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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 15ης/2014 

∆ευτέρα 15 Σεπτεµβρίου 2014,  08:00 µ.µ. 

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

1. Οικονοµάκου Μαρία 
14. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 28. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 15. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 29. Μπεχράκης Σταµάτης 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΣ)  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

3. Αλούπης Παναγιώτης 16. Καµβυσίδης Ιωάννης 30. Μπουζιάνης Παύλος   2. Μουτσιούλας Ιωάννης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ)  

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 17. Καντζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 31. Μπούχαλης ∆ηµήτριος    

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 18. Καραγιάννης Ανδρέας 32. Μπρεδήµας Θεόδωρος    

6. Βγενής Χαράλαµπος 19. Καρατζέας Παναγιώτης 33. Νιάρχος Αναστάσιος    

7. Βεργινάδη Μαρία 20. Καρβέλης Γεώργιος     

8. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος 21. Κουτίβας Ηλίας 34. Οικονοµάκος ∆ηµήτριος    

9. Βουτσής Γεώργιος 22. Λιάππα Χρυσή 35. Πολίτης ∆ηµήτριος    

10. Γεωργακίλας Κων/νος 
23. Μάκαρης Εµµανουήλ-

Λεονάρδος 
36. Σταµατόπουλος Ευστάθιος    

11. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 24. Μαρινάκης Σαράντος 37. Φάβας Γεώργιος    

12. Γυφτέας Ηλίας 25. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 38. Φαββατάς ∆ηµήτριος    

13. ∆ηµητρούλιας Γεώργιος 26. Μπάκας Ιωάννης 39. Χριστόπουλος Ιωάννης    

 27. Μπασακίδης Νικόλαος     

 

 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. 

 

 

 

Στην αρχή της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι από τη 
δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ κατατέθηκε 
σχέδιο ψηφίσµατος το οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί στο τέλος, µετά 
την εξάντληση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

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

 

15 
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ΜΑΚΑΡΗΣ 

Για τη διευκόλυνση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα ήταν σκόπιµο τα θέµατα 
και οι εισηγήσεις να στέλνονται µε e-mail  προς όλους τους δηµοτικούς 
συµβούλους. Να τονίσουµε ότι για τη σηµερινή συνεδρίαση αρκετά θέµατα 
ήταν χωρίς εισηγήσεις, ενώ σε µερικά πήραµε τις εισηγήσεις µόλις σήµερα. 
Θα θέλαµε ως συνδυασµός να µην επαναληφθεί αυτό το φαινόµενο. 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Κε ∆ήµαρχε, πρόσφατα ανακοινώσατε ότι θα λειτουργήσει ξενώνας 
αστέγων στην Καλαµάτα. Πότε και πού πρόκειται να στεγαστούν αυτοί οι 
άνθρωποι; 

- Με τον ΕΝΦΙΑ φορολογούνται ακίνητα και τα ίδια ακίνητα φορολογούνται 
και από το ∆ήµο. Έχουµε την άποψη ότι θα πρέπει να καταργηθεί η 
φορολογία του ∆ήµου ή να µεταφερθεί ο ΕΝΦΙΑ στο ∆ήµο.  

- Εκεί που λήγει η οδός Γιατράκου, επάνω η πλατεία, έχουν φυτευτεί 
ορισµένα δέντρα τα οποία βγάζουν µία κολλώδη ουσία από την οποία προ 
ηµερών προκλήθηκε και ένα ατύχηµα σε µία ηλικιωµένη. Παρακαλώ να 
στείλετε έναν γεωπόνο να δει και αν πρέπει να γίνει κάποια παρέµβαση. 

- Τι γίνεται και που βρίσκεται το θέµα σχετικά µε τα σχέδια στο 
Ασπρόχωµα, στη Βέργα και στη Μ. Μαντίνεια; 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Τι προβλέπεται για την αντιπληµµυρική προστασία του ∆ήµου; Πότε θα 
συγκληθεί το αρµόδιο όργανο; Ποία η τύχη της µελέτης που εκπονήθηκε 
από τη ∆ΕΥΑΚ για το Νέδοντα Ποταµό; Τι προβλέπεται για τη διευθέτηση 
των υδάτων των άλλων ρεµάτων καθώς και των τυχόν προβληµάτων που 
δηµιουργούνται από την κατασκευή και λειτουργία του περιµετρικού της 
πόλης;  

- Αιτούµεθα να µας δοθούν τα τεχνικά στοιχεία για το έργο της 
ασφαλτόστρωσης στον Κορδία που έγινε προεκλογικά καθώς και οι 
ανάλογες αποφάσεις του ∆.Σ. Ποιοι ευθύνονται για το «ράβε-ξήλωνε» 
σύµφωνα µε δηµοσίευµα εφηµερίδας; Πόσο κόστισε η ασφαλτόστρωση 
και από ποιον κωδικό του τεχνικού προγράµµατος καλύφθηκε;  

- Τι θα πράξετε για την εύρυθµη και ασφαλή λειτουργία των παιδικών 
σταθµών του ∆ήµου; Πώς θα καλύψετε τις θέσεις των επιλαχόντων και 
ποια κριτήρια έχουν χρησιµοποιηθεί; Πώς σχεδιάζει η ∆ηµοτική Αρχή να 
αυξήσει τις θέσεις των παιδιών; Προβλέπεται η ένταξη στο ΕΣΠΑ νέων 
παιδικών σταθµών στις έδρες των δηµοτικών κοινοτήτων Αρφαρών, 
Θουρίας και Άριος καθώς και σε περιοχή της Καλαµάτας;   
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- Για το νέο χώρο συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ελήφθη 
απόφαση από το επερχόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Θα θέλαµε να µας 
δοθούν κάποιες απαντήσεις σχετικά µε την καταλληλότητα της αίθουσας 
γιατί υπάρχει συγκεκριµένη νοµοθεσία και εγκύκλιος των οποίων οι 
διατάξεις δεν δίνουν την καταλληλότητα στην αίθουσα αυτή.  

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Με αφορµή την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχει γίνει πρόβλεψη για 
διαγράµµιση σε όλες τις σχολικές µονάδες προκειµένου να γίνει πρόληψη 
τυχόν ατυχηµάτων, ιδιαίτερα στους κεντρικούς δρόµους της πόλης µας 
όπου είναι σχολικές µονάδες; 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Γιατί δεν καλέσατε και τις υπόλοιπες παρατάξεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στην εκδήλωση που κάνατε για την επέτειο των σεισµών;  

- Η ανατολική εµπορική περιοχή του κέντρου, µετά την πεζοδρόµηση της 
Αριστοµένους, είναι αποκλεισµένη κυκλοφοριακά λόγω των ρυθµίσεων 
που έχουν γίνει από τον πεζόδροµο. Παράλληλα, στην περιοχή αυτή, 
υπάρχουν  σπασµένα πεζοδρόµια, ακόµη και χωµάτινα, κατεστραµµένα  
οδοστρώµατα και το µεγαλύτερο από τα προβλήµατα είναι ότι υπάρχει και 
ανενεργή η οπτική ίνα µε τον έξυπνο οικισµό. Έχετε οργανώσει κάποια 
παρέµβαση για τόσο µεγάλο οξυµµένο πρόβληµα που αφορά δεκάδες 
επαγγελµατίες της πόλης µας; 

- Σκέφτεστε να διεκδικήσετε από την κεντρική εξουσία για να δηµιουργηθεί 
βρεφικός δηµοτικός σταθµός στην πόλη µας που δεν υπάρχει;  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Ένας από τους τοµείς που η ∆ηµοτική Αρχή επέφερε µεγάλη αλλαγή ήταν ο 
τοµέας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της µηχανοργάνωσης. Τον 
τελευταίο χρόνο εφαρµόζεται η ηλεκτρονική διακίνηση της αλληλογραφίας 
µεταξύ των υπαλλήλων και το επόµενο στάδιο, είναι η ηλεκτρονική 
διακίνηση της αλληλογραφίας για τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και πιστεύω 
ότι αν όχι στο επόµενο Συµβούλιο στο µεθεπόµενο θα είµαστε έτοιµοι να το 
εφαρµόσουµε. 

 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

Ο ΕΝΦΙΑ και το ΤΑΠ καθορίζονται µε βάση νόµους του κράτους. Αυτό που 
προσπαθούµε ως τοπική αυτοδιοίκηση είναι γενικά οι πόροι από την ακίνητη 
περιουσία να έρθουν στους ∆ήµους. 
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Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Οι παιδικοί σταθµοί φέτος θα φιλοξενήσουν από το ΕΣΠΑ 215 παιδιά σε 
σύνολο 361 παιδιών. Όσον αφορά στα κριτήρια, για τα παιδιά που δεν 
µπήκαν µέσω ΕΣΠΑ, προηγήθηκαν παιδιά από µονογονεϊκές, από τρίτεκνες 
και από πολύτεκνες οικογένειες, σε συνδυασµό µε το εισόδηµα. Φέτος,  
µετά από την πάρα πολύ καλή δουλειά που γίνεται, πάρα πολλοί 
συνδηµότες µας επέλεξαν τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς, µε 
αποτέλεσµα να στενοχωρήσουµε αρκετούς αφού δεν µπορέσαµε να 
πάρουµε όλα τα παιδιά και από αυτούς  ζητούµε συγγνώµη. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

- Η περιβαλλοντολογική µελέτη που αφορά στην τακτοποίηση του Νέδοντα 
προβλέπει, στο σκεπασµένο κοµµάτι που έχουµε τις κολώνες, να γίνει ένας 
τοίχος και στις δύο συστοιχίες κολώνων για να έχουµε µεγαλύτερη 
ταχύτητα και παροχέτευση νερού. Παράλληλα, προβλέπεται η κατάργηση 
του µεσόβαθρου που είναι στην οδό Ιατροπούλου και η τακτοποίηση της 
κοίτης στο µέσο όπου έχει φανεί ένα σχίσµα.  

- Η ∆ΕΥΑΚ θα καθαρίσει όλα τα ρέµατα που βρίσκονται µέσα στο σχέδιο 
πόλης και παράλληλα τρέχει µία εργολαβία ύψους 200.000 € που ετοιµάζει 
τις υποδοχές των ρεµάτων αυτών.  

- Το σχέδιο Ασπροχώµατος βρίσκεται στην πράξη εφαρµογής, αυτό δε της 
Βέργας και της Μ. Μαντίνειας βρίσκεται στη διαδικασία τακτοποίησης των 
ρεµάτων. 

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

- Για τα ρέµατα, τα οποία δεν είναι στην Καλαµάτα, είναι στα γύρω χωριά 
και κυρίως στα πεδινά, ήδη έχουν γίνει παρεµβάσεις σε πολλά και σε κάθε 
περίπτωση είµαστε σε συνεννόηση µε τους Προέδρους έτσι ώστε ότι 
εντοπίζεται παρεµβαίνουµε νωρίτερα πριν να έχουµε προβλήµατα.  

- Κάναµε ότι είναι δυνατόν ώστε τα σχολεία να ξεκινήσουν µε τις καλύτερες 
δυνατές προϋποθέσεις. Έχουν τοποθετηθεί σχολικοί τροχονόµοι και όπου 
απαιτείται θα γίνουν κάποιες διαγραµµίσεις. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Ευτυχώς που φαίνεται να αλλάζει η κυβερνητική πολιτική στο θέµα της 
πρόνοιας γιατί πηγαίναµε µε τον αυτόµατο πιλότο. Ούτε οι ∆ήµοι ούτε το 
εθελοντικό κίνηµα µπορούν να αποκαταστήσουν ένα σοβαρό κράτος-
πρόνοιας. Για το ζήτηµα της χρηµατοδότησης µίας στέγης αστέγων από 
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εννέα βράδυ µέχρι εννέα το πρωί, είχα µία συνάντηση πριν από 10 µέρες 
µε εκπροσώπους της UNESCO. Μιλάω πάντα για µία προσωρινή 
αντιµετώπιση του θέµατος γιατί το να κάνουµε ξενώνα, είναι εξόχως 
επικίνδυνο.  

- Για το ΕΝΦΙΑ και όλα αυτά, είναι ζητήµατα που επιδεινώνουν την ήδη 
προβληµατική κατάσταση του κόσµου, η θέση η δική µας ως αυτοδιοίκηση 
είναι ότι δεν θέλουµε φόροι οι οποίοι µπαίνουν, να περνούν στη συνέχεια 
στην αυτοδιοίκηση. Μπορεί διαφορετικά να χρηµατοδοτηθεί η 
αυτοδιοίκηση. 

- Ως προς τις µελέτες, µε το Ασπρόχωµα έχουµε τελειώσει, ενώ για τη 
Βέργα και τη Μ. Μαντίνεια ότι ήταν να κάνουµε το κάναµε. Είναι πλέον 
δουλειά του Υπουργείου. Για τη Βέργα είχε εκδοθεί Φ.Ε.Κ. αλλά 
προσέφυγαν πολίτες και ξεκινήσαµε πάλι από την αρχή. Το νέο είναι ότι 
έχουµε δυσµενή εξέλιξη µε την Κηπούπολη όπου δεν πέρασε η σχετική 
πρόταση του Υπουργείου στο Συµβούλιο Επικρατείας. Θεώρησε ο 
εισηγητής ότι δεν συνάδει η πρόταση µε την ονοµασία της περιοχής 
Κηπούπολη.  

- Τα νήπια πήγαν στους παιδικούς σταθµούς µε τις διαδικασίες που 
προβλέπεται από το νόµο και µακάρι να υπήρχε η δυνατότητα όχι µόνο να 
τα πάρουµε όλα, αλλά να υπάρξει χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ για όλα τα 
παιδιά. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να προχωρήσουµε στην οργάνωση και 
λειτουργία δύο ακόµα παιδικών σταθµών στην πόλη της Καλαµάτας καθώς 
και στα Λέικα, στα Αρφαρά και στη Θουρία.  

- Για τη διαγράµµιση, σήµερα υπέγραψα µία σύµβαση για να κάνουµε 
οριζόντια σήµανση µε θερµοκόλληση και στα πλαίσια αυτής της 
εργολαβίας θα δούµε και τη διαγράµµιση των σχολείων. 

- ∆εν έγινε καµία εκδήλωση για την επέτειο των σεισµών. Κάθε χρόνο, από 
τότε που κάναµε το συγκεκριµένο καλλιτεχνικό δηµιούργηµα, 
ανακοινώνεται στον τύπο, δεν υπάρχει πρωτόκολλο, δεν υπάρχει 
πρόσκληση, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει έναν τυπικό χαρακτήρα 
όπως οι άλλες εκδηλώσεις και όποιος θέλει έρχεται.  

- Έχω συζητήσει πολλές φορές µε τους επαγγελµατίες της Αναγνωσταρά, 
της Αριστοδήµου, της Κολοκοτρώνη, του Αγ. Νικολάου και της 
Πολυχάρους. Για το πάνω µέρος είχαµε υποβάλλει στο ΚΑΠΕ µία µελέτη, η 
οποία δυστυχώς δεν χρηµατοδοτήθηκε. Για το πλέγµα των δρόµων στο 
κάτω ιστορικό κέντρο θα ολοκληρωθεί µία µελέτη ανάπλασης και σιγά-
σιγά µε τις δυνατότητες που έχουµε θα προχωρήσουµε, αλλά είµαι 
βέβαιος ότι µέσα στην πενταετία αυτούς τους τέσσερις – πέντε 
εµπορικούς δρόµους, που έχουν εξέχουσα εµπορική σηµασία, θα τους 
φροντίσουµε. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να αποκαθιστούµε τις 
σπασµένες πλάκες ή τα όποια προβλήµατα στη διακίνηση. 
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-  Όσον αφορά στον έξυπνο οικισµό είναι µία ιστορία πάρα πολύ δύσκολη 
για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι έξυπνοι οικισµοί στήθηκαν χωρίς µελέτη και 
χωρίς πρόγραµµα για το πώς θα λειτουργήσουν. Ποιος θα πληρώσει για τη 
λειτουργία του έξυπνου οικισµού; Ο ∆ήµος δεν µπορεί να πληρώσει γιατί 
το σχετικό χρηµατικό ένταλµα δεν θα θεωρηθεί από τον επίτροπο. Γίνεται 
µία προσπάθεια σε κεντρικό επίπεδο, µήπως βρούµε κάποια λύση, αν και 
µε την πρόοδο της τεχνολογίας έχουν ξεπεραστεί οι έξυπνοι οικισµοί που 
φτιάχναµε πριν από εφτά - οκτώ χρόνια. Είναι ανταποδοτική αυτή η 
ιστορία αλλά δεν µπορούµε να εισπράξουµε χρήµατα από τους χρήστες.  

- Γίνεται µια εργώδη προσπάθεια για τον καθαρισµό των ρεµάτων και θα 
ολοκληρωθεί µε τα ρέµατα περιφερειακά της πόλης.  

- Για το Νέδοντα τα σηµαντικότερα προβλήµατα είναι το σκέπασµα  
απέναντι από το δηµαρχείο όπου έχουν µπει κολώνες και µειώνεται η 
παροχετευτικότητα και η γέφυρα στο ταχυδροµείο η οποία είναι χαµηλά 
και από την κατασκευή της µειώνει και αυτή την παροχετευτικότητα.  

- Το άλλο µεγάλο, όπου κάθε χρόνο µας δίνει πληµµυρικά φαινόµενα  από 
τη Θουρία, Σπερχογεία, Νοσοκοµείο, Νέδοντας, συνδέεται µε την 
τσαπατσουλιά του ελληνικού κράτους και µία κακώς εννοούµενη 
προσπάθεια εξοικονόµησης πόρων. Φτιάξαµε δρόµους χωρίς αποχέτευση, 
χωρίς σύστηµα διαχείρισης των οµβρίων, µε αποτέλεσµα να έχει 
πληµµυρίσει δύο φορές το νοσοκοµείο στον Αντικάλαµο και όλη αυτή η 
περιοχή που έχει κτιστεί δεξιά και αριστερά να µετατρέπεται σε λίµνη. 

 

Στη συνέχεια το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση του παρακάτω εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµατος. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

387  Έγκριση διάθεσης πίστωσης – απονοµή υποτροφιών 
Ιδρύµατος καπετάν Βασίλη στη µνήµη Παναγιώτη 
Φωτέα. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η διάθεση ποσού 20.000,00 €, προερχόµενου από το Ίδρυµα 
καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου και η απόδοση αυτού στους 
δικαιούχους υποτρόφους, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Παιδείας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
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Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

388 1.  Ορισµός Ειδικού Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µε τον αναπληρωτή του. 

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζεται Ειδικός Γραµµατέας ο δηµοτικός υπάλληλος 
Αλεξανδρόπουλος Χρήστος µε αναπληρώτριά του την επίσης δηµοτική 
υπάλληλο Παναγιωτοπούλου Όλγα. 

 2.  Ορισµός µελών ∆ιοικητικών Συµβουλίων Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου ∆ήµου 
Καλαµάτας.   

 

389 i.  «∆ηµοτική Φιλαρµονική 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¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) ορίζονται 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από αυτά Πρόεδρος εκλέγεται ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος. 

390 ii.  «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού ∆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¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  ορίζονται 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από αυτά Πρόεδρος εκλέγεται ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπασακίδης Νικόλαος. 

391 iii.  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  ορίζονται 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από αυτά Πρόεδρος εκλέγεται η 
∆ηµοτική Σύµβουλος κα Λιάππα Χρυσή. 

392 iv.  «Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  ορίζονται 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από αυτά Πρόεδρος εκλέγεται ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γυφτέας Ηλίας. 
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393 v.  «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 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¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  ορίζονται 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από αυτά Πρόεδρος εκλέγεται ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βγενής Χαράλαµπος. 

394 vi.  «∆ηµοτικό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας – 
Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) ορίζεται 
εκπρόσωπος του ∆ήµου ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Καρατζέας Παναγιώτης. 

395 vii.  «∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Υ.Α.Κ.)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) ορίζονται τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και από αυτά Πρόεδρος ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Καµβυσίδης Ιωάννης. 

396 viii.  «Κτηµατική Καλαµάτας ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία 
¨∆ΙΟΚΛΗΣ¨». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  ορίζονται 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από αυτά Πρόεδρος ορίζεται ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μπουζιάνης Παύλος. 

397 ix.  «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨». ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨,  
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  
ορίζονται τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και από αυτά Πρόεδρος 
ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος. 

398 3.  Εκλογή αντιπροσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας στο 
Σύνδεσµο Ύδρευσης ∆ήµων Καλαµάτας, Μεσσήνης και 
Κοινοτήτων περιοχής 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¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
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της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  
εκλέγονται αντιπρόσωποι του ∆ήµου στο Σύνδεσµο εννέα (9) ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι από την πλευρά της πλειοψηφίας και ένας (1) από την πλευρά 
της µειοψηφίας. 

399 4.  Ορισµός µελών ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ∆ήµου 
Καλαµάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζεται Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας ο 
∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος και ως µέλη δύο εκπρόσωποι 
παραγωγικών τάξεων. 

400 5.  Ορισµός µελών στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο 
Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζονται µέλη στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Ανδρέας & Μάκαρης Εµµανουήλ - Λεονάρδος. 

401 6.  Ορισµός Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών ∆ιαφορών και Αµφισβητήσεων  ∆ήµου 
Καλαµάτας, για το υπόλοιπο του έτους 2014.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζονται µέλη στην επιτροπή οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Φάββας Γεώργιος & Σταµατόπουλος Ευστάθιος και ο φορολογούµενος 
δηµότης κ. Κουδούνης Αργύριος. 

402 7.  Ορισµός δηµοτικών συµβούλων ως µελών σε επιτροπές 
παραλαβής κάθε είδους παρεχόµενων υπηρεσιών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται ο ορισµός δηµοτικών συµβούλων σε επιτροπές, οι 
οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραµµατειακά το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

- 8.  Άσκηση ή µη ένδικων µέσων κατά της υπ’ αριθµ. 
130/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Καλαµάτας (διαδικασία εργατικών διαφορών).  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

403 9.  Τροποποίηση – συµπλήρωση της µε αριθµ. 55/2014 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Καλαµάτας, σχετικά 
µε την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στα 
περίπτερα του ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
τροποποίηση – συµπλήρωση της απόφασης, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ 50/2014 απόφασή της, σύµφωνα µε την 
πρόταση του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων και όπως 
τροποποιήθηκε µε τις προτάσεις του Αντιδηµάρχου κ. Βεργόπουλου 
∆ηµητρίου. 
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404 10.  Τροποποίηση των µε αριθµ. 329/2012 και 54/2013 
αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας για 
την πρόσληψη προσωπικού, δύο (2) Νοσηλευτών/τριών 
κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου 
χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο 
«Πρόγραµµα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων και 
προαγωγής της υγείας των πολιτών µε αξιοποίηση των 
εφαρµογών τηλεϊατρικής».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η τροποποίηση των προηγούµενων αποφάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και η πρόσληψη δύο (2) Νοσηλευτών/τριών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ, 
µε αλλαγή του καθεστώτος εργασιακής σχέσης, από σύµβαση µίσθωσης 
έργου σε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους µε 
δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του προγράµµατος, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

405 11.  Πρόσληψη ενός (1) ατόµου, ειδικότητας 
Νοσηλευτή/τριας κατηγορίας ∆Ε, µε σύµβαση εργασίας, 
δίµηνης διάρκειας, για τις ανάγκες λειτουργίας των 
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η πρόσληψη σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

406 12.  Ανάκληση παραχώρησης ιατρικού αυτοκινήτου στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, 
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για το Πρόγραµµα 
πρόληψης καρδιαγγειακών νοσηµάτων και προαγωγής 
της υγείας των πολιτών µε αξιοποίηση των εφαρµογών 
τηλεϊατρικής. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η ανάκληση, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 
Βασιλόπουλου Αθανασίου. 

407 13.  Επί αιτηµάτων παρατάξεων της µειοψηφίας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, περί της καταλληλότητας της 
νέας αίθουσας συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ δεν γίνεται αποδεκτό το αίτηµα για συνέχιση των 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας στο Αµφιθέατρο 
«ΑΛΕΞ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» (ΥΠΕΡ του αιτήµατος οι σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και ΛΕΥΚΟ ο κ. ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ)  

408 14.  Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι µετακινήσεις του κ. ∆ηµάρχου, α) στις 
22/8/2014 στην Αθήνα (Υπ. Πολιτισµού & Αθλητισµού), β) στις 27/8/2014 
στην Αθήνα (Γ.Γ.  ΥΠΕΚΑ), γ) στις 3/9/2014 στην Αθήνα (Υπ. Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας, δ) στις 7/9/2014 στην Κόρινθο (∆ήµαρχο Κορίνθου και 
εκπρόσωπο UNESCO) και ε) στις 12/9/2014 στην Αθήνα (Υφ. Εθνικής 
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Άµυνας, Υφ. Πολιτισµού & Αθλητισµού και ∆ήµαρχο Πειραιά). 

Β.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

409 15.  Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης για τη συµµετοχή 
στη διαδικασία ¨Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
/ 2021¨. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» και 
του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας «Πανταζοπούλειος Λαϊκή 
Σχολή», σύµφωνα µε την εισήγηση του κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

410 16.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης περαίωσης εργασιών του 
έργου  «Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων Νιαρχέικου 
Λιοτριβιού στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων   
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται ο 1ος ΑΠΕ, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η παράταση 
προθεσµίας, µέχρι 30/9/2014, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

411 17.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Αγροτική οδοποιία Άνω Αρφαρά – Πολιανή».    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΠΟΛΙΑΝΗΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο 
1ος ΑΠΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

412 18.  Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Ανάπλαση πεζοδροµίων Αγ. Νικολάου κεντρικής οδού 
& πλατείας Αγ. Βασιλείου στην Τ.Κ. Λαδά ∆ήµου 
Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΛΑ∆Α και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
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παράταση προθεσµίας, µέχρι 4/12/2014, µε δικαίωµα αναθεώρησης, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

413 19.  Παραχώρηση χώρου για χρήση από τον Τοµέα ΕΚΑΒ 
Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση του οικίσκου 27Α που ευρίσκεται στο 
Ανατολικό Εµπορικό Κέντρο για είκοσι (20) χρόνια και οι όροι της σχετικής 
σύµβασης χρησιδανείου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 
Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

414 20.  Αποδοχή παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου, 
ιδιοκτησίας της εταιρίας «Κτηριακές Υποδοµές Α.Ε.», 
που βρίσκεται επί των οδών Χίου – Ιερολοχιτών & 
Σπετσών (Ο.Τ. 496) για την ανέγερση του 8ου 
∆ηµοτικού Σχολείου Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αποδοχή της παραχώρησης, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

415 21.  Έγκριση καταστάσεων σχετικών µε την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του 2ου τριµήνου 
του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2014.  

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

1. τα αποτελέσµατα  εσόδων – εξόδων 2ου τριµήνου, οικον. έτους 2014 και 

2. η αναµόρφωση του Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2014,  

όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 321/2014 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

416 22.  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2014, και επιχειρησιακού 
προγράµµατος ∆ήµου Καλαµάτας. 

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

i. του Τεχνικού Προγράµµατος και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων   και 
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ii. του Προϋπολογισµού ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2014, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 335/2014 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Λογιστηρίου 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

417 23.  Επί πρακτικών επιτροπής προµήθειας άρτου και 
κατεψυγµένων προϊόντων για την κάλυψη των 
αναγκών του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & 
Αθλητισµού του ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
υιοθετούνται τα πρακτικά της επιτροπής και εγκρίνεται η ανάθεση της 
προµήθειας 1) άρτου στην εταιρεία «∆ηµ. Μανωλόπουλος Ο.Ε.Ε.» µε 
συνολικό ποσό 5.424,00 € 2) αρακά στην εταιρεία «Αδελφοί Π. Μουργή 
Α.Ε.» µε συνολικό ποσό 220,35 € και 3) φασόλια χάντρες στην εταιρεία 
«Αφεντάκη Αιµ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» µε συνολικό ποσό 107,35 €. 

418 24.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των 
Τµηµάτων Ταµειακής Υπηρεσίας και ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών, της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών και του πρώην Ταµία του 
∆ήµου Άριος.   

419 25.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση της  
ευρωπαϊκής εκστρατείας Mobility Week, στην 
Καλαµάτα.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση της 
εκστρατείας και η διάθεση πίστωσης 10.000,00 € για την κάλυψη µέρους 
των εξόδων αυτής,  σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, 
∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

420 26.  ∆ιοργάνωση αγοράς αγροτικών προϊόντων Ταϋγέτου 
στην Τοπική Κοινότητα Λαδά.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, η διοργάνωση της αγοράς και η διάθεση πίστωσης 
600,00 € για την κάλυψη εξόδων της διοργάνωσης, σύµφωνα µε την 
πρόταση της Τοπικής Κοινότητας Λαδά.    

421 27.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 

1. η επιχορήγηση του «Α.Γ.Σ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε το ποσό των 
700,00 €, για τη διοργάνωση πανελληνίου πρωταθλήµατος ταεκβοντό. 

2. η συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση επιστηµονικού συµποσίου 
«Αρχαιολογική Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες» και η διάθεση πίστωσης 
700,00 € για την κάλυψη µέρους των εξόδων. 
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  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  

422  Ψήφισµα κατά της υποβάθµισης και 
υποχρηµατοδότησης των υπηρεσιών υγείας στην πόλη 
της Καλαµάτας.  

(κατατέθηκε από τη δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨) 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ δεν εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσµατος (ΥΠΕΡ της 
έκδοσης οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 

και ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 

Καλαµάτα  18  Σεπτεµβρίου 2014  

 

 Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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