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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 1ης/2015 

Πέµπτη 15 Ιανουαρίου 2015,  8:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
24. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 12. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 25. Μπεχράκης Σταµάτης 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Κουτσουρόπουλος Χαρ.  (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 1. Αλιφέρης Κων/νος (ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ) 

 13. Καµβυσίδης Ιωάννης 26. Μπουζιάνης Παύλος 2. Χειλάς Παναγιώτης (ΒΕΡΓΑΣ) 2. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 14. Κανγτζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 27. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  3. Μανωλόπουλος Παν/της (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 3. Βαρελάς Αριστείδης (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

3. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 15. Καραγιάννης Ανδρέας 28. Μπρεδήµας Θεόδωρος  4. Μιχαλόπουλος Κων/νος (ΘΟΥΡΙΑΣ) 4. Κάργας Γεώργιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

4. Βγενής Χαράλαµπος 16. Καρατζέας Παναγιώτης 29. Νιάρχος Αναστάσιος  5. Νάσιος Ιωάννης (ΑΡΙΟΣ) 5. Κατσιµαγκλής Γεώρ. (ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ) 

5. Βεργινάδη Μαρία    6. Νίκας Νικόλαος (ΠΛΑΤΕΟΣ) 6. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

6. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος 17. Κουτίβας Ηλίας 30. Οικονοµάκος ∆ηµήτριος  7. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ) 7. Μάλαµας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 

7. Βουτσής Γεώργιος 18. Λιάππα Χρυσή 31. Πολίτης ∆ηµήτριος  8. Πολίτης Βασίλειος (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 8. Μαραβάς ∆ηµήτριος (ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ) 

 19. Μάκαρης Εµµανουήλ-Λεονάρδος 32. Σταµατόπουλος Ευστάθιος  9. Σκούρας Παναγιώτης (ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ) 9. Μπούρα Ελένη (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

8. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 20. Μαρινάκης Σαράντος 33. Φάβας Γεώργιος  10. Σπυρόπουλος Ευάγγελος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 10. Ροβολής Αναστάσιος (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 

9. Γυφτέας Ηλίας 21. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 34. Φαββατάς ∆ηµήτριος   11. Φαββατάς Γεώργιος (ΑΜΦΕΙΑΣ) 11. Σάλµας Νικήτας  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

 22. Μπάκας Ιωάννης 35. Χριστόπουλος Ιωάννης  12. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 12. Χριστόπουλος Βασίλειος (ΑΛΩΝΙΩΝ) 

10. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 23. Μπασακίδης Νικόλαος   13. Φλέσσας ∆ηµήτριος (ΑΝΘΕΙΑΣ)  

 

 ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.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. 

 

 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης γίνεται η καθιερωµένη κατ΄ έτος κοπή της 
βασιλόπιτας, µε τις ευλογίες του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας 
κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ.  

Η τελετή ολοκληρώνεται µε ευχές του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη, του κ. 
∆ηµάρχου και των επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων.   

Το φλουρί πέφτει στον Εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Βροµόβρυσης κ. 
Αλιφέρη Κων/νο. 

Μετά την ολιγόλεπτη διακοπή για τη διανοµή της βασιλόπιτας άρχεται η 
συνεδρίαση υπό την Προεδρία της Αντιπροέδρου κας Βεργινάδη Μαρίας 
λόγω απουσίας της Προέδρου κας Οικονοµάκου Μαρίας. 

01 
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Ακολούθως από Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και ερωτήµατα 
και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

Οι δηµοσιογράφοι κάθονται ο ένας στο διάδροµο, ο άλλος πίσω, ο άλλος 
παραπέρα. Αφού είναι έτσι τα πράγµατα, εδώ να κάθονται όσοι είναι από 
την αντιπολίτευση και οι υπόλοιπες θέσεις να δίνονται στους 
δηµοσιογράφους για να µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους.  

 

ΜΑΚΑΡΗΣ 

- Το σηµαντικό θέµα της αστικής σύνδεσης του Νοσοκοµείου Καλαµάτας µε 
το αστικό ΚΤΕΛ, να µην αναβληθεί και να συζητηθεί.  

- Για το γραφείο της αντιπολίτευσης, αν και έχουν περάσει τόσοι µήνες,  
δεν έχει δοθεί λύση. Μέχρις ότου να λυθεί το πρόβληµα µονίµως να µας 
δοθεί ένας χώρος εδώ.  

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Προτείνουµε κι εµείς απόψε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη συζήτηση του 
θέµατος για την επέκταση της αστικής γραµµής µέχρι το Νοσοκοµείο.  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Θα ήθελα να έχουµε µια µικρή ενηµέρωση, ποιες ενέργειες έχουν γίνει απ’ 
τη ∆ηµοτική Αρχή για τη λειτουργία του προαστιακού σιδηροδρόµου. 

- Μήπως, για τη λειτουργία του νέου υποκαταστήµατος της Εθνικής 
Τραπέζης στην περιοχή του νέου ∆ηµαρχείου,  επίκειται το κλείσιµο του 
υποκαταστήµατος της Εθνικής που βρίσκεται στην πλατεία Βασ. Γεωργίου, 
το οποίο εξυπηρετεί εκατοντάδες συνδηµότες µας;  

- Επειδή υπήρχε σοβαρός τραυµατισµός εργαζοµένου, να ενηµερωθούµε τι 
ακριβώς έχει προκύψει µ’ αυτούς τους κάδους, οι οποίοι απ’ ότι φαίνεται 
έχουν µια σηµαντική επικινδυνότητα για την ασφάλεια των εργαζοµένων 
και για τους δηµότες µας και αν έχουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. 

- Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, ο φωτισµός είναι ελλιπής.  

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Το τελευταίο διάστηµα υπάρχει ξανά µεγάλη ανησυχία για τα δίδακτρα που 
υπάρχουν στις Σχολές της «Φάρις». Μπορούµε να προχωρήσουµε σε µια 
οικονοµική διευκόλυνση όλων αυτών των παιδιών, στο µέτρο του εφικτού;  



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   01/2015 - Πέµπτη  15/01/2015 - 8 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 3 από 10 

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Όταν λαµβάνεται µια τέτοια απόφαση, όπως αυτή σχετικά µε το γήπεδο 
ξυλορακέτας στην περιοχή του ΝΟΚ, η οποία έχει χαρακτηριστικά 
επέµβασης σε δηµόσιο χώρο και δη σε αιγιαλό, µήπως θα έπρεπε, ακόµα 
και αν δεν υπάρχει νοµική υποχρέωση, να ενηµερώνονται οι υπόλοιποι 
δηµοτικοί σύµβουλοι ή οι επικεφαλής, ώστε να µην βρίσκονται εξαπίνης 
και να µαθαίνουν αυτά τα γεγονότα από τις εφηµερίδες;   

- Οι δρόµοι στο Εθνικό Κτηµατολόγιο είναι χαρακτηρισµένοι ως δηµόσιοι 
οδοί, ενώ στην πραγµατικότητα είναι δρόµοι δηµοτικοί. Είναι ένα θέµα το 
οποίο πρέπει να προχωρήσει, έχει ήδη γίνει µια αρχή στο παρελθόν, αλλά 
έχει αφεθεί αυτή η προσπάθεια στη µέση. Τι προτίθεται να κάνει η 
∆ηµοτική Αρχή;  

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ευτυχώς στο ∆ήµο Καλαµάτας έχουµε ελάχιστα και µικρά ατυχήµατα. Μία 
φορά το µήνα τουλάχιστον συγκεντρώνουµε τους εργαζόµενους όλου του 
∆ήµου και ο τεχνικός ασφαλείας τους επισυνάπτει την προσοχή ως προς τα 
µέτρα προστασίας. Συγχρόνως ελέγχουµε τα οχήµατα µέσω του GPS ως 
προς την ταχύτητα αλλά και το φορτίο που µεταφέρουν ώστε να είναι πιο 
ασφαλή. Όσο για τα γερανοφόρα οχήµατα του ∆ήµου, όλα είναι 
πιστοποιηµένα για το 2015 και για το 2016. Οι κάδοι ελέγχονται από το 
συνεργείο κάδων και αυτό το ατύχηµα που αναφέρεστε ήταν ένα ατύχηµα 
το οποίο δεν µπορούσε να προβλεφθεί. Κόπηκε ένα εξάρτηµα και µετά απ’ 
αυτό αντικαταστήσαµε όλα τα εξαρτήµατα αυτά που πιάνουν τους κάδους 
και πλέον δεν έχουµε πρόβληµα. 

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Υπήρχε πράγµατι ένα εκτεταµένο πρόβληµα στον ηλεκτροφωτισµό της 
Αγίας Τριάδος, χρειάστηκε η συνεργασία µε τα συνεργεία της ∆ΕΗ και ήδη 
σήµερα δεν έχουµε κανένα θέµα. Αποκαταστάθηκαν οι βλάβες που 
υπήρχαν.  

   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Το πρόβληµα για τους δηµοτικούς δρόµους, δεν είναι ένα πρόβληµα της 
Καλαµάτας, είναι ένα πρόβληµα πανελλαδικό και νοµίζω ότι µόνο µε 
νοµοθετική ρύθµιση µπορεί να λυθεί και να αντιµετωπιστεί.  
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ΒΓΕΝΗΣ 

Η χερσαία ζώνη λιµένος διέπεται από ειδικό καθεστώς νοµοθεσίας, στην 
οποία εµπλέκονται και οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας, οπότε 
καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα µεγαλύτερο σύµπλεγµα ως προς την 
αδειοδότηση. Με το γήπεδο ξυλορακέτας δεν επηρεάζεται καθόλου ο Νόµος 
περί αιγιαλού. Μία απλή έµπηξη κάποιων ξύλινων πασσάλων µε ένα δίχτυ, 
στο οποίο θα αθληθούν πάρα πολλοί ενήλικες και πάρα πολλά παιδιά της 
πόλης µας και επίσης είναι µια τουριστική δραστηριότητα µε προσέλευση 
χιλιάδων επισκεπτών. Ως προς την ενηµέρωση, γνωρίζετε ότι τα θέµατα του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 
και στα τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης.  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Χρόνια Πολλά και πάλι και καλή δουλειά.  

- Πάντα υπάρχουν κενές θέσεις εδώ αν θέλουν οι δηµοσιογράφοι να 
καθίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. Ετοιµάζεται η νέα αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα έχει δυναµικότητα 120 θέσεις, στο ισόγειο του 
νέου ∆ηµαρχείου, αλλά η χρησιµότητα αυτής της αίθουσας και για µας 
αλλά και για τους φορείς καταδείχθηκε αυτές τις µέρες όπου σχεδόν όλα 
τα κόµµατα την έχουν χρησιµοποιήσει µε τις δυνατότητες τις οποίες έχει 
και µε την ευταξία που υπάρχει στο συγκεκριµένο χώρο.  

- Γραφεία της αντιπολίτευσης, όταν θα περάσει αυτή η δύσκολη περίοδος 
θα δοθούν και µε άνεση, αλλά σας είπα ότι τώρα µπορείτε, αν θέλετε, να 
πάρετε ένα ή δύο γραφεία στο διοικητήριο στον πρώτο όροφο, µέχρι να 
τακτοποιηθούµε, όπου κι εγώ είµαι εκεί τη µισή µέρα. 

- Για τη λειτουργία του προαστιακού έχουµε αναφερθεί πολλές φορές, εγώ 
ασχολούµαι µε το θέµα αυτό απ’ το 2009, και είχαµε κάνει συγκεκριµένες 
προτάσεις για τη συµµετοχή του ∆ήµου στη λειτουργία του. Λυπάµαι για 
το γεγονός ότι δεν έχει προωθηθεί το συγκεκριµένο θέµα. Την Τρίτη θα 
κατέβει στην Καλαµάτα ο ∆ιευθυντής της ΓΑΙΑΟΣΕ ο κ. Σχίζας µαζί µε 
άλλα στελέχη του ΟΣΕ και αν έχω κάποιο νέο θα σας ενηµερώσω.  

- ∆εν µπορώ να σας πω ποιος είναι ο σχεδιασµός της Εθνικής, για το πόσα 
υποκαταστήµατα θα έχει. Αυτό το οποίο γνωρίζω εγώ είναι ότι θα υπάρξει 
υποκατάστηµα στην Αθηνών για την εξυπηρέτηση του ∆ηµαρχείου και της 
ευρύτερης περιοχής.          

- Για την ασφάλεια των εργαζοµένων, πέρα από το γιατρό, υπάρχει και ο 
τεχνικός ασφαλείας. Υπάρχουν συγκεκριµένες οδηγίες προς τους 
εργαζοµένους και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να τηρούµε αυτά τα 
οποία αναφέρονται στον Κώδικα της Εργατικής Νοµοθεσίας.  
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- Μέχρι το Πάσχα θα έχουµε αλλάξει όλα τα φώτα στην Αρτέµιδος και στη 
νέα είσοδο µε νέου τύπου φώτα, τύπου LED. Είµαστε στο πρόγραµµα 
JESSICA, ήδη ολοκληρώνεται η µελέτη, θα προσπαθήσουµε να βάλουµε 
όλη την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, ας πούµε και το δρόµο που 
πηγαίνει προς τη Μάνη, σ’ αυτό το νέο σύστηµα.   

- Όσον αφορά στα δίδακτρα προφανώς και εγώ συµφωνώ και επαυξάνω να 
είχαµε µία δυνατότητα να δίνουµε ελάχιστα χρήµατα ή και καθόλου για το 
νερό, για το δηµοτικό φωτισµό, να µην υπάρχει Τ.Α.Π., κλπ. ∆εν υπάρχει 
η δυνατότητα από πλευράς ∆ήµου και το λέγω ευθαρσώς, έστω και αν 
είναι αντιδηµοτικό. Για τα πολιτιστικά του ∆ήµου το κεντρικό κράτος έδινε 
1.500.000,00 € το χρόνο και τώρα δεν δίνει τίποτα ή σχεδόν τίποτα. 
Είµαστε εντελώς µόνοι µας για να συντηρήσοµε τις συγκεκριµένες Σχολές.  

- Η ξυλορακέτα είναι µία δραστηριότητα η οποία θα βοηθήσει την ανάπτυξη 
του τουρισµού και την άθληση της νεολαίας. Προφανώς δεν γίνεται καµία 
παρέµβαση στον αιγιαλό, στον οποίον αιγιαλό έχουνε γίνει πολλές και 
διάφορες µόνιµες εγκαταστάσεις. Ζήτησα από το Λιµεναρχείο να µου 
δώσει το σχετικό φάκελο, διότι το πρόβληµα είναι, τσιµέντα, τοίχοι κλπ.,  
από το Filoxenia µέχρι το Πανελλήνιο, για να ζητήσω επισήµως να 
προχωρήσει η διαδικασία κατεδάφισης από την Περιφέρεια, όπως 
προβλέπεται απ’ τη σχετική νοµοθεσία.  

- Πέντε χρόνια ασχολούµαστε µε αυτή την ιστορία τρέλας µε το 
Κτηµατολόγιο. Σε όλη την Ελλάδα, για να µην µπει σε διαδικασίες η 
Κτηµατολόγιο Α.Ε. χαρακτήρισε όλους τους δηµοτικούς δρόµους ως 
δηµόσιους. Πιστεύαµε, πριν από δύο χρόνια, ότι θα ήµασταν η πρώτη 
πόλη που θα δίναµε ένα τέλος σ’ αυτή την ιστορία. ∆υστυχώς δεν έχουµε 
πετύχει τα µέγιστα, έχουµε κάνει βήµατα, σε ηλεκτρονικό επίπεδο, η 
προσπάθεια συνεχίζεται, αλλά δεν αφορά µόνο την Καλαµάτα. Αφορά σε 
όλη την Ελλάδα.  

- Όσον αφορά το ΚΤΕΛ, επειδή είναι θέµα στην ηµερήσια διάταξη θα το 
συζητήσοµε το θέµα και θα σας εξηγήσοµε ποια είναι η θέση η οποία έχει 
διαµορφωθεί.   

 

 

 

Στη συνέχεια το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση του παρακάτω εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµατος. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

001  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 3/2015 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Αθλητικού Οργανισµού του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αφορά την έγκριση του 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2015, του νοµικού 
προσώπου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ &  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται ο προϋπολογισµός, όπως ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 3/2015 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 440.300,00 € 

ΕΞΟ∆Α 426.300,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 14.000,00 € 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

002 1.  Ίδρυση και λειτουργία νέων Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης 
(Κ.∆.Β.Μ.).  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων ΑΡΙΟΣ & Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η ίδρυση και 
λειτουργία επιπλέον Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης, στο 6ο Γυµνάσιο 
Καλαµάτας, στο 22ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµάτας, στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Άριος, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαιίκων, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Παραλίας 
Βέργας, στο Γυµνάσιο Αρφαρών, στο ∆ηµοτικό Σχολείο Ασπροχώµατος, στο 
κτίριο του Συλλόγου Πολυτέκνων Καλαµάτας & Περιχώρων, στο Α΄ & Β΄ 
ΚΑΠΗ Καλαµάτας, στο δηµοτικό κτήριο Μάντζειο Πλατέος, στη Μ. 
Μαντίνεια, στον Αντικάλαµο και στη Θουρία, προκειµένου να υλοποιηθούν 
Προγράµµατα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Εθνικής και Τοπικής Εµβέλειας, 
τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από το Ε.Π. ¨Εκπαίδευση και ∆ια Βίου 
Μάθηση 2007 – 2013¨,  σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ια Βίου 
Μάθησης & Νέας Γενιάς της ∆ιεύθυνσης Παιδείας. 
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003 2.  Απονοµή ¨Επαίνου Ν. Πολίτη¨.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απονοµή επαίνου στους τρεις πρώτους κάθε µιας 
από τις τρεις κατευθύνσεις (θεωρητική, θετική, τεχνολογική) που 
συνοδεύεται από την καταβολή ποσού 400,00 € για τον πρώτο, 300,00 € για 
τον δεύτερο και 200,00 € για τον τρίτο και εγκρίνεται η διάθεση συνολικής 
πίστωσης 2.700,00 €, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Εκπαιδευτικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Παιδείας. 

Β. ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

004 3.  Λειτουργία Γραφείου Επιµελητών Ανηλίκων. ΟΜΟΦΩΝΑ ζητείται η στελέχωση και η λειτουργία του Γραφείου 
Επιµελητών Ανηλίκων. 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

005 4.  Σύναψη Συµφώνου Συνεργασίας µεταξύ του Κέντρου 
Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) 
και του ∆ήµου Καλαµάτας για την πιλοτική εφαρµογή 
ενεργειακών παρεµβάσεων µέσω Συµβάσεων Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΣΑΕ) στο ∆ηµοτικό Κολυµβητήριο Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύναψη Συµφώνου Συνεργασίας, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

006 5.  Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 
αγορών στην Κοταρίδη Σταµατίνα, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- 6.  Επέκταση αστικής περιοχής.  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

007 7.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
«Οργάνωση στάθµευσης επί οδών και βελτίωση 
λειτουργικότητας υφιστάµενων χώρων στάθµευσης». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση προθεσµίας, µε αναθεώρηση, µέχρι 
15/02/2015, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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008 8.  ∆ιοργάνωση 3ου Καλαµατιανού Καρναβαλιού και 
Αποκριάτικων εκδηλώσεων ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται, η 
διοργάνωση του καρναβαλιού και των αποκριάτικων εκδηλώσεων, η διάθεση 
συνολικής πίστωσης ποσού 59.750,00 €, εκ των οποίων, 36.300,00 €, µε 
ΦΠΑ, για ηχητική – φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, εξέδρες, 
οπτικοακουστικό εξοπλισµό, γεννήτρια και σχετικές εκτυπώσεις, και 
23.450,00 €, µε ΦΠΑ, για την ανάθεση της οργάνωσης και προβολής των 
εκδηλώσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου και Προέδρου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

009 9.  Μνηµόνια Συνεργασίας του ∆ήµου Καλαµάτας µε το 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου, το Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Πελοποννήσου και  το Επιµελητήριο 
Μεσσηνίας, σχετικά µε τη συµµετοχή των φορέων αυτών  
στην υποστήριξη της υποψηφιότητας της Καλαµάτας για 
Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα για το έτος 2021. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η υπογραφή Μνηµονίων Συνεργασίας, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου και µέλους του ∆.Σ. 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

010 10.  Αποκοµιδή απορριµµάτων από τα ελλιµενιζόµενα στο 
λιµάνι της Καλαµάτας κρουαζιερόπλοια. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αποκοµιδή των απορριµµάτων αντί 100,00 € / 
τόνο απορριµµάτων, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

011 11.  ∆ιαχείριση ακινήτων ∆ηµοτικής ΜΑΡΙΝΑΣ.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαχείριση των ακινήτων της ∆ηµοτικής ΜΑΡΙΝΑΣ 
από το ∆ήµο Καλαµάτας.  

012 12.  Απολογισµός χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται ο απολογισµός 
των εκδηλώσεων, όπως αποδόθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση 
¨ΦΑΡΙΣ¨ και ανέρχεται στο ποσό των 23.736,12 €, µε ΦΠΑ. 
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013 13.  Εκδήλωση στη µνήµη των Ελλήνων, που εκτελέσθηκαν 
από τα Γερµανικά  Στρατεύµατα κατοχής (8 Φεβρουαρίου 
1944)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης (τέλεση µνηµοσύνου) 
και η διάθεση πίστωσης 350,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  για την 
κάλυψη των δαπανών, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

014 14.  Θρησκευτική εορτή Υπαπαντής του Χριστού.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 

1. η χορήγηση, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της 
Υπαπαντής του Χριστού, 8 αδειών σε χειροτέχνες, επί της πλατείας 23ης 
Μαρτίου, 4 αδειών σε πωλητές θρησκευτικών ειδών, επί της οδού 
Υπαπαντής, 1 άδειας σε πωλητές λουκουµάδων, στο Ιστορικό Κέντρο 
και 1 άδειας σε πωλητές ποπ-κορν επί της πλατείας 23ης Μαρτίου, 

2. η διάθεση πίστωσης µέχρι 4.000,00 € για την παράθεση γεύµατος, 
εκτυπώσεις, κλπ, 

σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

015 15.  Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων 
του ∆ήµου Καλαµάτας.    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης µέχρι 650,00 €, για την κάλυψη 
των δαπανών της εκδήλωσης, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

016 16.  Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης µη πραγµατοποιηθεισών 
δεσµεύσεων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι και των δηµοτικών  παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  
¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ ∆ΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  &  ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η ανατροπή  σύµφωνα µε τις εισηγήσεις, του 
Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας και των 
∆ιευθύνσεων Οικονοµικών, Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων και ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

017 17.  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2015, ∆ήµου Καλαµάτας.  

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

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

2. του Προϋπολογισµού ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2015, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 19/2015 απόφασή 
της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Λογιστηρίου της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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018 18.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

- 19.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Θ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

019 20.  Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού ορισµένου 
χρόνου, διάρκειας πέντε (5) ηµεροµισθίων κατ΄ άτοµο το 
µήνα.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι  παρόντες  σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και  ΛΕΥΚΟ ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) 
εγκρίνεται η πρόσληψη είκοσι ατόµων εργατικού και τεχνικού προσωπικού, 
διάρκειας πέντε ηµεροµισθίων κατ΄ άτοµο το µήνα, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

020 21.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών ακινήτων 
του ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση της επιτροπής αποτελούµενης από 
τον κ. ∆ήµαρχο ή το νόµιµο αναπληρωτή του και από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους κ.κ. ∆ηµόπουλο ∆ηµήτριο & Θεοφιλόπουλο Ιωάννη, οι οποίοι 
αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραµµατειακά το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

021 22.  Ορισµός Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων για το έτος 2015. 

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

- 23.  Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Καλαµάτα  19 Ιανουαρίου 2015  

 

 Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Μαρία Βεργινάδη 
 


