης και προβολής των 
εκδηλώσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

042 14.  Επιστροφή ποσού στα αδιάθετα του ΕΣΠΑ.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή ποσού 8.602,10 €, μετά την επιβολή 
ρήτρας ίσου ποσού στον ανάδοχο της Πράξης «Ευφυές τηλεματικό σύστημα  
πληροφόρησης οδηγών και πολιτών, για τις μετακινήσεις και την στάθμευση 
στο Δήμο Καλαμάτας», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

043 15.  Έγκριση απολογισμού, οικον. έτους 2015, της Παιδικής 
Εξοχής – Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της κατασκήνωσης και ο απολογισμός οικον. έτους 2015 αυτής, 
ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 114.315,30 € 

ΕΞΟΔΑ 50.932,54 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 63.382,76 € 
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044 16.  Έγκριση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, της 
Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 11/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της κατασκήνωσης και ο προϋπολογισμός οικον. έτους 2016 
αυτής, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 215.500,00 € 

ΕΞΟΔΑ 210.000,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 5.500,00 € 
 

045 17.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων, ¨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 2016, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 25/2016 απόφασή 
της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

046 18.  Επιστροφή ποσών σε δημότες.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών.   

047 19.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του 
Τμήματος Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών.   

048 20.  Αγορά αντιτύπων του βιβλίου «ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ – Ο 
Τουρισμός ως Πολιτιστική Οικονομία».  

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

049 21.  Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για την κάλυψη 
των εθιμοτυπικών και μη επισκέψεων στο Δήμο 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διενέργεια παροχής catering και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.500,00 € για την κάλυψη των εθιμοτυπικών και μη 
επισκέψεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, 
Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας. 
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050 22.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 
1. «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ», με το ποσό των 200,00 €, για τη 

διοργάνωση εκδήλωσης ¨παραδοσιακό γαϊτανάκι¨. 
2.  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ¨Ο ΕΥΚΛΗΣ¨», με το ποσό των 

300,00 € για τη διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων. 
3. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ Η ΔΗΜΙΟΒΗΤΙΣΣΑ¨»  με το ποσό των 700,00 

€ για τη διοργάνωση αποκριάτικης πολιτιστικής εκδήλωσης 
4. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ¨» με το 

ποσό των 500,00 € για τη διοργάνωση α) εκδήλωσης κοπής πίτας και β) 
αναδάσωσης. 

Η. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

051 23.  Ορισμός της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 
2016. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) ορίζονται μέλη στην επιτροπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Φάβας Γεώργιος & Σταματόπουλος Ευστάθιος και ο φορολογούμενος 
δημότης κ. Κουδούνης Αργύριος. 

052 24.  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 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στις 15/1/2016 στην Αθήνα 
(ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΤΠ. & ΤΟΥΡΙΣ), β) στις 17/1/2016 στην Αθήνα 
(ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΩΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ), γ) στις 18/1/2016 στην Τρίπολη 
(ΦΟΔΣΑ), δ) στις 19/1/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛ.) και ε) στις 
26/1/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΣΩΤ.). 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

053 25.  Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση του ετήσιου 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ 
οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών  παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
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Προγράμματος Δράσης έτους 2016 της επιχείρησης. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών  
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 2/2016 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, με την οποία εγκρίθηκε το ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης αυτής. 

054 26.  Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην έγκριση του 
προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2016  
της επιχείρησης. 

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¨ και ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών  
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 3/2016 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης, με την οποία εγκρίθηκε ο 
προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 3.086.000,00 €. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

055  Έκδοση ψηφισμάτων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών  παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος υπέρ της εξεύρεσης λύσης επί 
του ασφαλιστικού νομοσχεδίου, όπως κατατέθηκε από τη δημοτική 
παράταξη ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨. 

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 ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος υπέρ του εθνικού 
σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως κατατέθηκε από τη 
δημοτική παράταξη ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨. 

 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΚΑΤΑ ο κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ) 
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εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος υπέρ της υλοποίησης των επενδυτικών 
προτεραιοτήτων δράσεων κοινωνικής προστασίας στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και κατά της υπονόμευσης του ρόλου των ΟΤΑ α΄ βαθμού, 
όπως κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨. 

Καλαμάτα  3 Φεβρουαρίου 2016  

 
 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Μαρία Η. Οικονομάκου 
 


