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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 7ης/2016 

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016,  8:00 μ.μ.  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

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

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 13. Δημητρούλιας Γεώργιος 22. Λιάππα Χρυσή 32. Μπρεδήμας Θεόδωρος 
1.  Αντωνόπουλος Αθανάσιος – 

Αναπληρ. Προέδρου (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
1. Πολίτης Βασίλειος (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης  23. Μάκαρης Εμμανουήλ-Λεονάρδος 33. Νιάρχος Αναστάσιος   

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

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

6. Βγενής Χαράλαμπος 16. Καμβυσίδης Ιωάννης 26. Μπάκας Ιωάννης   ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

7. Βεργινάδη Μαρία 17. Καντζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 27. Μπασακίδης Νικόλαος 36. Σταματόπουλος Ευστάθιος  1. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ) 

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

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
37. Φάβας Γεώργιος 

 
 

9. Βουτσής Γεώργιος 19. Καρατζέας Παναγιώτης 29. Μπεχράκης Σταμάτης 38. Φαββατάς Δημήτριος   

10. Γεωργακίλας Κων/νος 20. Καρβέλης Γεώργιος 30. Μπουζιάνης Παύλος 39. 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 κα Πρόεδρος θέτει ενώπιον του Σώματος, 
προς ενημέρωσή του, την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου  με την οποία γνωστοποιείται ότι τίθεται σε δημοσιοποίηση 
ο φάκελος τροποποίησης της ΑΕΠΟ, αναβάθμιση και λειτουργία της 
υφιστάμενης  Γ.Μ. 150 kv ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ι.  

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

Μέσα σε 17 εργάσιμες ημέρες ο Δήμος Καλαμάτας και οι φορείς, πόσες 
πράξεις απευθείας ανάθεσης πιστεύετε ότι ανήρτησαν;  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Ο νόμος προβλέπει πως γίνονται οι απευθείας αναθέσεις. Δεν έχω αριθμό 
συγκεκριμένο να σας πω, αλλά βεβαίως είμαστε στη διάθεση να 
ακούσουμε τι θέλει να πει ο κ. Μάκαρης ή αν έχει κάτι να το καταγγείλει. 
Ακόμα και όταν λέμε ¨ανάθεση¨ έχει προκληθεί η διαδικασία ανάρτησης 
και έχουν συλλεγεί προσφορές, αν και δεν προβλέπεται.  

 

ΜΑΚΑΡΗΣ 

- Αναρτήθηκαν 61 πράξεις απευθείας ανάθεσης, δηλαδή, 4 απευθείας 
αναθέσεις ημερησίως. Γιατί επιλέγει η Δημοτική Αρχή τη συγκεκριμένη 
διαδικασία; Επίσης, θα θέλαμε από τη Δημοτική Αρχή ένα πλήρη 
κατάλογο όλων των απευθείας αναθέσεων από το 2014 έως σήμερα.  

- Το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης όπως επιλέγει να 
προχωρήσει ο Δήμος Καλαμάτας, υπάρχει ο κίνδυνος να μην ενταχθεί, 
επειδή δεν συμφωνεί με τους κανόνες της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  

- Στο κλειστό της παραλίας, έχει γίνει δωρεά ενός απινιδωτή, ο οποίος 
παραμένει μέσα στο ιατρείο, το οποίο είναι συνέχεια κλειστό και ανοίγει 
μόνο στους αγώνες. Δηλαδή, αν συμβεί ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια 
της προπόνησης, θα ψάχνουν τα κλειδιά για να βρουν τον απινιδωτή;  

- Την Κυριακή 3 Απριλίου στο REX γίνεται, με προσωπική πρωτοβουλία, η 
παρουσίαση της μελέτης της σιδηροδρομικής γραμμής Πάτρας – 
Καλαμάτας. Σας καλούμε να παραβρεθείτε σε αυτή την εκδήλωση για να 
βοηθήσουμε έτσι ώστε το σιδηροδρομικό δίκτυο να προσφέρει αυτά που 
πρέπει να προσφέρει στη Καλαμάτα και στη Πελοπόννησο γενικότερα.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Η οδηγία η οποία έχει δοθεί είναι η Δημοτική Αρχή να κάνει τις λιγότερες 
δυνατές αναθέσεις και στο κεντρικό Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα. Οι 
αναθέσεις είναι μία νόμιμη διαδικασία και είναι κάτι το οποίο προβλέπεται 
από το νόμο, δεν είναι κάτι το παράνομο. Αν ο κεντρικός Δήμος ή κάποιο 
Νομικό Πρόσωπο έχει κάνει κάποια ανάθεση παρανομώντας, ο πρώτος 
που θα ελέγξει την ανάθεση είναι ο Επίτροπος. Ουδέποτε έχει 
διαπιστωθεί ότι ο Δήμος έκανε ανάθεση παρά το νόμο σε καμία 
περίπτωση μέχρι τώρα.  
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- Ο Δήμος Καλαμάτας, χωρίς να έχει υποχρέωση από το νόμο, προσπαθεί 
και αγωνίζεται να καλύψει τα κενά του δημοσίου συστήματος υγείας. 
Επισκευάζουμε και εξοπλίζουμε τα αγροτικά ιατρεία  και αγωνιζόμαστε 
και  μέσα στη πόλη με όποιο τρόπο μπορούμε ώστε να υποστηρίξουμε 
τους συμπολίτες μας. Αγωνιζόμαστε πάντοτε στους αγώνες μας να 
έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό και να έχουμε και το ΕΚΑΒ και τον 
απινιδωτή όταν χρειαστεί. Δυστυχώς απαγορεύονται οι προσλήψεις. 
Έχουμε προβλέψει να υπάρξουν προσλήψεις. Βοηθήστε να 
πραγματοποιηθούν. 

- Για τη σιδηροδρομική γραμμή, η Δημοτική Αρχή δεν θα συμμετάσχει, 
διότι δεν συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις που έχουν το στοιχείο της 
προπαγάνδας. Υπάρχει μία έκθεση ιδεών η οποία προβλέπει Πάτρα – 
Καλαμάτα 2 ώρες και 50 λεπτά. Εμείς ποτέ δεν θα συναινέσουμε σε 
γραμμές όπου θα κινούνται με δύο αθίγγανους και ο λογαριασμός θα 
πηγαίνει στους πολίτες. Θέλουμε τρένα τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά 
και θα μπορούν να σταθούν. Θα κάνουμε όμως κουβέντα για τη 
στρατηγική του εγκαταλελειμμένου, Πάτρα – Καλαμάτα – Κόρινθος και 
θα μιλήσουμε σύντομα για τον προαστιακό εδώ επί της ουσίας με το 
Δήμο Μεσσήνης, με το Τ.Ε.Ι..  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 

- Η κοκορομαχία πριν μου θυμίζει λίγο την κοκορομαχία Τσίπρα - 
Μητσοτάκη στη Βουλή. Είναι ένα κακόγουστο θέατρο και καλό είναι να 
μην επαναληφθεί.  

- Για το τρένο, αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος, έχει μια δόση αλήθειας. Αν 
είναι κερδοφόρο με τους ιδιώτες θα αγοράσουνε, αν δεν είναι, θα το 
απαξιώσουνε και θα το πετάξουνε όπως τόσα χρόνια έχουνε παρατήσει 
και τον Ο.Σ.Ε. και τις εγκαταστάσεις κι όλα.  

 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 

- Γνωρίζετε εάν πρόκειται να φιλοξενήσουμε πρόσφυγες και στη Καλαμάτα 
και στη Μεσσηνία; Προσωπικά εγώ είμαι υπέρ της φιλοξενίας.  

- Παρακαλούμε να κάνετε τις απαραίτητες και τις δέουσες ενέργειες έτσι 
ώστε να απαλύνουμε τουλάχιστον το πόνο και να σταματήσει αυτή η 
μάστιγα των κλοπών η οποία ταλαιπωρεί περιοχές της Καλαμάτα και 
ιδιαίτερα τον Άρι και τη Μικρομάνη.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Δεν μου έχει διαμηνυθεί από πλευράς Κυβέρνησης οτιδήποτε για 
εγκατάσταση προσφύγων. Επειδή υπήρχε μία φήμη για το Στρατόπεδο 
έκανα κάποιες έρευνες, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Το Στρατόπεδο είναι 
αναγκαίο και για την οικονομική ζωή αλλά κυρίως γιατί είναι συνδεδεμένο 
με την ιστορία μας και με τον τόπο μας. Η Κυβέρνηση, ότι κι αν 
αποφασίσει, αν επιτέλους υπάρξει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, πρέπει 
να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές. Στα ζητήματα ανθρωπισμού πρέπει 
να είμαστε όλοι μαζί, όλος αυτός ο κόσμος πρέπει να τύχει της αναγκαίας 
υποστήριξης σε μία χώρα η οποία διαχρονικά ήταν φιλόξενη και είχε 
συγκεκριμένες αξίες και αυτές τις αξίες δεν θα τις χάσουμε τώρα, παρά 
την οικονομική κρίση, παρά τα προβλήματα.  

- Δυστυχώς, οι ανάγκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για αστυνομικό 
προσωπικό, σε συνδυασμό με την έλλειψή του, δεν επιτρέπουν να έχει η 
Αστυνομική Διεύθυνση το προσωπικό το οποίο απαιτείται. Κάποιες 
χιλιάδες αστυνομικοί και δεν είναι λαϊκίστικο, απασχολούνται σε 
Βουλευτές, σε δημοσιογράφους, σε διάφορα πρόσωπα, χωρίς να 
διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Πρέπει να υπάρξει αποδέσμευση των 
χιλιάδων αστυνομικών οι οποίοι να στελεχώσουν την ύπαιθρο και να 
βοηθήσουν προς αυτή την κατάσταση. Αν δεν υπάρχει αστυνομικός να 
βγει στα χωριά και να επιβάλει με τη παρουσία του μία κατάσταση 
δικαίου θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά.  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Δώστε μία απάντηση όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις. Υπάρχουν 
όμως αρχές που έχουν αναπτύξει έναν άλλο τρόπο διαχείρισης αυτού 
του θέματος και γι’ αυτό γίνεται και η ερώτησή μας. Προτίθεται ο Δήμος 
να κάνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή σε 
κατάλογο – μητρώο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών σε 
αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης του Δήμου και από εκεί ο Δήμος να 
επιλέγει;  

- Διαβάσαμε στον τύπο και γνωρίζουμε κι εμείς και εσείς ότι υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα με την ποιότητα των υδάτων το τελευταίο διάστημα, 
το οποίο προέρχεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό από τις απορρίψεις που 
γίνονται από τα βυτία. Θα μπορούσε ο Δήμος να δώσει κίνητρα στους 
δημότες ώστε αντί να πηγαίνουν να ρίχνουν με τα βυτία ανεξέλεγκτα τα 
λύματα στα ποτάμια ή σε χώρους που δεν ελέγχονται, να να πηγαίνουνε 
στο βιολογικό της πόλης μας;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Για τις προμήθειες ο Δήμος Καλαμάτας κάνει διαγωνισμό και 
προμηθευόμαστε με διαγωνισμό όλα τα υλικά. Δεν χρειαζόμαστε κανένα 
μητρώο προμηθευτών.  

- Το θέμα με τα νερά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πράγματι παρατηρείται 
ιδιαίτερα στα κανάλια στη περιοχή Ασπροχώματος να ρίχνονται από 
βυτιοφόρα ρυπογόνες ουσίες, κάποιες από τις οποίες δεν τις σηκώνει ο 
βιολογικός καθαρισμός και για αυτό πέφτουν εκεί. Εμείς από τη δική μας 
τη πλευρά θα κάνουμε κάθε προσπάθεια, θα βάλουμε και ωράριο ώστε 
να ξέρουν όλοι πότε κινούνται τα βυτιοφόρα, έχει ξεκινήσει και ο 
Πρόεδρος μία σχετική διαδικασία και έχουμε ενημερώσει και την 
Αστυνομία και τον Εισαγγελέα. Πρέπει να προσπαθήσουν όλες οι 
κρατικές αρχές και οι συνάδελφοι Δήμαρχοι επιτέλους να δέχονται τα 
λύματα της περιοχής τους. Δεν μπορεί να έρχεται εδώ πέρα βυτιοφόρο 
από τη Γιάλοβα ή το Μελιγαλά, όταν σχεδόν έχουν γίνει δύο βιολογικοί 
καθαρισμοί.  

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

- Η επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης 
δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους, οι οποίοι αναγκάζονται να 
παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους πολλά μέτρα μακριά από το σπίτι τους ή 
να πληρώνουν αρκετά χρήματα για την ελεγχόμενη στάθμευση. Σε 
άλλους Δήμους υπάρχει η κάρτα του δημότη, για τους μόνιμους 
κατοίκους, ώστε να μπορούν να παρκάρουν δωρεάν.  

- Έχω κάνει αιτήσεις με τις οποίες ζητάμε στοιχεία για τα εντάλματα που 
έχουν πληρωθεί χωρίς τη συναίνεση της υπηρεσίας και για τις αναθέσεις. 
Έχω ζητήσει κατ’ επανάληψη από τον Πρόεδρο της Οικονομικής 
Επιτροπής να μου δώσει στοιχεία και δεν λαμβάνουμε τίποτα.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Γύρω από την πλατεία αναπτύσσονται πάνω από πεντακόσια 
επαγγέλματα. Στο κέντρο έρχεται όλη η Μεσσηνία και ένα κομμάτι της 
Αρκαδίας μέχρι τη Μεγαλόπολη συχνά πυκνά. Θα υποστηρίξουμε τους 
επαγγελματίες της πλατείας και μπορούμε να τους υποστηρίξουμε μόνο 
με την ελεγχόμενη στάθμευση. 0,50 € η ώρα και ελεύθερα το μεσημέρι 
και το βράδυ. Ο δημότης μπορεί δωρεάν να το αφήσει το βράδυ και το 
μεσημέρι στο κέντρο, όμως, τις ώρες εργασίας, που πρέπει να 
δουλέψουν τα πάνω από 600 επαγγέλματα γύρω από τη Πλατεία, πρέπει 
να αφήσει το χώρο για να βγάλει ο άλλος μεροκάματο.  
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- Κι εγώ ζήτησα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. κάποια στοιχεία και μου είπαν κι αυτοί 
αυτό το οποίο είναι λογικότατο, ότι όλες οι οικονομικές δραστηριότητες  
αναρτούνται στη Διαύγεια. Αν υπάρχει στο Δήμο κάποια δαπάνη χωρίς 
ανάρτηση, που δεν το εντόπισαν οι ορκωτοί λογιστές, δεν το εντόπισε 
το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν το εντόπισε ο Επίτροπος και το έχετε 
εντοπίσει εσείς, παρακαλώ πάρα πολύ να το δούμε, αλλά να μην μιλάμε 
γενικά. Εν πάσει περιπτώσει, εγώ έχω δώσει οδηγίες στην υπηρεσία να 
τα βρει τα στοιχεία σιγά – σιγά και να σας τα δώσει. 

- Το εντέλλεστε του Δημάρχου είναι μία βαρεία ενέργεια που τον θέτει 
ενώπιον των αρχών, όμως αν δεν διακυβεύονται ύψιστα συμφέροντα της 
πόλης ή από γραφειοκρατία ξεχάσανε κάποιου να του περάσουνε κάποιο 
τιμολόγιο, ζητείται η άποψη πάντα της Νομικής Υπηρεσίας και 
προχωρούμε τη σχετική διαδικασία. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να 
παρουσιαστεί κάτι, σε ένα τεράστιο Οργανισμό που διαχειρίζεται πάνω 
από 100.000.000,00 € το χρόνο, δεν λέω ότι δεν μπορεί να υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, αλλά αν υπάρχει, υπάρχει καλή διάθεση να το δούμε 
να συνεννοηθούμε και να δώσουμε λύση.  

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Μετά από δειγματοληπτική έρευνα, σε μία από τις τάφρους της δυτικής 
περιοχής βρέθηκαν τα ύδατα μολυσμένα. Ήδη η περιοχή της δυτικής 
παραλίας είναι υποβαθμισμένη και εκφράζεται η αγωνία του κόσμου αν 
μπορούν να κάνουν μπάνιο στην περιοχή τους ή θα αναγκάζονται να 
πάνε στην ανατολική παραλία. Η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να προβεί σε 
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αλλάξει αυτή η απαράδεκτη 
κατάσταση.  

- Επειδή έχουμε έλλειμμα αθλητικών χώρων, σε πολλά σχολεία της πόλης 
μας, υπάρχουν προϋποθέσεις, ώστε τα γήπεδα, ιδιαίτερα μπάσκετ και 
βόλεϊ, να αναδιαμορφωθούν προκειμένου να αποδοθούν σε χρήση.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

- Η Καλαμάτα έχει πεντακάθαρα νερά. Εννοώ η θάλασσα και το λέω 
κατηγορηματικά και μετά λόγου γνώσεως και με απόλυτη εντιμότητα. Για 
τέτοια ζητήματα, μόνο όταν έχουμε στοιχεία να μιλάμε, γιατί 
καταλαβαίνετε ότι διακυβεύονται ζητήματα τα οποία είναι εξόχως 
ευαίσθητα. Προφανώς με τα ρέματα υπάρχει ζήτημα και προφανέστατα 
πάρα πολλοί συνδημότες μας δεν έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Παρά ταύτα το μέτωπο της πόλης είναι ολοκάθαρο και αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχιστεί η προσπάθεια από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  
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- Εμείς από πέρυσι το καλοκαίρι ανοίξαμε τα σχολεία. Δυστυχώς όταν τα 
ανοίγει ο Δήμος τα σχολεία, πρέπει να έχει και επιβλέποντα στο χώρο 
του σχολείου. Αν βοηθήσει λίγο ή ο Σύλλογος Γονέων ή η Εκπαιδευτική 
Κοινότητα, να τα ανοίξουμε, διότι ο Δήμος δεν έχει προσωπικό. Αν θέλεις 
να αναλάβεις αυτή τη προσπάθεια και να μας κάνεις συγκεκριμένες 
προτάσεις να ανοίξουμε τα προαύλια.  

 

ΑΛΟΥΠΗΣ 

- Γίνονται κατάφορες παραβιάσεις νομιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών 
και επιμετρήσεων στο έργο κατασκευή αποχετευτικών έργων ομβρίων 
τμήματος οδού Καλαμάτας από Νοσοκομείο ως Ασπρόχωμα. Καταθέτω 
στο Προεδρείο μια αίτηση που έχω υποβάλει από  18/1/2016 στη 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με σοβαρά θέματα, για τα οποία δεν 
περιμένω φυσικά απάντηση από τη Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή, όμως 
ζητώ σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο παρουσία υπηρεσιακού παράγοντα 
να γίνει ενημέρωση σχετικά με όλα αυτά που καταγγέλλονται, με όλα 
αυτά που φαίνονται πλέον, στο συγκεκριμένο έργο και ενημέρωση και 
συνολικά, αν το σύνολο των έργων ασφαλτόστρωσης που γίνονται στο 
Δήμο Καλαμάτας γίνονται με τα ίδια δεδομένα.  

- Η Δημοτική Αρχή δεσμεύτηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 
τα έγγραφα που έχω ζητήσει για τη Μαραθόλακα θα μου δοθούν. 
Διευκρινίζω ότι τα έγγραφα τα οποία ζητώ είναι απαιτητά έγγραφα για τη 
πληρωμή της κάθε δόσης του εργολάβου και επίσης δηλώνω ότι θα το 
φτάσουμε μέχρι το τέλος, ως προς τη νομιμότητα και του έργου και τη 
νομιμότητα των όποιων καταβολών έχουνε γίνει μέχρι τώρα.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Η Δημοτική Αρχή δεν απειλείται. Όποιος έχει οτιδήποτε, να κινήσει τη 
σχετική διαδικασία. Για εμάς το συμφέρον της πόλης και το συμφέρον των 
δημοτών προηγείται και δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να 
συμβάλλουμε με λάσπη στον ανεμιστήρα ή να λειτουργήσουμε κατά τρόπο 
που να μην ευνοεί την ηρεμία.  

 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Για την Μικρομάνη, επειδή παρακολουθώ το θέμα από κοντά, δεν έχουν 
υπογραφεί ακόμα από τη Περιφέρεια οι σχετικές αποφάσεις για την 
κίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων της Περιφέρειας ώστε να εποπτεύσουν 
εκεί το χώρο όπως είχανε κάνει πέρυσι με μεγάλη επιτυχία.  
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- Διαπιστώσαμε ότι κατά τη διαλογή των σύμμικτων απορριμμάτων 
προκύπτει μεγάλος όγκος ανακυκλώσιμου υλικού. Αυτό σημαίνει ότι οι 
πολίτες δεν έχουν ευαισθητοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε ώστε να 
λειτουργεί πιο αποδοτικά ο μπλε κάδος και επίσης σημαίνει ότι δεν 
είμαστε πρωταθλητές στην ανακύκλωση. Κατά την άποψή μας χρειάζεται 
μια επανεκκίνηση στο ζήτημα αυτό μέσα από ενημέρωση ή παροχή 
κινήτρου στους δημότες. Τι προτίθεται να πράξει η Δημοτική Αρχή στο 
περιθώριο βέβαια της συζήτησης που γίνεται για την επίλυση του όλου 
προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων;  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Εύχομαι και ελπίζω εντός των ημερών να κλείσει το θέμα της στρατηγικής 
της Κυβέρνησης για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Εδώ και 15 χρόνια 
γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από το Δήμο ο οποίος πράγματι είναι 
πρωταθλητής στα ζητήματα ανακύκλωσης πανελλήνια. Η προσπάθεια, που 
ξεκινάει από τα νηπιαγωγεία και από τα δημοτικά, θα συνεχιστεί. Ελπίζω 
στα πλαίσια της στρατηγικής της Κυβέρνησης που θα ξεδιπλωθεί στις 
προσεχείς ημέρες, να έχουμε μία κατεύθυνση προς αυτό το τομέα. Δεν 
είναι δουλειά ενός Δήμου, πρέπει να υπάρξει μια εθνική εκστρατεία για την 
ανακύκλωση, από τα κεντρικά τηλεοπτικά μέσα, συντονισμένη ώστε όλη η 
Ελλάδα να πάει μπροστά σε αυτό το τομέα.  

  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Η βράβευση στον τομέα της ανακύκλωσης δεν γίνεται από την ανάκτηση 
των ανακυκλώσιμων υλικών από τον σύμμικτο κάδο, αλλά από τον μπλε 
κάδο. Εμείς βραβευτήκαμε ως πρωταθλητές στο τομέα της ανακύκλωσης 
για τις επιδόσεις μας στη διαχείριση του μπλε κάδου. Δεν χάνουμε ευκαιρία 
να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται, αλλά και τη μεγάλη 
γιορτή ανακύκλωσης που υλοποιούμε κάθε τόσο και βέβαια στηριζόμενοι 
πάντα στα σχολεία, δηλαδή στους μικρούς συμμάχους μας, τα παιδιά.  

 
 
Στη συνέχεια το Σώμα αποδέχεται να συζητηθεί το παρακάτω εκτός 
ημερήσιας διάταξης θέμα, καθώς και το θέμα με τίτλο «Σχεδιασμός και 
εκτύπωσης ενημερωτικού φυλλαδίου για τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου 
Φλώρου και Πηδήματος της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών του Δήμου 
Καλαμάτας» επί του οποίου η απόφαση θα ληφθεί αύριο Παρασκευή 
1/4/2016 σε συνεχιζόμενη της σημερινής συνεδρίαση. 
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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

152  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 26/2016 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου 
Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, οικον. έτους 2016, της επιχείρησης.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
υπ’ αριθμ. 26/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   

153 1.  Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Ασπροχώματος Δήμου 
Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ, καθώς 
και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 
και ΚΑΤΑ  οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ {εκτός του κ. ΑΛΟΥΠΗ}, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται να 
ακολουθηθεί το πλαίσιο εφαρμογής του ΠΔ/20-8-1985, ως προς τις 
εισφορές σε γη, για την ολοκλήρωση της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής 
Ασπροχώματος, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ 
αριθ. 21/2016 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Αντιδημάρχου 
κ. Καραγιάννη Ανδρέα. 

   Στο σημείο αυτό, λόγω του προχωρημένου της ώρας, το Σώμα αποδέχεται 
τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπ’ αριθμ. 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 & 21 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, για δε τα 
υπόλοιπα θα επανέλθει σε συνεχιζόμενη της παρούσας συνεδρίαση, αύριο 
Παρασκευή 1/4/2016. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

154 2.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
του έργου «Διαπλάτυνση οδού Άρις – Άγιος Νικόλαος». 

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

155 3.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και 
ασφάλεια 2015».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο Αναπληρωτής της Προέδρου του 
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι 
της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ  οι 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται ο 1ος Α.Π.Ε., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η παράταση 
προθεσμίας μέχρι 09/07/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

156 4.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου 
πρώην Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για 
τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο Αναπληρωτής της Προέδρου του 
Συμβουλίου της Δημοτικής  Κοινότητας  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  ΛΕΥΚΟ οι 
σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ΚΑΤΑ  οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 
15/05/2016, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

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

Το θέμα αυτό θα συζητηθεί αύριο Παρασκευή 1/4/2016 σε συνεχιζόμενη 
της σημερινής συνεδρίαση. 

157 6.  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών έργων 
που είναι ενταγμένα στα προγράμματα «LEADER»  & 
«Αγροτική ανάπτυξης της Ελλάδος 2007-2013».   

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¨) εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας μέχρι 31/07/2016, των 
έργων «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Αγίου Φλώρου», «Ανάπλαση 
κεντρικών τμημάτων οικισμών Τοπικού Διαμερίσματος Αμφείας, Δήμου 
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Καλαμάτας», «Αναβάθμιση Ιπποδρομίου Πλατέος», «Μετατροπή κτιρίου 
πρώην Α. Σ. Άριος σε Εκθετήριο» & «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων 
στον αποστραγγιστικό χάνδακα ¨Ρίνα¨», σύμφωνα με την εισήγηση της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

 

Τα θέματα αυτό θα συζητηθούν αύριο Παρασκευή 1/4/2016 σε 
συνεχιζόμενη της σημερινής συνεδρίαση. 

- 8.  Προγραμματισμός προσλήψεων εποχικού προσωπικού, 
έτους 2016, στο Δήμο Καλαμάτας. 

158 9.  Απόσυρση – Καταστροφή Πεπαλαιωμένου 
Μηχανογραφικού Εξοπλισμού.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απόσυρση – καταστροφή πεπαλαιωμένου 
μηχανογραφικού εξοπλισμού, όπως αυτό καταγράφεται από την ορισθείσα 
για το σκοπό αυτό επιτροπή. 

159 10.  Ορισμός εκπροσώπου πρωτοβάθμιας επιτροπής 
αμπελοοινικών θεμάτων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Φάβας Γεώργιος και αναπληρωτής του ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Φαββατάς Δημήτριος.  

160 11.  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 
18/3/2016 στην Τρίπολη (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και β) στις 30/3/2016 στην Αθήνα 
(ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΟΥΡ.). 

Δ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- 12.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Συμφωνίας Συνεργασίας 
μεταξύ του  Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ») και του Δήμου Καλαμάτας, για 
τη λειτουργία παραρτήματος του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στο 
Δήμο της Καλαμάτας.  

Το θέμα αυτό θα συζητηθεί αύριο Παρασκευή 1/4/2016 σε συνεχιζόμενη 
της σημερινής συνεδρίαση. 
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161 13.  Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγικών λαϊκών 
αγορών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 
αγορών στον Φωτεινάκη Περικλή, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

162 14.  Διοργάνωση εκδήλωσης για την απονομή ετήσιου 
πανελλήνιου Βραβείου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΑΣ»,  για το 
βιβλίο δοκιμίων ελεύθερου στοχασμού.  

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, η διοργάνωση της εκδήλωσης για την απονομή 
του βραβείου και η διάθεση πιστώσεων, 3.000,00 €, που θα αποδοθεί ως 
χρηματικό έπαθλο του βραβείου και  400,00 € για την κάλυψη των εξόδων 
της εκδήλωσης, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικών 
Θεμάτων της Διεύθυνσης Παιδείας. 

163 15.  Εκδήλωση απονομής  Βραβείου Ποίησης «ΜΑΡΙΑ 
ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ».    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, η διοργάνωση της εκδήλωσης και η διάθεση 
πίστωσης 2.000,00 €, που θα αποδοθεί ως χρηματικό έπαθλο του 
βραβείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Παιδείας. 

- 16.  Τροποποίηση κανονισμού εφαρμογής ελεγχόμενης 
στάθμευσης ως προς την προμήθεια των καταστημάτων για 
την πώληση καρτών στάθμευσης.  

Το θέμα αυτό θα συζητηθεί αύριο Παρασκευή 1/4/2016 σε συνεχιζόμενη 
της σημερινής συνεδρίαση. 

164 17.  Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού, 
οικον. έτους 2016, Δήμου Καλαμάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΚΑΤΑ οι 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. 104/2016 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Λογιστηρίου 
της Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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165 18.  Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται τα πρακτικά της υπ’ αριθμ. 1/9-3-2016 
συνεδρίασης της φορολογικής επιτροπής.   

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

167 20.  Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηματικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

168 21.  Διαγραφή υποχρεώσεων – παραστατικών από το 
πρόγραμμα Genesis, ετών 2015 και προγενεστέρων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

- 22.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  Το θέμα αυτό θα συζητηθεί αύριο Παρασκευή 1/4/2016 σε συνεχιζόμενη 
της σημερινής συνεδρίαση. 

   Στο σημείο αυτό διακόπτεται η συνεδρίαση και θα συνεχισθεί αύριο 
Παρασκευή 1/4/2016 και ώρα 14.00, χωρίς την έκδοση νέας πρόσκλησης, 
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των υπ’ αριθμ. 5, 7, 8, 12, 16 & 22 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Καλαμάτα  5 Απριλίου 2016  

 

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
 

 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος Μαρία Η. Οικονομάκου 
 


