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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 6ης/2016 

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016,  8:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

1. Οικονομάκου Μαρία 12. Γυφτέας Ηλίας 22. Κουτίβας Ηλίας 31. Μπούχαλης Δημήτριος ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 13. Δημητρούλιας Γεώργιος 23. Λιάππα Χρυσή 32. Μπρεδήμας Θεόδωρος 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Κουτσουρόπουλος Χαρ. (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης 14. Δημόπουλος Δημήτριος 24. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος   2. Μιχαλόπουλος Κων/νος (ΘΟΥΡΙΑΣ) 

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 15. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 25. Μαρινάκης Σαράντος 33. Ντίντα Παναγιώτα  3. Πολίτης Βασίλειος (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 16. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 26. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 34. Οικονομάκος Δημήτριος   

6. Βγενής Χαράλαμπος 17. Καμβυσίδης Ιωάννης     

7. Βεργινάδη Μαρία 18. Καντζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 27. Μπασακίδης Νικόλαος 35. Σταματόπουλος Ευστάθιος   

8. Βεργόπουλος Δημήτριος 19. Καραγιάννης Ανδρέας 
28. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
36. Φάβας Γεώργιος 

 
 

9. Βουτσής Γεώργιος 20. Καρατζέας Παναγιώτης 29. Μπεχράκης Σταμάτης 37. Φαββατάς Δημήτριος   

10. Γεωργακίλας Κων/νος 21. Καρβέλης Γεώργιος 30. Μπουζιάνης Παύλος 38. Χριστόπουλος Ιωάννης   

11. Γιαννόπουλος Παναγιώτης      

 

 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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ενημερώνει το Σώμα ότι έχουν 
κατατεθεί τα παρακάτω ψηφίσματα, τα οποία θα συζητηθούν στο τέλος 
της συνεδρίασης, μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. 

- Περί έκφρασης συλλυπητηρίων για  το θάνατο  του Δικαίου Βαγιακάκου 
(κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨). 

- Περί ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα 
των σχολείων και οριστικής λύσης του προβλήματος με τη μονιμοποίηση 
αυτών (κατατέθηκε από τη δημοτική παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨). 
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Στη συνέχεια από τις παρατάξεις της μειοψηφίας τίθεται θέμα αναβολής 
ορισμένων σημαντικών θεμάτων, όπως το υπ’ αριθμ. 1 «Μελέτη Πράξης 
Εφαρμογής Ασπροχώματος Δήμου Καλαμάτας» και το υπ’ αριθμ. 31 
«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
Καλαμάτας», λόγω της σπουδαιότητας αυτών και επειδή δεν είχαν τον 
απαιτούμενο χρόνο να ενημερωθούν, αφού οι σχετικές εισηγήσεις και τα 
λοιπά έγγραφα κατατέθηκαν την τελευταία στιγμή.  

Παίρνοντας το λόγο ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ τόνισε ότι όταν θα έρχεται η ώρα 
συζήτησης του κάθε θέματος και τίθεται θέμα αναβολής θα αποφαίνεται 
το Σώμα εκείνη τη στιγμή περί της αναβολής ή μη. 

 

Ακολούθως από Μέλη του Σώματος τίθενται διάφορα θέματα και 
ερωτήματα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις. 

  

ΜΑΚΑΡΗΣ 

- Έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι η αντιπολίτευση δεν γίνεται 
κοινωνός των προβλημάτων της πόλης λόγω μη κοινοποίησης των 
επιστολών των κατοίκων και προσκλήσεις που απευθύνονται στην 
αντιπολίτευση χάνονται ως διά μαγείας από το γραφείο μειοψηφίας. Να 
διερευνείσετε το συγκεκριμένο θέμα εις βάθος και να δοθούν όλες αυτές 
οι επιστολές που δεν έχουν κοινοποιηθεί προς την αντιπολίτευση. 
Παράλληλα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει το γραφείο μειοψηφίας με 
μόνιμο προσωπικό.  

- Σημαντικά προβλήματα δημιουργούνται με τη διέλευση του περιμετρικού 
της Καλαμάτας τα οποία χρειάζονται τη σοβαρή, επίμονη και άμεση 
αντιμετώπισή τους από τη Δημοτική Αρχή. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση 
των καταστάσεων θα είχε ενδεχομένως επίπτωση στη καθυστέρηση του 
έργου με προσφυγές πολιτών στη δικαιοσύνη και μελλοντική οικονομική 
επιβάρυνση του Δήμου για την αποκατάσταση των προβλημάτων.  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Στην εποχή μας δεν υπάρχει οτιδήποτε που μπορεί να κρυβεί από 
κανέναν. Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου οτιδήποτε το οποίο δεν 
έχει διακινηθεί και δεν έχουμε λόγο να αποκρύψουμε οτιδήποτε. Αν 
έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σας παρακαλώ πολύ να μας τις πείτε, 
στείλτε ένα έγγραφο ή μιλήστε δημόσια, για να τις διερευνήσουμε και να 
υπάρξει και ανταπόκριση.  



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   6/2016 – Πέμπτη  17/3/2016 - 8 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 3 από 18 

- Ο περιμετρικός δακτύλιος είναι μια ευεργεσία για τη πόλη της Καλαμάτας 
η οποία θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Είναι βέβαιο ότι αυτό το έργο, 
εφόσον επιλέγει να είναι και κλειστός δρόμος, θα δημιουργήσει σε 
κάποιους συμπολίτες μας προβλήματα, ιδιαίτερα στη περιοχή πίσω από 
το εργοστάσιο του Καρέλια. Για αυτό κάνουμε συνεχείς προσπάθειες, 
προς την Κυβέρνηση, να δώσει επιπλέον χρήματα για απαλλοτριώσεις και 
την κατασκευή επιπλέον έργων. Οι προσπάθειες γίνονται και θα 
συνεχίσουν να γίνονται κι είναι βέβαιο ότι και ο Δήμος θα κληθεί να 
παρέμβει αν η Κυβέρνηση δεν μπορέσει ή δεν θελήσει να προχωρήσει σε 
κάποια ζητήματα.   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

Υπάρχει ένα έγγραφο του Δημάρχου προς τα σχολεία, για την γιορτή στις 
23ης Μάρτη, ότι όσα σχολεία συμμετέχουν στη παρέλαση οι μαθητές θα 
πρέπει να φορούν παραδοσιακές στολές. Αν γίνει αυτό, θα κληθούν οι 
γονείς να πληρώσουν ένα μεγάλο κόστος σε στολές. Νομίζουμε ότι πρέπει 
να λυθεί και δεν μπορεί με ένα χαρτί ξαφνικά χωρίς να έχει ενημερωθεί 
κανένας να αλλάζουν τέτοιου είδους οδηγίες.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Η επίσημη παρέλαση γίνεται στις 25 Μαρτίου και στις 28 Οκτωβρίου κι 
εμείς δεν θέλουμε να διαταράξουμε οτιδήποτε. Στις 23 Μαρτίου και στην 
αναπαράσταση αυτού του γεγονότος μετέχουν πολιτιστικά σωματεία απ’ 
όλο το Νομό και εκατοντάδες συμπολίτες μας με παραδοσιακές στολές. 
Είπαμε, εφόσον έχουμε εκατοντάδες παραδοσιακές στολές και αυτή η μέρα 
έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα, όλοι όσοι συμμετέχουν και μπορούν, κανείς 
δεν είπαμε να αγοράσει οτιδήποτε, να συμμετάσχουν με παραδοσιακές 
ενδυμασίες. Επειδή επικαλείστε όλα αυτά, εγώ συνομίλησα με τους 
Διευθυντές Εκπαίδευσης, όπου υπάρχει πρόβλημα, ας έρθουν με τα ρούχα 
που μπορούν. 

  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 

- Το έργο από το ναό του Ασπροχώματος μέχρι τη στροφή προς Μεσσήνη 
έχει σταματήσει και επιπλέον, στον Ο.Α.Ε.Δ., όπου δημιουργήθηκε το 
γνωστό ατύχημα με θανατηφόρο τροχαίο, δεν έχει γίνει η τοποθέτηση 
ενός φαναριού, την οποία ζητήσαμε, προκειμένου να μην 
δημιουργούνται προβλήματα.  

- Επίσης δεν προχωρούν οι εργασίες στο κτήριο του ΑΣΟ στον Άρι. 
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- Το μεγάλο θέμα του κυκλοφοριακού της πόλης θα πρέπει να 
απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε μία ειδική συνεδρίαση. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Το εθνικό και το επαρχιακό δίκτυο είναι στον έλεγχο της Περιφέρειας, οι 
αυτοκινητόδρομοι στο Υπουργείο Υποδομών και σε εμάς η ευθύνη των 
δημοτικών δρόμων. Στον Ο.Α.Ε.Δ. θα τοποθετηθεί νησίδα, την οποία 
βλέπουμε ως μοναδική λύση και ελπίζω να έχουμε την έγκριση και από 
πλευράς Περιφέρειας.  

- Στον Άρι έχει σχεδόν τελειώσει το κτήριο, δυστυχώς όμως το πρόγραμμα 
Leader δεν έχει στείλει τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Ελπίζω ότι 
μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε τελειώσει.  

- Έχουμε δεσμευτεί ότι θα πάμε σε διαδικασία δημοπράτησης νέας 
κυκλοφοριακής μελέτης για το σύνολο της πόλης.  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Κε Δήμαρχε πρόσφατα καταθέσατε αναφορά στον Εισαγγελέα 
Καλαμάτας για το θέμα της ελεύθερης και ανεξέλεγκτης βόσκησης στο 
Ταΰγετο και για το θέμα της λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων, όμως, 
μέχρι και σήμερα, δε έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Γιατί δεν 
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία με συσκέψεις των εμπλεκομένων φορέων 
για την ομαλή διευθέτηση του προβλήματος; 

- Πώς προβλέπεται να αντιμετωπίσει η Δημοτική Αρχή το ζήτημα της 
χρηματοδότησης του εγχειρήματος για την ανάδειξη της Καλαμάτας ως 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2021; Θα ισχύσει ο 
αρχικός προϋπολογισμός ή θα πάμε σε αναθεωρημένο με βάση και το 
νέο δανεισμό του Δήμου που συμπίπτει με τη περίοδο χρηματοδότησης 
του θεσμού; 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι θέμα στην ημερήσια διάταξη και 
θα τα πούμε. Επομένως, ας μην απαντάμε, στην διαδικασία ελέγχου.  

- Για τα πυρηνελαιουργεία, εγώ χαίρομαι για κάποιες ερωτήσεις, αλλά τις 
κάνετε σε αναρμόδιο. Ο κάθε Δήμαρχος δεν είναι Πρωθυπουργός της 
χώρας. Τα πυρηνελαιουργεία ελέγχονται ως προς τη τήρηση των 
μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη Περιφέρεια και από τους 
επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ποιος έχει το δικαίωμα και 
επί ποίου τιμήματος να βρωμίζει μία πόλη και μια περιοχή; Δεν υπάρχει 
Διεύθυνση Υγείας; Δεν υπάρχει Διεύθυνση Περιβάλλοντος; Δεν υπάρχουν 
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Επιθεωρητές Περιβάλλοντος; Εμείς έχουμε καταθέσει μήνυση, όπως και 
πέρυσι, ως Δήμος. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;  

- Ως προς τον Ταΰγετο, ο Δήμος έχει καταθέσει μήνυση. Από τα ελεύθερα 
ζώα κάποιοι ωφελούνται κι αυτοί οι οποίοι ωφελούνται διαμένουν στην 
περιοχή. Δεν ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν ζωντανά τα οποία δεν έχουνε 
ενώτια; Τα οποία σφάζονται εκτός σφαγείων; Τα οποία διατίθενται; Είναι 
θέμα του Δημάρχου και μιας άοπλης Δημοτικής Αστυνομίας εφτά 
υπαλλήλων να πάνε να πιάσουν ένα ζωντανό 500 κιλών; Και πως θα γίνει 
αυτό; Λυπούμαι για το γεγονός, αλλά υπάρχει αδιαφορία από μία ομάδα 
κρατικών υπηρεσιών όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος. 
Μόνοι μας ως Δήμος, ούτε έχουμε το δικαίωμα, ούτε και μπορούμε, να 
αντιμετωπίσουμε τη κατάσταση αυτή. Αν θέλει το κράτος μπορεί να την 
αντιμετωπίσει μέσα σε δύο μέρες, δεν θέλει όμως.  

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

Ένα πάγιο αίτημα από το 2009 είναι η κατασκευή πεζοδρόμων στην Αύρας. 
Έχουν μαζευτεί υπογραφές, κάθε χρόνο δίνετε υποσχέσεις ότι θα 
υλοποιηθεί, σας το λέω για μια ακόμα φορά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
στη διέλευση των πεζών.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Καταρχήν, είναι γραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ δεν συνηθίζω να 
λέω κούφια λόγια, μπορεί να αργούμε, αλλά αυτά τα οποία λέμε τα 
κάνουμε και η Ηρώων και η Αύρας θα πεζοδρομηθούν και θα φωτιστούν 
μέσα στο 2016.  

 

ΑΛΟΥΠΗΣ 

- Τι ενέργειες προτίθεται να αναλάβει η Δημοτική Αρχή για να διερευνήσει 
την παρατήρηση σε έγγραφο της Ομάδας Επίβλεψης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων Μαραθόλακας, ότι η εταιρεία λειτουργεί αυθαίρετα, 
εκτελώντας εργασίες διαμόρφωσης και εκτός του χώρου της παλαιάς 
χωματερής; Ουσιαστικά το έγγραφο αυτό το δικαιώνει παλαιότερη δικιά 
μου καταγγελία για κάψιμο σκουπιδιών.  

- Τέλος, καταγγέλλω το Δήμαρχο Καλαμάτας ο οποίος με ενέργειες 
παρακωλύει το έργο μου στην εν λόγω Επιτροπή, καλύπτοντας εν 
γνώσει του εγκληματικές ενέργειες οι οποίες συντελούνται στην 
ανωτέρω περιοχή μη αποδίδοντας στοιχεία που έχω ζητήσει με δικιά μου 
αίτηση ακόμα και με εισαγγελική εντολή.  
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

- Αυτό που αναφέρατε για τα σπασίματα που έχει κάνει η εταιρεία, δεν 
είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ανά διαστήματα είχε σπάσει κάποια 
βράχια και χρησιμοποιήθηκαν για τις βροχερές ημέρες, για επιχωμάτωση 
του δρόμου.  Στο συγκεκριμένο κομμάτι που αναφέρατε, στο πίσω 
μέρος, δηλαδή, στο παλιό κομμάτι της Μαραθόλακας, σπάσανε σε σημείο 
λάθος, το ανακάλυψα προσωπικά σε μία από τις επισκέψεις μου στη 
Μαραθόλακα, το έχει καταγράψει, όπως είπατε κι εσείς, η Επιτροπή και 
πρέπει να μας δώσει η εταιρεία εξηγήσεις, αναμένουμε τις εξηγήσεις της 
εταιρείας.  

- Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, η Υπηρεσία σας έδωσε κάποια 
έγγραφα, αλλά λόγω φόρτου εργασίας, διότι είναι μόνο δύο υπάλληλοι 
και περιμένουμε πάρα πολλά από αυτούς, έχουμε πει ότι θα βρούμε τα 
υπόλοιπα έγγραφα και θα σας τα δώσουμε. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Επειδή η διαδρομή του καθενός είναι γνωστή σε αυτό εδώ τον τόπο, 
είμαι υπερήφανος γιατί ως Δήμαρχος ένα μείζον θέμα για τη πόλη, 
ατελώς, γίνεται προσπάθεια να ρυθμιστεί, όταν ολόκληρη εκείνη η 
περιοχή έχει τα προβλήματα τα οποία έχει. Ποτέ δεν είπαμε ότι γίνεται 
κάτι τέλειο και η Υπηρεσία καταβάλει ηρωικές προσπάθειες και οι 
κατευθύνσεις οι οποίες δίνονται είναι πάντοτε προς τον έλεγχο της 
κατάστασης και τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Εμείς δεν έχουμε καμία 
αντίρρηση για οτιδήποτε υπάρχει παρατήρηση να ελεγχθεί. Αυτός είναι 
και ο λόγος που η Υπηρεσία κατακρατά εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεν 
τα αποδίδει στην εταιρεία ώστε να μην υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα 
ευθύνης κανενός.  

- Όσον αφορά στα έγγραφα τα οποία ζητήσατε, πήγατε και διά του 
Εισαγγελέα, θα σας δοθούν όλα. Δεν ξέρω για το τι μας κατηγορείτε, 
εδώ είμαστε όμως για να τα πούμε όλα αυτά, δεν μπορεί τίποτα να 
αποκρυβεί.  

- Για το θέμα των απορριμμάτων θα τεθούν ενώπιον των Δήμων πολύ 
σκληρά ερωτήματα πάνω στα οποία πρέπει να τοποθετηθούν και πρέπει 
να απαντήσουν. Θα επιδιώξουμε η θέση του Δήμου Καλαμάτας να 
διατυπωθεί με την ευρύτερη δυνατή συναίνεση, αλλά αν έχουμε κάποια 
λύση διαφορετική, να προταθεί αυτή η λύση. Λύση δεν είναι να γεμίσει η 
πόλη σκουπίδια.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε ζητηθεί έγγραφη απάντηση για μια 
καταγγελία για τσιμεντόστρωση τμήματος αγροτικού δρόμου στη Τοπική 
Κοινότητα Αγίου Φλώρου. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 11387/17-3-2016 απάντηση 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου δόθηκε στον κ. 
Γεωργακίλα.  

  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Υπάρχει το έγγραφο, για να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε εδώ. 
Υπήρξε μια καταγγελία και θίγονται υπολήψεις, υπάρχει αλληλουχία των 
γεγονότων εγγράφως, δεν το διαβάζω για να μην κουράζω το Σώμα, είναι 
στη διάθεσή σας.  

 

 
Στη συνέχεια το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθούν τα παρακάτω εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέματα. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

111  Διοργάνωση έκθεσης όπλων της Εθνεγερσίας του 1821.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της έκθεσης και η διάθεση πίστωσης 
300,00 € για την κάλυψη των εξόδων της έκθεσης, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας. 

112  Διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική 
Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 στις Δημοτικές Ενότητες 
Θουρίας, Άριος και Αρφαρών.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση εκδηλώσεων και η διάθεση 
πίστωσης 700,00 € για την κάλυψη των εξόδων των εκδηλώσεων, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων 
& Εθιμοτυπίας. 

113  Συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου 
Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με αντικείμενο  
¨Επανασχεδιασμός της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την 
ενοποίηση του Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου της πόλης 
της 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¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΚΑΤΑ ο κ. 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ) συγκροτείται η επιτροπή αποτελούμενη από τους 
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς 1) Πουλόπουλο Κώστα, 2) Κοκκινίδου Εύα, 3) 
Μπερτάκη Ηρώ, 4) Ζωίδη Γεώργιο και 5) Γιαννακόπουλο Νίκο, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

- 1.  Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Ασπροχώματος Δήμου 
Καλαμάτας.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

   Ακολουθεί ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης και με την επανέναρξη 
αυτής το Σώμα αποδέχθηκε να προταθεί της σειράς του, έναντι των 
υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, το υπ’ αριθμ. 24 θέμα αυτής. 

114 24. Παραχώρηση κτηρίου Κ7 (πρώην Σχολής Νοσοκόμων) στη 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τη στέγασή της.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η  δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για τριάντα 
(30) έτη και οι όροι του σχετικού χρησιδανείου, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

115 2.  Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Καλαμάτας στο Ο.Τ. 452 
ως προς την αλλαγή ορίου Εσωτερικού Ακαλύπτου Χώρου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου και 
συγκεκριμένα η μείωση του εσωτερικού ακαλύπτου χώρου με αλλαγή του 
ορίου του, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 
22/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Τοπογραφικών - Πολεοδομικών Εφαρμογών & Χωροταξίας της Διεύθυνσης  
Πολεοδομίας. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

116 3.  Έγκριση μελετών έργων που η κατασκευή τους 
χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο δάνειο του Τ.Π. & 
Δανείων.     

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨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 ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ εκτός της υπ’ αριθμ. 1 μελέτης επί της οποίας τάσσονται ΥΠΕΡ) 
εγκρίνονται οι μελέτες των έργων: 
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1)  «Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην 
καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλαμάτας, για την στέγαση 
υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας», 
προϋπολογισμού 1.364.000,00 €, 

2)  «Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό Κροντήρη έως 
Μαρίνα», προϋπολογισμού 1.170.000,00 €, 

3)  «Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό Ξενοφώντος 
μέχρι δημοτικό πάρκο», προϋπολογισμού 1.925.000,00 €, 

4)  «Ανάπλαση της ανατολικής όχθης του ποταμού Άρι με δημιουργία 
πεζόδρομου – ποδηλατοδρόμου», προϋπολογισμού 378.425,00 €, 

καθώς και η εκτέλεση των έργων αυτών  μέσω του εγκεκριμένου δανείου 
από το Τ.Π.&Δ., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

117 4.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Αντικεραυνική προστασία σχολείων».   

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 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

118 5.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή περίφραξης γηπέδου στα Παλιάμπελα».   

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 παρόντες σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται το πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

119 6.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής 
του έργου «Ανακαίνιση χώρων υγιεινής Δημοτικών 
συνεργείων».  

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 
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η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής & 
οριστικής παραλαβής του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

120 7.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών 
έργων στον αποστραγγιστικό χάνδακα ¨Ρίνα¨ Δ.Ε. Άριος».   

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¨, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε. 
και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

121 8.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Επισκευή περιφράξεων γηπέδων 5Χ5 Μικρομάνης και 
Ανεμόμυλου».   

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¨) εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

122 9.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και λοιπές εργασίες στο 
Κοιμητήριο 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 παρόντες σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε., σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

123 10.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα 
εργασιών του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 
πλησίον γηπέδου της Τ.Ε. Θουρίας».   

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 
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ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

124 11.  Έγκριση όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Καλαμάτας, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ και του Δημοτικού Πνευματικού 
Κέντρου Καλαμάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨ για 
την Πολιτιστική Πρωτεύουσα  KALAMATA:21.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνονται οι όροι, σύμφωνα με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου 
και Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου 
Αθανασίου. 

125 12.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 40/2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, με την οποία εγκρίθηκε 
η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής 
Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δήμου Καλαμάτας και Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ για τη λειτουργία του Δημοτικού 
Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, με την προσθήκη στα 
συμβαλλόμενα μέρη και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση της απόφασης και κατά συνέπεια 
και της προγραμματικής σύμβασης, με την προσθήκη στα συμβαλλόμενα 
μέρη και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

126 13.  Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το πρωτόκολλο πενταετούς συνεργασίας, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τομέα Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.  

127 14.  Χωροθέτηση περιπτέρου στην πλατεία Φραγκόλιμνας. ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζεται θέση περιπτέρου στη ΝΑ γωνία της πλατείας 
Φραγκόλιμνας, στη συμβολή των οδών Φαρών & Κουμουνδουράκη και 
παραχωρείται η θέση αυτή στην Καράγιωργα Ελένη, η οποία διαθέτει άδεια 
εκμετάλλευσης περιπτέρου, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
με την υπ’ αριθ. 23/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του 
Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 
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128 15.  Καθορισμός θέσης και τέλους χρήσης, για τη χορήγηση 
βραχυχρόνιας άδειας υπαίθριου εμπορίου, για τη διάθεση 
πρόχειρων γευμάτων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζεται θέση στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας εντός 
του δημοτικού πάρκινγκ της οδού Ναυαρίνου, εκτάσεως 20 τ.μ., με τέλος 
χρήσης 750,00 €, για χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών, χωρίς την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και τη χρήση μουσικής, όπως εισηγήθηκαν η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 24/2016 απόφασή της και η 
Οικονομική Επιτροπή (ως προς το τέλος) με την υπ’ αριθμ. 92/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Ρύθμισης 
Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

129 16.  Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 
αγορών στους Μπρούμα Ελευθέριο, Χριστοδουλάκη Παναγιώτα, 
Θεοδωρακοπούλου Ουρανία, Μπούχαλη Σταύρο και Μπούχαλη Παναγιώτη, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

130 17.  Διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών ενημέρωσης 
και προβολής δραστηριοτήτων 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¨ και ΚΑΤΑ 
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 3.000,00 €, για την κάλυψη 
των εξόδων ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τομέα Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

131 18.  Έγκριση 1ης τροποποίησης (τελικής) της αριθ. 1320/10-01-
2014 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1: 
«Παροχή υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της πράξης» της Πράξης «Πρόγραμμα πρόληψης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των 
πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής» με κωδικό 
MIS 374619 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 
2007-2013».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨  και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Εποπτείας Ελέγχου & Ισότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας.   
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132 19.  Επί πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων, σχετικά 
με διαγραφές – εγγραφές και απαλλαγή από τροφεία, στους  
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνονται οι 
διαγραφές – εγγραφές και απαλλαγές από τροφεία, όπως καταγράφονται 
σε αυτό. 

133 20.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ακινήτων, για την 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ωφελουμένων του 
Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ¨Στέγαση & 
Επανένταξη¨.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απευθείας μίσθωση 7 ακινήτων, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εποπτείας Ελέγχου & Ισότητας της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας και τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης της επιτροπής 
καταλληλότητας.   

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

134 21.  Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου 
αναχρηματοδότησης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου 
Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα 
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014. 

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 ο κ. ΒΟΥΤΣΗΣ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) γίνονται αποδεκτοί οι όροι, όπως αυτοί τέθηκαν από το 
Τ.Π.&Δ., για τη λήψη δανείου συνολικού ποσού 5.842.450,23 €, για την 
αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων και όπως εισηγήθηκε η 
Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 86/2016 απόφασή της, σύμφωνα 
με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου. 

135 22.  Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από 
το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους 
του Τ.Π. & Δανείων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΒΟΥΤΣΗΣ και 

ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο 

κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ) γίνονται αποδεκτοί οι όροι, όπως αυτοί τέθηκαν 

από το Τ.Π.&Δ., για τη λήψη δανείου συνολικού ποσού 5.337.425,00 €, για 
την εκτέλεση έργων και όπως εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την 
υπ’ αριθμ. 87/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του 
Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου. 

136 23.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.  

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

1.  του Τεχνικού Προγράμματος, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων   και 

2. του Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2016, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 90/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

137 25.  Παραχώρηση γηπέδου στον Αγ. Ιωάννη Καρβούνη στη 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την κατασκευή υδατοδεξαμενής. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης για τριάντα 
(30) έτη και οι όροι του σχετικού χρησιδανείου, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

138 26.  Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση 
εκκλησιαστικής εκτάσεως στο Δήμο Καλαμάτας προκειμένου 
να κατασκευαστεί γήπεδο στην Τ.Κ. Αμφείας Δ.Ε. Θουρίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι του χρησιδανείου, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

139 27.  Έγκριση όρων μνημονίου για την παραχώρηση Κεντρικού 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι του συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ της 
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και του Δήμου Καλαμάτας για την εκμίσθωση στο Δήμο 
Καλαμάτας κτιρίων του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτας 
για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών και με μηνιαίο μίσθωμα 2.500,00 €.  

- 28.  Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση αίθουσας 
πρώην Δημοτικού Σχολείου άνω Αμφείας στο Μεσσηνιακό 
Ερασιτεχνικό Θέατρο. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

140 29.  Επιστροφή ποσών σε δημότες.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών.   

141 30.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 

1. «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨» με το ποσό 
των 400,00 € για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος ΕΣΣΠΕΠ 
2016. 

2. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Σ.Δ.Υ.Μ.)» με το ποσό 
των 600,00 € για τη διοργάνωση του 16ου αθλητικού αγώνα δρόμου 
Καλαμάτας. 
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3.  «ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΤΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ¨ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ¨» με το ποσό των 500,00 € για τη 
διοργάνωση φιλανθρωπικού αγώνα παλαιμάχων. 

Β. Εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας:  

1. στη διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Ελαιολάδου και Ελιάς Καλαμών, 
που διοργανώνεται από τον «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και η διάθεση πίστωσης 2.000,00 € για την κάλυψη 
μέρους των εξόδων. 

2. στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Κακοποίηση», που 
διοργανώνεται από το «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ – ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΛΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», και η διάθεση 
πίστωσης 300,00 € για την κάλυψη μέρους των εξόδων.  

Ζ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- 31.  Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καλαμάτας.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

142 32.  Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για το έτος 2016.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση δέκα 
(10) κενών θέσεων, κατηγορίας / κλάδου, ΠΕ1 Διοικητικού-Οικονομικού 1, 
ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 1, ΤΕ17 Λογιστικού-Διοικητικού 1, ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών 2, ΠΕ Γεωπονικού-Γεωτεχνικού 1, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
1, ΠΕ Γεωπόνων 1, ΠΕ23 Δημοτικής Αστυνομίας 1 και ΤΕ23 Δημοτικής 
Αστυνομίας 1, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και 
του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

143 33.  Έγκριση νέων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων για την 
παροχή υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στο Δήμο 
Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται δύο (2) νέες συνδέσεις δεδομένων κινητής 
τηλεφωνίας με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων και σύντομων 
μηνυμάτων και μιας (1) νέας σύνδεσης σταθερής τηλεφωνίας και 
υπηρεσίας σύνδεσης στο internet, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής της Διεύθυνσης 
Διοικητικών. 

144 34.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.   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 1) Οριστικής 
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Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών στην Καλαμάτα», 
2) Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δημοτικό Φωτισμό» (Εξοικονόμηση ενέργειας Καλαμάτας - 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»), 3) Προσωρινής Παραλαβής «Ασφαλτοστρώσεις – 
κρασπεδώσεις διαφόρων δρόμων Δήμου Καλαμάτας», 4) Προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης στην οδό 
Ευαγγελιστρίας στην Τ.Κ. Βέργας», 5) Προσωρινής  Παραλαβής του έργου 
«Διαμόρφωση χώρου πέριξ τριών βρυσών στην Τ. Κ. Καρβελίου του 
Δήμου Καλαμάτας», 6) Προσωρινής   Παραλαβής του έργου «Συντήρηση 
Καλλιτεχνικών Κτιρίων και Δημ. Καταστήματος Άνθειας», 7) Προσωρινής 
Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Πλατείας 
Ανάληψης του Δήμου Καλαμάτας» και 8) Προσωρινής Παραλαβής του 
έργου «Πλακόστρωση χώρου μνημείου έναντι Δημαρχείου», 
αποτελούμενες από ένα δημοτικό σύμβουλο και τεχνικούς  υπαλλήλους 
του Δήμου, οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από κληρώσεις που 
διενήργησαν η Διεύθυνση Διοικητικών, ως αρμόδια υπηρεσία που 
υποστηρίζει γραμματειακά το Δημοτικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών αντίστοιχα. 

145 35.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨,  
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στις 
2/3/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΠΟΛ.), β) στις 8/3/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΡΓ. 
ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΕΛ. και ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΟΥΡ.), γ) στις 
9/3/2016 στην Τρίπολη (ΦΟ.Δ.Σ.Α.), δ) στις 10/3/2016 στην Τρίπολη 
(ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠΟΝ.) και ε) στις 12/3/2016 στην Αθήνα (ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ). 

Η. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

146 36.  Έγκριση των υπ΄αρ. 38/2016 και  48/2016 αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Καλαμάτας, οι οποίες αφορούν τροποποιήσεις του 
προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016, του νομικού προσώπου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών  παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι υπ’ αριθμ. 38/2016 & 48/2016 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου. 
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147 37.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κτηματικής Καλαμάτας Δημοτικής 
Ανώνυμης Εταιρείας ¨ΔΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨, η οποία αφορά 
τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2016, 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 ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας. 

148 38.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 6/2016 απόφασης του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2015, 
του νομικού προσώπου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
νομικού προσώπου και ο απολογισμός οικον. έτους 2015, ο οποίος 
ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 736.966,01 € 

ΕΞΟΔΑ 545.778,53 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 191.187,48 € 
 

149 39.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 9/2016 απόφασης του Διοικητικού  
Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, η οποία 
αφορά στην έγκριση του απολογισμού, οικον. έτους 2015, 
του νομικού προσώπου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
νομικού προσώπου και ο απολογισμός οικον. έτους 2015, ο οποίος 
ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 626.219,49 € 

ΕΞΟΔΑ 514.364,05 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 111.855,44 € 
 

150 40.  Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Δήμου Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αντικατάσταση των εκπροσώπων των μαθητικών 
κοινοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων της Διεύθυνσης Παιδείας.   
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

151  Έκδοση ψηφισμάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση ψηφισμάτων: 

- Περί έκφρασης συλλυπητηρίων για  το θάνατο  του Δικαίου Βαγιακάκου. 

- Περί ανανέωσης των συμβάσεων των εργαζομένων στην καθαριότητα 
των σχολείων και οριστικής λύσης του προβλήματος με τη μονιμοποίηση 
αυτών. 

Καλαμάτα  21 Μαρτίου 2016  

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Μαρία Η. Οικονομάκου 
 


