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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 16ης/2014 

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014,  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 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 28. Μπεχράκης Σταμάτης 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΣ)  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑΔΑ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης 15. Καμβυσίδης Ιωάννης 29.      

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 16. Καντζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 30. Μπούχαλης Δημήτριος    

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 17. Καραγιάννης Ανδρέας 31. Μπρεδήμας Θεόδωρος    

6. Βγενής Χαράλαμπος 18. Καρατζέας Παναγιώτης 32. Νιάρχος Αναστάσιος    

7. Βεργινάδη Μαρία 19. Καρβέλης Γεώργιος     

8. Βεργόπουλος Δημήτριος 20. Κουτίβας Ηλίας 33. Οικονομάκος Δημήτριος    

9. Βουτσής Γεώργιος 21. Λιάππα Χρυσή     

10. Γεωργακίλας Κων/νος 22. Μάκαρης Εμμανουήλ-
Λεονάρδος 

34. Σταματόπουλος Ευστάθιος    

11. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 23. Μαρινάκης Σαράντος 35. Φάβας Γεώργιος    

12. Γυφτέας Ηλίας 24. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 36. Φαββατάς Δημήτριος    

 25. Μπάκας Ιωάννης 37. Χριστόπουλος Ιωάννης    

 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 τα εξής 
θέματα και ερωτήματα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 

ΜΑΚΑΡΗΣ 
- Από τις 530 αιτήσεις συνολικά για ένταξη των παιδιών στους παιδικούς 

σταθμούς οι 180 δεν έχουν ικανοποιηθεί. Επειδή το θέμα είναι πρωτίστως 
κοινωνικό, αλλά και οικονομικό, στην εποχή της βαθιάς οικονομικής 
κρίσης την οποία βιώνουμε, θα ήθελα ο Δήμος να δει το θέμα με μεγάλη 
προσοχή και να εξετάσει αν υπάρχουν δυνατότητες και αυτές οι αιτήσεις 
να ικανοποιηθούν, έστω με πρόσληψη κάποιου προσωπικού ή δίμηνα ή 
πεντάμηνα, με το οποίο εμείς θα συναινέσουμε. 

16 
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- Παρακαλώ  να γίνει άμεσα η τακτοποίηση του θέματος των γραφείων της 
αντιπολίτευσης, όπως επιβάλλει ο Καλλικράτης και μάλιστα να έχει πλήρη 
γραμματειακή υποστήριξη έτσι ώστε να μπορεί να επιτελεί το ρόλο της.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 
- Να μας ενημερώσετε σχετικά με το τρέξιμο της υπόθεσης της διεκδίκησης 

της πολιτιστικής πρωτεύουσας, διότι προς την κατεύθυνση αυτή 
υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. 

- Ένα μεγάλο θέμα, όπως πρόσφατα αναφέρθηκε στον τοπικό Τύπο, είναι 
οι αναθέσεις των έργων και των μελετών με συνοπτικές διαδικασίες, 
ακόμη και προεκλογικά.  

- Η ΔΕΥΑΚ εισπράττει ανταποδοτικά τέλη από τα οποία έχει πλεόνασμα και 
τα χρησιμοποιείτε προς άλλους σκοπούς. Επειδή οι δημότες πλήττονται 
από την οικονομική κρίση θα παρακαλούσαμε να φέρετε προς συζήτηση ή 
να αποφασιστεί η μείωση των τιμολογίων που θα βοηθούσε πολύ και 
τους δημότες και γενικότερα την πόλη. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
- Γιατί δεν μειώνετε τα δημοτικά τέλη αφού λόγω της μείωσης του όγκου 

συλλογής των απορριμμάτων έχει μειωθεί η αντίστοιχη δαπάνη κατά 
τουλάχιστον 1εκ. ευρώ ετησίως; 

- Είναι Κηπούπολη ή Τσιμεντούπολη; Πώς σκοπεύετε να διαχειριστείτε την 
πολεοδόμηση της περιοχής δεδομένου ότι οι προτάσεις σας δεν φαίνεται 
να είναι συμβατές με τον χωροταξικό σχεδιασμό της πολιτείας; 

- Τι θα κάνετε με τις απεντάξεις των έργων που αφορούν πλατείες και έργα 
ανάπλασης αλλά παράλληλα και έργα υποδομών της περιοχής μας; Θα 
ενταχθούν στον νέο ΕΣΠΑ ή θα αλλάξει ο σχεδιασμός αφού εξέπνευσε και 
η προεκλογική περίοδος; 

- Να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Ανάπτυξης για παραχώρηση του 
Αγροκηπίου Αλαγονίας Ταϋγέτου το οποίο μπορεί να γίνει ένας χώρος 
αναψυχής ή ένας χώρος που θα υπάρχουν καλλιέργειες των φυτών του 
Ταϋγέτου, και αυτό θα βοηθήσει γενικότερα την περιοχή να αποκτήσει 
μία δραστηριότητα. 

- Πώς προτίθεστε να βελτιώσετε την εικόνα που παρουσιάζεται καθημερινά 
στην πόλη μας με τους δεκάδες διαλυμένους κάδους, με δυσμενή 
αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία αλλά και για το κόστος συλλογής και 
επεξεργασίας τους; 
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ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ 
Όταν έγινε η χάραξη της εθνικής οδού η πορεία ήταν να περάσει εντός των 
χωριών Άνθειας μέχρι και Σπερχογεία. Οι κάτοικοι, επειδή ο δρόμος πέρασε 
τώρα δυτικά της παλιάς εθνικής οδού, ζητούν να γίνει επανεξέταση της 
οριοθέτησης του οικισμού γιατί όλα τα ακίνητα που έπεφταν μέσα στη 
χάραξη του δρόμου έχουν δεσμευτεί και δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. 
Έχουν υποβάλλει σχετικό και ο Δήμος  οφείλει να διαβιβάσει το αίτημα 
αυτό στην Περιφέρεια για να δοθεί απάντηση και να αποδεσμευθούν τα 
ακίνητα αυτά.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
Ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο μόνος Δήμος από τη Μεσσηνία και ίσως και ο 
μόνος Δήμος από όλη την Πελοπόννησο που την τελευταία πενταετία, 
εξαετία, έχει υποστεί ένα τεράστιο κόστος το οποίο οφείλεται  στη 
διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά παρόλα αυτά δεν προέβη σε καμία 
αύξηση των δημοτικών τελών, αντιθέτως δε, προχώρησε και σε μείωση 
δημοτικών τελών σε ορισμένες  περιοχές, όπως ο τέως Δήμος Θουρίας. Με 
τη σύνταξη του προϋπολογισμού η οποία έχει γίνει και επειδή τα τέλη 
παραμένουν ανταποδοτικά πάντα, εξετάζεται η λύση αν μπορεί να γίνει 
κάποια μείωση θα εξεταστεί με τη σύνταξη του επερχόμενου 
προϋπολογισμού.  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
- Να συμπληρώσω, ότι στα ανταποδοτικά τέλη υπάγεται και η ανανέωση 

του στόλου του Δήμου Καλαμάτας. Επειδή περίσσεψαν χρήματα από τη 
διαχείριση απορριμμάτων προχωράμε στη διαδικασία της προμήθειας ενός 
σαρώθρου, διότι τα σάρωθρα που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουν δουλέψει 
πάρα πολύ και έχουν γεράσει. 

- Στους υπόγειους κάδους κάποια προβλήματα που έχουμε δει ότι 
υπάρχουν, τα αντιμετωπίζουμε, λύνουμε τα προβλήματα σταδιακά και 
θεωρούμε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.  

 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ 
Η ΔΕΥΑΚ έχει θετικό αποτέλεσμα, πλην όμως μην ξεχνάμε ότι έχει έργα σε 
εξέλιξη με μη επιλέξιμες δαπάνες από το ΕΣΠΑ που πρέπει να τα πληρώσει 
εξ ιδίων πόρων. Στο τέλος του χρόνου θα κάνουμε τον ισολογισμό μας και 
θα δούμε πού βρισκόμαστε. Πλην όμως, έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη και ο 
Δήμαρχος ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε θέματα στα 
οποία έχουμε θεσμικό ρόλο. Δεν είμαστε ούτε η κυβέρνηση ούτε η Βουλή 
των Ελλήνων. Εσείς ενδεχομένως καλά κάνετε και μας τα φορτώνετε όλα 
αλλά εμείς πρέπει να απολογούμαστε γι’ αυτά τα θέματα που μπορούμε 
να κάνουμε κάτι σύμφωνα με το νόμο.  

- Για το θέμα των παιδικών σταθμών, όπου παρατηρείται πράγματι 
πρόβλημα, έγιναν προσπάθειες, πήραμε πάρα πολλά παιδιά με διαδικασίες 
απολύτως αντικειμενικές σύμφωνα με τις οδηγίες. Καταβάλλεται μία 
προσπάθεια να συγκεντρωθούν επιπλέον πόροι για να αυξηθεί ο αριθμός 
των νηπίων τα οποία θα στεγαστούν στους παιδικούς σταθμούς. Βασική 
πολιτική του Δημοτικού Συμβουλίου για τη νέα προγραμματική περίοδο 
θα είναι η κατασκευή νέων παιδικών σταθμών αν και υπάρχει το μεγάλο 
αγκάθι βέβαια της αδυναμίας πρόσληψης προσωπικού  

- Έχετε δίκιο και θέλω να ζητήσω συγνώμη, όσον αφορά την εξυπηρέτησή 
σας, να κάνετε όμως λίγο υπομονή, πιστεύω για κανέναν μήνα και μέχρι 
τότε να υπάρχει μία εξυπηρέτηση στο γραφείο της Προέδρου.  

- Η πολιτιστική πρωτεύουσα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα και το 
συγκριτικό πλεονέκτημα για την πόλη και για τον Δήμο είναι ότι είμαστε 
ενωμένοι σε αυτήν την προσπάθεια. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται σε 
επίπεδο διαπαραταξιακό και επίσης ανοίξαμε τραπεζικό λογαριασμό στην 
Εθνική Τράπεζα για να γίνονται οι δωρεές και οι χορηγίες για τη φάση της 
διεκδίκησης. Προσδιορίζεται να γίνει, κατά μήνα Νοέμβριο, μία μεγάλη 
εκδήλωση στην Καλαμάτα πανελληνίου πολιτιστικού ενδιαφέροντος η 
οποία θα δώσει το έναυσμα για τη μεγάλη αυτή προσπάθεια.  

- Ο Δήμος Καλαμάτας, παρά τις φωνές και τα γραφόμενα κατά καιρούς, 
είναι από τους Δήμου που έχει τις λιγότερες δυνατές αναθέσεις και 
σχεδόν καθόλου ή καθόλου κατατμήσεις. Να ξέρετε όλοι ότι η ανάθεση 
είναι μία νόμιμη διαδικασία και υπάρχει πρόβλεψη από τον νομοθέτη για 
αναθέσεις για να αντιμετωπίζονται έκτακτες ανάγκες αλλά και δύσκολες 
καταστάσεις, εξειδικευμένες εργασίες.  

- Εδώ και αρκετά χρόνια ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει κάνει αυξήσεις, αλλά 
πρώτα απ’ όλα πρέπει να είναι βιώσιμος, και να μπορεί να ανταποκριθεί 
στις βασικές του ανάγκες και να παράγει και ένα έργο. Στη ΔΕΥΑΚ δεν 
έχουν γίνει αυξήσεις, αλλά να λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε κάποιες μη 
πληρωμές οι οποίες επιβαρύνουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Η 
επιχείρηση δεν εισπράττει από το νερό μόνο για να πληρώνει μισθούς, 
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πρέπει να κάνει ένα έργο, όπως και κάνει σε διάφορες περιοχές του 
Δήμου. Προφανώς δεν πρόκειται να γίνουν αυξήσεις, όπως και δεν έγιναν 
τα προηγούμενα χρόνια, όσο διαρκεί η οικονομική κρίση, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια εισπράξεων και θα 
γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια σε κοινωνικό επίπεδο, ώστε και τα 
χρήματα να πάρει σε κάποιο βαθμό η ΔΕΥΑΚ και να στηρίξει τους 
αδύναμους. 

- Για την Κηπούπολη ο Δήμος έκανε μία εργώδη προσπάθεια, αλλά 
δυστυχώς τα πολεοδομικά θέλουν πολλά χρόνια, και θέλουν πολλά 
χρόνια γιατί γύρω από τα πολεοδομικά τριγυρίζουν απίθανα συμφέροντα. 
Κάναμε σωστές προτάσεις, υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου, συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες και συνεννόηση 
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά το θέμα πήγε στο ΣτΕ κα έχουμε 
αρνητική εισήγηση από το ΣτΕ. Πρέπει να προσαρμοστούμε, λοιπόν, σε 
αυτά τα οποία επιτάσσει το ΣτΕ και η προσαρμογή θα γίνει σε 
συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

- Θυμάστε εδώ και τρία χρόνια που μιλούσα για υπερεντάξεις και για τον 
τρόπο επιλογής έργων στο ΕΣΠΑ; Με τις υπερεντάξεις στην Ελλάδα 
φτάσαμε στο σημείο οι Βρυξέλλες να το ξαναχτίσουν ουσιαστικά. Για το 
Δήμο Καλαμάτας, φαίνεται να απεντάσσονται δύο έργα, αυτό της 
Ανάστασης και η Πλατεία της Ανάληψης. Είναι τα μοναδικά έργα τα οποία 
απεντάσσονται, φαντάζομαι σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία έχουν 
εργολάβο και παρ’ ότι γι’ αυτά τα έργα υπάρχει ένταξη σε ΣΑΕ και στο 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. 

- Για το Αγροκήπιο, έχουμε κατ’ επανάληψη αναφερθεί στη Δασική 
Υπηρεσία, το ζητήσαμε σε μία εποχή που είχε ενταθεί το πρόβλημα του 
Ταϋγέτου με τα ζώα για να τα σταβλίσουμε εκεί, αλλά αρνήθηκε 
κατηγορηματικά να μας το παραχωρήσει, όπως αρνήθηκε και το 
Δασαρχείο και το Υπουργείο να μας παραχωρήσουν το χώρο του 
πριονιστηρίου. Μια που το θέτεις όμως το θέμα, θα γίνει μία δεύτερη 
προσπάθεια με αυτήν την ευκαιρία, γιατί έχεις δίκιο.  

- Για την οριοθέτηση οικισμών, έχουμε στείλει ένα πακέτο στο Υπουργείο. 
Σε παρακαλώ την επόμενη Τρίτη γύρω στις 13:00  έλα  στο διοικητήριο, 
αν έχεις τη δυνατότητα, στον πρώτο όροφο,  εκεί στις  Τεχνικές 
Υπηρεσίες όπου  κάνουμε  συσκέψεις  κάθε  βδομάδα  για  πολεοδομικά 
και τεχνικά θέματα να ενημερωθείς από πρώτο χέρι ή εν πάση περιπτώσει 
να δώσουμε τις οδηγίες που πρέπει για την προώθηση αυτού του 
αιτήματος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

423 1.  Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας, ως 
μελών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ 
Πελοποννήσου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΒΟΥΤΣΗΣ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εκλέγονται αντιπρόσωποι του Δήμου στο 
ΦΟΔΣΑ ο Δήμαρχος κ. Νίκας Παναγιώτης, ο Αντιδήμαρχος κ. Βασιλόπουλος 
Αθανάσιος και από την πλευρά της μειοψηφίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Θεοφιλόπουλος Ιωάννης. 

424 2.  Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων 
της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μελών 
της Εκτελεστικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται κατά τις 
διατάξεις του Ν. 3584/2007.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εκλέγονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Βεργινάδη Μαρία και Αντωνόπουλος Μιχαήλ. 

425 3.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας στην 
Κοσμητεία του Ιερού Ναού του Κοιμητηρίου 
Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Μπουζιάνης Παύλος, Κουτίβας Ηλίας και Αλούπης Παναγιώτης. 

426 4.  Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου, ως αναπληρωτή 
του κ. Δημάρχου, στην επιτροπή χορήγησης 
βεβαιώσεων σε παραγωγούς. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) ορίζεται 
μέλος στην επιτροπή ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημόπουλος Δημήτριος. 

427 5.  Ορισμός μελών σε επιτροπές παρακολούθησης 
προγραμματικών συμβάσεων.  

Ορίζονται οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως μέλη των επιτροπών 
παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των 
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δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) οι κ.κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος & 
Γεωργακίλας Κων/νος για την υλοποίηση της δράσης «Καθαρισμοί και 
συντηρήσεις περιοχής Αγίας Τριάδας στη δυτική γειτονιά». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
α) οι κ.κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος & Φαββατάς Δημήτριος για την 

υλοποίηση της δράσης «Καθαρισμοί και συντηρήσεις παιδικών χαρών 
της πόλης». 

β) ο κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης για το «Πρόγραμμα καταπολέμησης των 
κωνωποειδών για την τριετία 2013-2015».   

γ) οι κ.κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος & Θεοφιλόπουλος Ιωάννης για το 
«Πρόγραμμα δημιουργίας δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) οι κ.κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος & Αλούπης 
Παναγιώτης για τη «Λειτουργία κινητής μονάδας  επεξεργασίας ΑΣΑ με 
στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων 
(κόμποστ – ανακυκλώσιμα – κλπ)». 

428 7. Επί αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 
Καλαμάτας για άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά 
αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας 
(διαδικασία εργατικών διαφορών). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μη άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας με τις οποίες έγιναν δεκτές αγωγές 
υπαλλήλων (σχολικών φυλάκων) οι οποίοι είχαν τεθεί σε καθεστώς 
διαθεσιμότητας. 

429 6.  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 
Παντοπωλείου και Συσσιτίου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται ο κανονισμός όπως 
συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πρόνοιας και όπως τροποποιήθηκε – 
συμπληρώθηκε με προτάσεις των μειοψηφιών. 

430 8.  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
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προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨) εγκρίνεται η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
όπως τις εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλιόπουλος. 

- 9.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

431 10.  Απαγόρευση στάσης - στάθμευσης σε τμήμα της οδού 
Μιχαήλ Μητσάκη.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨  και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η απαγόρευση της 
στάσης – στάθμευσης σε τμήμα της οδού Μιχαήλ Μητσάκη, μεταξύ των 
οδών Αντώνη Σαμαράκη και Ανδρέα Καρκαβίτσα, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 57/2014 απόφασή της, 
σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

432 11.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Διάνοιξη Δημοτικής οδού εντός οικισμού Λαδά».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΛΑΔΑ 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 Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

433 12.  Οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή νοτίου 
πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
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σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Δ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

434 13.  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Λαχανόκηπου και 
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Δημοτικού Λαχανόκηπου του Δήμου Καλαμάτας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
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¨) εγκρίνονται,  
α) η συγκρότηση της επιτροπής αποτελούμενης από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους κ.κ. Αδαμόπουλο Ιωάννη, Καρβέλη Γεώργιο & Γεωργακίλα 
Κων/νο και από τους δημοτικούς υπαλλήλους κ.κ. Χρυσανθακόπουλο 
Κων/νο & Στάμου Στυλιανή, 

β) η τροποποίηση της παρ. 4 του κανονισμού ως προς το χρόνο 
παραχώρησης που θα γίνεται για χρονικό διάστημα 24 μηνών, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

435 14.  Τροποποίηση  της υπ΄ αριθμ. 338/2014 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως προς τη θέση 
δημιουργίας παιδικής χαράς στην πλατεία 
Φραγκόλιμνας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ 
οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση της απόφασης, ως προς τη θέση 
δημιουργίας της παιδικής χαράς, από το δυτικό τμήμα της πλατείας στο 
βόρειο τμήμα αυτής, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 
υπ’ αριθμ. 56/2014 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Γεωτεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

436 15.  Ετήσια συνδρομή σε εφημερίδες, περιοδικά και 
ηλεκτρονικά μέσα (πρόσβαση μέσω διαδικτύου). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συνδρομή στη «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» και 
«4Μ», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

437 16.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
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προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, και επιχειρησιακού 
προγράμματος Δήμου Καλαμάτας. 

ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
τροποποίηση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 
2014, όπως εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 339/2014 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

438 17.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των 
Τμημάτων Ταμειακής Υπηρεσίας και Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών.   

439 18.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας,  και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ 
οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η επιχορήγηση: 
1. του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ» με το ποσό των 500,00 €, 

για τη διοργάνωση εκδήλωσης (προβολή παραδοσιακής απόσταξης 
τσίπουρου). 

2. του Αθλητικού Σωματείου «ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ.» με το ποσό των 500,00 €, για 
τη διοργάνωση πανελληνίου πρωταθλήματος scramble-enduro στον 
Ταΰγετο. 

3. του Συλλόγου Πεζοπόρων Ορειβατών Καλαμάτας «ΕΥΚΛΗΣ»,  με το 
ποσό των 500,00 €, για τη διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας  και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση 
εκδήλωσης ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια από το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στην Καλαμάτα, 10-11 Οκτωβρίου και η 
διάθεση πίστωσης 1.000,00 € για την κάλυψη μέρους των εξόδων.  

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

440 19.  Αποδοχή ένταξης για την πράξη «Αγροτική Παραγωγή – ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας  και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
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Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Καλαμάτας». ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) γίνεται αποδεκτή η ένταξη της 
πράξης, προϋπολογισμού 61.500,00 €, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

441 20.  Επιβολή ρήτρας για την καθυστέρηση υλοποίησης της 
Φάσης 2 της Πράξης «Ευφυές τηλεματικό σύστημα 
πληροφόρησης οδηγών και πολιτών, για τις 
μετακινήσεις και την στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας, 
μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης - ¨ευφυής 
μετακίνηση¨».    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιβολή ποινικής ρήτρας στην ένωση εταιρειών 
«INFO TRIP A.E.» και «AMCO A.B.E.E.» ποσού 30,00 € για κάθε 
ημερολογιακή ημέρα από τις 9 Απριλίου 2014 και μέχρι την ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης Ηλεκτρονικής Πινακίδας Ενημέρωσης Οδηγών, σύμφωνα 
με την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της 
πράξης. 

442 21.  Παράταση χρόνου υλοποίησης για τη Φάση 3 της 
Πράξης «Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης 
οδηγών και πολιτών, για τις μετακινήσεις και την 
στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας, μέσω πολλαπλών 
καναλιών ενημέρωσης - ¨ευφυής μετακίνηση¨».    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας  και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση μέχρι τις 8 
Οκτωβρίου 2014, σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής παραλαβής και 
παρακολούθησης της πράξης. 

Καλαμάτα  29  Σεπτεμβρίου 2014  
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