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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12ης/2016 

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016,  8:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Οικονομάκου Μαρία 14. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
27. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 15. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 28. Μπεχράκης Σταμάτης 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Κουτσουρόπουλος Χαρ.  (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 1. Αλιφέρης Κων/νος (ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης 16. Καμβυσίδης Ιωάννης 29. Μπουζιάνης Παύλος  2. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑΔΑ) 

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 17. Κανγτζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία   3. Μανωλόπουλος Παν/της (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 3. Βαρελάς Αριστείδης (ΝΕΔΟΥΣΑΣ) 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 18. Καραγιάννης Ανδρέας 30. Μπρεδήμας Θεόδωρος  4. Νίκας Νικόλαος (ΠΛΑΤΕΟΣ) 4. Κάργας Γεώργιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

6. Βγενής Χαράλαμπος  31. Νιάρχος Αναστάσιος  5. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ) 5. Κάργας Γεώργιος (ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ) 

 19. Καρβέλης Γεώργιος 32. Ντίντα Παναγιώτα  6. Σπυρόπουλος Ευάγγελος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 6. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

7. Βεργόπουλος Δημήτριος 20. Κουτίβας Ηλίας 33. Οικονομάκος Δημήτριος  7. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ) 7. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

8. Βουτσής Γεώργιος 21. Λιάππα Χρυσή 34. Πολίτης Δημήτριος  8. Φαββατάς Γεώργιος (ΑΜΦΕΙΑΣ) 8. Μουτσιούλας Ιωάννης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 

9. Γεωργακίλας Κων/νος 22. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος   9. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 9. Μπούρα Ελένη (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

10. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 23. Μαρινάκης Σαράντος 35. Φάβας Γεώργιος  10. Φλέσσας Δημήτριος (ΑΝΘΕΙΑΣ) 10. Μυλωνάς Νικόλαος (ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ) 

11. Γυφτέας Ηλίας 24. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 36. Φαββατάς Δημήτριος    11. Σάλμας Νικήτας  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

12. Δημητρούλιας Γεώργιος 25. Μπάκας Ιωάννης 37. Χριστόπουλος Ιωάννης    

13. Δημόπουλος Δημήτριος 26. Μπασακίδης Νικόλαος     

 

 ΑΡ. ΑΠΟΦ. ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ  

  Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη. 

 

Στην αρχή της συνεδρίασης από Μέλη του Σώματος τίθενται διάφορα 
θέματα και ερωτήματα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

- Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες. 
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- Συγχαρητήρια στην κόρη του κ. Μπάκα, η οποία πήρε υποτροφία για την 
Αμερική, λόγω των κολυμβητικών και μαθητικών επιδόσεών της. 

- Συγχαρητήρια και στη Μυρτώ την Αθανασουλάκη, που συμμετείχε με 
την Εθνική ομάδα της ρυθμικής στους Πανευρωπαϊκούς στο Ισραήλ και 
πραγματικά, αν και πολύ μικρή, πήγε πάρα πολύ καλά. 

 

ΜΑΚΑΡΗΣ 

- Ο Δήμος Καλαμάτας δεν έχει ακόμα συντάξει μελέτη για το Πρόγραμμα 
«Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη». Γιατί δεν προχωρήσατε έγκαιρα στην 
εκπόνηση μελέτης ή σε έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για τη 
βιοκλιματική ανάπλαση της παραλίας, έτσι ώστε το συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα του διαγωνισμού και το συγκεκριμένο σχέδιο, να ενταχθεί 
στο Πρόγραμμα «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη»; 

- Είπατε ότι ο Δήμος Καλαμάτας προγραμματίζει την κατασκευή ενός 
ανοιχτού θεάτρου. Η ανάγκη για την κατασκευή του μας βρίσκει 
σύμφωνους αλλά διαφωνούμε με τη βιαστική χωροθέτηση. Να έρθει στο 
Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για τους πιθανούς τόπους χωροθέτησης.  

- Δυστυχώς δεν έχουν λυθεί ακόμα τα προβλήματα που έχουν 
δημιουργηθεί, με την εγκατάσταση του συστήματος αυτόματης 
πληρωμής στο δημοτικό πάρκινγκ. Τι σκέφτεται άμεσα να κάνει η 
Δημοτική Αρχή; Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι μπάρες είναι 
κλειστές. Δεν μπορεί ο κόσμος να παρκάρει δωρεάν το αυτοκίνητό του; 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Η «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη», ένα έργο του ΕΣΠΑ, για να προχωρήσει, 
πρέπει να έχει εκδοθεί πρόσκληση. Δεν έχει εκδοθεί πρόσκληση και δεν 
έχει προχωρήσει η σχετική διαδικασία. Κάναμε μία πρώτη κουβέντα και 
συνεννοηθήκαμε με τη Διαχειριστική Αρχή και το Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, το οποίο έχει αναλάβει σχετικές μελέτες, να κάνουμε μία 
προγραμματική σύμβαση, η οποία θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

- Μας έστειλαν μία πρόσκληση και μας λένε, σε δυόμισι μήνες πρέπει να 
έχετε υποβάλλει μελέτη για συγκεκριμένα έργα πολιτισμού. Εμείς 
τρέχουμε αυτή τη στιγμή να τους αποδείξουμε ότι μπορούμε σε δυόμισι 
μήνες να υποβάλλουμε συγκεκριμένη πρόταση για ανοιχτό θέατρο ή για 
την Ηλέκτρα. Δεν υπάρχει καμία άλλη δυνατότητα, σε κανέναν άλλο 
χώρο. Θα έρθει η μελέτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, βιαστικά, θα το 
κουβεντιάσουμε, για να πάμε να την καταθέσουμε.  
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- Γίνεται ένας αγώνας για να κινείται το δημοτικό πάρκινγκ όπως όλα τα 
πάρκινγκ στον κόσμο. Υπάρχουν προβλήματα που οφείλονται στην 
ικανότητα της εταιρείας να το υποστηρίξει και στο γεγονός ότι έχουν 
σημειωθεί πάμπολλοι βανδαλισμοί κάθε τύπου. Η επόμενη φάση, επειδή 
δεν υπάρχει προσωπικό, αν δεν λυθεί το πρόβλημα, θα έρθει το θέμα 
της ιδιωτικής λειτουργίας και των δύο πάρκινγκ. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

- Βρίσκονται στον αέρα οι συμβάσεις των καθαριστριών των δημόσιων 
σχολείων και σήμερα κατέρχονται σε 24ωρη απεργία, απαιτώντας 
μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων και καμία απόλυση των 
συμβασιούχων. Καταθέτουμε ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ψήφισμα 
που είχαμε φέρει το Φλεβάρη, για την ανανέωση όλων των συμβάσεων 
και για τις καθαρίστριες. 

- Για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, διαβάσαμε ότι επιτράπηκε να γίνει 
Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία θα διαχειρίζεται ουσιαστικά το πρόγραμμα 
και τα οικονομικά, της εν λόγω διοργάνωσης και να μην υπάρχει 
ουσιαστικά ο πολιτικός έλεγχος από το Δημοτικό Συμβούλιο στο θεσμό, 
αλλά να έχει τη δικιά του αυτόνομη πορεία.  

- Η Καλαμάτα 21 έβγαλε ανακοίνωση για το Brexit σε χρόνο ρεκόρ και 
ουσιαστικά ξεπέρασε και το Υπουργείο Εξωτερικών που δεν πρόλαβε να 
βγάλει σχετική ανακοίνωση. Ήταν ανάγκη να βγάλει η Καλαμάτα 21; 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Για το θέμα των καθαριστριών έχετε δίκιο. Υπάρχει μία ανακολουθία 
λόγων και έργων. Κρατούν πράγματι όρθια τη λειτουργία των σχολείων 
και καθαρές τις υποδομές. Είχαμε καταθέσει και κατά το παρελθόν 
ανάλογα αιτήματα, υπήρχαν υποσχέσεις, αλλά δυστυχώς δεν 
προχώρησαν. Δεν έχουμε αντίρρηση, ως πλειοψηφία, να εκδοθεί και πάλι 
ένα ψήφισμα.  

- Υπήρχε αίτημα για να γίνει Ανώνυμη Εταιρεία και πράγματι είναι 
αναγκαία για να μπορεί να λειτουργήσει με ευελιξία η Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα. Στη Β’ φάση δεν προκρίνουμε να προχωρήσουμε σε 
δημιουργία Α.Ε. Αν με το καλό η Καλαμάτα επιλεγεί για Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι σωστό, στην 
περίπτωση που επιλεγεί κάποιος για Πολιτιστική Πρωτεύουσα, να 
λειτουργήσει με τη μορφή Α.Ε.   
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- Η Επιτροπή του Κ21 είναι ανεξάρτητη. Εγώ δεν έκανα καμία δήλωση 
αλλά συμφωνώ με την δήλωση την οποία έκανε. Όταν διεκδικείς να είσαι 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δεν νομίζω ότι είναι λάθος, το 
ότι έκανε μία παρέμβαση πολιτικής, πολιτιστικής φύσεως, για το 
αυτονόητο. 

  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 

- Η τελευταία μεγάλη νεροποντή που έκανε μεγάλες καταστροφές στο 
Νομό Αρκαδίας έκρουσε τον κώδωνα και στην περιοχή της Καλαμάτας. 
Έχει γίνει μελέτη σχετικά με το Νέδοντα; 

- Βλέπουμε ότι υπάρχουν παλινωδίες από μέρους του αρμοδίου 
Υπουργείου για το μεγάλο θέμα του δρόμου Ριζομύλου – Καλαμάτας. Τι 
ακριβώς έχει γίνει επ’ αυτού;  

- Το τετράγωνο Αλιφέρη, το οποίο έχει υπαχθεί πλέον στο Υπερταμείο, 
μπορεί να το πάρει ο Δήμος Καλαμάτας; 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Σε όλες τις χώρες του κόσμου, όλα τα δημόσια έργα γίνονται για την 
αντιμετώπιση μεσαίων καταστάσεων. Υπάρχουν καταπατήσεις και 
υπάρχουν διαφορετικές  προσεγγίσεις από την Κτηματική Εταιρεία μαζί 
με το Δήμο και από ιδιώτες, γιατί το κύριο ζήτημα με το  Νέδοντα  είναι 
η οριοθέτησή του. Από τη γέφυρα της Σπάρτης και κάτω, όπου είναι 
οριοθετημένος, τα προβλήματα είναι δύο. Είναι το σκέπασμα εδώ 
απέναντι, όπου έχει κολώνες στη μέση και μειώνεται η δυνατότητα 
απορροής  των ομβρίων στο 1/3 και  το  άλλο  είναι η  γέφυρα στο 
παλιό ταχυδρομείο, όπου κι αυτή είναι χαμηλά και εκεί μειώνεται η 
δυνατότητα απορροής στο 1/3. Γενικά, από τις μελέτες που έχουμε, 
φαίνεται να μην υπάρχει πρόβλημα, ακόμα και σε δυνατές καταστάσεις, 
όχι μεσαίες.  

- Για το δρόμο «Καλαμάτα – Ριζόμυλος», ο οποίος είναι μείζον θέμα για 
εμάς, πάμε καλά. Συμφωνώ με τις δηλώσεις του Δημάρχου Μεσσήνης, 
να γίνουν τρεις κάθετοι δρόμοι, Βελίκα, Ανάληψη, Μεσσήνη. 

- Για το τετράγωνο Αλιφέρη τους έγινε πρόταση να υπάρξει μία ανταλλαγή 
με το ακίνητο Χανδρινού που έχουμε στην Κηφισιά. Το συζητάμε, όπως 
και συζητάμε να προχωρήσει η διαδικασία στη δυτική παραλία για το υπό 
κατασκευή ενυδρείο, το οποίο προχωρά σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ. 
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Θα θέλαμε να είχαμε μια γραπτή πληροφόρηση, με τις εγγραφές στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Καλαμάτας και 
ποια είναι η κατάσταση αυτών των ακινήτων. 

- Η παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας έχει μια εικόνα ερημοποίησης. Υπάρχει 
ένα θέμα που έχει σχέση με το πεζοδρόμιο το βόρειο, το οποίο σε πολλά 
σημεία είναι απροσπέλαστο, ο δε φωτισμός είναι ελλιπής. Προβλέπεται 
να κάνουμε κάτι εκεί στο συγκεκριμένο πεζοδρόμιο;  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Υπάρχουν ακίνητα που δεν έχουν εγγραφεί και για να εγγραφούν τώρα 
χρειάζονται διαδικασίες και μάλιστα πολύ σοβαρές, τις οποίες κινεί η 
Νομική Υπηρεσία και η Υπηρεσία για τη δημοτική περιουσία. Θα 
φροντίσω να πάρεις τα στοιχεία που ζητάς. Κάθε μήνα γίνεται μια 
υπηρεσιακή συνεδρίαση για τη δημοτική περιουσία, την οποία μπορείτε 
να έρθετε να την παρακολουθήσετε. 

- Όσον αφορά τη Ναυαρίνου και το βόρειο πεζοδρόμιο έχουμε σε εξέλιξη 
δύο ζητήματα. Το ένα είναι η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και το δεύτερο 
το Master Plan. Προκρίνετε να πάμε τώρα να ξηλώσουμε ή να 
περιμένουμε σε μερικούς μήνες τι θα μας δώσουν οι μελέτες και το 
Master Plan για ολόκληρη τη Ναυαρίνου; Νομίζω ότι πρέπει να 
περιμένουμε. 

 

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 

Μου κατήγγειλαν ότι στην Τοπική Κοινότητα Άμμου κάποιοι περιέφραξαν 
ένα ακίνητο, που μέχρι πρότινος ήταν κοινόχρηστος χώρος, με το 
πρόσχημα ότι είναι ιδιωτικός χώρος. Σημειωτέον ότι, κάποιοι ηλικιωμένοι 
κάτοικοι του Άμμου, θυμούνται το χώρο σαν πάντα κοινόχρηστο. 

  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Οι κάτοικοι μπορεί να λένε ότι θέλουν αλλά οι αντίδικοί μας έχουν 
συμβόλαια. Μπορεί να  υπάρχει απαίτηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά 
όταν υπάρχουν συμβόλαια είναι ζήτημα. Το θέσαμε υπόψη της Νομικής 
Υπηρεσίας, για τον έλεγχο των συμβολαίων. Ο Δήμος δεν έχει κανέναν 
λόγο και δεν πρέπει, να μπλέξει σε δικαστικές περιπέτειες ή να παρέμβει με 
τέτοιο τρόπο, που θα διχάσει το χωριό.  
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ΑΛΟΥΠΗΣ 

Επανέρχομαι σε ένα θέμα, που είχα καταθέσει και στο προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα και είναι 
υποχρέωση να έρθουν εδώ πέρα τα έγγραφα, τα οποία πιστοποιούν την 
εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών, όσον αφορά την ποιότητα υλικού, 
το πάχος και τη συμπύκνωση για τα έργα ασφαλτικών. Να θυμίσω ότι 
αίτησή μου από τον Ιανουάριο του 2016, δεν έχει απαντηθεί ακόμα, για 
ένα αντίστοιχο έργο, το οποίο ήμουνα μέλος προσωρινής παραλαβής και 
προκύψανε περίεργα πράγματα.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Εσείς είστε και πολιτικός μηχανικός και οπωσδήποτε έχετε μια δυνατότητα 
άμεσης επικοινωνίας με συναδέλφους σας, τεχνικούς επιστήμονες, οι 
οποίοι θα σας διαβεβαιώσουν για ότι ζητήσετε. Ελάτε στις Τεχνικές 
Υπηρεσίες και συζητείστε. 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Εγώ καταρχήν εκφράζω την εμπιστοσύνη μου, στους δεκάδες μηχανικούς 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Ένα 
έργο για να γίνει χρειάζονται μελέτες, γίνονται διαγωνισμοί, ορίζονται 
επιβλέποντες, υπάρχει προσωρινή και οριστική Επιτροπή παραλαβής. Αν 
κάποιος δεν έχει κάνει τη δουλειά του καλά, προφανώς δεν καλύπτεται 
από κανέναν. Ο καθένας μπορεί, ως πολίτης, όταν έχει έννομο συμφέρον, 
να πάει και να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα θέλει. Επειδή είπατε μία λέξη, 
την οποία δεν αντιπαρέρχομαι, ¨περίεργο¨, να μάθω το περίεργο, για να 
γίνει και η σχετική έρευνα. Να πεις δημόσια ποιο είναι το περίεργο. 

 

ΑΛΟΥΠΗΣ 

Είναι περίεργο, από τον Ιανουάριο, να μην έχει δοθεί απάντηση σε μέλος 
της επιτροπής παραλαβής, για συγκεκριμένες ελλείψεις του έργου. 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Δεν είναι καλή η κατάσταση στη δυτική παραλία. Σας έχω καταθέσει 
σημερινή φωτογραφία, όπου καταδεικνύει, πέρα από το ότι είναι μια 
παραλία χωρίς γαλάζια σημαία, ότι η κατάσταση είναι τριτοκοσμική. 
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Πιστεύω ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει άμεσα να παρέμβει, προκειμένου 
να αποδώσει και στους δημότες της δυτικής παραλίας και τους 
επισκέπτες, μια παραλία με ευπρέπεια.  

- Στην ανατολική παραλία, κάτω από τις γέφυρες, τα στόμια κλείσει, με 
αποτέλεσμα, σε καινούργια βροχόπτωση, τα νερά θα βγουν στο 
πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου. Πρέπει να γίνει άμεσα παρέμβαση 
προκειμένου να ανοίξουν οι γέφυρες που έχουν μεταφερθεί πολλά 
αδρανή υλικά.  

- Με την έναρξη λειτουργίας του πρώτου κόμβου και με το πρόβλημα που 
θα δημιουργηθεί στην Αθηνών, θα πρέπει να δώσουμε μια διέξοδο, 
ανοίγοντας την οδό Ψαρρέα, που είναι μισοανοιγμένη.  

- Με αφορμή την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, για τη μεταφορά του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έχουμε καταθέσει ένα σχετικό 
ενημερωτικό κείμενο, όπου εκεί προκύπτει η ανάγκη ανανέωσης της 
σύμβασης παραχώρησης του κτηρίου για πολλούς λόγους. Πιστεύω ότι 
πρέπει να λειτουργήσει και να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε 
καλύτερα το κτήριο, τουλάχιστον εξωτερικά.  

- Συνυπογράφουμε το ψήφισμα του κ. Οικονομάκου, σε ότι αφορά τις 
καθαρίστριες και θα πρέπει ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο να 
προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Συγγνώμη διότι δεν κατορθώσαμε, λίγες μέρες μετά τη μεγάλη 
καταιγίδα, να καθαρίσουμε τη δυτική παραλία από τα φερτά υλικά. Όλα 
πάνε με μία τάξη, σύμφωνα με τα μηχανήματα και το προσωπικό το 
οποίο έχουμε. Δεν έχουμε άπειρες δυνατότητες. Η περιοχή του Κορδία 
ανεβαίνει και έχουν γίνει και ενέργειες εκεί από τη Δημοτική Αρχή, 
δυστυχώς όμως έχουμε το μεγάλο ζήτημα της προσάμμωσης. Φαίνεται 
ότι δεν πάμε καλά, με το έργο προστασίας του Κορδία και χρειάζονται 
κατ’ επειγόντως λύσεις για αυτό, αλλά στον άμεσο προγραμματισμό μας 
είναι η ολοκλήρωση του πεζοδρομίου μέχρι τον Κορδία και ο φωτισμός.  

- Η οδός Ψαρρέα είναι στον προγραμματισμό για ασφαλτόστρωση τώρα. 

- Οι γέφυρες της οδού Ναυαρίνου, λόγω θάλασσας, είναι ελεγμένες, είναι 
συντηρημένες και έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία καθαρισμού.  

- Εγώ αγωνίστηκα να έρθει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από 
τη Νέα Κίο στην Καλαμάτα και προφανώς η Δημοτική Αρχή συνηγορεί 
για την αξία του. Εσείς μου λέτε τώρα, να βρείτε 150.000,00 €, γιατί 
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τόσα απαιτούνται, να γδύσετε και να ανακατασκευάσετε το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έχεις την εντύπωση ότι μπορεί να 
ανακατασκευαστεί εν λειτουργία; Με παιδιά μέσα; Δεν μπορεί να γίνει.  

 

 
Στη συνέχεια το Σώμα αποδέχεται να συζητηθεί και το παρακάτω εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέμα, καθώς και το κατατεθέν από τη δημοτική 
παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ σχέδιο ψηφίσματος υπέρ 
της διασφάλισης της καθαριότητας των σχολικών μονάδων και των 
εργασιακών δικαιωμάτων των καθαριστριών. 
 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

298  Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 143/2016, 169/2016 και 183/2016 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, με τις οποίες εγκρίνονται 
αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, του  
νομικού προσώπου.  

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

299 1.  Επί της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας 
Πελοποννήσου από τον ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ οι 
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ) γίνεται αποδεκτή η (β) λύση (ΙΒ σενάριο 
της μελέτης) σε συνδυασμό με μια σειρά βελτιωτικών προτάσεων, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου 
Αθανασίου. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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300 2.  Έγκριση μελετών νέων έργων που θα χρηματοδοτηθούν 
από το υπολειπόμενο ποσό  του Δανείου, που προέκυψε 
από τις εκπτώσεις των δημοπρατούμενων έργων.   

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 οι Πρόεδροι  των Συμβουλίων των 
Τοπικών Κοινοτήτων ΛΕΪΚΩΝ & ΠΛΑΤΕΟΣ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται οι 
μελέτες των έργων: 

1. «Ανακατασκευή πεζοδρομίων  και φωτισμού τμημάτων οδών Αύρας, 
Ηρώων και Ποσειδώνος», προϋπολογισμού 900.000,00 € 

2. «Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήμ. οδού Αρτέμιδος (β φάση)» 
προϋπολογισμού 850.000,00 € 

3. «Έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ» προϋπολογισμού 119.992,32,00 € 

4. «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λεΐκων» προϋπολογισμού 620.000,00 
€ 

5. «Βελτίωση οδοποιίας για την πρόσβαση στις βιομηχανικές μονάδες και 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε περιοχές του Δήμου Καλαμάτας»   
προϋπολογισμού 500.000,00 € 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η εκτέλεση των έργων αυτών  από το 
υπολειπόμενο ποσό  του Δανείου, που προέκυψε από τις εκπτώσεις των 
δημοπρατούμενων έργων,  

σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

301 3.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση κεντρικών τμημάτων 
οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Αμφείας».  

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¨, ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται 
ο 1ος Α.Π.Ε. και το  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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302 4.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Κρασπεδώσεις και φωτισμός οδού Αρτέμιδος από 
οδό Λεΐκων έως οδό Σπάρτης»  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 ΛΕΥΚΟ 
οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 10/8/2016, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

303 5.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
«Αποκατάσταση καθίζησης στην οδό Ευαγγελιστρίας στην 
Δ.Κ. Βέργας¨.   

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

- 6.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Προστασία 
ακτών Μικράς Μαντίνειας».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- 7.  Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα    Δήμου     Καλαμάτας    2015  
–  2019, Β΄  Φάση  Επιχειρησιακός  Προγραμματισμός.    

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

304 8.  Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο «CLLD/LEADER-
Μεσσηνίας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στην περιοχή εφαρμογής της πρότασης 
«CLLD/LEADER-Μεσσηνίας», που καταρτίζει η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 
Α.Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 
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305 9.  Έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης ¨Λευκή νύχτα 2016¨. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες  σύμβουλοι 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης ¨Λευκή 
νύχτα¨ που θα πραγματοποιηθεί από 08.00 μ.μ. της 27/8/2016 μέχρι 
05.00 π.μ. της 28/8/2015 και η διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 
9.300,00 €, για την κάλυψη των εξόδων αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

306 10.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, καθώς και ο 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨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. 235/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος Λογιστηρίου 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

307 11.  Επί της εκμίσθωσης του καφέ – αναψυκτηρίου του 
Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού 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¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται α) η κήρυξη έκπτωτης της πλειοδότριας εταιρείας 
«ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», λόγω άρνηση υπογραφής του 
σχετικού συμφωνητικού,  β) η κατάπτωση της εγγυητικής υπέρ του Δήμου 
και γ) η επανάληψη του διαγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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- 12.  Καθορισμός ύψους προϋπολογισμού εξόδων Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2017.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

308 13.  Ετήσια συνδρομή σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά 
μέσα (πρόσβαση μέσω διαδικτύου).  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανανέωση της συνδρομής στη «Δήμος ΝΕΤ», 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

309 14.  Επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο Καλαμάτας.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ 
οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η επιστροφή οκτώ (8) οικογενειακών τάφων στο 
Δήμο και η ελεύθερη διάθεσή τους σε κοινή χρήση, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

310 15.  Αγορά αντιτύπων του βιβλίου με τίτλο ¨ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ¨ Δημοσίων Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από τον 
Εκδοτικό Όμιλο Αρναούτη.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αγορά πέντε (5) αντιτύπων. 

311 16.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 

Α. η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 

1. «ΦΙΛΟΖΩΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 200,00 €, 
για τη διοργάνωση μαραθωνίου (penny marathon) για τα αδέσποτα 
ζώα. 

2. «ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ», με το ποσό των 400,00 €, για τη 
διοργάνωση  κολυμβητικού αγώνα και ενημερωτικής εκδήλωσης. 

3. «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΥ ¨Η 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ¨», με το ποσό των 200,00 €, για τη διοργάνωση 
εθιμοτυπικής πανήγυρης. 

Β. η διοργάνωση μνημοσύνου και εκδήλωσης μνήμης για τα θύματα και 
τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974 και η 
διάθεση πίστωσης ποσού 400,00 € για την κάλυψη των σχετικών 
εξόδων, σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, 
Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας. 
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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 σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η επιχορήγηση της Ιεράς Μονής Δημιόβης με το 
ποσό των 4.000,00 € για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης - 
ανακαίνισης. 

Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- 17.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

312 18.  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 σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου α) στις 
24/6/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΣΩΤ) και β) στις 28/6/2016 στην Τρίπολη 
(ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛΟΠ.). 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

313 19.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 50/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας Εγκατάστασης Βοθρολυμάτων 
Βιολογικού Καθαρισμού».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 50/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης. 

314 20.  Έγκριση της υπ΄ αριθ. 51/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) με θέμα «Έγκριση 
τιμολογίων για βοθρολύματα».  

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 σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 51/2016 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης. 
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

315  Έκδοση ψηφίσματος υπέρ της διασφάλισης της 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων και των εργασιακών 
δικαιωμάτων των καθαριστριών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος. 

Καλαμάτα  4 Ιουλίου 2016  

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
  
 
 

 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Μαρία Η. Οικονομάκου 
 


