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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 9ης/2016 

Πέμπτη 21 Απριλίου 2016,  8:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 10. Γυφτέας Ηλίας 20. Κουτίβας Ηλίας 30. Μπούχαλης Δημήτριος ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 11. Δημητρούλιας Γεώργιος 21. Λιάππα Χρυσή 31. Μπρεδήμας Θεόδωρος 1. Σπυρόπουλος Ευάγγελος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 1. Αλιφέρης Κων/νος (ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ) 

2. Αλούπης Παναγιώτης 12. Δημόπουλος Δημήτριος 22. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος 32. Νιάρχος Αναστάσιος 2. Φέστας Κων/νος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 2. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ) 

3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 23. Μαρινάκης Σαράντος 33. Ντίντα Παναγιώτα 3. Φλέσσας Δημήτριος (ΑΝΘΕΙΑΣ) 3. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

 14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 24. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 34. Οικονομάκος Δημήτριος   

4. Βγενής Χαράλαμπος 15. Καμβυσίδης Ιωάννης 25. Μπάκας Ιωάννης 35. Πολίτης Δημήτριος   

5. Βεργινάδη Μαρία 16. Καντζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 26. Μπασακίδης Νικόλαος 36. Σταματόπουλος Ευστάθιος   

6. Βεργόπουλος Δημήτριος 17. Καραγιάννης Ανδρέας 
27. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
37. Φάβας Γεώργιος   

7. Βουτσής Γεώργιος 18. Καρατζέας Παναγιώτης 28. Μπεχράκης Σταμάτης 38. Φαββατάς Δημήτριος   

8. Γεωργακίλας Κων/νος 19. Καρβέλης Γεώργιος 29. Μπουζιάνης Παύλος 39. Χριστόπουλος Ιωάννης   

9. 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 οποία άρχεται υπό την Προεδρία της 
Αντιπροέδρου κας Βεργινάδη Μαρίας λόγω απουσίας της Προέδρου κας 
Οικονομάκου Μαρίας, από Μέλη του Σώματος τίθενται διάφορα θέματα και 
ερωτήματα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις. 

 

ΑΛΟΥΠΗΣ 

Κατέθεσα στο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου ισοζύγιο μαζών 
εισερχομένων εξερχομένων υλικών για τη σύμβαση από 26/11/2014 μέχρι 

09 
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26/11/2015, το οποίο έπρεπε να έχει η Επιτροπή σε κάθε λογαριασμό πριν 
την πληρωμή. Πως δικαιολογεί η Δημοτική Αρχή ότι η ανάδοχος εταιρεία 
ενώ έχει πληρωθεί για επεξεργασία και διαχείριση 28.500 περίπου τόνων, 
από το ισοζύγιο προκύπτει ότι έχουν επεξεργαστεί μόνο 6.700 και 
αγνοούνται απορρίμματα 21.800 τόνων; Πώς δικαιολογεί επίσης ότι το 
ποσοστό του οργανικού είναι μόνο 10,48%; Πως διασφαλίζεται ο Δήμος 
Καλαμάτας για τα χρήματα που έχει καταβάλει σε μια εταιρεία 
περιορισμένης ευθύνης παράνομα και αντισυμβατικά στο σύνολό τους που 
για τη συνολική περίοδο το ποσό φτάνει στο ύψος των 3.000.000,00 €;  
Τέλος, ποια είναι η σχέση της με τους άλλους συμμετέχοντες που από 
κοινού ενεργούν για το μεγαλύτερο οικονομικό και περιβαλλοντολογικό 
έγκλημα που έχει από τη σύστασή του ο Δήμος Καλαμάτας;  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Μπορεί να λέμε οτιδήποτε αλλά καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. 
Ο Δήμος Καλαμάτας ελέγχεται 3-4 φορές το χρόνο από υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου των Οικονομικών και 
ουδέποτε έχει προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στη διαδικασία ελέγχου. 
Το να ερχόμαστε όμως μονίμως κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να 
εξαπολύουμε μύδρους και να λέμε πολλά και διάφορα, θεωρώντας ότι 
αυτό είναι εύκολο, θα αποδειχθεί ότι δεν είναι καθόλου εύκολο. Η 
Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος δεν εκβιάζονται και δεν είναι έρμαια 
τοκογλύφων. Ο Διευθυντής Καθαριότητας ο οποίος έχει την ευθύνη των 
σχετικών διαδικασιών θα σας δώσει περαιτέρω πληροφορίες για όλα αυτά, 
αλλά όπου υπάρχει αμφισβήτηση, ο Δήμος έχει κρατήσει τις αναγκαίες 
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, τα οποία τα διεκδικεί ο επιχειρηματίας, αλλά 
δεν του έχουν δοθεί, ακριβώς για να μην δίνεται έδαφος σε οποιαδήποτε 
σχόλια και σε οποιαδήποτε ερωτήματα. Πηγαίνετε στο ΣΔΟΕ, στους 
Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, στο Υπουργείο Εσωτερικών, κάντε τις 
καταγγελίες σας και ζητήστε να έρθει ο έλεγχος, σας παρακαλώ πάρα 
πολύ. Σταματήστε να φέρνετε μονίμως στο Δημοτικό Συμβούλιο όλη αυτή 
την ιστορία. Δεν ταιριάζει στο θεσμό τον οποίο υπηρετούμε.   

 

ΜΑΚΑΡΗΣ 

- Εάν τα στοιχεία είναι σωστά, έχουμε πραγματικά μια ατελή διαχείριση, 
ουσιαστικά δεν γίνεται καμία διαχείριση. Για αυτό καλό είναι να έχουμε 
ξεκάθαρες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή, ξεκάθαρες απαντήσεις από 
τους αντίστοιχους προϊστάμενους και από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
όσον αφορά τα σκουπίδια.  
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- Αρκετοί Δήμοι έχουν προβεί στην υιοθέτηση της ζωντανής μετάδοσης 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάτι τέτοιο είναι τεχνικά 
εφικτό και θα βοηθήσει στην ενημέρωση των πολιτών και πιστεύουμε ότι 
θα είναι προς μια θετική κατεύθυνση για τη λειτουργία της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο Δήμο Καλαμάτας.  

- Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, τι κυκλοφοριακά μέτρα θα εισηγηθεί 
η Δημοτική Αρχή στην Τροχαία για την αποφυγή των τροχαίων 
ατυχημάτων που αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, περισσότερο κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες και ιδιαίτερα στη Ναυαρίνου, στην Αθηνών και 
στη νέα είσοδο; 

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να είναι ζωντανή η συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και θα κινήσουμε και τις σχετικές διαδικασίες 
προς την κατεύθυνση αυτή. 

- Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να φταίει για πολλά, δεν είναι όμως 
υπεύθυνος και για τα τροχαία. Ο Δήμος δεν κάνει ούτε τεστ για το 
αλκοόλ, ούτε μπορεί να σταματάει οχήματα, ούτε έχει τέτοιες 
αρμοδιότητες. Η νέα είσοδος είναι επαρχιακός δρόμος και είναι στην 
ευθύνη της Περιφέρειας, άσχετα αν ο Δήμος πηγαίνει και περιποιείται τη 
νησίδα ή ρίχνει άσφαλτο. Όσον αφορά στη Ναυαρίνου, όπου υπάρχει 
ανωμαλία στο οδόστρωμα θα ρίξουμε ταπητίδια, θα υπάρξουν 
διαγραμμίσεις στις διαβάσεις και θα δούμε και πόσες αριστερές στροφές 
μπορούμε να κόψουμε.  

 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 

- Που ακριβώς βρίσκεται ο δρόμος «Ριζόμυλος – Καλαμάτα» και τι πρέπει 
να γίνει προκειμένου να προχωρήσει το μεγάλο αυτό έργο; 

- Τα μηχανάκια και τα ποδήλατα, όπως γράφει και μια εφημερίδα για την 
οδό Κολοκοτρώνη, δημιουργούν προβλήματα στην πόλη. Είχατε πει ότι 
στις προθέσεις σας είναι να γίνει μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη.  

- Να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο για τους θανάτους, του πρώην 
Υπουργού του Γεράσιμου Αρσένη, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του 
με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ηθοποιού 
Γιάννη Βόγλη ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας. 

- Υπάρχει ανησυχία στους πατατοπαραγωγούς οι οποίοι έχουν τεράστια 
προβλήματα να αντιμετωπίσουν σχετικά με το θέμα των εισαγωγών από 
το εξωτερικό.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Λησμόνησα να πω ότι υπάρχει μία πολύ καλή συνεργασία με το 
Υπουργείο Υποδομών να δούμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των 
πολιτών μας που έχουν κατοικίες εκτός σχεδίου στη περιοχή του 
Ασπροχώματος και δυσκολεύεται η προσβασιμότητα προς τις οικίες τους 
ώστε να δοθεί μία λύση και θα δοθεί λύση με τη συνδρομή του Δήμου.  

- Κυκλοφοριακή μελέτη θα γίνει για το σύνολο της πόλης. Τα ποδήλατα 
μπορεί να κυκλοφορούν και στους πεζόδρομους, δεν αντίκειται στην 
διαδικασία του Κ.Ο.Κ. Η οικονομική κρίση έφερε και το ποδήλατο, καλό 
είναι αυτό, δεν είναι άσχημο, για αυτό και θα αυξήσουμε από το 2016 
του ποδηλατόδρομους. 

- Ο δρόμος «Καλαμάτα – Ριζόμυλος», για τον οποίο η πλειοψηφία έχει 
τοποθετηθεί, νομίζω κι εσείς, είναι ένας δρόμος που θα λύσει σωρεία 
προβλημάτων με κυριότερο την ενοποίηση των ξενοδοχειακών μονάδων. 
Υπάρχουν αντιδράσεις σοβαρές, όχι από τον κόσμο, από διάφορα 
συμφέροντα και οικόπεδα τα οποία υπάρχουν στον υπό χάραξη άξονα. 
Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο είναι ώριμο μελετητικά σχεδόν 100%, 
μόνο με τη διαδικασία των ΣΔΙΤ μπορεί να πραγματοποιηθεί. 

- Είμαστε χώρα με ανοιχτά σύνορα, της ελεύθερης οικονομίας, πλην όμως 
οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να κάνουν έλεγχο για τον τρόπο 
παραγωγής των προϊόντων που εισάγονται εδώ, ιδιαίτερα από την 
Αίγυπτο, να μην επεκταθώ, για τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα που 
χρησιμοποιούνται, για τα υπολείμματα τα οποία υπάρχουνε επί των 
τροφών.  

- Θα στείλω συλλυπητήριες επιστολές στις οικογένειες του Γεράσιμου 
Αρσένη και του Γιάννη Βόγλη.  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Εκ μέρους του συνεταιρισμού θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Δημοτικό 
Συμβούλιο Καλαμάτας για τη συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Ελαιολάδου 
και Ελιάς Καλαμάτας και να ευχαριστήσουμε και τους συναδέλφους που 
μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ελπίζω τα χρήματα που δώσατε να 
έχουνε πιάσει τόπο και πιστεύω ότι έχουνε πιάσει τόπο και το έχετε 
διαπιστώσει κι εσείς όσοι ήρθατε εκεί.  

- Γνωρίζουμε ότι φέτος θα είναι μια χρονιά που θα έχουμε αυξημένη 
κίνηση στην πόλη μας, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν νέα έργα τα οποία 
κατασκευάζονται περιμετρικά και εντός της πόλης. Άρα δημιουργείται 
πρόβλημα όσο αφορά και τη στάθμευση αλλά και γενικότερα τη 
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κυκλοφορία και είχαμε πει και σε προηγούμενο Συμβούλιο ότι θα πρέπει 
να γνωρίζουν οι δημότες και οι επισκέπτες κυρίως που είναι οι διαθέσιμοι 
χώροι στάθμευσης της πόλης. Έχετε σχεδιάσει κάτι όσον αφορά στους 
χώρους στάθμευσης;  

- Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής υπήρξε θέμα που αφορά στην 
οριοθέτηση των ρεμάτων και επειδή υπάρχει ένα έργο του Δήμου στον 
ποταμό Άρι, ο Ν. 4258 εξαιρεί την οριοθέτηση στο υδατόρεμα όταν 
κατασκευάζεις ένα έργο. Θα ήθελα να το μελετήσετε και να δείτε μη 
τυχόν προκύψει κάποιο θέμα, να είμαστε σίγουροι ότι το συγκεκριμένο 
έργο μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς οριοθέτηση του ρέματος. 

- Όπως ξέρετε η ομάδα της πόλης μας η ΠΑΕ Καλαμάτα έπεσε κατηγορία. 
Είναι μια ιστορική ομάδα, η οποία έχει σχέση και δεσμούς με όλους μας,  
την αγαπάνε οι δημότες μας, σημαίνει πολλά για το Δήμο και επίσης 
φέρνει και χρήματα στη πόλη. Θα ήθελα να διερευνήσουμε αν μπορεί ο 
Δήμος  Καλαμάτας μέσα από μία προγραμματική σύμβαση να αναλάβει 
ένα μέρος του προϋπολογισμού για να μπορέσει η ομάδα να ανέβει στην 
επόμενη κατηγορία.  

- Στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου δεν έχουν νερό, δεν έχουν δεξαμενή 
βασικά για να μπορούν να αποθηκεύουν το νερό. Υπάρχουν και 
γεωτρήσεις εκεί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν υπάρχει 
δεξαμενή και ο αγωγός της αποχέτευσης έχει σταματήσει λίγα μέτρα από 
τα σπίτια τους.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Ο Τσιρώνης είχε το θάρρος και είπε «ας τελειώνουμε κάποτε στην 
Ελλάδα με την εκτός σχεδίου δόμηση». Χτίζουμε σπίτια στο πουθενά και 
στη συνέχεια στο Δήμο, φέρτε την αποχέτευση, φέρτε το νερό, βάλτε 
κολώνες και το αποτέλεσμα είναι μία ποιότητα στη κατοικία μας που σε 
κάποιες περιπτώσεις είναι γνωστή. Εν πάσει περιπτώσει επειδή στο νέο 
ΠΕΠ προβλέπονται αρκετά χρήματα για την ύδρευση, θα υπάρξει μία 
πρόταση, γιατί χειρότερο πρόβλημα από τον Άγιο Φανούριο έχουμε στα 
Μενινά, στο Κάτω Καρβέλι και αυτά τα προβλήματα θα τα 
αντιμετωπίσουμε όλα με το σχεδιασμό που γίνεται και τη μελέτη που 
γίνεται αυτή τη στιγμή. 

- Δεν πρέπει να υπάρξει καμία εμπλοκή στα θέματα τα διοικητικά της 
ομάδας  από πλευράς της Αυτοδιοίκησης. Όποιος Δήμος αποτόλμησε σε 
παλιότερες εποχές να εμπλακεί στα διοικητικά ομάδων, είχε άσχημο 
τέλος και ως Δήμος, εννοώ τα οικονομικά του, πέρα από το γεγονός ότι 
δεν προβλέπεται εκταμίευση χρημάτων για αυτό το σκοπό. Εμείς έμμεσα 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   9/2016 – Πέμπτη  21/4/2016 - 8 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 6 από 15 

τη συγκεκριμένη ομάδα, όπως και τις άλλες ομάδες, έχουμε υποχρέωση 
να τη βοηθάμε και δίνουμε μία προτεραιότητα στη Μαύρη Θύελλα.  

- Για την οριοθέτηση των ρεμάτων έχουμε προχωρήσει τις σχετικές 
διαδικασίες. Στον Άρι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα εκεί, από αλιευτικό 
καταφύγιο μέχρι κωπηλατοδρομίες και ποδηλατάδα και όλα τα σχετικά. 
Έχει αλλάξει η κοίτη του ποταμού, τα σχετικά στοιχεία υπάρχουν στη 
Πάτρα, στη δεκαετία του ΄60 έγινε επαναχάραξη του ποταμού, 
δυστυχώς υπάρχουν ευρύτατες καταπατήσεις και από τις δύο πλευρές 
Ηλία και ενώ υπήρχαν δυνατότητες για δρόμους σοβαρούς και από τη 
μία και από την άλλη πλευρά, έμεινε αυτό το οποίο έμεινε, το οποίο 
πρέπει να διασώσουμε και να το αξιοποιήσουμε.  

- Με τη στάθμευση είμαστε δύσκολα, όπως όλη η Ελλάδα, αλλά πολύ 
καλλίτερα από άλλες πόλεις. Έχουμε χίλιες θέσεις στάθμευσης στην 
ευρύτερη περιοχή του κέντρου, αλλά ο Δήμος δεν μπορεί, δεν έχει τη 
δυνατότητα, να δώσει πάρκινγκ σε όλα τα αυτοκίνητα και αυτό δεν 
γίνεται σε καμία πόλη και σε καμία χώρα. Είμαστε επίπεδη πόλη, απλά θα 
χρειάζεται μερικές φορές να περπατάμε λίγο παραπάνω και οι συμπολίτες 
μας δυστυχώς δεν αρέσκονται να περπατούν, πρέπει να πάνε με το 
αυτοκίνητο μέχρι τη πόρτα του μαγαζιού, μέχρι τη πόρτα του σπιτιού 
τους και αυτό γεννά προβλήματα. 

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 

Για την ομάδα της Καλαμάτας προτείνουμε να γίνει μία ομάδα λαϊκής 
βάσης.   

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Να γίνει λαϊκής βάσης, μην ζητάτε όμως από τη Δημοτική Αρχή. Να 
συμμετάσχω κι εγώ ως πρόσωπο.  

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 

- Ποία είναι τα αποτελέσματα του Φεστιβάλ Λαδιού; Μας επισκέφτηκαν 
κάποιοι ξένοι; Συνήφθησαν κάποιες συμφωνίες; Ή πήγανε τα λεφτά στο 
βρόντο; Εγώ θυμάμαι έναν άλλο συνεταιρισμό της ΕΑΣ που φάγανε τα 
λεφτά και μετά το κουκούλωσε ο κ. Σαμαράς. 

- Για το Ιστορικό Κέντρο διαβάζω ότι είναι ένας δρόμος μνήμης και θα 
αναδείξουμε την ιστορία του και το μνημειακό του χαρακτήρα. Μπορείτε 
να μας πείτε ποια είναι η σχέση του ιστορικού κέντρου με το φεστιβάλ 
Kalamata Street Fashion Show Design Pop Ups που θα γίνει τον Απρίλιο; 
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Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποια σχέση έχει η μπατσάτα που έγινε 
στην Αμφείας και για την εκπομπή της Ρούλας Κορομηλά, ενώ αντιθέτως 
στα Χανιά υπήρχανε λύρες και μαντινάδες;  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Το να τα φορτώνουμε όλα στο Σαμαρά, είναι άδικο. Δηλαδή, το τι έγινε 
με τους παράγοντες της ΕΑΣ φταίει ο Σαμαράς; Για την ΕΑΣ, δεν είναι 
θέμα να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα μεταβάλουμε το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε δικαστική αίθουσα, σε Συμβούλιο Επικρατείας ή 
σε Εφετείο. Υπάρχουν δικαστήρια, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν 
διαδικασίες για να επιμερίσουν ευθύνες.  

- Η γεύση που άφησε το Φεστιβάλ Λαδιού ήταν πολύ προσθετική με 
εξαιρετικούς ομιλητές, εξαιρετικού επιπέδου, οι οποίοι έδωσαν 
απαντήσεις και σε κρίσιμα ερωτήματα. Το Μεσσηνιακό λάδι έχει κερδίσει 
πόντους στη διεθνή αγορά, ιδιαίτερα μετά τα αποτελέσματα που είχε 
από Πανεπιστήμια της Αμερικής, συνεχίζει, κερδίζει παντού βραβεία, 
αλλά το Φεστιβάλ μην γκρινιάζουμε, ας μην είμαστε μίζεροι, ήταν μία 
θετική εκδήλωση με προσφορά για το προϊόν. Νομίζω ανοιχτές είναι οι 
πόρτες, να μαζευτούν κι άλλοι συνεταιρισμοί μαζί και να πάμε όλοι μαζί 
και να γίνει ενδεχομένως κάτι παραπάνω.  

- Για την πλατεία 23ης Μαρτίου και για την ιστορικότητα του χώρου, 
επειδή μας ρώτησαν «τι σχέση έχει η επανάστασή σας με τη Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα;», έχει σχέση γιατί η δική μας επανάσταση στηρίχθηκε στις 
αρχές και τις αξίες του διαφωτισμού και της γαλλικής επανάστασης που 
στη βάση τους είναι όλες ευρωπαϊκές αξίες. Συνθέτουν αυτό που 
ονομάζουμε ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι άμεση η σχέση της Ελληνικής 
επανάστασης με τις Ευρωπαϊκές αξίες κι αυτή η σχέση αποτυπώνεται 
στην προκήρυξη προς τις Ευρωπαϊκές αυλές.  

- Από εκεί κα πέρα, όλοι έχουνε θέση, κανένας δεν βρωμίζει κανέναν 
χώρο, οι άσχημες πράξεις το κάνουν αυτό. Τα παιδιά αυτά τα οποία 
χόρευαν μπατσάτα, μετέχουν σε συλλόγους και με παραδοσιακούς 
χορούς και χορεύουν άριστα και το τσάμικο και τους ελληνικούς χορούς. 
Είμαστε μια ανοιχτή πόλη, μια ανοιχτή κοινωνία και σε ζητήματα τέχνης 
και σε ζητήματα πολιτισμού πρέπει να είμαστε μία ανοιχτή αγκαλιά που 
να δεχόμαστε όλα τα ρεύματα.  

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 

Γιατί δεν γίνεται λοιπόν ένα δημοψήφισμα στο Ιστορικό Κέντρο να πούνε 
οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες τι θέλουν και πως το θέλουν; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Μην είσαι καθόλου βέβαιος και μην προδικάζεις τα αποτελέσματα του 
δημοψηφίσματος.  

 

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ 

Υπάρχει συνεννόηση μεταξύ Δήμου και ΜΟΡΕΑ να αποκατασταθούν 
ορισμένα προβλήματα που δημιούργησαν με τον αυτοκινητόδρομο και 
πότε θα γίνει αυτό; Ρωτάει πολύς κόσμος και θέλουμε να ξέρουμε.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Υπάρχει μία πολύ καλή σχέση και με το Υπουργείο Υποδομών και υπάρχει 
ρητή δέσμευση για επίλυση σειράς ζητημάτων που έχουν σχέση με τις 
ζημιές που έχει κάνει ο ΜΟΡΕΑΣ, διότι πράγματι με το νέο 
αυτοκινητόδρομο σε κάποια σημεία έχουμε προβλήματα με τη διαχείριση 
των νερών, σε κάποια άλλα έχει κοπεί το καλώδιο, σε κάποια άλλα σημεία 
έχουμε την καταστροφή του δρόμου.  

 

 
Ακολούθως το Σώμα αποδέχεται να συζητηθεί και το παρακάτω εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέμα. 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

187  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Μικροδιαμορφώσεις και παρεμβάσεις φύτευσης στον 
προαύλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Υπαπαντής 
(Διαχείριση κίνησης & στάθμευσης οχημάτων)».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ ο κ. ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ) 
εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

188 1.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου 
«Ανέγερση κτιρίου για το 3ο Νηπιαγωγείο 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 το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του 
έργου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

189 2.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 
(τακτοποιητικός) του έργου «Εργασίες βελτίωσης 
κοιμητηρίων στα Χριστοφιλέικα, Βρομόβρυση κλπ».   

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 
οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων ΑΙΘΑΙΑΣ, 
ΑΡΑΦΡΩΝ & ΑΝΘΕΙΑΣ και οι  Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ΑΓΙΟΥ 
ΦΛΩΡΟΥ & ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο 1ος 
Α.Π.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

190 3.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, 
Αποχέτευσης Καλαμάτας  (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) για την υλοποίηση 
του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων οδού 
Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως 
Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την 
εκτέλεση του εν λόγω έργου, προϋπολογισμού 2.952.000,00 €, με ΦΠΑ. 

191 4.  Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείου Νέου 
Δημαρχείου, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014.   

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 ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η παραχώρηση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης του κυλικείου του Νέου Δημαρχείου σε άτομα με αναπηρία, 
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πολύτεκνους και πολεμιστές της Κύπρου, μέχρι 31/12/2020 με ετήσιο 
τέλος 18.000,00 €, ύστερα από έκδοση σχετικής προκήρυξης και 
αξιολόγηση των αιτήσεων, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

192 5.  Μεταφορά άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκής αγοράς. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η μεταφορά της άδειας του Τσουτσουλίδη 
Θεόδωρου σε κενή θέση στη λαϊκή αγορά της Αγίας Τριάδας, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ– ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

193 6.  Παραχώρηση τεμαχίων Βιολογικού Δημοτικού Λαχανόκηπου 
σε δημότες.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση τεμαχίων καλλιεργήσιμης έκτασης 
50 τ.μ. σε 51 ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής 
Επιτροπής Λαχανόκηπου. 

194 7.  Έγκριση οργάνωσης της 5ης Ανθοκομικής Έκθεσης Δήμου 
Καλαμάτας 2016, διάθεση πίστωσης και έγκριση των 
προτεινόμενων δαπανών.  

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 
ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  εγκρίνεται η διοργάνωση της 5ης Ανθοκομικής Έκθεσης στο 
Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων από 20 έως 29 Μαΐου και η διάθεση 
πίστωσης 2.804,40 €, με ΦΠΑ, για την κάλυψη των δαπανών της 
διοργάνωσης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

195 8.  Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός 
αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικού οδικού δικτύου (2016)» και σκοπιμότητα αυτής.  

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 ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 12/2016 μελέτη της εν λόγω 
υπηρεσίας, προϋπολογισμού 39.987,30 €, με ΦΠΑ και η σκοπιμότητα 
εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής από ανάδοχο λόγω αδυναμίας 
πραγματοποίησής της με μέσα του Δήμου λόγω έλλειψης προσωπικού, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
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196 9.  Έγκρισης παράτασης διάρκειας σύμβασης της παροχής 
υπηρεσιών «Συντήρηση οργανωμένων χώρων πρασίνου 
(2015)».  

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 ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η παράταση της σύμβασης μέχρι 5/8/2016, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων της 
Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

197 10.  Επί πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων, σχετικά 
με διαγραφές – εγγραφές και μετακινήσεις νηπίων, στους  
Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνονται οι 
διαγραφές, νέες εγγραφές & μετακινήσεις, όπως καταγράφονται σε αυτό. 

198 11.  Οριστική ολοκλήρωση και παραλαβή παραδοτέων των 
υποέργων της Πράξης «Πρόγραμμα πρόληψης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των 
πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής» με κωδικό 
MIS 374619.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΚΑΤΑ οι 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  πιστοποιείται η οριστική 
ολοκλήρωση και παραλαβή των παραδοτέων των υποέργων της εν λόγω 
Πράξης σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εποπτείας Ελέγχου & 
Ισότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας.   

199 12.  Έγκριση χορήγησης σε άπορους δημότες διατακτικών 
προμήθειας αναγκαίων για την διατροφή τους ειδών 
(κρέας).   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση σε άπορους δημότες διατακτικών 
προμήθειας αναγκαίων για την διατροφή τους, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Εποπτείας Ελέγχου & Ισότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας και 
τη σχετική κατάσταση απόρων που έχει καταρτίσει η ίδια Διεύθυνση.   

200 13.  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μίσθωσης δύο 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 2 ακινήτων, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Εποπτείας Ελέγχου & Ισότητας της Διεύθυνσης 
Πρόνοιας και τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης της επιτροπής 
καταλληλότητας.   

201 14.  Καταστροφή άχρηστου υλικού στους Δημοτικούς Παιδικούς 
Σταθμούς.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η καταστροφή άχρηστου υλικού, όπως αυτό 
καταγράφεται από την ορισθείσα για το σκοπό αυτό επιτροπή. 
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Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

202 15.  Οργάνωση Πασχαλινών Εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, η διοργάνωση των πασχαλινών εκδηλώσεων και 
του «Σαϊτοπόλεμου», η διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 5.100,00 € και 
η ανάθεση του συντονισμού και υλοποίησης αυτών στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, αντί ποσού 5.100,00 €,  σύμφωνα με την εισήγηση 
του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

203 16.  Διοργάνωση 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ 
Χορωδιών (έγκριση μελέτης, διάθεση πίστωσης, ανάθεση 
στον πολιτιστικό οργανισμό INTERKULTUR, έγκριση 
σύμβασης).       

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 σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ 
οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται η 
διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Διαγωνισμού και Φεστιβάλ Χορωδιών, που 
θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριου του 2017, η υπ’ αριθμ. 7/2016 μελέτη 
προϋπολογισμού 55.000,00 €, με ΦΠΑ, η διάθεση πίστωσης ποσού 
27.500,00 € για την κάλυψη μέρους της δαπάνης για το 2016, η ανάθεση 
της διοργάνωσης στον Πολιτιστικό Οργανισμό INTERKULTUR και οι όροι 
της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, Εθιμοτυπίας & Δημοσίων Σχέσεων. 

204 17.  Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της επετείου της 
Μάχης της Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση των εκδηλώσεων και η διάθεση 
πίστωσης μέχρι του ποσού των 350,00 € για την κάλυψη των σχετικών 
εξόδων, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων 
Σχέσεων και Εθιμοτυπίας. 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

205 18.  Έγκριση οικονομικών στοιχείων 4ου τριμήνου, οικον. έτους 
2015, Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨,  ΚΑΤΑ οι 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται τα οικονομικά στοιχεία του 4ου τριμήνου, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 124/2016 απόφασή 
της, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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206 19.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.  

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

1.  του Τεχνικού Προγράμματος, σύμφωνα με την εισήγηση 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. 132/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος Λογιστηρίου 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

207 20.  Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου 
Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών:  

1. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με το 
ποσό των 2.972,91 €, σύμφωνα με την εισήγηση της εν λόγω Σχολικής 
Επιτροπής. 

2. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το 
ποσό των 2.048,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Παιδείας. 

208 21.  Τοποθέτηση οστών στο ¨Οστεοφυλάκιο Διακριθέντων¨.  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 της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η 
τοποθέτηση των οστών των Λυκούργου Σκια, Μιχάλη Τούμπουρου, 
Γεωργίου Τσαγκάρη, Γεωργίου Κυριακού και Σταύρου Σωτηρίου στο 
¨Οστεοφυλάκιο Διακριθέντων¨, ατελώς, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπουζιάνη Παύλου. 

209 22.  Αγορά αντιτύπων του βιβλίου  ¨Νεοκλασική Αρχιτεκτονική 
στην Καλαμάτα¨ της  κας Καίτης Δημητσάντου – Κρεμεζή.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αγορά είκοσι (20) αντιτύπων του βιβλίου. 

210 23.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - 
φορέων: 

1. «ΦΙΛΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 2.000,00 
€, για τη διοργάνωση του Διεθνούς Κυπέλλου Ρυθμικής Γυμναστικής. 

2.  «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΕΛΠΙΔΑ 
ΑΡΙΟΣ¨», με το ποσό των 600,00 € για τη διοργάνωση αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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3. «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  με το ποσό των 1.000,00 € για 
τη διοργάνωση θεατρικής παράστασης. 

4. «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», με το ποσό των 
500,00 € για τη διοργάνωση κολυμβητικών αγώνων. 

5. «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με το ποσό των 200,00 € για 
τη διοργάνωση της εκδήλωσης ¨ΠΟΛΥΔΟΥΡΕΙΑ¨. 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

211 24.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 90/2016 προηγούμενης 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας περί 
έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας «Επεξεργασία Αστικών 
Σύμμεικτων Απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας με κινητό 
σύστημα διαχωρισμού – κομποστοποίηση οργανικού 
κλάσματος – αξιοποίηση ανακυκλώσιμων» με ανοιχτό 
διεθνή διαγωνισμό. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 
εγκρίνεται η ανάθεση της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 
7/2016 μελέτη, προϋπολογισμού 3.306.240,00 €, με ΦΠΑ, μέσω ανοιχτού 
διεθνούς διαγωνισμού, με επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς 
μετά από συνδυασμό αξιολόγησης της τεχνικής και της οικονομικής 
προσφοράς, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων & Οχημάτων. 

Η. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

212 25.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την παροχή 
διοικητικής υποστήριξης του Δήμου Καλαμάτας στο Δήμο 
Δυτικής Μάνης.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης. 

213 26.  Παραχώρηση του Αθλητικού Κέντρου Πηγών στον Αθλητικό 
Οργανισμό του Δήμου Καλαμάτας και συγκρότηση 
συντονιστικής επιτροπής για την λειτουργία του.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση του Αθλητικού Κέντρου και η 
συγκρότηση συντονιστικής τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τους 
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Αλαγονίας, Αρτεμισίας & Πηγών, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου και Προέδρου του 
Δ.Σ. του Αθλητικού Οργανισμού κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

214 27.  Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα 
Αρφαρών για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για την 
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Ελευθερίας στην Τοπική 
Κοινότητα Αρφαρών, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την 
υπ’ αριθμ. 27/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Ελέγχων & Τήρησης Καταστημάτων & Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας. 
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215 28.  Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης 
Παραβατικότητας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση 11μελούς Τοπικού Συμβουλίου 
Πρόληψης Παραβατικότητας αποτελούμενο από 5 Δημοτικούς Συμβούλους 
(εκ των οποίων 2 από την μειοψηφία), από εκπροσώπους, της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, του Συνδέσμου Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδος, του Ιατρικού Συλλόγου Καλαμάτας, του Δικηγορικού 
Συλλόγου Καλαμάτας, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και έναν Εφέτη 
Δικαστή από το Εφετείο Καλαμάτας, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

216 29.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στις 
1/4/2016 στην Τρίπολη (ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠ.), β) στις 5/4/2016 στην Αθήνα 
(ΥΠ. ΕΣΩΤ) και γ) στις 15/4/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. & 
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ. και έκθεση «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ») . 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

217 30.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, η 
οποία αφορά στην έγκριση του οικονομικού απολογισμού, 
έτους 2015, του νομικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 4/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του νομικού προσώπου και ο απολογισμός οικον. έτους 2015, 
ο οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟΔΑ 318.332,58 € 

ΕΞΟΔΑ 293.878,95 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 24.453,63 € 
 

218 31.  Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 101/2016 και 119/2016 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας που αφορούν στην έγκριση 
αναμορφώσεων του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, 
του νομικού προσώπου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται οι υπ’ αριθμ. 101/2016 
& 119/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού 
προσώπου. 

Καλαμάτα  25 Απριλίου 2016  

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Μαρία Η. Οικονομάκου 
 


