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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 10ης/2016 

Πέμπτη 19 Μαΐου 2016,  8:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Οικονομάκου Μαρία 12. Γυφτέας Ηλίας 21. Κουτίβας Ηλίας 31. Μπούχαλης Δημήτριος ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης  22. Λιάππα Χρυσή 32. Μπρεδήμας Θεόδωρος 1. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 1. Αλιφέρης Κων/νος (ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης 13. Δημόπουλος Δημήτριος 23. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος 33. Νιάρχος Αναστάσιος 2. Φέστας Κων/νος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 2. Μουτσιούλας Ιωάννης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 14. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 24. Μαρινάκης Σαράντος 34. Ντίντα Παναγιώτα   

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 15. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 25. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 35. Οικονομάκος Δημήτριος   

6. Βγενής Χαράλαμπος 16. Καμβυσίδης Ιωάννης 26. Μπάκας Ιωάννης 36. Πολίτης Δημήτριος   

7. Βεργινάδη Μαρία 17. Καντζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 27. Μπασακίδης Νικόλαος 37. Σταματόπουλος Ευστάθιος   

8. Βεργόπουλος Δημήτριος 18. Καραγιάννης Ανδρέας 
28. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
38. Φάβας Γεώργιος   

9. Βουτσής Γεώργιος 19. Καρατζέας Παναγιώτης 29. Μπεχράκης Σταμάτης 39. Φαββατάς Δημήτριος   

10. Γεωργακίλας Κων/νος 20. Καρβέλης Γεώργιος 30. Μπουζιάνης Παύλος 40. 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 οποία άρχεται υπό την Προεδρία της 
Αντιπροέδρου κας Βεργινάδη Μαρίας, λόγω ολιγόλεπτης καθυστέρησης 
στην προσέλευση της Προέδρου κας Οικονομάκου Μαρίας, η 
Αντιπρόεδρος θέτει ενώπιον του Σώματος, προς ενημέρωσή του, την 
ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου  με την οποία 
γνωστοποιείται ότι τίθεται σε δημοσιοποίηση ο φάκελος της ΜΠΕ του 
έργου «Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτίριο του 
Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Καλαμάτας».  

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

Τα φωτοβολταϊκά, που υπάρχουν στη στέγη του Μουσικού Σχολείου, εδώ 
και τρία χρόνια δεν έχουν συνδεθεί. Η ισχύς τους είναι γύρω στα 20 KW, 
δηλαδή έχει πλήρη κάλυψη από τη νομοθεσία για άμεση αδειοδότηση και 
σύνδεση με τη Δ.Ε.Η. Επειδή το Μουσικό Σχολείο, πέρα από τα 
λειτουργικά έξοδα, έχει και άλλα πρόσθετα έξοδα, λόγω της φύσης των 
Μουσικών Σχολείων και εφόσον δεν υπάρχουνε επιπλέον χρήματα γιατί 
τουλάχιστον δεν προχωρούμε στην κατάθεση του φακέλου στη ΔΕΔΔΗΕ 
έτσι ώστε να αδειοδοτηθούν τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα και να 
έχουμε τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας προς όφελος του Μουσικού 
Σχολείου;  

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή μία ρητορία του τύπου ¨για όλα φταίει ο 
Δήμος¨ και να γίνεται μετατόπιση δηλαδή του οικονομικού προβλήματος 
της χώρας, της έλλειψης χρηματοδοτήσεων, από τη κυβέρνηση, στο 
Δήμο. Τα χρήματα που έρχονται για τις σχολικές μονάδες δεν φτάνουν 
ούτε για τα λειτουργικά έξοδα. 

- Ο Δήμος έκανε πολύ μεγάλο αγώνα για να γίνει το Μουσικό Σχολείο, το 
οποίο είναι κόσμημα για τη πόλη. Με τα φωτοβολταϊκά υπάρχει 
πρόβλημα με τη Δ.Ε.Η., έχει τεθεί σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να γίνει 
νομοθετική ρύθμιση για το συγκεκριμένο θέμα. 

 

ΓΥΦΤΕΑΣ 

Από την πρώτη στιγμή μας απασχόλησε το θέμα του Μουσικού Σχολείου, 
συγκεντρώσαμε όλο το φάκελο το στείλαμε στη Δ.Ε.Η.  και περιμένουμε 
απάντηση. Είναι γνωστό ότι η Δ.Ε.Η. επιτρέπει μέχρι 10 KW.  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

Ένα σημαντικό βυζαντινό υδραγωγείο, απ’ ότι φαίνεται, καταστράφηκε 
κάτω από τον περιμετρικό δρόμο, αλλά πρόσφατα ανακαλύφθηκε και ένα 
τμήμα του ρωμαϊκού αγωγού με πήλινους αγωγούς, σημαντικής αξίας από 
ότι λένε οι αρχαιολόγοι, ο οποίος, με βάση το σχεδιασμό, φαίνεται θα 
καταστραφεί και αυτός. Τι προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή έτσι ώστε 
ό,τι ανακαλυφθεί από τα έργα του περιμετρικού, σε συνεργασία με την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, να εκτίθενται είτε εκεί στον χώρο είτε σε ένα 
μουσείο και να μην καταστραφούν κάτω από το βάρος του να τελειώνουμε 
γρήγορα τον περιμετρικό; 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Το έργο αυτό το κάνει και το παρακολουθεί το Υπουργείο Υποδομών και 
συνοδεύεται και με την επίβλεψη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και από 
ιδιώτες αρχαιολόγους. Είμαι βέβαιος ότι τα έχουν όλα αυτά υπόψη τους, 
αλλά με την ευκαιρία αυτής της ερώτησης θα γίνουν συγκεκριμένες 
ενέργειες και επίσκεψη στο χώρο. Αφού θα λάβουμε γνώση θα σας 
ενημερώσω τι ακριβώς έχει ανακαλυφθεί, ποιας χρονολογίας και ποια είναι 
η πρόθεση για τη σωτηρία των συγκεκριμένων ευρημάτων. 

 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 

- Έχει τεθεί υπ’ όψιν, στο θέμα της διεκδίκησης της Καλαμάτας ως 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, η ύπαρξη του πολιτιστικού τέλους; Διότι 
είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια.  

- Απαράδεκτη κατάσταση παρατηρείται καθημερινά στην κεντρική πλατεία 
της Καλαμάτας από 18:00 έως 21:00, η οποία μεταβάλλεται σε 
ποδόσφαιρο και σε παιδική χαρά. Εάν είναι δυνατόν την συγκεκριμένη  
ώρα να γίνεται μια βόλτα από τη Δημοτική Αστυνομία. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Στην κεντρική πλατεία θα πάει η Δημοτική Αστυνομία και με σωστό 
τρόπο θα τακτοποιήσει το θέμα.  

- Για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα ο αγώνας ο οποίος γίνεται και θα γίνει,  
είναι πολύ μεγάλος και πολύ δύσκολος. Η ενότητα, στον όποιο βαθμό 
υπάρχει, για αυτό το θέμα, είναι κάτι το σημαντικό. Η Δημοτική Αρχή 
δεν ανακατεύεται στα ζητήματα των στελεχών της Κ21. Τα καλύπτουμε 
με την υποστήριξη μας, με την συμπαράστασή μας. Πρέπει να κάνουμε 
και υποχωρήσεις και σε πολλές περιπτώσεις να κλείνουμε το στόμα μας 
ακόμα και αν έχουμε δίκιο και να επιδιώκουμε συναινέσεις και εσείς από 
την δική σας πλευρά να κάνετε ότι νομίζετε για αυτό το μεγάλο σκοπό. 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Δεν ξέρω γιατί δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία του νέου κανονισμού και 
επίσης έχουμε, ως Γραμματέας, σας θυμίζω θα πρέπει κάτι να γίνει, μια 
ενημέρωση, να υπογράφονται τα πρακτικά, τουλάχιστον από τους 
επικεφαλής, με μέριμνα του Προεδρείου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Τα πρακτικά είναι έτοιμα, είναι στο γραφείο της γραμματείας και μπορούν 
οι συνάδελφοι να τα υπογράφουν. 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Λείπουν κιγκλιδώματα, τα οποία προφυλάσσουν το χώρο διέλευσης στη 
Ναυαρίνου από την περιοχή της θάλασσας. Υπάρχει επικινδυνότητα γιατί 
το υψόμετρο είναι πολύ μεγάλο από την άμμο. Κινούνται πάρα πολλοί 
και μικρά παιδιά και ποδηλάτες κάποιες ώρες και βράδυνες ώρες, οι 
οποίοι δεν το γνωρίζουν και χρειάζεται αυτά να μπούνε στη θέση τους. 

- Στη Ναυαρίνου επίσης λειτουργεί ένα πάρκινγκ της Δημοτικής Αρχής, το 
θέμα το θίξαμε και στην Ποιότητα Ζωής, το οποίο δεν έχει φωτισμό και 
δεν έχει είσοδο – έξοδο. Αν έχετε τη καλοσύνη, δείτε τι μπορείτε να 
κάνετε, ρίξτε μια ματιά εκεί, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 

- Θα πρέπει  να δώσω τα συγχαρητήριά μου στη Δημοτική Αρχή και σε 
εσάς, που στη Δημοτική Αγορά Καλαμάτας, επιτέλους, μπαίνετε στη 
διαδικασία να ανοίξετε τους χώρους και να επικοινωνεί το εσωτερικό της 
Αγοράς στο σύνολό του. Αυτό θα δώσει μια σημαντική πνοή στην 
Αγορά. Μας πήρε τόσα χρόνια να το αντιληφθούμε και μαζί με αυτό θα 
πρέπει παράπλευρα να φροντίσουμε, ώστε να απελευθερωθούν τα 
πάρκινγκ, ειδικά το βόρειο και να ενσωματωθούν όλοι όσοι ασχολούνται 
και παράγουν και πουλάνε προϊόντα στην Αγορά εντός του στεγασμένου 
χώρου. 

- Τι οικονομικές υποχρεώσεις έχουν συσσωρευτεί  στο Δήμο Καλαμάτας; 
Υπάρχει εκκρεμότητα προς το Λιμενικό Ταμείο και το Σύνδεσμο 
Ύδρευσης, δάνεια για έργα πήραμε, ζητούμε νέο για κάποιες 
πολεοδομικές μελέτες και έχουμε επίσης το μεγάλο εγχείρημα που 
λέγεται  Καλαμάτα ’21, με πολύ μεγάλη επιβάρυνση για το Δήμο. Όλα 
αυτά θα δυσκολέψουν αφάνταστα το μέλλον του Δήμου μας. Θα κλιθεί ο 
επόμενος Δήμαρχος να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Πώς θα 
μπορέσει τα επόμενα χρόνια να μεριμνήσει ώστε να λειτουργεί ομαλά ο 
Δήμος με όλες αυτές τις υποχρεώσεις;  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Είχαν σαπίσει από τη θάλασσα τα κιγκλιδώματα, έχουν τοποθετηθεί τα 
καινούργια, εκτός από κάποια μέτρα προς το τέλος προς το Φιλοξένια, 
νομίζω ότι τα τελευταία πρέπει να μπουν αύριο. 
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- Το πάρκινγκ της Ναυαρίνου προβλέπεται, σχεδιαστικά, πολεοδομικά, να 
είναι χώρος πρασίνου. Το να ρίξεις άσφαλτο σε ένα χώρο όπου 
προβλέπονται να γίνουν άλλα πράγματα δε θεωρώ ότι είναι και εύκολο 
πράγμα και δόκιμο. Εν πάσει περιπτώσει αυτό που πρέπει να γίνει είναι 
να συγυριστεί. Έχουμε ανάγκη ένα χώρο στάθμευσης οχημάτων για να 
υποστηρίζουμε τους επαγγελματίες της παραλιακής ζώνης. Θα κάνουμε 
ότι μπορούμε και φέτος στα πλαίσια της νομιμότητας. 

- Στη Δημοτική Αγορά γίνεται μια θαυμάσια προσπάθεια μελετημένη, με 
μηχανικούς, με πολύ μικρό κόστος. Τώρα που διαμορφώνεται ο κόμβος, 
θα δείτε μια διαφορετική Καλαμάτα μπροστά σας, με το Κάστρο, την 
Αγορά, όπου πρέπει να γίνουνε επεμβάσεις πολύ ουσιαστικές. Ήμαστε 
ήδη σε συνεννόηση με την Αρχαιολογική Υπηρεσία να φωτίσουμε το 
Κάστρο και σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Αγοράς να αλλάξουμε όλη την 
εικόνα της Αγοράς ιδιαίτερα την πλευρά, η οποία θα φαίνεται κατά την                
είσοδο.  

- Η οικονομική μας κατάσταση ελέγχεται κάθε τρίμηνο και την γνωρίζουν 
το Υπουργείο των Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομικών που έδωσε 
αμέσως πιστοληπτική ικανότητα για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων. 
Δεν υπάρχει ζήτημα, δεν οφείλει ο Δήμος σε κανέναν. Όποιος νομίζει ότι 
του οφείλει να έρθει να ανοίξει τα βιβλία κάτω να δει τις εισπράξεις και 
το τι γίνεται και αν μπορείς να εισπράξεις.  

 

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ 

- Δίπλα από τον υπό ανάπλαση χώρο του Μεγάρου Χορού, στα διακόσια 
μέτρα πιο πέρα, είναι λιμνάζοντα νερά με εστία κουνουπιών και 
μόλυνσης για τους κατοίκους. Ο Δήμος να στείλει εκεί την Τεχνική 
Υπηρεσία, να μελετήσει τι θα κάνει για να αποκατασταθεί ο χώρος. 

- Οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. είχανε στείλει αίτημα στη Περιφέρεια, η 
Περιφέρεια απάντησε ότι η αρμοδιότητα ανήκει στο Δήμο λόγω 
κατοικημένης περιοχής. Ουσιαστικά πετάει το μπαλάκι για ένα σημείο 
στο οποίο γίνονται θανατηφόρα ατυχήματα Το έχει υπόψη του ο Δήμος 
και έχει πάρει μέτρα; Θα πάρει; 

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Πρέπει να δούμε το σημείο, πρώτη φορά τίθεται αυτό το θέμα. Αύριο το 
πρωί να μιλήσουμε, δεν έχω καμία αντίρρηση. Μπορεί να έχει διαφύγει της 
προσοχής μας. 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Το πρόβλημα το γνωρίζουμε κι εμείς πήγαμε, από την μεριά μας, κάναμε 
μια διάβαση πεζών. Έγινε στο κάτω μέρος το πεζοδρόμιο, υπάρχει και το 
άλλο στο πάνω μέρος και βέβαια υπάρχει η αντίστοιχη σήμανση. 
Οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την περιοχή αυτή θα δούμε τα 
αποτελέσματα που θα έχουμε μετά και με τον περιφερειακό δρόμο. 
Έχουμε συζητήσει με την Τεχνική Υπηρεσία μήπως γίνει στη μέση άλλη μια 
διάβαση και να γίνουν κάποιες άλλες παρεμβάσεις οι οποίες θα εξαρτηθούν 
από τον κυκλοφοριακό φόρτο. 

 

ΑΛΟΥΠΗΣ 

- Καταθέτω απόσπασμα από τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του 
Δημοτικού Συμβουλίου για να αποφύγουμε στο μέλλον αναίτιες και 
αδόκιμες διακοπές.  

- Καταθέτω, επίσης, μια πρόταση για τον οδικό άξονα Καλαμάτας – 
Πύλου, η οποία είναι γνωστή πλέον αλλά είναι ένα τεκμηριωμένο τεχνικό 
κείμενο, απλοποιημένο και κείμενο διαβούλευσης. 

- Τέλος, καταθέτω αντίγραφο από τα πρακτικά με τη δέσμευση του κ. 
Δημάρχου, για κάποια ερώτηση, που εκ των πραγμάτων δεν είναι της 
αρμοδιότητάς του και δεν μπορεί να τη γνωρίζει, ότι θα έρθουν εδώ ο 
Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών και οι επιβλέποντες του έργου στο 
Ασπρόχωμα για να μας δώσουν όποιες διευκρινήσεις. Αυτό δεν το έχω 
δει. 

- Πως εξηγείτε ότι η ανάδοχος εταιρεία που δραστηριοποιείται στα 
απορρίμματα και έχει εξοφληθεί παράνομα από το Δήμο Καλαμάτας για 
δραστηριότητα στον τέως Καποδιστριακό Δήμο Θουρίας, ενώ δεν έχει 
ολοκληρώσει το φυσικό της αντικείμενο; Υπάρχουν φωτογραφίες 
αποθηκευμένου υπολείμματος στην περιοχή του γηπέδου της Θουρίας. 
Ποια είναι η ποσότητα των παράνομα αποθηκευμένων δεμάτων 
υπολείμματος, ποια είναι η δαπάνη για τη νόμιμη αποκομιδή και αν η 
δαπάνη αυτή θα βαρύνει κάποιον άλλον εκτός από το δημότη της 
Καλαμάτας και τέλος αν υπάρχει σχέση του συγκεκριμένου αναδόχου, με 
το συγκεκριμένο ανάδοχο ο οποίος ενεργεί πλήρως εγκληματικά στη 
Μαραθόλακα με την κάλυψη του Δημάρχου Καλαμάτας; Γνωρίζει ή δεν 
γνωρίζει ο Δήμαρχος Καλαμάτας αν στη Μαραθόλακα θάβονται 
απορρίμματα; 
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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Αναμένεται μια απάντηση σε αίτηση που έχετε υποβάλει στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες για το έργο που είπατε στο Ασπρόχωμα. Σήμερα έγινε μια 
σύσκεψη στην υπηρεσία και βεβαίως θα υπάρξει εγγράφως κι αν θέλετε να 
ανακοινωθεί και στο σώμα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα πάρετε την 
απάντηση εγγράφως εντός των ημερών. 

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Δήμος Καλαμάτας από τις τότε συμβάσεις που είχε ο εργολάβος, ο ίδιος 
δηλαδή που υλοποιούσε και τις δύο διαχειρίσεις και στον πρώην Δήμο 
Θουρίας και στο Δήμο Καλαμάτας, έχει παρακρατήσει 500.000,00 €, ποσό 
που είναι μεγαλύτερο από το ποσό που τότε πρότεινε η Υπηρεσία. Η 
ποσότητα των αποθηκευμένων δεμάτων υπολείμματος του Δήμου Θουρίας  
είναι περίπου 550. Δεν θα υπάρξει καμία δαπάνη για τους δημότες γιατί το 
υπόλειμμα του πρώην Δήμου Θουρίας όπως και τα απορρίμματα που 
βρίσκονται στο πρώην Λατομείο του Μπάκα, τα έχει συμπεριλάβει η 
περιβαλλοντική μελέτη για την αποκατάσταση της Μαραθόλακας. Θα 
μεταφερθούν όλα εκεί και θα γίνει η αποκατάσταση. Ο εργολάβος που 
ήταν τότε, είναι και μέτοχος στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα 
απορρίμματα του Δήμου Καλαμάτας πάνω στη Μαραθόλακα. Εμείς ποτέ 
δεν υποστηρίξαμε ότι κάναμε τέλεια διαδικασία, ίσα – ίσα υποστηρίζουμε 
πάντα ότι δεν μπορεί κανείς να λέει ότι κάνει ολοκληρωμένη διαχείριση αν 
δεν έχει λύσει το πρόβλημα του υπολείμματος.Στόχος μας πάνω στη 
διαχείριση των απορριμμάτων ήταν και παραμένει η βελτίωση της 
διαδικασίας, γι’ αυτό πιέζουμε συνεχώς και θεωρούμε ότι με τα 
μηχανήματα που είναι σε άριστη κατάσταση  δεν θα δημιουργείται κανένα 
πρόβλημα.Εμείς διασφαλίζουμε τα συμφέροντα των συνδημοτών μας και 
για το λόγο αυτό παρακρατήσαμε πάρα πολλά χρήματα, γιατί δεν 
αναγνωρίζουμε ότι υλοποιήθηκαν οι συμβάσεις και θεωρούμε ότι δεν έγινε 
σωστά η κομποστοποίηση. Τέλος, συνεχίζεται η προσπάθεια για μείωση 
του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων, με το να καταθέτουμε 
προτάσεις, όπως αυτή προκειμένου να προμηθευτούμε μέσω του ΕΣΠΑ 
ολοκληρωμένο το μηχανολογικό εξοπλισμό.  

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

- Επειδή στην οδό Αύρας από την Κρήτης μέχρι τη Ναυαρίνου επιτρέπεται 
το παρκάρισμα και από τις δύο πλευρές, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου 
πεζοδρόμια, προτείνω στη Δημοτική Αρχή να απαγορεύσει τη στάθμευση 
από τη μια μεριά και ας μπουν τουλάχιστον κώνοι, γιατί δεν μπορεί να 
περάσει κανείς.  
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- Το κόψιμο δέντρων που γίνεται στη Φιλελλήνων, στην Ακρίτας και σε 
άλλους δρόμους, δεν θα μπορούσε να γίνει πιο αργότερα; Στην  καρδιά 
του καλοκαιριού γίνεται αυτό το πράγμα; Δεν θα μπορούσε να 
φυτευτούν δέντρα δίπλα πριν κοπούν αυτά;  

- Στη νέα είσοδο φυτεύτηκαν πλατάνια, τα οποία, όπως ξέρουμε όλοι, 
είναι φυλλοβόλα δέντρα. Δεν καταλαβαίνετε πως θα δημιουργείται 
πρόβλημα; Δεν υπήρχαν άλλα δέντρα;  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Στην Αύρας και την Ηρώων από την Κρήτης ως τη Ναυαρίνου θα γίνει 
ολοκληρωμένη παρέμβαση, πεζοδρόμια, φωτισμός, κλπ.  

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

- Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα δέντρα δίπλα, γιατί όταν κόβονται τα 
δέντρα, βγαίνει το ριζικό σύστημα, τοποθετείται άλλο χώμα και γίνεται 
παρέμβαση ολοκληρωμένη από την αρχή.  

- Όσο για τα πλατάνια, ο Δήμος Καλαμάτας έχει γεωπόνους κάνουνε 
προτάσεις, δεν έχουμε λόγω να τις αμφισβητούμε. 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Σοβαρά προβλήματα δημιουργούν οι εργασίες που γίνονται για τη διέλευση 
του περιμετρικού. Ένα ειδικό θέμα είναι οι επιπτώσεις που έχει στις 
παρακείμενες περιοχές στον κόμβο του Καρέλια. Είναι σοβαρό πρόβλημα 
το οποίο δεν πρέπει να το φορτωθεί ο Δήμος στο μέλλον και με τα δικά 
του βαλάντια. Ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να καταθέσει έγγραφο 
αίτημα, αν δεν έχει καταθέσει, όπως είχατε υποσχεθεί στη σύσκεψη με 
τους κατοίκους, ώστε να γίνει επίλυση τέτοιων προβλημάτων ώστε να μην 
τα φορτωθεί στο μέλλον ο Δήμος όλα αυτά τα θέματα.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Με ομόφωνη απόφαση ζητάγαμε καμιά δεκαπενταριά τακτοποιήσεις στον 
περιφερειακό, από τις οποίες έγιναν οι περισσότερες και επί προηγούμενων 
κυβερνήσεων και επί τωρινής. Κανείς δεν είπε ότι η διεκδίκηση για τις 
δεκαπέντε προσθήκες και τροποποιήσεις δεν πρέπει να συνεχιστεί και σε 
περίπτωση κατά την οποία δεν τελεσφορήσει, ο Δήμος θα αναλάβει αυτά 
τα δυο σημαντικότερα προβλήματα τουλάχιστον εξ ιδίων να τα 
αντιμετωπίσει. Βρισκόμαστε σε μια συνεργασία η οποία είναι σε καλό 
επίπεδο, αν όμως μες το 2016 με το που θα δοθεί ο δρόμος σε λειτουργία 
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δεν έχει κατορθωθεί να κερδίσουμε και τα δυο τρία πραγματάκια που 
δημιουργούν προβλήματα, ο Δήμος εξ ίδιων θα προχωρήσει. Να μη 
φτάνουμε όμως στο σημείο για τα δύο προβλήματα να είμαστε αρνητικοί 
σε ένα έργο το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα για την πόλη. Εν πάσει 
περιπτώσει έχουμε θεσμούς και δυνατότητες και τις τελευταίες αδικίες και 
τα τελευταία προβλήματα να τα άρουμε. Να έχετε εμπιστοσύνη σε αυτό.  

 

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

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

219  Πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας 
της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη ειδικού προσωπικού, διαφόρων 
ειδικοτήτων, για τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας, 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 2 μήνες) 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς 
της Διεύθυνσης Παιδείας.   

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

220 1.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Διευθέτηση αγωγού ομβρίων στην οδό Βέντρι». 

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

221 2.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 
παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Επισκευή 
εγκαταστάσεων κλειστού γυμναστηρίου Πολυκλαδικού 
Λυκείου».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε. και η παράταση 
προθεσμίας μέχρι 23/5/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   10/2016 – Πέμπτη  19/5/2016 - 8 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 10 από 17 

222 3.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Αστική ανάπλαση περιοχής Μεγάρου Χορού 
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¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας μέχρι 
31/5/2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

223 4.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση δρόμων Καλαμάτας 
(τμήματα οδών Βασ. Γεωργίου, Ακρίτα, Αρτέμιδος) του 
Δήμου Καλαμάτας».    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ 
{εκτός του κ. ΑΛΟΥΠΗ}, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, ΚΑΤΑ ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ και ΛΕΥΚΟ  οι 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας μέχρι 30/6/2016, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

224 5.  Κατασκευή ράμπας πρόσβασης μικρών σκαφών στη 
θάλασσα στην περιοχή της Μικρής Μαντίνειας Δήμου 
Καλαμάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατασκευή ράμπας, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 32/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την 
πρόταση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

225 6.  Χωροθέτηση προτομών.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η χωροθέτηση της 
προτομής του Βενετσάνου Κετσέα επί της πλατείας Μαυρομιχάλη και του 
Αλέξανδρου Κουμουνδούρου επί της πλατείας Όθωνος, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 31/2016 απόφασή της, 
σύμφωνα με την πρόταση του Διευθυντή του Εικαστικού Τομέα της ΦΑΡΙΣ 
κ. Λαμπρινίδη Παναγιώτη. 

226 7.  Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οχημάτων του υπό 
ίδρυση «Μικτού Πρατηρίου υγρών καυσίμων»  με την οδό 
Αρτέμιδος και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κυκλοφοριακή σύνδεση του υπό ίδρυση μικτού 
πρατηρίου υγρών καυσίμων με την επωνυμία ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,   
όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθ. 33/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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Β. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

227 8.  Παράταση διάρκειας σύμβασης της παροχής υπηρεσιών 
«Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους 
χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2015)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση της σύμβασης μέχρι 
20/7/2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Γεωτεχνικών Έργων 
της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

228 9.  Χορήγηση βραχυχρόνιας άδειας καντίνας κατόπιν 
κληρώσεως, για το έτος 2016.  

ΟΜΟΦΩΝΑ μετά τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των έξι 
ενδιαφερομένων, εγκρίνεται η χορήγηση της άδειας στον κ. Γλύπτη 
Ιωάννη, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

229 10.  Κατάργηση θέσης περιπτέρου λόγω ανάκλησης της άδειάς 
του.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κατάργηση της θέσης περιπτέρου επί της οδού 
Μητροπέτροβα, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ 
αριθ. 34/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων.  

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

230 11.  Επί αιτήσεως Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ: 

1. Εγκρίνεται να αναλάβει ο Δήμος Καλαμάτας:  

- τη στέγαση Ειδικού Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για 
ΑΜΕΑ, παραχωρώντας δημοτικό κτήριο ή καταβάλλοντας το ενοίκιο 
από το δημοτικό προϋπολογισμό,  

- τη γενικότερη υποστήριξη αυτού του κέντρου σε διάφορα ζητήματα 
καθημερινότητας στη λειτουργία του. 

2. Ζητείται από τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων,  
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να αναλάβουν τα θέματα 
λειτουργίας του κέντρου. 
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3. Εγκρίνεται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στα συναρμόδια Υπουργεία, 
του  Δημάρχου μαζί με εκπροσώπους των γονέων, για το θέμα αυτό.   

231 12.  Εγγραφές παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς 
Καλαμάτας   για το σχολικό έτος 2016 – 2017.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) καθορίζονται τα κριτήρια και η περίοδος 
υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή – επανεγγραφή παιδιών, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Εποπτείας, Ελέγχου & Ισότητας της 
Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

232 13.  Αξιολόγηση προσφορών και επιλογή τραπεζικού ιδρύματος 
για τη λήψη δανείου για τη σύνταξη πολεοδομικών 
μελετών.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ο κ. 
ΑΛΟΥΠΗΣ, ΛΕΥΚΟ  οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ {εκτός του κ. ΑΛΟΥΠΗ} και ΚΑΤΑ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) γίνεται αποδεκτή η μοναδική προσφορά που 
κατατέθηκε από την Εθνική Τράπεζα, για τη λήψη δανείου από την 
τράπεζα αυτή ύψους 1.220.000,00 € για τη σύνταξη πολεοδομικών 
μελετών, όπως εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 
168/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου κ. 
Μπούχαλη Δημητρίου. 

233 14.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ΚΑΤΑ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 
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. 170/2016 απόφασή 
της, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος Λογιστηρίου της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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234 15.  Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 13/2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με την 
εκμίσθωση γηπέδου στο Ο.Τ. 1268 (περιοχή Ανατολικού 
Κέντρου). 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ, ΛΕΥΚΟ  οι 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ {εκτός του κ. ΑΛΟΥΠΗ} και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
τροποποίηση, ως προς τα έτη εκμίσθωσης, από 25 σε 30 και ως προς την 
έκταση, από 5.100 τ.μ. σε 5.183,71 τ.μ., σύμφωνα με την εισήγηση του 
Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

235 16.  Έγκριση όρων συμφωνητικού για τη μίσθωση έκτασης  για 
την εγκατάσταση του κινητού σταθμού μεταφόρτωσης 
σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι 
όροι της σύμβασης για τη μίσθωση έκτασης 4 στρεμμάτων περίπου, στην 
περιοχή του πεδίου βολής, ιδιοκτησίας του ΤΕΘΑ, για χρονική διάρκεια 1 
έτους, έναντι ετήσιου μισθώματος 9.600,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου. 

236 17.  Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση ακινήτου, 
επί της οδού Κουμουνδουράκη 13, στο Τ.Ε.Θ.Α.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται οι όροι του 
χρησιδανείου για την παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου, επί της οδού 
Κουμουνδουράκη 13, στο Τ.Ε.Θ.Α. για χρονική διάρκεια 90 ετών, με σκοπό 
την κατασκευή Στρατιωτικού Μουσείου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

237 18.  Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση Γραφείου, 
εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο Σύλλογο 
Εκπαιδευτών Οδήγησης Μεσσηνίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι του χρησιδανείου για την παραχώρηση 
κατά χρήση Γραφείου, εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής, στο 
Σύλλογο Εκπαιδευτών Οδήγησης Μεσσηνίας, για χρονική διάρκεια 3 ετών,  
σύμφωνα με την εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. 
Φάβα Γεωργίου. 

238 19.  Έγκριση όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση 
πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Καλαμάτας στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι του χρησιδανείου για την παραχώρηση 
κατά χρήση πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Καλαμάτας, μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου (31/10/2016),  
σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   10/2016 – Πέμπτη  19/5/2016 - 8 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 14 από 17 

239 20.  Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται τα πρακτικά των υπ’ αριθμ. 2/8-4-2016 και 3/21-
4-2016 συνεδριάσεων της Φορολογικής Επιτροπής.  

240 21.  Φιλοξενία του ΚΑΠΗ Σπάρτης στην Καλαμάτα.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η φιλοξενία του ΚΑΠΗ Σπάρτης και η διάθεση 
πίστωσης 300,00 € για την κάλυψη μέρους των εξόδων φιλοξενίας, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου. 

241 22.  Εκδήλωση εορτασμού στη μνήμη των ηρώων της 
επανάστασης Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Δικαίου ή 
Παπαφλέσσα και Χρήστου Κορομηλά ή Αναγνωσταρά. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης και η διάθεση 
πίστωσης μέχρι του ποσού των 400,00 € για την κάλυψη των σχετικών 
εξόδων, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων 
Σχέσεων και Εθιμοτυπίας. 

242 23.  Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη Διεθνή Εκδήλωση 
Αεροπορικού Τουρισμού: 1st International Tourism and 
Aviation Event.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στη Διεθνή 
Εκδήλωση Αεροπορικού Τουρισμού και η διάθεση πίστωσης 1.500,00 € για 
την κάλυψη μέρους των εξόδων, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου 
Δημάρχου. 

243 24.  Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση του 9ου 
Πανελληνίου και 8ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και 
Επαγγελματικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών 
Ελλάδος.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των 

δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 

¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου 

στη διοργάνωση του Συνεδρίου και η διάθεση πίστωσης 1.200,00 € για 
την κάλυψη μέρους των εξόδων διοργάνωσης, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Γραφείου Δημάρχου. 

244 25.  Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου Καλαμάτας για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων (Β΄δόση 
έτους 2016). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση με το συνολικό ποσό των 
162.795,16 €, το οποίο κατανέμεται ανά Σχολική Επιτροπή ως εξής: 

1. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 87.337,58 €, 

2. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 75.457,58 €, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Παιδείας. 
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245 26.  Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού, οικον. έτους 
2016.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 

¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 

5.000,00 € για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου από την ΕΡΤ ΑΕ, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Ειδικών Συνεργατών του 
Δημάρχου. 

246 27.  Εγγραφή του Δήμου Καλαμάτας ως συνδρομητής στην 
aftodioikisi.gr.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ 

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

σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η εγγραφή του Δήμου στην aftodioikisi.gr για το 
έτος 2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη 
Δημητρίου. 

247 28.  Αγορά αντιτύπων των δύο τόμων ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ι και ΙΙ  
και του εγχειριδίου του Κώδικα Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης  του Συγγραφέα – Νομικού Γεωργίου 
Φερετζάκη, από τον Εκδοτικό Οίκο Αρναούτη, για τις 
υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αγορά τεσσάρων (4) αντιτύπων. 

248 29.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - 
φορέων: 

1. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΓΑΣ», με το ποσό 
των 500,00 €, για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων για την 
επέτειο της Μάχης της Βέργας. 

2. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Α.Λ.Α.Κ.)», με το 
ποσό των 300,00 € για τη διοργάνωση εκδηλώσεων μηχανοκίνητου 
αθλητισμού. 

3. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ¨» με το 
ποσό των 400,00 € για τη διοργάνωση φιλο-περιβαλλοντικών 
δραστηριοτήτων.  

4. «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ¨», με το ποσό των 
300,00 € για τη συμμετοχή του Σκακιστικού Τμήματος στο 
πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής Κατηγορίας. 
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ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

249 30.  Πρόσληψη ναυαγοσωστών.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ)  εγκρίνεται η πρόσληψη 9 
ναυαγοσωστών, διάρκειας 3 μηνών, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

250 31.  Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨, ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ) εγκρίνεται η πρόσληψη 40 εργατών πυροπροστασίας, 
διάρκειας 2 μηνών, με δυνατότητα παράτασης 1 ακόμη μήνα, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

251 32.  Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 298/2015 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά 
με την πρακτική άσκηση μαθητών  ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας 
Καλαμάτας στο Δήμο Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση με την αντικατάσταση της 
ειδικότητας «Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου», διότι 
δεν λειτούργησε στον ΟΑΕΔ τέτοιο τμήμα, σε «Τεχνιτών Μηχανών & 
Συστημάτων Αυτοκινήτου» για 2 μαθητές και την αύξηση του αριθμού 
μαθητών της ειδικότητας «Βοηθών Βρεφοκόμων» από 10 σε 13, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Διοικητικών. 

252 33.  Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ ¨ΟΡΙΖΩΝ¨.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρακτική άσκηση των ειδικοτήτων «Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων», «Τεχνικών Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας» και «Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμαγείρων», σύμφωνα 
με την εισήγηση του Τμήματος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Διοικητικών. 

253 34.  Συγκρότηση επιτροπής για την εξέταση αιτήματος 
αποζημίωσης του αναδόχου του έργου «Επισκευή & 
διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού 
Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη στέγαση 
υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση 5μελούς επιτροπής αποτελούμενης 
από 2 Δημοτικούς Συμβούλους και 3 δημοτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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254 35.  Χρήση ταφικών μνημείων που δεν έχουν χαρακτηριστεί 
μνημεία ή έργα τέχνης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χρήση ως οικογενειακών ή ατομικών τάφων των 
68 αξιόλογων ταφικών μνημείων, που δεν χαρακτηρίστηκαν μνημεία ή 
έργα τέχνης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής 
Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

255 36.  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¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ)  εγκρίνονται οι μετακινήσεις  

- του κ. Δημάρχου α) στις 23/4/2016 στην Αθήνα (ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΛΟΓΟΤΕΝΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ και ΥΠ. ΕΣΩΤ) β) στις 25/4/2016 στην 
Τρίπολη (ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ), γ) στις 26/4/2016 στην Τρίπολη 
(ΦΟΔΣΑ), ε) στις 27/4/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΣΩΤ),  στ) στις 5/5/2016 
στην Τρίπολη (ΦΟΔΣΑ), ζ) στις 6/5/2016 στην Αθήνα (ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ), η)  στις 17/5/2016 στην 
Τρίπολη (ΠΕΔ) και θ) στις 18/5/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΣΩΤ). 

- του Αντιδημάρχου κ. Βεργόπουλου Δημητρίου από 15 έως 18/4/2016 
στην Αθήνα (έκθεση «ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΥΣΗ») . 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

256 37.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, της επιχείρησης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 35/2016 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 

Καλαμάτα  23 Μαΐου 2016  

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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