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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 12ης/2014 

Πέµπτη 31 Ιουλίου 2014,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 7. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 15. Μανδηλάρης Ιωάννης 22. Μπουζιάνης Παύλος 29. Νταγιόπουλος Γεώργιος ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 8. ∆ιασάκος Νικόλαος 16. Μαρινάκης Σαράντος 23. Μπούρας Ιωάννης 30. Ντίντα Παναγιώτα 1. Ζαγαρέλος Ηλίας  (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 17. Μιχαλόπουλος Κων/νος 24. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 31. Οικονοµάκου Μαρία 2. Κοροµηλάς Παναγιώτης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 

 10. Καµβυσίδης Ιωάννης 18. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 25. Μπρεδήµας Θεόδωρος  3. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 

4. Ανδρεάκος Κων/νος 11. Καραγιάννης Ανδρέας 19. Μπάκας Ιωάννης 26. Μωραγιάννης Κων/νος 32. Ριζάς Χρήστος 
4. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία (ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 12. Καρβέλης Γεώργιος 20. Μπασακίδης Νικόλαος   5. Φαββατάς Γεώργιος (ΑΜΦΕΙΑΣ) 

 13. Κελλαράκος Ευστράτιος 21. Μπεχράκης Σταµάτης 27. Νιάρχος Αναστάσιος 33. Φωτέας Νικόλαος 6. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 

6. Γκραίκης Παύλος 14. Κουδούνης Αργύριος  28. Νινιός ∆ηµήτριος 34. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
 

 ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.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 τη δηµοτική παράταξη ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ κατατίθενται σχέδια δύο ψηφισµάτων, ένα που  
αφορά τη συµπλήρωση 40 ετών από την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας 
στην Ελλάδα και άλλο κατά των βοµβαρδισµών της λωρίδας της Γάζας.  

 

Ακολούθως από Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και ερωτήµατα 
και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Τι θα γίνει µε το µεγάλο θέµα, που απασχολεί τους κατοίκους, σχετικά µε τα 
αυξηµένα δηµοτικά τέλη, τα οποία ενώ ευρίσκοντο παγωµένα, ξαφνικά και 
µετά τις εκλογές, στείλατε σε όλους τους κατοίκους, τεράστια ποσά για να 
πληρώσουν; Σκέπτεστε να παγώσετε αυτό το θέµα και να σταµατήσει η 
είσπραξη αυτών των υπέρογκων ποσών;  

12 
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ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 

Ο χώρος µεταξύ των αθλητικών εγκαταστάσεων Κορδία και πάρκου 
κυκλοφοριακής αγωγής είναι σε άγρια κατάσταση, µε θάµνους, καλαµιές κλπ 
και έχει γίνει άντρο κάθε παράνοµης δραστηριότητας. Με ελάχιστα χρήµατα, 
εάν καθαριστεί ο χώρος, προσφέρεται για αναψυχή, για περίπατο και µπορεί 
να αναβαθµιστεί η περιοχή. Τι σκοπεύετε να κάνετε; 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Είναι φανερό ότι έχει κολλήσει ξανά η διαδικασία σχετικά µε τα σχέδια 
πόλης, της Βέργας, της Μ. Μαντίνειας, του Ασπροχώµατος κλπ. Πώς 
είναι δυνατόν να καταγράφουµε την κατάσταση αυτή χωρίς να 
κινητοποιούµε το µέγιστο των δυνάµεών µας, ώστε να απαιτήσουµε µε 
δυναµικό τρόπο, ακόµα και µε κινητοποιήσεις, από το αρµόδιο Υπουργείο 
να προχωρήσει αυτή την υπόθεση;  

- Είδαµε στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την κίνηση των 
συµπολιτών µας και πραγµατικά είχε µία ευτυχή κατάληξη, αλλά όµως 
υπάρχει και δεύτερο θαλάσσιο πάρκο, ανατολικά, το οποίο απ’ ότι 
φαίνεται και στις εφηµερίδες δεν έχει νόµιµες προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία του. ∆εχόµαστε να υπάρχει µια τόσο σοβαρή αλλοίωση της 
εικόνας της παραλίας της Καλαµάτας και να προσβάλλουµε µε αυτόν τον 
τρόπο ένα τέτοιο αγαθό για την πόλη;  

 

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 

Σχετικά µε την αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 1) η 
Περιφέρεια ζήτησε ενοίκιο; 2) πόσο θα κοστίσει η µετατροπή της νέας 
αίθουσας συνεδριάσεων; και 3) εάν οι Υπηρεσίες του ∆ήµου 
µεταστεγαστούν στο παλιό Νοσοκοµείο, το ισόγειο θα µετατραπεί σε ένα 
χώρο συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και σε έναν χώρο 
εκδηλώσεων, στο κέντρο της πόλης της Καλαµάτας;  

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Μετά την πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε από τη Βουλή των 
Ελλήνων σχετικά µε την καύση των νεκρών, πιστεύω ότι είναι η ώρα, η 
στιγµή, κατά την οποία µε νηφαλιότητα, µε διάλογο και χωρίς λαϊκισµούς 
και υποκρισία, να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα της καύσης των νεκρών και 
στο ∆ήµο µας. 
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ΜΠΟΥΡΑΣ 

- Σε οικόπεδο που έχει αγοραστεί στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών, έγινε 
διαµόρφωση του χώρου, έγιναν κάποιες φυτέψεις, χωρίς καµία µελέτη, 
χωρίς κάποιες αποφάσεις και σήµερα ξαφνικά, βλέπουµε ότι έχουν βάλει 
κάποια κολωνάκια και απαγορεύουν τα αυτοκίνητα να µπουν µέσα. 
Υπάρχει κάποια απόφαση του ∆ήµου, του Τοπικού Συµβουλίου;  

-  Υπάρχει θέληση να συντηρηθεί δρόµος στην Τοπική Κοινότητα 
Σταµατινού, για τον οποίο σας έχουµε ενοχλήσει  επανειληµµένα κι εγώ 
καθώς και οι κ.κ. Παναγιώτης και  ∆ηµήτρης Ηλιόπουλος οι οποίοι έχουν 
µια στάνη στην περιοχή;  

 

ΝΤΙΝΤΑ 

Προφανώς από λάθος δηµοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο ότι το σύνολο των 
τεσσάρων οικοδοµικών µελετών, Ασπροχώµατος, Κηπούπολης, Βέργας και 
Μαντίνειας, βρίσκεται στο Υπουργείο. Όπως γνωρίζετε, για τις δύο πρώτες 
µελέτες, οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και δεν µιλούµε για κάποια 
εµπλοκή του Υπουργείου. Η εµπλοκή του Υπουργείου αφορά τις άλλες δύο 
πολεοδοµικές µελέτες, Βέργας και Μαντίνειας. Το Υπουργείο είναι πλήρως 
υποστελεχωµένο και  παράλληλα υπήρχε ένα πρόβληµα και µε το ∆ιευθυντή 
της Υπηρεσίας. Έχουν γίνει επανειληµµένες επαφές του ∆ηµάρχου και 
θεωρώ ότι πολύ σύντοµα η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί. Επίσης, πολύ 
σηµαντική ενέργεια ήταν η λύση της σύµβασης µε τους παλιούς µελετητές 
του Υπουργείου, και για τη µελέτη της Μαντίνειας και για τη µελέτη της 
Βέργας, πράγµα το οποίο µας λύνει τα χέρια, όταν η Πολεοδοµική Μελέτη 
πάρει ΦΕΚ, ο ∆ήµος Καλαµάτας, µε ιδίους πόρους να δηµοπρατήσει τις 
πράξεις εφαρµογής όπως έκανε και στο Ασπρόχωµα.  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Κύριε Βασιλόπουλε να πάτε να φτιάξετε την παιδική χαρά στην Αρτεµισία 
και να την ενισχύσετε µε όργανα και να την περιφράξετε. 

- Γι’ αυτά τα οποία είπε ο κ. Μπρεδήµας, προφανώς ξέρετε ότι έχουν 
καταργηθεί ουσιαστικά οι προσαυξήσεις. Εγώ εύχοµαι να πετύχει η 
προσφυγή των κατοίκων, να πάνε στα ∆ικαστήρια και να κερδίσουν. Η 
∆ηµοτική Αρχή έκανε ότι ήταν δυνατόν. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πήρε 
οµόφωνες αποφάσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν, όπως απορρίφθηκε και η  
προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152. Εν πάση περιπτώσει, στην 
περίπτωση που έχει υπάρξει στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη προσφυγή, ο 
∆ήµος Καλαµάτας δεν θα είναι απέναντι. Θα πάρει τις αποφάσεις οι οποίες 
συνηγορούν µε τα συγκεκριµένα αιτήµατα. 
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- Ο χώρος, για τον οποίο  µίλησε  ο κ. Μιχαλόπουλος,  είναι  ιδιοκτησίας  
του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Έχουµε ζητήσει  επανειληµµένως  να µπορέσει 
να παρέµβει ο ∆ήµος σ’ αυτή την κρατική έκταση για να καθαρίσει το 
χώρο. Είµαστε σε µια δύσκολη εποχή µε το ΤΑΥΠΕ∆, τα ξέρετε όλα αυτά, 
αλλά να µην τα αναλύουµε.  Να δούµε  µήπως  µπορεί να διατεθεί  ένα  
µηχάνηµα  για τον  καθαρισµό του χώρου,  διότι πράγµατι προσβάλει και 
την εικόνα της περιοχής. Κάποιος που  περνάει από κει πέρα, δεν ξέρει 
τίνος είναι ο συγκεκριµένος χώρος και τα βάζει µε µας.  

- Με τα σχέδια πόλης έχουµε φτάσει σε αδιέξοδο γιατί έχουµε, λέει,  
γραφειοκρατία. Και τι είναι αυτή η γραφειοκρατία;  Είναι συµφέροντα, 
είναι συγκεκριµένες  οµάδες, οι οποίες κερδίζουν από την καθυστέρηση 
της έγκρισης των  σχεδίων  πόλης.  Η  απλοποίηση των  διαδικασιών, 
όπως καταλαβαίνετε, θίγει συµφέροντα συγκεκριµένα, τα οποία 
αποζούσαν και αποζούν απ’ αυτές τις καθυστερήσεις. Ευτυχώς τελειώσαµε 
µε το Ασπρόχωµα, τελειώσαµε µε την Κηπούπολη και µε κάποια άλλα 
ήσσονος σηµασίας ζητήµατα µέσα στην πόλη της Καλαµάτας και πιστεύω 
ότι µέσα στο χρόνο να έχει κλείσει η ιστορία µε τη Βέργα και τη Μ. 
Μαντίνεια. 

- Για τη θάλασσα και την αδειδότηση µέσα στη θάλασσα, αρµόδιος είναι ο 
Λιµενάρχης και το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας. Όπου είµαστε αρµόδιοι 
από το θεσµικό πλαίσιο, να αναλάβουµε τις ευθύνες και να λύσουµε τα 
προβλήµατα, αλλά απέναντι στις Κρατικές Αρχές έχουµε ζήτηµα. 

-  Γι’ αυτό το χώρο εδώ υπάρχει µια διένεξη,  αν ανήκει στο Κράτος ή στην 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Εµείς, κατέχουµε αυτή τη στιγµή περίπου το 
µισό χώρο στο ∆ιοικητήριο, µε τις Υπηρεσίες τις οποίες ήρθαν στο ∆ήµο 
Καλαµάτας και είναι Νοµαρχιακές Υπηρεσίες. Υπάρχουν µια σειρά 
εγγράφων από πλευράς Περιφέρειας που ζητάει κάποια χρήµατα. Θα 
βρούµε κάποια άκρη γιατί θέλω να χωρίσουµε ως φίλοι σε δύο - τρεις  
µήνες.  

- Είναι λίγο πρόωρο να συζητήσουµε το θέµα της καύσης των νεκρών. 
Θεωρώ ότι ο νέος νόµος θα λύσει κάποια ζητήµατα διότι δίνει τη 
δυνατότητα να γίνουν χώροι καύσης εκτός Κοιµητηρίων και δίνει 
δυνατότητα και σε ιδιώτες υπό προϋποθέσεις, να προχωρήσουν τις 
σχετικές διαδικασίες. Είναι ένα θέµα, είναι ένα ζήτηµα υπαρκτό, το οποίο 
µε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο θα αντιµετωπιστεί και αυτό είναι βέβαιο 
ότι θα αντιµετωπιστεί, αλλά δε νοµίζω ότι είµαστε ώριµοι σε αυτή τη 
φάση να µπούµε σ’ αυτήν την κουβέντα.  

- Το Μαγκλαρέικο θα µπει στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2015, µε το ποσό το 
οποίο είναι αναγκαίο για την αποκατάσταση, µάλλον µε µια λύση 
συµβιβαστική, παρκινγκ και πάρκο.  
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- Να έχουµε µια επικοινωνία αύριο σε παρακαλώ πολύ, δεν ξέρω αν έχετε 
έρθει σε επικοινωνία, τι χρειάζεται ο άνθρωπος, να βοηθήσουµε για να 
πηγαίνει στο µαντρί του. Λίγοι έµειναν που παράγουν, πιο σηµαντικό είναι 
αυτό από το να φτιάξουµε κάτι σε έναν αστικό χώρο.   

 

Στη συνέχεια το Σώµα αποδέχθηκε: 

1) Το υπ’ αριθµ. 14 θέµα της ηµερήσιας διάταξης να προταθεί της σειράς 
του. 

2) Τη συζήτηση του παρακάτω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος. 

 

334 14. Ανάκληση της υπ΄ αριθµ. 435/2013 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά στην 
δωρεάν παραχώρηση χρήσης  της αποθήκης (υπογείου) 
επιφανείας 60 τ.µ, του Κοινοτικού Καταστήµατος Αγίου 
Φλώρου, στη Μεσσηνιακή Ένωση Αγιοφλωριτών «Ο 
ΠΑΜΙΣΟΣ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (21 ΥΠΕΡ – 10 ΚΑΤΑ – 1 ΛΕΥΚΟ) ανακαλείται η 
απόφαση, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου κ. 
Χαντζή Βασιλείου και του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μπούχαλη 
∆ηµητρίου. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

335  ∆ιοργάνωση τοπικού παζαριού αγροτικών προϊόντων στην 
Τοπική Κοινότητα Αρτεµισίας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, η διοργάνωση του παζαριού και η διάθεση 
πίστωσης για την κάλυψη εξόδων της διοργάνωσης, καθώς και η απόδοση 
τιµής στην Πρόεδρο του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεµισίας κα 
Βασιλάκη Γεωργία.    

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

336 1.  Τροποποιήσεις εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου 
Καλαµάτας και Ασπροχώµατος που απαιτούνται για την 
κατασκευή της περιµετρικής οδού στα α) Ο.Τ. 1315, 1322, 
1323 & 1324 (Ανατολική Συνοικία), β) Ο.Τ. 1190 (Βόρεια 
Συνοικία) και γ) Ο.Τ. 1296 & 1315 (Ανατολική Συνοικία). 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι τροποποιήσεις, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 43/2014 απόφασή της, σύµφωνα µε την 
πρόταση του Τµήµατος Πολεοδοµικών – Τοπογραφικών Εφαρµογών & 
Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 
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337 2.  Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας για άρση 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ.  1150 & 1156.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ  οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και  
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) εγκρίνεται η τροποποίηση, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 44/2014 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Πολεοδοµικών – Τοπογραφικών 
Εφαρµογών & Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

338 3.  ∆ηµιουργία παιδικής χαράς στην πλατεία Φραγκόλιµνας.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  
ο κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η δηµιουργία παιδικής χαράς στην 
πλατεία Φραγκόλιµνας, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε 
την υπ’ αριθµ. 46/2014 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του 
Τµήµατος Γεωτεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

339 4.  Έγκριση µελέτης του έργου «Κατασκευή πεζοδροµίων, 
ρειθροκρασπέδων κ.λπ. έτους 2014».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  
ο κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, καθώς και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων ΑΜΦΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΑΝΗΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ  οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µελέτη του έργου, προϋπολογισµού 80.000,00 
€, µε ΦΠΑ, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 
42/2014 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

340 5.  Έγκριση  1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για διαµόρφωση 
κοινόχρηστου χώρου (Μαγκλαρέικο)».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ο 
Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΡΦΑΡΩΝ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

341 6.  Έγκριση  3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 3ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση οδικού άξονα Φαρών 
στην Καλαµάτα». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται, ο 3ος 
ΑΠΕ και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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342 7.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών, 
1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή περίφραξης γηπέδου 
στα Παλιάµπελα». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται, ο 1ος 
ΑΠΕ, το 1ο ΠΚΤΜΝΕ και η παράταση προθεσµίας, µέχρι 30/09/2014, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

343 8.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή έργου «∆ιαµόρφωση 
κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας στην 
περιοχή Β΄ ΚΑΠΗ».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

- 9.  Υποκατάσταση αναδόχου παροχής υπηρεσιών µε τίτλο 
«Τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου για Ωρίµανση / 
Υλοποίηση Μελετών – Έργων Κυκλοφοριακών, Οδοποιίας 
& Προστασίας Ακτών». 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

344 10.  Καθορισµός ποσοστού του ετήσιου τέλους που πρέπει να 
καταβάλλεται προ της χορήγησης της άδειας χρήσης 
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και του αριθµού των δόσεων 
για την εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ &  
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
καθορίζονται, το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβάλλεται 
προ της χορήγησης της άδειας χρήσης κοινοχρήστων χώρων, σε 30% του 
συνολικού ποσού της άδειας, καθώς και ο αριθµός των δόσεων, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

345 11.  Καθορισµός ανώτατου χρηµατικού ορίου για την παροχή 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για τη 
λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης στόλου οχηµάτων 
στο ∆ήµο Καλαµάτας και έγκριση για τη σύναψη νέας 
σύµβασης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  ο 
κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ  οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
καθορίζεται το όριο σε 7,00 € το µήνα ανά σύνδεση και για 35 συνολικά 
συνδέσεις και εγκρίνεται η σύναψη νέας σύµβασης για τις συνδέσεις αυτές, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Νέων Τεχνολογιών & 
Πληροφορικής της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών.  
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346 12.  Παραχώρηση χρήσης ακινήτου ∆ήµου Καλαµάτας για τη 
στέγαση της υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων τους 
Κράτους – Αρχεία Ν. Μεσσηνίας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της σύµβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση του επί των οδών Αριστοδήµου 22 και Αγ. Νικολάου 23 
ακινήτου για 40 έτη, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα του 
∆ήµου κ. Χαντζή Βασιλείου και του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. 
Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

- 13.  Παραχώρηση χρήσης πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αλαγονίας στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο 
Αλαγονίων Καλαµάτας.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

347 15.  Παράταση διάρκειας χρησιδανείου παραχώρησης χώρου 
στο Θεατρικό Σχήµα ¨ΣΥΝ ΕΝΑ - ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ¨.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση, µε τη συνολική διάρκεια της σύµβασης 
χρησιδανείου να διαµορφώνεται στα 15 έτη, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

348 16.  Παραχώρηση βαγονιών Πάρκου ΟΣΕ σε Συλλόγους. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση της χρήσης για δύο έτη, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

349 17.  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, προϋπολογισµού, 
οικον. έτους 2014, και επιχειρησιακού προγράµµατος 
∆ήµου Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ) εγκρίνεται η τροποποίηση: 

i. του Τεχνικού Προγράµµατος και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων   και 

ii. του Προϋπολογισµού ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2014, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 282/2014 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Λογιστηρίου 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

350 18.  Επιστροφή ποσών σε δηµότες.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή συνολικού ποσού 14,67 €, σύµφωνα 
µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

351 19.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του 
Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου και των Τµηµάτων Ταµειακής 
Υπηρεσίας και ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.   



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 12/2014 – Πέµπτη  31/07/2014 - 08 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 9 από 12 

352 20.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 

Α.  η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

1. «Ναυτικός Όµιλος Καλαµάτας ¨Ο Ποσειδών¨», µε το ποσό των 
500,00 €, για τη διοργάνωση του κολυµβητικού µαραθώνιου του 
Μεσσηνιακού Κόλπου. 

2. «Αθλητικός Όµιλος ¨Καλαµάτα 1980¨», µε το ποσό των 1.000,00 €, 
για τη διοργάνωση αγώνων βόλεϊ. 

3. «Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος ¨Αστέρας Αρφαρών¨», µε το 
ποσό των 700,00 €, για τη διοργάνωση λαϊκής βραδιάς. 

4. «∆ηµάκειος Εκπαιδευτικός Αθλητικός Όµιλος ¨Ο Ταΰγετος¨» µε το 
ποσό των 500,00 €, για τη διοργάνωση αθλητικών αγώνων. 

5. «Πειραµατική Σκηνή Καλαµάτας», µε το ποσό των 500,00 €, για τη 
διοργάνωση – παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων.  

6. «Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλαγονίων Καλαµάτας», µε 
το ποσό των 800,00 €, για τη διοργάνωση ¨Γιορτής της Πατάτας¨.  

7. «Σύλλογος Κυριών Θουρίας», µε το ποσό των 400,00 €, για τη 
διοργάνωση ¨Φεστιβάλ Φαγητού¨. 

8. «Σύλλογος ¨Φίλοι του Ταϋγέτου¨», µε το ποσό των 200,00 €, για τη 
µεταφορά των µαθητών του θερινού σχολείου οµογενών στον 
Ταΰγετο. 

9. «Σύλλογος Φιλίππων Πελοποννήσου», µε το ποσό των 500,00 €, για 
τη διοργάνωση  ιππικών αγώνων. 

10. «Πολιτιστικός Σύλλογος ¨Αγία Τριάδα¨», µε το ποσό των 1.000,00 €, 
για τη διοργάνωση  φεστιβάλ παραδοσιακών χορών. 

Β. Η συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου 
γραµµικής άλγεβρας  και η διάθεση πίστωσης 1.000,00 € για την κάλυψη 
µέρους των εξόδων. 

353 21.  Έκδοση ή µη Πρωτοκόλλων ∆ιοικητικής Αποβολής κατά 
καταληψιών δηµοτικών εκτάσεων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
απορρίπτοντα οι απόψεις καταπατητών ακινήτων του ∆ήµου στην περιοχή 
Παλιάµπελα και εγκρίνεται η έκδοση Πρωτοκόλλων ∆ιοικητικής Αποβολής 
κατά αυτών, καθώς και η εξουσιοδότηση του κ. ∆ηµάρχου για την έκδοση 
και υπογραφή των Πρωτοκόλλων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γενικού 
Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Χαντζή Βασιλείου και του Εντεταλµένου ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 
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∆. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

354 22.  Χρηµατικά έπαθλα σε µαθητές του 6ου Γυµνασίου 
Καλαµάτας για τη διάκρισή τους στον 6ο Πανελλήνιο 
∆ιαγωνισµό Εκπαιδευτικής Ροµποτικής.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απονοµή χρηµατικών επάθλων ύψους 400,00 € σε 
καθέναν από τους τρεις διακριθέντες µαθητές, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

355 23.  Βράβευση µαθητών του ∆ήµου Καλαµάτας που 
διακρίθηκαν σε πανελλήνιους µαθητικούς διαγωνισµούς και 
απονοµή επάθλων στους διακριθέντες της Γ΄ Λυκείου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απονοµή χρηµατικών επάθλων ύψους 200,00 € σε 
καθέναν από τους έντεκα διακριθέντες µαθητές, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

ΣΤ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

356 24.  Ορκωµοσία εκλεγέντων αιρετών νέας δηµοτικής περιόδου.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση µικρής δεξίωσης στο πλαίσιο της 
ορκωµοσίας που θα πραγµατοποιηθεί στις 23/8/2014 ηµέρα Σάββατο και 
ώρα 11.30 π.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο και η διάθεση πίστωσης  ποσού 
500,00 €, µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων αυτής, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

357 25.  Εκδήλωση τιµής προς µη συµµετέχοντες στη νέα δηµοτική 
περίοδο δηµοτικούς συµβούλους, µε πολυετή θητεία στο 
∆ήµο Καλαµάτας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η απόδοση τιµής σε ∆ηµοτικούς Συµβούλους µε 
συµµετοχή σε τρεις δηµοτικές περιόδους και άνω, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου. 

358 26.  Τροποποίηση – συµπλήρωση κανονισµού λειτουργίας 
κεντρικού Κοιµητηρίου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η τροποποίηση – 
συµπλήρωση του κανονισµού, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
µε την υπ’ αριθµ. 45/2014 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του 
Εντεταλµένου ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου.   

359 27.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η συγκρότηση των επιτροπών α) προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζηµιών από θεοµηνίες και 
αντιπληµµυρική προστασία ∆ήµου Άριος», β) προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης Άνω Μαχαλά 
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Αλαγονίας» και γ) προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τµήµατος 
VII Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας (Γ φάση)», αποτελούµενες από ένα 
δηµοτικό σύµβουλο και δύο τεχνικούς υπαλλήλους του ∆ήµου, οι οποίοι 
αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησαν η ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραµµατειακά το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αντίστοιχα. 

360 28.  Παραχώρηση δεξαµενών πυρόσβεσης στη ∆ΕΥΑΚ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παραχώρηση της χρήσης σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ριζά Χρίστου. 

361 29.  Στέγαση ∆ηµοτικών Υπηρεσιών στο ¨Νιαρχέικο Λιοτρίβι¨.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η µεταστέγαση των δηµοτικών υπηρεσιών στο 
¨Νιαρχέικο Λιοτρίβι¨, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 
Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

362 30.  Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου στις 21/7/2014 
στην Αθήνα (Υφυπ. Εθν. Άµυνας). 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

363 31.  Προβολή του ∆ήµου Καλαµάτας µέσω χαρτών – 
εκσυγχρονισµός του γραφείου τουριστικής υποστήριξης 
στον κρατικό αερολιµένα Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 
614,38 €, µε ΦΠΑ, για την εκτύπωση και προµήθεια χαρτών µε χρήσιµες 
τουριστικές πληροφορίες, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Προγραµµατισµού και Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

364 32.  Μεταφορά άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκής αγοράς.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µεταφορά της άδειας από το Νοµό 
Αργολίδας στο ∆ήµο Καλαµάτας, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 
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365 33.  Ανανέωση επαγγελµατικών αδειών λαϊκών αγορών.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) καθορίζονται τα χρονικά διαστήµατα για την 
κατάθεση, µε αλφαβητική σειρά, των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την 
ανανέωση όλων των επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

366 34.  Έγκριση των υπ΄ αριθµ. 53/2014 και 59/2014 αποφάσεων 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Κοινωνικής 
Προστασίας και Αθλητισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, 
σχετικές µε την έκδοση εγγυητικών επιστολών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι υπ’ αριθµ. 
53/2014 & 59/2014 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού 
προσώπου. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

367  Έκδοση ψηφίσµατος κατά των βοµβαρδισµών της λωρίδας 
της Γάζας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσµατος. 

-  Έκδοση ψηφίσµατος σχετικά µε τη συµπλήρωση 40 ετών 
από την αποκατάσταση της ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Καλαµάτα  4 Αυγούστου 2014  

 Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

 
 

  
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 
 


