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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19ης/2014 

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014,  08:00 μ.μ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Οικονομάκου Μαρία 13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 25. Μπελογιάννη - 
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 26. Μπεχράκης Σταμάτης 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Μιχαλόπουλος Κων/νος (ΘΟΥΡΙΑΣ) 1. Μάλαμας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης 15. Καμβυσίδης Ιωάννης 27. Μπουζιάνης Παύλος 2. Χειλάς Παναγιώτης (ΒΕΡΓΑΣ) 2. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ)   

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 16. Καντζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 28. Μπούχαλης Δημήτριος  3. Φέστας Κων/νος (ΑΡΦΑΡΩΝ)  

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 17. Καραγιάννης Ανδρέας 29. Μπρεδήμας Θεόδωρος    

6. Βγενής Χαράλαμπος 18. Καρατζέας Παναγιώτης 30. Νιάρχος Αναστάσιος    

7. Βεργινάδη Μαρία 19. Καρβέλης Γεώργιος 31. Ντίντα Παναγιώτα    

8. Βεργόπουλος Δημήτριος 20. Κουτίβας Ηλίας 32. Οικονομάκος Δημήτριος    

9. Βουτσής Γεώργιος  33. Πολίτης Δημήτριος    

 21. Μάκαρης Εμμανουήλ-
Λεονάρδος 

34. Σταματόπουλος Ευστάθιος    

 22. Μαρινάκης Σαράντος 35. Φάβας Γεώργιος    

10. Γυφτέας Ηλίας 23. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 36. Φαββατάς Δημήτριος    

11. Δημητρούλιας Γεώργιος  37. Χριστόπουλος Ιωάννης    

12. Δημόπουλος Δημήτριος 24. 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 τίθεται από τις μειοψηφίες θέμα λειτουργίας 
του Δημοτικού Συμβουλίου και ειδικότερα όσον αφορά στην ημέρα και ώρα 
των συνεδριάσεων που δεν είναι σταθερές, στη λειτουργία γραφείου των 
μειοψηφιών και στη χορήγηση αντιγράφου του φακέλου των θεμάτων και 
των εισηγήσεων σε κάθε παράταξη και όχι την αποστολή αυτών μόνο 
ηλεκτρονικά.  

 
Επίσης από Μέλη του Σώματος τίθενται και τα εξής θέματα και ερωτήματα 
και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
- Τι προτίθεστε να κάνετε με τα κλειστά φρεάτια αποχέτευσης ομβρίων 

σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και πότε προβλέπετε να καθαριστούν;  
- Έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των ρεμάτων και μέχρι ποιο σημείο έχει 

φτάσει;  
- Πότε σχεδιάζετε τη σύγκληση του οργάνου Πολιτικής Προστασίας;  
- Τι σχεδιάζετε για τις αστικές συγκοινωνίες; Θα υπάρχει σύνδεση με το 

νέο Δημαρχείο και το νέο Νοσοκομείο; Πότε και πως σχεδιάζετε να γίνει 
η αναμόρφωσή τους.  

- Πώς υλοποιείτε μέχρι σήμερα, τη λειτουργία των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.; Υπάρχουν 
προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, τον σχεδιασμό τους 
και την εγκυρότητά τους;  

- Τι θα πράξετε με τα τσουχτερά πρόστιμα που μας επέβαλλε η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου; Ποια είναι αυτά που έχουν επιλυθεί μέχρι 
σήμερα; Γιατί δεν τα φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και 
λήψη απόφασης; Θα κάνετε ένσταση ή θα τα εξοφλήσετε κ. Δήμαρχε;  

- Τι θα πράξετε με τα φρέατα (πηγάδια) εναπόθεσης απορριμμάτων, που 
δεν έχουν μέχρι σήμερα αδειοδοτηθεί; Θα τα απομακρύνετε ή θα 
προβείτε στη νομιμοποίησή τους; Πότε θα τοποθετηθούν πινακίδες 
σήμανσης για την προστασία πεζών και τροχοφόρων;  

 
ΜΑΚΑΡΗΣ 
- Γίνονται συνεχώς εκδηλώσεις του Δήμου και δεν έχουμε καμία 

ενημέρωση. Δεν θέλετε να συμμετέχουμε στην όλη διαδικασία;  
- Η άσκηση ενδίκων μέσων που προβήκατε στην πρωτόδικη απόφαση 

που δικαίωσε τους σχολικούς φύλακες, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με 
τον ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μη άσκησης 
έφεσης. Έπρεπε μέχρι τέλος να εμμείνετε στην απόφαση που 
Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε, είχατε και την ομόφωνη κάλυψη του 
Δημοτικού Συμβουλίου και της ΚΕΔΕ αλλά και της τοπικής κοινωνίας 
που θέλει οι σχολικοί φύλακες να παραμείνουν στην εργασία τους γιατί 
καλύπτουν πραγματικές ανάγκες φύλαξης των σχολείων. 

- Ο κυκλώνας ιδιωτικοποίησης της δημόσιας περιουσίας άγγιξε και το 
διεθνές αεροδρόμιο τη Καλαμάτας το οποίο προσφέρεται ως bonus 
στον υποψήφιο αγοραστή άλλων περιφερειακών αεροδρομίων. Το 
αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα αποτελέσει δώρο και όχι επιλεγμένη 
επένδυση του αγοραστή και τίποτα δεν θα διασφαλίζει την αναγκαία 
αναβάθμιση και εύρυθμη λειτουργία του. Καταθέτω ψήφισμα κατά της 
ιδιωτικοποίησης και καλώ τις Δημοτικές Παρατάξεις να τοποθετηθούν 
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πάνω σε αυτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ως προς το πώς θέλετε να λαμβάνετε τα θέματα, εσείς κε Μάκαρη είχατε 
ζητήσει να στέλνονται με e-mail και τα θέματα αλλά και οι εισηγήσεις προς 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους γιατί είναι μεγάλη η διαδικασία να 
φωτοτυπούνται όλα τα θέματα. Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε να σας τα 
στέλνουμε. Δεν μπορούμε και τα δύο. Στάλθηκαν με e-mail και υπήρχε και 
ένας φάκελος για όλες τις παρατάξεις της μειοψηφίας. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 
- Συμφωνούμε με το ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του 

αεροδρομίου.  
- Καταθέτουμε κι εμείς ένα 2ο ψήφισμα, για τον εξέχοντα πολιτικό 

άνδρα, ο οποίος εξέλειπε, για τον Γιάννη Χαραλαμπόπουλο. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ 
Από τον Απρίλιο έχει ξεκινήσει μια παράκαμψη στην Κάτω Άμφεια και μέχρι 
σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα να μην περνάνε λεωφορεία 
και οι μαθητές να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Πρέπει άμεσα να γίνει 
το έργο αυτό. 
 
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Το Δημαρχείο διαθέτει τις απαραίτητες εγκεκριμένες μελέτες παθητικής και 
ενεργητικής πυροπροστασίας και το αναγκαίο πιστοποιητικό; 
 
ΑΛΟΥΠΗΣ 
Κάποια επέμβαση που έγινε στο δρόμο Δραχμής, περισσότερο αυθαίρετο 
ιδιωτικό έργο δείχνει παρά έργο Δημοτικής Αρχής. 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Μια σειρά από παιδικές χαρές τόσο στην πόλη της Καλαμάτας αλλά και στα 
Δημοτικά Διαμερίσματα είναι σε κατάσταση ανεπίτρεπτη. Τι μέτρα 
πρόκειται να πάρετε ώστε να γίνει άρση των επικίνδυνων σημείων στις 
παιδικές χαρές;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
- Για το θέμα των σχολικών φυλάκων το Δημοτικό Συμβούλιο 
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εκφράστηκε, πήρε και πολιτική και διοικητική και νομική απόφαση και 
αποφάσισε να μην ασκηθεί έφεση και η απόφαση αυτή θα 
περιφρουρηθεί αρμοδίως και καταλλήλως, όχι με ηρωισμούς και 
παλικαρισμούς. Είμαστε υπέρ των σχολικών φυλάκων, το έχουμε 
δηλώσει από την αρχή.  

- Θεωρώ ότι, και στην εποχή που ζούμε και  για  λόγους σαφώς 
οικονομίας, τα θέματα θα πρέπει να στέλνονται ηλεκτρονικά. Από εκεί 
και πέρα  θα κοιτάξουμε  να  βελτιώσουμε το σύστημα  ώστε  τα  
θέματα να μην έρχονται με κάποιο τρόπο ο οποίος ενδεχομένως 
δημιουργεί προβλήματα. Φάκελος για τη μειοψηφία υπήρχε στο γραφείο 
της Προέδρου και όποιος ήθελε είχε πρόσβαση και μπορούσε να 
ενημερωθεί. 

 
ΚΑΜΒΥΣΙΔΗΣ 
Η ΔΕΥΑΚ από την 1η του μηνός προσέλαβε έκτακτο προσωπικό, για δυο 
μήνες και έχει συστήσει 3 συνεργεία για τον καθαρισμό φρεατίων. Υπάρχει 
μία ιεράρχηση σε σημεία που έχουν δημιουργηθεί πλημύρες κλπ και έχουν 
ξεκινήσει από εκεί. Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση του καθαρισμού των 
φρεατίων και των χειμάρρων με μηχάνημα. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Για τις δεκάδες ερωτήσεις που θέσατε, παραβιάζοντας κάθε έννοια του 

κανονισμού, η Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία αντίρρηση  να υπάρχει μία 
εμβόλιμη συνεδρίαση στο μεταξύ, σε χρόνο που θα τον αποφασίζετε 
εσείς, πέρα και πάνω απ’ τον κανονισμό, για να κάνουμε συζήτηση επί 
θεμάτων της καθημερινότητας. 

- Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, το θέμα του δρόμου Άνω-
Κάτω Γαρδίκι αντιμετωπίστηκε. Θα γίνει μία μετατόπιση των καλουπιών 
κλπ και θα τελειώσει το ζήτημα νομίζω αυτές τις ημέρες. 

- Δουλεύουμε απ’ τον Αύγουστο, με το μισό προσωπικό και καθαρίζουμε 
και στην περιφέρεια και μέσα στο Δήμο και έχουμε  νοικιάσει και 
μηχανήματα ώστε να είμαστε σε μία κατάσταση και να μπορούμε τα 
μεσαία φαινόμενα τουλάχιστον να τα αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει ένα 
ποσό της τάξεως των 5.500.000 για ένα μεγάλο έργο διαχείρισης 
ομβρίων από τη Θουρία μέχρι τον Νέδοντα που θα μας λύσει το 50% 
των προβλημάτων και το έργο αυτό είναι ζωντανό και βρίσκεται σε 
εξέλιξη.  

- Εντός των ημερών θα γίνει η σύγκληση του οργάνου πολιτικής 
προστασίας. Είθισται πριν απ’ το ξεκίνημα του χειμώνα να συνεδριάζει 
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και να γίνεται μία εκτίμηση της κατάστασης και να λαμβάνονται, 
τουλάχιστον σε θεωρητικό και γραφειοκρατικό επίπεδο, τα μέτρα τα 
οποία απαιτούνται. 

- Οι αστικές συγκοινωνίες είναι ένα σύνθετο ζήτημα χρόνιο σχετικά με το  
μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Υπάρχει μία διένεξη μεταξύ αστικού και 
υπεραστικού ΚΤΕΛ και το θέμα αυτό φαίνεται να έχει ξεπεραστεί και 
από το γεγονός ότι η αστική συγκοινωνία δεν έχει και τον απαραίτητο 
στόλο οχημάτων. Εμείς έχουμε μία κατεύθυνση υποστήριξης των 
αστικών συγκοινωνιών. Θα έχετε δει κάποιους ψηφιακούς πίνακες που 
έχουν τοποθετηθεί σε κάποιες κρίσιμες στάσεις και θα αρχίσουν να 
ενεργοποιούνται εντός των ημερών, οι οποίοι πίνακες λειτουργούν υπέρ 
της αστικής συγκοινωνίας, γιατί βλέπεις το χρόνο έλευσης του 
λεωφορείου, άρα περιμένεις.  

- Οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. είναι ένας διεθνής θεσμός κι εγώ πιστεύω σε αυτό το 
θεσμό. Μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
πρέπει να συμμετέχουν σε διαδικασίες διαγωνισμού ανάθεσης σε 
ιδιώτες, χάνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα να τους επιλέγουμε. 
Μπαίνουν στην τριβή των διαγωνισμών και όποιος είναι μειοδότης 
μπορεί να παίρνει το συγκεκριμένο έργο. Λυπούμε γιατί είχαμε λύσει 
πολλά προβλήματα με λίγα χρήματα με τις ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. αλλά φαίνεται 
ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει πια.  

- Λυπούμαι για το γεγονός ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει λάβει αρκετά 
πρόστιμα, όπως έχουν λάβει και άλλοι Δήμοι, ενώ κάποιοι δεν έχουν 
λάβει καθόλου. Οι Δήμοι βρίσκονται σε δεινή, σε απελπιστική θέση, 
λόγω απουσίας εθνικής πολιτικής στο θέμα της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, αλλά είναι προφανές ότι χρησιμοποιείται η διαδικασία 
των προστίμων για λόγους που καταλαβαίνετε. Ο Δήμος Καλαμάτας, 
δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ. Κινεί τις διαδικασίες οι οποίες 
προβλέπονται από το νόμο και προς τον Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης, ο οποίος και ελέγχει τις πράξεις και τις δικές μας και 
της Περιφέρειας και βεβαίως θα κινηθούμε και δικαστικά γιατί δεν 
έχουμε την ευθύνη των προβλημάτων που παρατηρούνται. 

- Τα φρεάτια εναπόθεσης των απορριμμάτων, που κατασκευάστηκαν με 
χρήματα του Πράσινου Ταμείου, μας έχουν βοηθήσει και στην αισθητική  
εικόνα της πόλης και μας έχουν βοηθήσει όμως και στην οικονομία όσον 
αφορά τις εργατοώρες γιατί αυτό το φρεάτιο δεν θέλει 3 άτομα 
προσωπικό. Μπορείς να πάρεις τα σκουπίδια και μόνο με τον οδηγό αν 
είναι αναγκαίο. Όπου έχουν παρατηρηθεί αστοχίες, τις έχουμε εντοπίσει 
και θα τις αντιμετωπίσουμε.  

- Με κανέναν κανονισμό δεν μπορείς να έχεις καλό Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Αν δεν υπάρχει ένα μίνιμουμ συνεννόησης μεταξύ των παρατάξεων 
ώστε να συνεννοούμαστε για τα θέματα τα ελάσσονα, τα τυπικά θέματα  
και να κρατάμε τα μείζονα για να δουλεύουμε πάνω σε αυτά, δεν θα 
μπορέσουμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Η σταθερή ημέρα 
συνεδριάσεων να είναι Πέμπτη, ώρα 8.00, για να κανονίσετε τις 
δουλειές σας. Για τις έκτακτες συνεδριάσεις να υπάρχει μία συνεννόηση 
με τους επικεφαλής. 

- Αναγνωρίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με τα γραφεία, που οφείλεται στην  
καθυστέρηση που υπάρχει για το νέο Δημαρχείο. Μέχρι τότε, κα 
Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ιδιαίτερα τις δύο μέρες που είναι κρίσιμες πριν 
από κάθε συνεδρίαση, να παίρνετε την αίθουσα συσκέψεων, να την 
ανοίγετε, και το δικό σας γραφείο, να τους διευκολύνετε.  Όσον αφορά 
στο προσωπικό, θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν ώστε να έχετε ένα 
άτομο κατά προτεραιότητα, όχι όμως κατηγορίας ΠΕ γιατί δεν έχουμε 
να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες. 

- Τα Δημοτικά Συμβούλια των μεγάλων πόλεων, χρησιμοποιούν τον 
ηλεκτρονικό φάκελο. Αν παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια ζητήματα, 
συνεννοηθείτε, να μπουν μερικές φωτοτυπίες επιπλέον για να υπάρχει 
ενημέρωση. Εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι.  

- Υπάρχουν οι εκδηλώσεις για τις οποίες δεν στέλνονται προσκλήσεις και 
δημοσιεύονται όλες στο site του Δήμου και στα άλλα ηλεκτρονικά μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έχουμε. Εάν θέλετε μία ενημέρωση, κα 
Πρόεδρε βάλτε έναν υπάλληλο να ενημερώσει τους επικεφαλής και το 
Γραφείο Τύπου να στέλνει ένα mail στους Δημοτικούς Συμβούλους. 

- Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση για τους σχολικούς φύλακες  η 
οποία απορρίφθηκε από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης. Υπάρχει 
νόμος και αλλεπάλληλες εγκύκλιοι ότι για οικονομικά γενικότερα 
θέματα, για διεκδικήσεις, πρέπει να πηγαίνουμε μέχρι τέλος. Τους 
ανθρώπους αυτούς, εάν τους προσλάβεις, αποκλείεται να μπορέσουν να 
πληρωθούν και τους το εξήγησα και νομίζω ότι το κατάλαβαν. Κανένας 
επίτροπος δεν θα προσυπογράψει την πληρωμή τους και καμία 
ανεξάρτητη αρχή πληρωμών δεν θα δώσει εντολή πληρωμών.  

- Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο είναι ένα ταχέως 
αναπτυσσόμενο αεροδρόμιο, έχει σοβαρότατα προβλήματα, τα οποία 
για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται το ποσό των 40.000.000 €, λίαν 
επιεικώς. Το κρατικό αεροδρόμιο Καλαμάτας, το οποίο λειτουργεί με 
άψογο τρόπο χάρη στις προσπάθειες του αερολιμενάρχη, ανοίγει λίγο 
πριν έρθει αεροπλάνο και κλείνει όταν φεύγει. Εγώ είμαι υπέρ του να 
είναι κρατικό το αεροδρόμιο Καλαμάτας, αλλά να είναι 24 ώρες ανοιχτό, 
όπως τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης και να έχει και τις άλλες 
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προϋποθέσεις. 
- Όσον αφορά στο θέμα της πυροπροστασίας, υπάρχουν ζητήματα, τα 

οποία παλεύουμε να τα αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα σε χώρους 
συνάθροισης. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο νομίζω και πάρα 
πολύ γρήγορα θα τα έχουμε ολοκληρώσει τα σχετικά.  

- Έχουν πιστοποιηθεί τα ¾ των παιδικών χαρών ότι είναι ασφαλείς. 
Προχωράμε γρήγορα σε διαδικασίες να πιστοποιήσουμε και τις άλλες. 
Όσες δεν μπορούν να πιστοποιηθούν θα τις καταργήσουμε. 

- Με την οδό Δραχμής, κατά ένα περίεργο τρόπο έχουν όλοι δίκιο με 
αυτή την ιστορία. Υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιείται για να 
περνάνε μέσα κάποιοι που έχουν αναλογικά τα σπίτια τους. Ο 
ιδιοκτήτης αυτού του  οικοπέδου θέλει να το αξιοποιήσει και επειδή 
υπήρχαν συγκρούσεις, πώς θα μπαίνουν μέσα, τι θα γίνει με την 
πυρόσβεση, ζήτησε τη συνδρομή του Δήμου, όχι επί του οικοπέδου 
αλλά επί του πεζοδρομίου και υπήρξε συνδρομή. Στην ιδιοκτησία δεν 
μπορεί να περνάει ο καθένας μέσα, πρέπει να πηγαίνουν από πίσω. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ 
Είπατε για τις παιδικές χαρές ότι είναι τα ¾ πιστοποιημένα. Επειδή μόλις 
εχθές συνεδρίασε η επιτροπή για τις παιδικές χαρές  η υπηρεσία μας είπε ότι 
ακόμη δεν έχει πιστοποιηθεί καμία. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Αυτές τις μέρες έγινε έλεγχος στις παιδικές χαρές και είναι έτοιμος ο 
φάκελος να πάνε για πιστοποίηση. Έχει πάρει παράταση μέχρι 31/12.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 
Εμμένουμε στο να μας χορηγείται σε κάθε συνεδρίαση ο φάκελος και 
παρακαλώ να δώσετε αυτή τη διαβεβαίωση.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Να σας χορηγείται.  
 
 
Ακολούθως η κα Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι ο Πρέσβης του κράτους 
της Παλαιστίνης έχει αποστείλει προς τον κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό 
Συμβούλιο μία ευχαριστήρια επιστολή, την οποία και αναγιγνώσκει. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

451  Πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 
Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας για το σχολικό έτος 
2014-2015.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρακτική άσκηση 36 μαθητών διαφόρων 
ειδικοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

452  Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και 
καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης για την πράξη 
«Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού 
Διαμερίσματος Άμφειας» Δήμου Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης της 
πράξης προϋπολογισμού 300.699,99 € και καθορίζεται ο τρόπος 
δημοπράτησης με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Διαγωνισμών & Συμβάσεων Έργων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.  

   Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η κα Πρόεδρος 
ενημερώνει ότι τα ψηφίσματα που έχουν κατατεθεί θα τεθούν σε 
ψηφοφορία στο τέλος της συνεδρίασης. 

Ακολούθως τηρείται ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ στη μνήμη του Γιάννη 
Χαραλαμπόπουλου.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

453 1.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Επισκευές δρόμου προς Ι. Μ. Δήμιοβας». 

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 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

454 2.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Ασφαλτόστρωση κεντρικής οδού Άνω 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των  δημοτικών παρατάξεων   ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ –  ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ 
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Αρφαρών».   & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΡΦΑΡΩΝ  και  ΛΕΥΚΟ οι 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

455 3.  Έγκριση 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Ανέγερση 10ου και 26ου Δημοτικού Σχολείου 
Καλαμάτας».  

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 η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται ο 5ος ΑΠΕ, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

456 4.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή 
& διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού 
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση 
υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας».  

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 η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης  
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η παράταση 
προθεσμίας, μέχρι 20/12/2014, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

457 5.  Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 294/2014 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διόρθωση της απόφασης που αφορά στην 
αναγνώριση της παρόχθιας οδού του ποταμού Άριος, ως κυριότερης 
δημοτικής οδού και όπου αναφέρεται «οικισμός Μπουρνιά» διορθώνεται σε 
«περιοχή Μπουρνιά», σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Καραγιάννη Ανδρέα. 

458 6.  Έγκριση μελέτης και προϋπολογισμού του έργου 
«Ανάπλαση χώρου πλατείας Ιερού Ναού Εισοδίων της 
Θεοτόκου Άνω Βέργας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας ΒΕΡΓΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης  
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής 
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παράταξης  ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η μελέτη του 
έργου, προϋπολογισμού 112.000,00 €, με ΦΠΑ και η υποβολή πρότασης για 
ένταξη αυτού στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-
2013», όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 
62/2014 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- 7.  Τροποποιήσεις στη γραμμή 4 του αστικού λεωφορείου. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

459 8.  Ανάκληση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάκληση της άδειας περιπτέρου (Σόλωνος & 
Κανάρη), σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

460 9.  Προβολή του Δήμου Καλαμάτας μέσω εκτύπωσης 
καρτών τύπου card postal.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨   και ΚΑΤΑ  
οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται  η  εκτύπωση  και  προμήθεια καρτών  με 
χρήσιμες τουριστικές πληροφορίες  και  η  διάθεση πίστωσης  1.414,50 €, 
με ΦΠΑ, για   την  κάλυψη  των  απαιτούμενων  δαπανών, σύμφωνα  με 
την εισήγηση του  Τμήματος  Προγραμματισμού και   Ευρωπαϊκών  
Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων. 

461 10.  Συμμετοχή του Δήμου σε εκθέσεις που προωθούν 
αποτελεσματικά την προβολή των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  και  
ΚΑΤΑ  οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η  συμμετοχή  του  Δήμου  Καλαμάτας  σε 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ν. Δελχί και η διάθεση πίστωσης 
1.000,00 €, με ΦΠΑ, για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και 
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Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

Δ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

462 11.  Παραχώρηση τεμαχίων Βιολογικού Δημοτικού 
Λαχανόκηπου σε δημότες.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση σε 19 ενδιαφερόμενους, σύμφωνα 
με την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

463 12.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση 
του έργου : «Λειτουργία μονάδας διαχείρισης - 
επεξεργασίας απορριμμάτων με στόχο την ανάκτηση 
όλων των παραγόμενων προϊόντων».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΚΑΤΑ  οι σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

464 13.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και του Φο.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου για την 
υλοποίηση προμήθειας εξοπλισμού προεπεξεργασίας 
των σύμμεικτων απορριμμάτων  μέσω του 
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΚΑΤΑ  οι σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

465 14.  «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και του Φο.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου για την 
υλοποίηση προμήθειας εξοπλισμού επέκτασης – 
ενίσχυσης του τοπικού δικτύου οικιακής 
κομποστοποίησης μέσω του συγχρηματοδοτούμενου 
προγράμματος ΕΣΠΑ».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΚΑΤΑ  οι σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
σύναψη προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

466 15.  Αθλοθέτηση βραβείων διαγωνισμού περιβαλλοντικής 
αφίσας με θέμα «Περιβαλλοντικές δράσεις στο 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αθλοθέτηση των βραβείων και η διάθεση 
πίστωσης 300,00 € για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών, σύμφωνα 
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Κοινωνικό Σχολείο», που διοργανώνεται στα πλαίσια 
της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

467 16.  Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας και 
σύσταση νέου.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται: 
I. η κατάργηση του ΝΠΔΔ «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», του οποίου τις αρμοδιότητες 
θα αναλάβει να ασκεί απευθείας στο εξής ο Δήμος Καλαμάτας 

II. η σύσταση  νέου ΝΠΔΔ, που θα ασκεί τις αρμοδιότητες του τομέα 
Αθλητισμού, με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  

σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

468 17.  Ορισμός μελών σε επιτροπές  παρακολούθησης 
προγραμματικών συμβάσεων.  

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 παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) ορίζονται οι κ.κ. Μαρινάκης Σαράντος & Αλούπης 
Παναγιώτης ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής 
σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών – 
προστασία πρανών & βελτίωση βατότητας περιοχών Μεσσηνιακού 
Ταϋγέτου (Β΄ φάση)». 

469 18.  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων σε επιτροπές 
παραλαβής έργων και συγκρότηση αυτών.  

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 παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η συγκρότηση των επιτροπών α) Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων, 
ρειθροκρασπέδων, μικρών τεχνικών, τοίχων αντιστήριξης κ.λπ στη 
Καλαμάτα», β) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
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«Αναπλάσεις τμημ. Δημοτικών οδών (Κροντήρη και κόμβος Κροντήρη κ.λπ. 
και επέκταση πεζοδρομίου οδού Αριστομένους έως Βασ. Κων/νου)», γ) 
Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών έργων 
ομβρίων τμήματος Εισόδου Καλαμάτας από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα», 
δ) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
αναβαθμών προστασίας γέφυρας Νέδουσας», ε) Προσωρινής και Οριστικής 
Παραλαβής του έργου  «Επέκταση και επιδιόρθωση πλακόστρωτου και 
κατασκευή μικρών τεχνικών εντός οικισμού Πηγών», στ) Προσωρινής και 
Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Άνω Βέργας, Κάτω 
Βέργας» και ζ) Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή υπόγειων 
κάδων απορριμμάτων σε διάφορα σημεία της πόλης», αποτελούμενες από 
ένα δημοτικό σύμβουλο και δύο τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου, οι 
οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησαν η Διεύθυνση 
Διοικητικών, ως αρμόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραμματειακά το 
Δημοτικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αντίστοιχα.  

470 19.  Συμπλήρωση σύνθεσης Διοικητικών Συμβουλίων 
νομικών προσώπων του Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συμπλήρωση της σύνθεσης των Διοικητικών 
Συμβουλίων α) του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας & Αθλητισμού του 
Δήμου Καλαμάτας» με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο νομικό 
πρόσωπο και β) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ) με τον εκπρόσωπο του  Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 
Καλαμάτας. 

 

 

 

471 

 

472 

20.  Συγκρότηση Επιτροπών – Συμβουλίων του Δήμου 
Καλαμάτας:  

 

 

- Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  

 

- Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)   
i. συγκροτείται η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του 

Δήμου Καλαμάτας αποτελούμενη από 7 μέλη (5 από την πλειοψηφία 
και 2 από την μειοψηφία) με Πρόεδρο αυτής τη Δημοτική Σύμβουλο 
κα Ντίντα Παναγιώτα. 

ii. ορίζονται μέλη της επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων ένας (1) Δημοτικός 
Σύμβουλος, ο κ. Φάβας Γεώργιος με αναπληρωτή τον κ. 
Θεοφιλόπουλο Ιωάννη και ο οικείος Πρόεδρος Συμβουλίου Δημοτικής 
ή Τοπικής Κοινότητας ή Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας.  

473 21.  Ορισμός  δημοτικών συμβούλων ως μελών στην 
επιτροπή ανάθεσης μικροεργολαβιών κλπ του άρθρου 9 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
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παρ. 4 του Π.Δ. 437/81 του Δασαρχείου Καλαμάτας 
«περί μελέτης και εκτέλεσης Δασοτεχνικών έργων». 

¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ  
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου στην επιτροπή ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Μπουζιάνης Παύλος και αναπληρωτής του ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κ. Γεωργακίλας Κων/νος, οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από 
κλήρωση που διενήργησε η Διεύθυνση Διοικητικών, ως αρμόδια υπηρεσία 
που υποστηρίζει γραμματειακά το Δημοτικό Συμβούλιο. 

474 22.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας σε 
Επιτροπές που συγκροτούνται από τη Λιμενική Αρχή 
Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ  
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) ορίζονται εκπρόσωποι του Δήμου: 
1. στην Επιτροπή καθορισμού πολυσύχναστων ή μη πλαζ, η κα Ξανθάκη 

Αθηνά. 
2. στην Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων σχετικά με την εφαρμογή 

του Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 20 ¨Ταχύπλοα σκάφη και 
θαλάσσια μέσα αναψυχής¨, ο κ. Βγενής Χαράλαμπος. 

3. στην Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης 
ναυαγίων ή πλοίων, ο κ. Θωμόπουλος Δημήτριος. 

475 23.  Πρόσληψη εργατών νεκροταφείων, δίμηνης 
απασχόλησης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  
εγκρίνεται η πρόσληψη 4 εργατών, με δίμηνη απασχόληση, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

476 24.  Πρόσληψη εργατοτεχνιτών δίμηνης απασχόλησης για 
τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  
εγκρίνεται η πρόσληψη 6 εργατοτεχνιτών και 2 χειριστών μηχανημάτων  
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διαφόρων ειδικοτήτων, με δίμηνη απασχόληση, σύμφωνα με την εισήγηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

477 25.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 543/2010 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας «Γενική κανονιστική 
απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου»  επί του 
πεζόδρομου Χρ. Κουμάντου.  

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 η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ ο κ. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η τροποποίηση της απόφασης, ώστε να 
επιτρέπεται η ανάπτυξη εμπορευμάτων ή τραπεζοκαθισμάτων επί του 
πεζόδρομου Χρ. Κουμάντου, από  Αριστομένους μέχρι  Αναγνωσταρά και 
στις δύο πλευρές και από Αριστομένους μέχρι Νέδοντος στη μία πλευρά 
(νότια), σε ζώνη πλάτους 2,20 μ. από την οικοδομική γραμμή, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 61/2014 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη 
Δημητρίου. 

478 26.  Καθορισμός έξι (6) επιπλέον θέσεων πρακτικής 
άσκησης σπουδαστών των Τμημάτων που λειτουργούν 
στα Α.Τ.Ε.Ι. της χώρας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ζητεί από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων τον 
καθορισμό 6 επιπλέον θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι., 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

479 27.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου, α) στις 
2/10/2014 στην Αθήνα (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Πρόνοιας), β) στις 3/10/2014 στην Αθήνα (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων και Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής) και Τρίπολη (ΠΕΔ), γ) στις 15/10/2014 στην Αθήνα (Υπουργείο 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & 
Δικτύων) και  δ) στις 23/10/2014 στην Αθήνα (ΚΕΔΕ). 

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

480 28.  Επί πρακτικού επιτροπής διεξαγωγής πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών 
ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους στο Δήμο 
Καλαμάτας (διαδικασία ανάθεσης μετά από 
διαπραγμάτευση).  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνεται η 
ανάθεση της προμήθειας των ειδών για τα οποία δεν είχαν κατατεθεί 
προσφορές κατά τη διεξαγωγή του σχετικού διαγωνισμού, 1) ασπίδιο 
προστασίας από ηλ. τόξο στην εταιρεία «Αφοί Γεωργιόπουλοι Α.Ε.Β.Ε.» και 
2) δοκιμαστικά όργανα τάσης (αγκίδα) στον Καπράγκο Χρήστο. 

481 29.  Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια κατεψυγμένων ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάθεση της προμήθειας στον Ιωάννη Γ. 
Κούμπλα με συνολικό ποσό 127,13 €, σύμφωνα με την εισήγηση του 
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προϊόντων (φασόλια χάντρες) για την κάλυψη των 
αναγκών του φορέα Κοινωνικής Προστασίας και 
Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας.  

Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

482 30.  Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο χώρο των 
συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η 
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΚΑΤΑ  οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η εκμίσθωση του ακινήτου για να 
χρησιμοποιηθεί και να λειτουργήσει ως χώρος μαζικής εστίασης προσφοράς 
πρόχειρου γεύματος, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής 
Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

483 31.  Αποδέσμευση ποσού προϋπολογισμού, οικον. έτους 
2014, Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  εγκρίνεται η αποδέσμευση ποσού 2.500,00 €, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

484 32.  Δέσμευση ποσού προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, 
Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ  οι  παρόντες  σύμβουλοι της  πλειοψηφίας 
και των δημοτικών παρατάξεων   ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  εγκρίνεται  η  δέσμευση  ποσού  2.500,00 €,  για την 
μετάδοση τηλεοπτικού σποτ με θέμα την ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & 
Οχημάτων. 

485 33.  Επικαροποίηση της υπ΄ αριθμ. 107/2014 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία αφορά τη 
σύναψη δανείου για τη σύνταξη πολεοδομικών 
μελετών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ  οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η επικαιροποίηση της απόφασης που αφορά στη  
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σύναψη δανείου ύψους 1.220.000,00 € για τη σύνταξη πολεοδομικών 
μελετών. 

486 34.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, και επιχειρησιακού 
προγράμματος Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   και   της  Τοπικής   Κοινότητας   ΘΟΥΡΙΑΣ,  ΚΑΤΑ  οι  
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨,  ¨ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  &  ¨ΑΛΛΑΓΗ  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
τροποποίηση: 

i. του Τεχνικού Προγράμματος και του Επιχειρησιακού Προγράμματος, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης 
& Ευρωπαϊκών Θεμάτων   και 

ii. του Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2014, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 383/2014 
απόφασή της, σύμφωνα με τις προτάσεις του Αντιδημάρχου κ. 
Μπούχαλη Δημητρίου και του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

487 35.  Έγκριση απολογισμού εξόδων των δράσεων που 
ανατέθηκαν στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου 
Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ για την υλοποίηση της 
διοργάνωσης των εκδηλώσεων ¨Πολιτιστικό Καλοκαίρι 
2014¨ στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του 
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¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨) εγκρίνεται ο απολογισμός των δαπανών που ανέρχονται στο 
ποσό των 14.268,00 €, όπως αποδόθηκαν από το Δημοτικό Σύμβουλο και 
Πρόεδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο. 

488 36.  Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 265/2009 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία  αφορά την 
παραχώρηση της χρήσης ακάλυπτου χώρου, επί της 
Θουκυδίδου 2, στο Σύλλογο ¨ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ¨. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ  οι  παρόντες  σύμβουλοι  της  πλειοψηφίας 
και  των  δημοτικών  παρατάξεων  ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΠΟΛΙΤΩΝ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,   καθώς  και η 
Πρόεδρος του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής   Κοινότητας   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  και  
ΛΕΥΚΟ    οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨,  ¨ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨   & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η ανάκληση,  σύμφωνα 
με την εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση 19/2014 -Τετάρτη 22/10/2014 - 08 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 18 από 20 

Γεωργίου. 

489 37.  Παραχώρηση αίθουσας του Κοινοτικού καταστήματος 
Λαιϊκων στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 
Δημοτικού Σχολείου Λαιϊκων, για τη λειτουργία 
εικαστικού εργαστηρίου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση χρήσης της αίθουσας, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

490 38.  Ετήσια συνδρομή σε περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 
(πρόσβαση μέσω διαδικτύου).  ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ dimos-kalamatas.gr.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανανέωση της συνδρομής, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

491 39.  Επιστροφή ποσών σε δημότες ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων.  

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

492 40.  Επιστροφή ποσών στην ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.   

ΟΜΟΦΩΝΑ παραπέμπεται το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή.   

493 41.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους. 

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

494 42.  Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της εθνικής 
επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται,  

i. η διοργάνωση εκδήλωσης στο Πνευματικό Κέντρο και η διάθεση 
πίστωσης ποσού 4.318,60 €, εκ των οποίων, 850,00 €, με ΦΠΑ, για την 
ηχητική – φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, και 3.468,60 €, με ΦΠΑ, 
για την ανάθεση του γενικού συντονισμού και της υλοποίησης της 
εκδήλωσης στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

ii. η διοργάνωση των εκδηλώσεων στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας, Άριος 
και Αρφαρών και η διάθεση πίστωσης ποσού 750,00 € για  την  κάλυψη  
εξόδων αυτών,  σύμφωνα  με  την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας. 

495 43.  Διοργάνωση  Έκθεσης  Χαρακτικής  στην Δημοτική 
Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α. Τάσσος», με αφορμή τη 
συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση έκθεσης και η διάθεση πίστωσης 
3.567,00 €, με ΦΠΑ, για την ανάθεση του γενικού συντονισμού και της 
υλοποίησης στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, σύμφωνα με την 
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μεγάλου χαράκτη  Α. Τάσσου (1914-1985).   εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

496 44.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας  και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ 
ο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η επιχορήγηση: 

1. Της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, με το ποσό των 335,00 €, για την 
προμήθεια εξοπλισμού. 

2. Της Πειραματικής Σκηνής Καλαμάτας, με το ποσό των 1.000,00 €, για 
τη διοργάνωση μουσικής παράστασης. 

3. Του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Πηγιωτών, με το ποσό των 
1.000,00 €, για τη διοργάνωση εκδήλωσης. 

4. του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Αριοχωρίου, με το ποσό των 
500,00 €, για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων. 

5. Του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου «ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ», με το 
ποσό των 2.000,00 €, για τη διοργάνωση εκδήλωσης. 

6. Του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ», με το ποσό των 300,00 €, 
για τη διοργάνωση εκδήλωσης. 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

497 45.  Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 273/2014, 287/2014 και 
296/2014 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, οι οποίες 
αφορούν την αναμόρφωση  του προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2014, του νομικού προσώπου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνονται οι υπ’ αριθμ. 273/2014, 287/2014 και 296/2014 αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 

498 46.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 85/2014 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης 
του Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά την 
τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2014, 
της επιχείρησης. 

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¨, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) 
εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 85/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
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επιχείρησης. 

499 47.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 38/2014 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Καλαμάτας 
Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας ¨ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨, η 
οποία αφορά την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2014, της εταιρείας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ  οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 38/2014 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

500  Ψήφισμα έκφρασης συλλυπητηρίων  για  το θάνατο  
του Μεσσήνιου Γιάννη Χαραλαμπόπουλου και απόδοσης 
του ονόματός του σε κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ  
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος. 

501  Ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του Αεροδρομίου 
Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ της έκδοσης οι παρόντες σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ  
οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) δεν εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος. 

Καλαμάτα  29  Οκτωβρίου 2014  

 
 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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