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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1ης/2016 

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016,  08:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

1. Οικονομάκου Μαρία 13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 26. Μπελογιάννη - 
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 27. Μπεχράκης Σταμάτης 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Κουτσουρόπουλος Χαρ.  (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 1. Αλιφέρης Κων/νος (ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ) 

2. Αλούπης Παναγιώτης 15. Καμβυσίδης Ιωάννης 28. Μπουζιάνης Παύλος 2. Χειλάς Παναγιώτης (ΒΕΡΓΑΣ) 2. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 2. Βαρελάς Αριστείδης (ΝΕΔΟΥΣΑΣ) 

3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 16. Κανγτζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 29. Μπούχαλης Δημήτριος  3. Μανωλόπουλος Παν/της (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 3. Κάργας Γεώργιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 17. Καραγιάννης Ανδρέας 30. Μπρεδήμας Θεόδωρος  4. Μιχαλόπουλος Κων/νος (ΘΟΥΡΙΑΣ) 4. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

5. Βγενής Χαράλαμπος 18. Καρατζέας Παναγιώτης 31. Νιάρχος Αναστάσιος  5. Νίκας Νικόλαος (ΠΛΑΤΕΟΣ) 5. Μάλαμας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 

6. Βεργινάδη Μαρία 19. Καρβέλης Γεώργιος 32. Ντίντα Παναγιώτα  6. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ) 6. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

7. Βεργόπουλος Δημήτριος 20. Κουτίβας Ηλίας 33. Οικονομάκος Δημήτριος  7. Πολίτης Βασίλειος (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 7. Μουτσιούλας Ιωάννης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ)  

8. Βουτσής Γεώργιος 21. Λιάππα Χρυσή   8. Σπυρόπουλος Ευάγγελος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 8. Μπούρα Ελένη (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

9. Γεωργακίλας Κων/νος 22. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος   9. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 9. Μυλωνάς Νικόλαος (ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ) 

10. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 23. Μαρινάκης Σαράντος 34. Φάβας Γεώργιος  10. Φλέσσας Δημήτριος (ΑΝΘΕΙΑΣ) 10. Σάλμας Νικήτας  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

11. Γυφτέας Ηλίας  35. Φαββατάς Δημήτριος     

 24. Μπάκας Ιωάννης 36. Χριστόπουλος Ιωάννης    

12. Δημόπουλος Δημήτριος 25. 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 η κα Πρόεδρος εύχεται για το νέο έτος και το 
ίδιο κάνουν και άλλα Μέλη του  Σώματος από τα οποία στη συνέχεια τίθενται 
διάφορα θέματα και ερωτήματα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις. 
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ΜΑΚΑΡΗΣ 
- Είχαμε δυστυχώς ένα τραυματισμό καλαθοσφαιριστή λόγω ολισθηρότητας 

του γηπέδου στη Τέντα και παράλληλα είχαμε μια δήλωση ενός διεθνή 
καλαθοσφαιριστή που είπε ¨έχω παίξει σε εφτά διαφορετικές πόλεις, 
πουθενά δεν ήταν ο Δήμος τόσο μακριά από τον αθλητισμό όσο στη πόλη 
μου¨. Πρέπει να συμβάλλουμε έτσι ώστε να ανατρέψουμε όλοι μαζί όλη 
αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στα κλειστά γυμναστήρια 
της πόλης. Σε τι ενέργειες άμεσες και μακροπρόθεσμες θα προχωρήσει ο 
Δήμος Καλαμάτας για το σκοπό αυτό; 

- Το Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου χρηματοδοτεί μια εφαρμογή καταγραφής των 
σημείων πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες στη Καλαμάτα. Αυτό το 
εργαλείο έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία και πρέπει να στηριχθεί απ’ όλους 
μας. Πιστεύω να έχετε έρθει κι εσείς σε επαφή έτσι ώστε όλοι μαζί να 
δημιουργήσουμε ένα αξιόλογο σημείο καταγραφής όλων των σημείων 
πρόσβασης.  

- Η Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλιού έχει συνεδριάσει πολλάκις, χωρίς 
όμως την παρουσία της αντιπολίτευσης. Μετά τους εθελοντές βλέπουμε ότι 
διώχνεται η αντιπολίτευση και από το Καρναβάλι. Έχουμε αποφασίσει ότι 
σε όλες τις επιτροπές πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση. Άλλωστε, ο 
κανονισμός λειτουργίας λέει ότι η θητεία των μελών της Επιτροπής 
ακολουθεί τη θητεία των μελών του Δ. Σ. της ΦΑΡΙΣ. Εφόσον δεν έχει 
αλλάξει το Δ. Σ. πως άλλαξαν τα μέλη της Επιτροπής;  

 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Το πρόγραμμα ¨προσβάσιμοι δρόμοι, άνθρωποι με αναπηρία, ορατή 
συγκοινωνία¨ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ετοιμάζεται από δύο φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τους οποίους είμαστε σε καθημερινή 
επικοινωνία. Παράλληλα, για το ίδιο πρόγραμμα, η Επιτροπή Εθελοντισμού 
του Δήμου, σε συνεργασία με τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε., έχουμε 
ξεκινήσει την χαρτογράφηση και την καταγραφή των κτηρίων δημοσίου 
ενδιαφέροντος που είναι προσβάσιμα στη πόλη.  
  
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ 
Ο τραυματισμός του αθλητή οφείλεται σε υγρασία, για την αντιμετώπιση της 
οποίας το καλοριφέρ είναι πάντα έτοιμο, αλλά δεν συνηθίζεται 15.00 η ώρα 
να το ανοίγουμε, εκτός από έκτακτα γεγονότα. Αυτό ήταν ένα ξαφνικό 
γεγονός, υπήρξε πράγματι μια ολιγωρία της διοίκησης εκείνη την ώρα να το 
ανάψει για να φύγει η υγρασία.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Για το θέμα της Τέντας και του Κολυμβητηρίου η συζήτηση πρέπει να είναι 

πολιτική κάποτε. Το να μας λέει ένας εκπρόσωπος ή ένας φίλος ή ο 
συμπαθών της Κυβέρνησης, τι κάνατε εσείς για το Κολυμβητήριο και για τη 
Τέντα, όταν ξέρουμε ότι για αυτά χρειάζονται πολύ πάνω από 
10.000.000,00 €, πολύ πάνω από τις δυνατότητες του Δήμου, είναι αστείο 
να κάνουμε συζήτηση με τέτοιο περιεχόμενο. Αν δεν ασχοληθούμε με τις 
κεντρικές κυβερνήσεις, με τον τρόπο που κάνουνε επιλογή των κονδυλίων 
και χρηματοδοτούν έργα αυτής της κλίμακας, νομίζω ότι θα τρώμε τις 
σάρκες μας εδώ μέσα και δεν θα επιτυγχάνουμε το στόχο μας. Ζητώ τη 
βοήθεια σας και προς τη Κυβέρνηση και ιδιαίτερα προς τον κ. Κοντονή, 
ώστε να υπάρξει, όχι χρηματοδότηση αλλαγής του πανιού, έστω 
συγχρηματοδότηση, μια συνβοήθεια προς το Δήμο της Καλαμάτας, όπως 
έχουν κάνει προς άλλους Δήμους και προς άλλους Νομούς. 

-  Είμαστε σε κτήρια τα οποία είναι ακατάλληλα για δημόσιες υπηρεσίες, το 
ξέρετε, δεν είναι προσβάσιμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Καλή είναι η 
καταγραφή, όμως, το μείζον είναι οι επιλογές που κάνουμε και τα χρήματα 
τα οποία διαθέτουμε, να υπάρχει προσβασιμότητα και το κυριότερο τη 
παιδεία την οποία έχουμε ώστε να μην κλείνουμε τις ράμπες των αναπήρων 
και να μην δημιουργούμε προβλήματα όπως συμβαίνει συχνά πυκνά στη 
πόλη μας στην κίνηση των ατόμων με αναπηρία.  

- Για το Καρναβάλι, ενδεχομένως να έχετε και δίκιο. Δεν έχω καμία 
αντίρρηση οι Οργανωτικές Επιτροπές να εμπλουτιστούν και από τη δική 
σας τη πλευρά και παρακαλώ πάρα πολύ να τους καλείτε πάντα όταν 
συνεδριάζετε, γιατί όσο περισσότερο ο κόσμος μετέχει, είναι αλήθεια και με 
καλό πνεύμα, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. Δεν έχουμε να 
κρύψουμε τίποτα.  

 
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 
- Για την Τέντα, θέλουμε να σχολιάσουμε ότι η Δημοτική Αρχή στήριξε τις 

προηγούμενες κυβερνήσεις, δεν διεκδίκησε από τις προηγούμενες 
Κυβερνήσεις και αυτή είναι η μεγάλη της ευθύνη. Βέβαια, η πρώτη ευθύνη 
για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκει στις Κυβερνήσεις, το ίδιο κάνει και 
η σημερινή, ουσιαστικά δεν δίνει χρήματα για τον αθλητισμό, ούτε για το 
πολιτισμό. Θα μπορούσε όμως το πετρέλαιο να δουλεύει περισσότερες 
ώρες έτσι ώστε να είχε αποφευχθεί και το ατύχημα.  

- Με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία 
επιλογής προϊσταμένου οργανικών μονάδων εδώ και περίπου δύο χρόνια, 
αν και υπάρχει εγκύκλιος από το 2013. Οπότε γεννιούνται εύλογα 
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ερωτηματικά ότι εξυπηρετούνται ημέτεροι, ότι εξυπηρετούνται 
συμφέροντα, αφού δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία και τώρα 
έχουμε μια καινούργια οδηγία, επείγουσα μάλιστα, όπου 25/1 τελειώνει η 
προθεσμία. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να μας απαντήσει γιατί καθυστέρησε 
μέχρι τώρα αυτή τη διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων και τι θα κάνει 
από εδώ και πέρα μέχρι τις 25.  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Παρά την αδιαφορία του κέντρου, θα κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει μέσα 

στο 2016 για τη Τέντα, αλλά αναβάθμιση των αθλητικών χώρων με 
ψίχουλα δεν γίνεται. Η Καλαμάτα χρειάζεται ένα νέο κλειστό, η Τέντα δεν 
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες, χρειάζεται ένα νέο γήπεδο ή πλήρη 
εκσυγχρονισμό για το Δημοτικό Στάδιο της τάξεως των 6.000.000,00 €. 
Έργα τέτοιας κλίμακας  δεν μπορούν να γίνουν από το Δήμο και δεν πρέπει 
να απαιτούμε να γίνονται και από το Δήμο, πρέπει να γίνονται κεντρικά, 
όπως έχουν γίνει σε όλους τους Δήμους.  

- Χθες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το νόμο για την αξιολόγηση των 
δημοτικών και των δημοσίων υπαλλήλων, μέσα στον οποίο νόμο υπάρχει 
και η διαδικασία της αξιολόγησης, τα μόρια από αντικειμενικά κριτήρια και 
η συνέντευξη. Εγώ συμφωνώ απολύτως με την αξιολόγηση και με τη 
σχετική διαδικασία απολύτως. Μία κακή αξιολόγηση είναι καλύτερη από τη 
μη αξιολόγηση. Εγώ έστειλα το πακέτο των θεμάτων για κρίση στο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Μέχρι όμως να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία θα 
έχει τελειώσει ο νόμος και θα πάμε και πάλι σε νέα διαδικασία. Σε επόμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έρθει θέμα ψήφισης ενός νέου 
Ο.Ε.Υ., ώστε αυτός ο νέος οργανισμός να ανταποκρίνεται στη μείωση του 
προσωπικού κατά 50% και στα νέα δεδομένα για μία σωστή διοίκηση. Αν 
θέλει να προχωρήσει το Υπηρεσιακό Συμβούλιο τη διαδικασία με το παλιό 
θεσμικό πλαίσιο ας προχωρήσει. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 
- Θα ήθελα να τονίσω τα τροχαία ατυχήματα μεταξύ των οποίων προχθές 

όπου ένας επαγγελματίας έχασε τη ζωή του έξω από τον Ο.Α.Ε.Δ. 
Παράλληλα, υπάρχουν φανάρια στη περιοχή του Αγίου Φλώρου τα οποία 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Εάν είναι δυνατόν αυτά να μπουν ακριβώς εκεί 
στον Ο.Α.Ε.Δ. μπροστά, για να σώσουμε ζωές.  

- Στη Θουρία υπάρχουν τεράστια προβλήματα σε ότι αφορά τα φώτα αλλά 
και το κοιμητήριο, όπως και στα κοιμητήρια Ασπροχώματος και 
Μικρομάνης. 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης       Συνεδρίαση   1/2016 – Πέμπτη  14/1/2016 - 08 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 5 από 16 

- Οι αγρότες και γενικά οι επαγγελματίες ευρίσκονται σε άθλια οικονομική 
κατάσταση εν όψει του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και σε σύσκεψη που 
έγινε αποφασίστηκε να γίνει μία διαμαρτυρία την ερχόμενη Τρίτη. Νομίζω 
ότι και ο Δήμος έχει υποχρέωση να συμπαρασταθεί, να πάρει μέρος σε 
αυτή την εκδήλωση της διαμαρτυρίας. 

  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Το εθνικό δίκτυο είναι ευθύνη της Περιφέρειας και οι αυτοκινητόδρομοι 

είναι ευθύνη του Υπουργείου Υποδομών. Εμείς κάναμε παρεμβάσεις με 
αδειοδότηση επί του εθνικού δικτύου και στις προτάσεις μας θα είναι να 
κάνουμε μία νησίδα ιδιαίτερα σε κρίσιμα σημεία όπως είναι μπροστά από 
τον Ο.Α.Ε.Δ. ώστε να αποκλείουμε αυτή την στροφή επιτόπου. 

- Τα φανάρια του Αγίου Φλώρου, είναι προειδοποιητικά φανάρια και σε 
καμία περίπτωση ο Δήμος δεν θα ζητήσει να πάει να ξηλώσει φανάρια από 
ένα σημείο και να τα πάει σε κάποιο άλλο σημείο. 

- Τα Κοιμητήρια τα περιφερειακά έχουν προβλήματα. Όσον αφορά στο 
Ασπρόχωμα, δεν έχει καμία σχέση η φωτογραφία σε μία εφημερίδα που 
έστειλε ένας αναγνώστης με την εικόνα του Κοιμητηρίου του. Είναι 
νοικοκυρεμένα όλα εκτός από δύο παλιά μνήματα. Μέχρι το Πάσχα θα έχει 
επισκευαστεί το οστεοφυλάκιο και μέχρι το καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί 
η εργολαβία του παρακείμενου χώρου ώστε να δοθεί ανάσα στο 
Κοιμητήριο. Όσον αφορά το Κοιμητήριο της Θουρίας έχουμε μία εργολαβία 
σε εξέλιξη, νομίζω πρέπει να τελείωσε για το οστεοφυλάκιο του Αγίου 
Αθανασίου. Αυτό που κάναμε και στη Βέργα με την επέκταση, θα 
κινήσουμε τη διαδικασία και για άλλα κοιμητήρια, αλλά, όσο χώρο και να 
πάρουμε, όταν έρχονται από άλλες περιοχές και θάπτονται και όταν 
αντιμετωπίζουμε το χώρο όχι ως χρήση αλλά ως κατοχή, τα προβλήματα 
θα είναι συνεχόμενα.  

- Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για το ασφαλιστικό ζήτημα που έχει 
αναστατωθεί ολόκληρη η κοινωνία και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά. 
Βεβαίως να κάνουμε ότι διαδηλώσεις και πορείες θέλετε αν και εγώ είμαι 
κατά των διαδηλώσεων και των πορειών από χαρακτήρα, αλλά εν πάσει 
περιπτώσει, εγώ θα ήθελα, με μεγάλη προσοχή, να ακούσω από κάποιον τη 
λύση του ζητήματος αυτού. Είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και εν 
πάσει περιπτώσει, σε αυτό το τόπο, ας δώσουμε μία απάντηση στο 
συγκεκριμένο θέμα με λογική, με συνεννόηση.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
- Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να συμμετάσχει σε πρόγραμμα κοινωνικής 
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σύμπραξης για τη δωρεάν τροφοδοσία των σχολείων του Δήμου με 
πορτοκάλια από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λακωνίας. Επειδή τυχαίνει να 
γνωρίζω και τον υπεύθυνο μου είπε ότι ο Δήμος Καλαμάτας με μία απλή 
συνεννόηση μπορεί να έχει πορτοκάλια σε όλα τα σχολεία της Καλαμάτας 
του Δήμου μας και όποιος άλλος Δήμος θέλει.  

- Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δώσει κάποια αντισταθμιστικά οφέλη από τη 
λειτουργία του χώρου εναπόθεσης και επεξεργασίας των απορριμμάτων 
του Δήμου στη περιοχή Μαραθόλακας. Προτίθεται ο Δήμος να προχωρήσει 
σε μείωση τελών στις Τοπικές Κοινότητες που υφίστανται τις οσμές, τα 
στραγγίσματα αλλά και την συνολική περιβαλλοντική υποβάθμιση του 
τοπίου σε μια περιοχή που είναι περιβαλλοντικά ευαίσθητη και NATURA; 

- Θα προχωρήσει ο Δήμος στη τοποθέτηση Χ.Υ.Τ.Υ. όπως ήδη είχε 
σχεδιαστεί και μελετηθεί από το πρώην Δήμαρχο Θουρίας; Επίσης, επειδή 
ακούσαμε ότι εντός ολίγων ημερών ξεκινάει η αποκατάσταση των Χ.Α.Δ.Α. 
θέλω να γνωρίζω, που είναι ο χωροθετημένος χώρος της αποκατάστασης 
της Μαραθόλακας και πότε ξεκινάει η αποκατάστασή του. 

- Επειδή πολλές φορές έχετε πει ότι έχουμε σημαντικά ταμειακά 
πλεονάσματα τα οποία αυξάνονται με τη πάροδο του χρόνου, ο Δήμος και 
τα Νομικά του Πρόσωπα, έχουνε μέχρι και το τέλος του 2015 εξοφλήσει 
όλες τις πάγιες υποχρεώσεις τους;  

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει 500 παιδιά σε σχολεία του Δήμου τα οποία 

έχουν πρόβλημα, σε συνεννόηση με την Εκπαίδευση και μάλιστα με τον 
ορθό παιδαγωγικά τρόπο, που δεν το βλέπουν τα άλλα παιδιά. Ότι μας 
ζητήσει και όποτε μας το ζητήσει η Εκπαίδευση για υποστήριξη το κάνουμε 
και αποφεύγουμε να το πούμε. Για αυτό το οποίο προτείνετε, σας 
ευχαριστώ πάρα πολύ, το παραδίδω στον κ. Γυφτέα να επικοινωνήσει 
αμέσως με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και με τη δική σου σε 
παρακαλώ θετική συμβολή από αύριο ει δυνατόν να ξεκινήσει η διαδικασία. 
Πηγαίνουμε κι εμείς και τα παίρνουμε, είναι πάρα πολύ καλή η πρόταση. 

- Για το μεγάλο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, βρισκόμαστε σε 
μία λεπτή κατάσταση. Εγώ εύχομαι να υπάρξει μία συνεννόηση μέσα στο 
μήνα. Σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση έχει τα χρήματα, επανάσταση και 
αντάρτικο δεν πρόκειται να σηκωθεί ούτε να υπάρξει, στις κατευθύνσεις 
που θα δοθούν κεντρικά αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να ακολουθήσουμε 
και εν πάσει περιπτώσει να τελειώσει μια ιστορία η οποία έχει γίνει και 
πολιτικά δυσώδης μετά από τριάντα ολόκληρα χρόνια. Εικάζω ότι μπορεί 
να φτάσουμε σε κάποιο σημείο συνεννόησης. Εμείς, ανεξάρτητα απ’ όλα 
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αυτά, την επόμενη εβδομάδα έχω δώσει οδηγία να γίνει ανάρτηση του 
τοπικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων, στη κατεύθυνση που 
έχουμε συζητήσει εδώ και καιρό, δηλαδή αυτόνομη πορεία του Δήμου 
Καλαμάτας. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει ακριβώς και με τον περίγυρο της 
Μαραθόλακας, κατά τη λογική του Ασπροχώματος και του Πηδήματος, 
όπου έχουνε γενναίες μειώσεις, εάν μπορεί να γίνει μείωση ή να υπάρξει 
ένα πρόγραμμα υποστήριξης με συγκεκριμένα έργα. Μέχρι 31 Ιανουαρίου 
θα έχουμε το πλαίσιο διαχείρισης των απορριμμάτων θα έχουμε τη 
κεντρική θέση.  

- Όταν λέμε για τα ταμειακά πλεονάσματα δεν εννοούμε ότι έχουμε και 
χρήματα σε ένα ντουλάπι και είναι όλα αυτά στο χέρι. Είναι και έργα 
συνεχιζόμενα. Ο κεντρικός Δήμος πληρώνει μέσα στο μήνα τους 
προμηθευτές και αυτή είναι η οδηγία και στα Νομικά Πρόσωπα. Υπάρχουνε 
κάποιες περιπτώσεις μη πληρωμών οι οποίες συνδέονται με κάποια 
προβλήματα πολλά από τα οποία έχουν σχέση με τον Επίτροπο.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ 
- Ο φωτισμός δεν λειτουργεί σε πάρα πολλά Τοπικά Διαμερίσματα. Έχω 

ξανακαταθέσει τις ίδιες ερωτήσεις, δυστυχώς όμως δεν υπάρχει λύση. 
-  Ξεκίνησαν εκ νέου οι εργασίες στον περιμετρικό και κατά συνέπεια 

λειτουργεί και το λατομείο στο Γαρδίκι, με αποτέλεσμα ο δρόμος με τη 
διέλευση των βαρέων οχημάτων να έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Σύμφωνα 
με τη σύμβαση παραχώρησης, πρέπει ο δρόμος αυτός να φτιαχτεί, αλλά 
δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι η τρίτη φορά που φέρνω θέμα και 
πρέπει επιτέλους να πάρετε μια πρωτοβουλία ώστε να λυθεί το θέμα αυτό. 
Γνωρίζω ότι ο δρόμος αυτός ανήκει στη Περιφέρεια και όχι στο Δήμο, αλλά 
όμως ο Δήμαρχος οφείλει να προστατεύσει την ασφάλεια.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 
Υπάρχουν δύο καταπτώσεις στην εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, εντός 
του οικισμού Αρτεμισίας. Οι άνθρωποι εκεί απευθύνθηκαν στη Περιφερειακή 
Ενότητα Μεσσηνίας, εκεί τους παρέπεμψαν στο Δήμο Καλαμάτας, γιατί τους 
είπαν ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου Καλαμάτας κι επειδή είναι εντός 
οικισμού ο Δήμος Καλαμάτας δήλωσε αναρμόδιος. Η απάντηση του 
μηχανικού του Δήμου που πήγε και το είδε, ζητά από τους ιδιοκτήτες των 
παρακείμενων ιδιοκτησιών να απομακρύνουν τα προϊόντα της κατάπτωσης 
με δικά τους έξοδα. Με τις καταπτώσεις, πριν δύο μήνες, υπάρχει επίπτωση 
σε όλη την περιοχή αυτή που υποβαθμίζεται γιατί φαίνεται 
εγκαταλελειμμένη. Θα δώσετε εντολή στις υπηρεσίες να μετακινηθούν οι 
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καταπτώσεις; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Υπάρχει εργολαβία σε εξέλιξη όπου θα αντικαταστήσουμε 15.000 λάμπες 

με LED και πιστεύω ότι θα αντιμετωπιστεί το θέμα ικανοποιητικά. Στα 
χωριά, επειδή δεν έχουμε προσωπικό, έχουμε εργολάβο. Όταν η 
ανταπόκρισή του είναι προβληματική, παρακαλώ να γίνει ένα έγγραφο 
ώστε να μην μπορεί να συμμετάσχει στον επόμενο διαγωνισμό. Δεν μπορεί 
να κάνει ότι θέλει και να λέει τις οποιεσδήποτε δικαιολογίες. Γι’ αυτό το 
θέμα δεν έχει έρθει ποτέ ένα έγγραφο.  

- Ο δρόμος Θουρία – Γαρδίκι – Πολιανή είναι δρόμος επαρχιακός και η 
ευθύνη συντήρησης ανήκει στη Περιφέρεια. Η μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων που υπεγράφη μεταξύ Περιφέρειας και ΜΟΡΕΑ προέβλεπε 
πλήρη αποκατάσταση του επαρχιακού δρόμου από Θουρία μέχρι Γαρδίκι. 
Εμείς έχουμε αναφερθεί και γραπτά και προφορικά για το συγκεκριμένο 
θέμα. Θα το ξανακάνουμε και πάλι, αλλά λέω ότι είναι υπεύθυνη η 
Περιφέρεια και πρέπει αυτή να επιβάλει στο ΜΟΡΕΑ την πλήρη 
αποκατάσταση του δρόμου. 

- Για την εθνική οδό Καλαμάτα – Σπάρτη είναι δουλειά της Περιφέρειας και 
ξέρω ότι υπάρχει εργολαβία της Περιφέρειας αυτή τη στιγμή και ξέρω ότι 
θα αντιμετωπιστεί και το θέμα αυτό. 

 
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
Εμείς θα συνδράμουμε αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε σε συνέχεια αυτών που 
λέει ο κ. Δήμαρχος ότι είναι στη ζώνη απαλλοτρίωσης της εθνικής οδού κι 
είναι ευθύνη της Περιφέρειας.  Προς τούτο σήμερα απευθύνθηκε σχετικό 
έγγραφο προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας Μεσσηνίας.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Με την έναρξη της λειτουργίας της αμφιδρόμησης της Βασιλέως Γεωργίου 
πέρα από τα θετικά στοιχεία παρατηρούνται πολλές δυσλειτουργίες. 
Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να παρέμβει με τις Τεχνικές Υπηρεσίες 
προκειμένου να αποκατασταθούν αυτές οι λειτουργίες; 
  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Η γενική εκτίμηση είναι θετική για την αμφιδρόμηση της Βασιλέως 

Γεωργίου. Υπάρχουν προβλήματα στα οποία αναφέρθηκες, τα μελετάει το 
Τμήμα Συγκοινωνιών, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία θα 
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αντιμετωπιστούν.  
- Θέλω να σας ενημερώσω, ότι πήραμε δεκατρείς δηλώσεις και ευχαριστώ 

πολύ τον Πρόεδρο της Βέργας, όσον αφορά το κόμβο Φωτεινής. Είχαμε 
απαλλοτρίωση και πριν από το 1968, αλλά επειδή δεν προχωρούσε κάτι, 
ζητήσαμε ως Δήμος να είμαστε εμείς οι επισπεύδοντες. Εντός των ημερών 
θα κάνουμε πασσάλωση και θα αποκτήσουμε το χώρο που είναι 
απαλλοτριωμένος.  

 

Ακολούθως το Σώμα αποδέχεται να συζητηθούν, πέραν των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης, και τα παρακάτω εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

001  Εκδήλωση κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των 
υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας.    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης μέχρι 1.000,00 €, για την 
κάλυψη των δαπανών της εκδήλωσης, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας. 

002  Ενοικίαση χώρου στην περιοχή του Πεδίου Βολής.  ΟΜΟΦΩΝΑ κρίνεται αναγκαία η μίσθωση έκταση τεσσάρων (4) στρεμμάτων 
για την εγκατάσταση του κινητού  σταθμού μεταφόρτωσης των σύμμεικτων 
απορριμμάτων, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Βασιλόπουλου Αθανασίου.   

003  Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτων, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη», για την 
κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των ωφελουμένων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨  και 
ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨) εγκρίνεται η απευθείας μίσθωση 18 
γκαρσονιερών, 1 δυαριού και 1 τριαριού, διότι η δημοπρασία που διεξήχθη 
σχετικά δεν απέφερε αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εποπτείας Ελέγχου & Ισότητας της Διεύθυνσης Πρόνοιας.   

004  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 357/2013 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, σχετικής με την 
παραχώρηση χώρου  στη  θέση ¨Παλιάμπελα¨ στον 
«Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ». 

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

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

005 1.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του 
έργου «Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων Νιαρχέικου 
Λιοτριβιού στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 
ΑΡΦΑΡΩΝ και ΛΕΥΚΟ  οι 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. 

006 2.  Παράταση συμβάσεων μίσθωσης αυτοκινήτων & 
μηχανημάτων για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων 
αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨  και 
ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 
31/03/2016, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Β. ΘΕΜΑΤΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ– ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

007 3.  Συμμετοχή στην καταπολέμηση των κουνουπιών για την 
διετία 2016-2017.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ  οι 
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων  
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα 
καταπολέμησης των κουνουπιών, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για 
το σκοπό αυτό και  ορίζεται η οικονομική συμμετοχή του Δήμου στο ποσό 
των 30.000,00 € για κάθε έτος, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

008 4.  Συμμετοχή στο πρόγραμμα δακοκτονίας για το έτος 
2016.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και οι παρόντες Πρόεδροι 
Συμβουλίων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι Τοπικών 
Κοινοτήτων και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
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ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 
εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα δακοκτονίας περιοχών 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

009 5.  Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και της RETHINK – ΚΟΙΝΣΕΠ για την 
υλοποίηση προγράμματος επέκτασης – υποστήριξης 
δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης.  

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 σύναψη προγραμματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

010 6.  Έγκριση διάθεση πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης 
μετάδοσης τηλεοπτικού σποτ με θέμα την ανακύκλωση 
υλικών συσκευασίας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η 
διάθεση συνολικής πίστωσης 15.000,00 € για τη μετάδοση τηλεοπτικού 
σποτ, μέσω των τριών τηλεοπτικών σταθμών της πόλης, με θέμα την 
ανακύκλωση υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων.   

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

011 7.  Θρησκευτική εορτή Υπαπαντής του Χριστού.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 

1. η χορήγηση, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της 
Υπαπαντής του Χριστού, 8 αδειών σε χειροτέχνες, επί της πλατείας 23ης 
Μαρτίου, 4 αδειών σε πωλητές θρησκευτικών ειδών, επί της οδού 
Υπαπαντής, 1 άδειας σε πωλητές λουκουμάδων, στο Ιστορικό Κέντρο και 
1 άδειας σε πωλητές ποπ-κορν επί της πλατείας 23ης Μαρτίου, 

2. η διάθεση της αναγκαίας πίστωσης για την παράθεση γεύματος, 
εκτυπώσεις, κλπ, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη Δημητρίου. 
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012 8.  Απονομή των βραβείων ¨Έπαινος Ν. Πολίτη¨. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απονομή επαίνου στους τρεις πρώτους κάθε μιας 
από τις τρεις κατευθύνσεις (θεωρητική, θετική, τεχνολογική) που 
συνοδεύεται από την καταβολή ποσού 400,00 € για τον πρώτο, 300,00 € για 
τον δεύτερο και 200,00 € για τον τρίτο και εγκρίνεται η διάθεση συνολικής 
πίστωσης 2.700,00 €, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Παιδείας. 

013 9.  Αξιοποίηση γηπέδου στο 1268 Ο.Τ.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ, καθώς και η 
Πρόεδρος του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, εκτός του κ. ΑΛΟΥΠΗ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
αξιοποίηση γηπέδου στο Ο.Τ. 1268 και συγκεκριμένα εγκρίνονται τα εξής:  

1. η μακροχρόνια μίσθωσή του (έως 25 χρόνια για λόγους βιωσιμότητας 
σύμφωνα με το νόμο) σε ιδιώτη με σκοπό τη δημιουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων και κατά προτεραιότητα κλειστού κολυμβητηρίου, 

2. το επιτευχθέν από τη δημοπρασία μίσθωμα να διατίθενται για την 
συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της περιοχής, 

3. οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα ανεγερθούν ύστερα και σύμφωνα με 
αδειοδότηση της Γ.Γ. Αθλητισμού και κατ’ επέκταση και της Πολεοδομίας, 

σύμφωνα με την εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα 
Γεωργίου. 

014 10.  Έγκριση ανάγκης μίσθωσης κτιρίων Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) κρίνεται η αναγκαία η μίσθωση των 
κτιρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Γραφείου Υποψηφιότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:21 για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

015 11.  Έγκριση συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ του Δήμου 
Καλαμάτας και της ΕΡΤ-Α.Ε., που αφορά  στην 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται το συμφωνητικό μίσθωσης του κτιρίου Κ11 του 
Ανατολικού Κέντρου, για πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την εισήγηση του 
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εκμίσθωση κτηρίου του Δήμου για τη στέγαση  του 
Ραδιοφωνικού Σταθμού Καλαμάτας.  

Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου κ. Φάβα Γεωργίου. 

016 12.  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 του Προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, όπως εισηγήθηκε η 
Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 9/2016 απόφασή της, σύμφωνα με 
τις προτάσεις του Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

017 13.  Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση του 
2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας - 
Πελοποννήσου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 2ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, που διοργανώνεται από το Κέντρο 
Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και η διάθεση πίστωσης 5.000,00 € 
για την κάλυψη μέρους των εξόδων. 

018 14.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  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 επιχορήγηση των παρακάτω 
συλλόγων - φορέων: 
1. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ», με το ποσό των 10.000,00 €, για 

την υποστήριξη των ανασκαφών. 
2.  «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το ποσό των 346,00 € για τη 

διοργάνωση της προκριματικής φάσης για τα πανελλήνια ατομικά 
πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων.  

Ε.  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

019 15.  Διοργάνωση χειμερινής εκδήλωσης ¨Κόκκινη Νύχτα¨ για 
την ενίσχυση του εμπορικού και επαγγελματικού ιστού 
της πόλης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων  ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η διοργάνωση της 
εκδήλωσης ¨Κόκκινη Νύχτα¨ που θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο 
του Φεβρουαρίου 2016 και η διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 €, για την 
κάλυψη μέρους των εξόδων αυτής, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
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Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

020 16.  Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών λαϊκών 
αγορών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 
αγορών στους Χιουρέα Κυριακή, Ξυπόλιτο Δημήτριο και Ζαφείρη Ευστάθιο, 
σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

021 17.  Απομάκρυνση περιπτέρου ευρισκόμενου επί της οδού 
Μαυρομιχάλη.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, η κατάργηση της θέσης περιπτέρου επί της οδού 
Μαυρομιχάλη 29, η απομάκρυνση του κουβουκλίου από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου και η επιβάρυνση της δικαιούχου της άδειας 
εκμετάλλευσης του περιπτέρου με τα έξοδα απομάκρυνσης, σύμφωνα με την 
εισήγηση του Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

022 18.  Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού 
ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε (5) ημερομισθίων 
κατ΄ άτομο το μήνα.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΛΕΥΚΟ οι  
παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η πρόσληψη είκοσι ατόμων εργατικού και τεχνικού 
προσωπικού, διάρκειας πέντε ημερομισθίων κατ΄ άτομο το μήνα, για την 
εξυπηρέτηση των άμεσων και επειγουσών καθημερινών αναγκών του Δήμου, 
σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών. 

023 19.  Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 
ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση της επιτροπής αποτελούμενης από τον 
κ. Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από δύο δημοτικούς 
συμβούλους, οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η 
Διεύθυνση Διοικητικών, ως αρμόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραμματειακά 
το Δημοτικό Συμβούλιο. 

024 20.  Ορισμός δημοτικών συμβούλων στην επιτροπή 
παραλαβής έργων αξίας μικρότερης των 5.870,00 € συν 
Φ.Π.Α. και συγκρότηση αυτής.  

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 συγκρότηση της επιτροπής 
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αποτελούμενης από  δύο  δημοτικούς  συμβούλους  και ένα τεχνικό 
υπάλληλο, οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα  από  κληρώσεις που  διενήργησαν 
η Διεύθυνση Διοικητικών, ως αρμόδια υπηρεσία που υποστηρίζει 
γραμματειακά το Δημοτικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
αντίστοιχα. 

025 21.  Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συγκρότηση 
τριμελών επιτροπών παραλαβής παρεχόμενων 
υπηρεσιών. 

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 ορισμός δημοτικών συμβούλων σε 
επιτροπές, οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η 
Διεύθυνση Διοικητικών, ως αρμόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραμματειακά 
το Δημοτικό Συμβούλιο. 

026 22.  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 οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η μετακίνηση του κ. Δημάρχου στις 
30/12/2015 στην Αθήνα (ΥΠ. ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤ.).  

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

027 23.  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 165/2015 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που 
αφορά στην έγκριση των νέων τιμολογίων της 
επιχείρησης.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ) 
εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 165/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
επιχείρησης. 

Καλαμάτα  18 Ιανουαρίου 2016  

 
 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 
 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Μαρία Η. Οικονομάκου 
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