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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 19ης/2013 

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013,  08:00 μ.μ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ        

1. Πολίτης Δημήτριος 8. Δημόπουλος Δημήτριος 15. Κουδούνης Αργύριος 22. Μπουζιάνης Παύλος 29. Ντίντα Παναγιώτα  

2. Αδαμόπουλος Ιωάννης 9. Διασάκος Νικόλαος 16. Μανδηλάρης Ιωάννης 23. Μπούρας Ιωάννης 30. Οικονομάκου Μαρία ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος  17. Μαρινάκης Σαράντος 24. Μπούχαλης Δημήτριος 31. Πουλόπουλος Δημήτριος 1. Λιακουνάκου Βενετία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 18. Μιχαλόπουλος Κων/νος 25. Μπρεδήμας Θεόδωρος 32. Ριζάς Χρήστος  

4. Ανδρεάκος Κων/νος 11. Καμβυσίδης Ιωάννης 19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 26. Μωραγιάννης Κων/νος  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 12. Καραγιάννης Ανδρέας 20. Μπάκας Ιωάννης 27. Μωρακέας Σπυρίδων 33. Φαββατάς Δημήτριος 2. Μπελόγιαννη-Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
(ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

 13. Καρβέλης Γεώργιος  28. Νιάρχος Αναστάσιος 34. Φωτέας Νικόλαος 3. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ) 

6. Γκραίκης Παύλος 14. Κελλαράκος Ευστράτιος 21. Μπεχράκης Σταμάτης  35. Χριστόπουλος Ιωάννης  

7. Γουρδέας Ανδρέας      
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  Γενικά πριν την ημερήσια διάταξη. Στην αρχή της συνεδρίασης από Μέλη του Σώματος τίθενται τα εξής 
θέματα και ερωτήματα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 
- Να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα, τα έκτροπα στο Μελιγαλά, σε 

συνδυασμό με τη δολοφονία στο Κερατσίνι. 
- Η Φαρών θα γίνει μονόδρομος ή διπλής κατεύθυνσης; Απ’ ότι 

γνωρίζουμε η Τροχαία έχει προτείνει τη μονοδρόμηση. 
- Έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει λεπτομερή απολογισμό εσόδων – 

εξόδων της ΦΑΡΙΣ για το 2012 και παραστατικά για το Φεστιβάλ Χορού 
του 2013 και μέχρι τώρα δεν τα έχετε δώσει. 

 
ΔΙΑΣΑΚΟΣ 
Θέλουμε κι εμείς να συζητηθεί το θέμα της δολοφονίας του 34χρονου 
από τη Χρυσή Αυγή και να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα καταδίκης. 

19 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 
- Συμφωνούμε κι εμείς να γίνει συζήτηση για τη δολοφονία, από τη 

Χρυσή Αυγή, του άτυχου μουσικού. 
- Να προταθεί και να συζητηθεί πρώτο το υπ’ αριθμ. 17 θέμα, σχετικά με 

τη συνεργασία του Δήμου με την πατρίδα του Φούχτελ, γιατί είναι 
μείζον πολιτικό θέμα. 

 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Στο σποτ της νέας ιστοσελίδας του Δήμου δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 
αθλητικές εκδηλώσεις, όπως, το Διεθνές Μίτινγκ Στίβου ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 
και το Διεθνές Μίτινγκ Ρυθμικής Γυμναστικής, ενώ στην προηγούμενη 
ιστοσελίδα υπήρχαν. Μετά από οδηγίες δικές σας δεν μπήκαν ή νομίζετε 
ότι δεν έχουν να  προσφέρουν τίποτα; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ 
- Ο καθαρισμός του Μεγάρου Χορού κόστισε 11.070 € και η αναβάθμιση 

της ιστοσελίδας 7.800 €. Αυτά έγιναν με απευθείας αναθέσεις και 
μάλιστα από εταιρείες εκτός Καλαμάτας, όπως συνέβη και με τον 
καθαρισμό του παλιού Νοσοκομείου. Γιατί δεν έγινε διαγωνισμός ώστε 
να περιοριστεί η κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος; 

- Σε ερώτησή μας, είχατε πει ότι η έκδοση ενός προεκλογικού φυλλαδίου 
με τις δομές του Δήμου στοίχισε 200 €. Εδώ και δύο μήνες, η 
Διεύθυνση Οικονομικών και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, παρά τις 
επίμονες ερωτήσεις μου, δεν γνωρίζουν τίποτα για την πληρωμή του. 
Από πού λοιπόν πληρώθηκε το φυλλάδιο και πόσο ακριβώς στοίχισε; 

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
- Ύστερα από έρευνα αγοράς που έκανε κάποιος που γνωρίζει, πιστεύει 

ότι το ανώτερο που θα μπορούσε να στοιχίσει το συγκεκριμένο site 
ήταν 2.700 € με ΦΠΑ. Επίσης, όταν μπαίνεις στο site σε οδηγεί 
επιλεκτικά σε 2 – 3 καταστήματα. Με ποια διαδικασία επιλέχτηκαν αυτά 
τα συγκεκριμένα καταστήματα; 

- Έχουν αρχίσει τα σχολεία και οι καθαρίστριες θα προσληφθούν τη 
Δευτέρα, ενώ υπολείπονται οι σχολικοί τροχονόμοι. Πρέπει το Δημοτικό 
Συμβούλιο να κάνει μια παρέμβαση. Εάν δεν υπήρχε ο πατριωτισμός 
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των γυναικών, χωρίς ασφάλιση, δεν θα ξεκινούσαν τα σχολεία.  

- Είναι σχολεία που τα παιδιά περνούν  επικίνδυνες  διαβάσεις και 
υπάρχουν γι’ αυτό σχετικές διαμαρτυρίες από το Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων.  

- Λουόμενοι της δυτικής παραλίας διαμαρτύρονται διότι η ΔΕΥΑΚ έκοψε 
το νερό από τα ντους. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- Στο νέο site μπορούμε να παρέμβουμε και να αλλάξουμε κάτι, ενώ στο 
προηγούμενο δεν μπορούσαμε. Έτσι μπορούμε να βάλουμε υλικό της 
κάθε εποχής, όπως υλικό για το Διεθνές Μίτινγκ Στίβου ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 
και το Διεθνές Μίτινγκ Ρυθμικής Γυμναστικής, την περίοδο που γίνονται, 
αλλά και κάποια άλλη στιγμή. 

- Η ανάθεση έγινε όπως προβλέπει ο νόμος.  Οι υπάλληλοι διερεύνησαν 
και κατέληξαν στη συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία είναι από την 
Καλαμάτα. Με το ποσό των  2.700 €  που λέτε,  μπορεί να γίνει  ένα 
άλλο site, όχι αυτό. Άλλοι Δήμοι έχουν δαπανήσει πάνω από 10.000 €. 

- Η πλοήγηση είναι προσφορά και γίνεται δωρεάν πλοήγηση με απευθείας 
link σε αυτό που είδατε. Ο Δήμος δεν πληρώνει κάτι γι’ αυτό. Μπορεί ο 
επισκέπτης της ιστοσελίδας να μπαίνει μέσα από το link αυτό και να 
κάνει δωρεάν πλοήγηση. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Στον Κορδία ήταν μία παροχή και οι 2 καταστηματάρχες παράνομα είχαν 
συνδέσει 2 ντους. Μετά από έλεγχο που κάναμε ανακαλύψαμε ότι σε 4 
ημέρες καταναλώθηκαν 150 κυβικά. Τότε δόθηκε εντολή από την 
υπηρεσία να διακοπεί η παροχή γιατί, εκτός αυτού, ήταν παράνομη. Σε 
όλη την παραλία του Δήμου Καλαμάτας δεν υπάρχει κανένα ντους που να 
είναι δημοτικό. 

 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Όταν άρχισαν τα έργα, υπήρχε σκέψη για μονοδρόμηση της Φαρών, από 
Κρήτης μέχρι Ναυαρίνου και ζητήθηκε η άποψη της Τροχαίας. Τελικά δεν 
χρειάστηκε να γίνει η μονοδρόμηση σε αυτή τη φάση. Υπάρχει στη σκέψη 
μας και για να γίνει η μονοδρόμηση θα υπάρξουν μελέτες και σχετική 
συνηγορία από τους αρμόδιους φορείς. 
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ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 
- Ύστερα από ενημέρωση του Υπουργείου προχωρήσαμε σε συμβάσεις με 

τις καθαρίστριες που ήταν και πέρσι, ενώ προκηρύχθηκαν οι θέσεις  που 
έμειναν κενές, επειδή κάποιες δεν ήθελαν να συνεχίσουν ή όπως έκριναν 
οι Διευθυντές δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Στο διάστημα αυτό οι καθαρίστριες με ζήλο και αυταπάρνηση 
συνέβαλαν τα μέγιστα για να καθαριστούν τα σχολεία και είμαστε 
υπόχρεοι γι’ αυτό, αλλά υπάρχει πρόβλημα για το αν μπορούν να 
αμειφθούν για την εργασία τους αυτή. 

- Οι σχολικοί τροχονόμοι έχουν πληρωθεί για το 1ο εξάμηνο του 2013 
ενώ τα χρήματα που υπάρχουν μέχρι τέλος του έτους δεν επαρκούν για 
να καλυφθούν οι διαμορφωμένες ανάγκες. Θα δούμε πως θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 
- Επειδή πλησιάζουν οι εκλογές, να μην εξαγγέλλονται έργα που δεν 

μπορούν να προχωρήσουν. 
- Ο Δήμαρχος μόνος του απότισε φόρο τιμής στα θύματα του σεισμού, 

χωρίς να κληθούν οι παρατάξεις, όπως γινόταν άλλες χρονιές. 
- Ζητήθηκε η συμμετοχή της Φιλαρμονικής στην εκδήλωση για την 

επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής και η Φιλαρμονική ζήτησε ένα 
ποσό πλέον των 2.000 €. 

 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ 
Δεν ζητήθηκαν χρήματα. Υπάρχει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με την οποία η Φιλαρμονική δεν συμμετέχει σε εορτές της 
Περιφέρειας. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 
Η ΠΕΔ, με ανακοίνωσή της, καταδικάζει τις επιθέσεις κατά των 
Δημάρχων, μπλέκοντας και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και 
άλλα κόμματα, με το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Επειδή είναι σοβαρό 
πολιτικό ατόπημα το να τηρείται ίση απόσταση μεταξύ ενός πολιτικού 
χαρακτηρισμού, με ενέργειες μιας νεοναζιστικής οργάνωσης, να τηρήσετε 
αποστάσεις από αυτή τη δήλωση και να μας πείτε εάν υποστηρίζετε τη 
θεωρία της ίσης ευθύνης των δύο άκρων, όπως της διατύπωσε και ο κ. 
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Λαζαρίδης.  
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
- Ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ποτέ δεν εξαγγέλλουν έργα τα οποία  

δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Άλλοι το κάνουν αυτό με ιδιαίτερη 
έμφαση και χρησιμοποιούν και τα μέσα ενημέρωσης.  

- Ως Δήμαρχος, συνάντησα μια ανεξήγητη εκδήλωση για τα θύματα του 
σεισμού. Σε 3 χρόνια τελειώνουν τα μνημόσυνα ακόμη και για τα πιο 
προσφιλή μας πρόσωπα και τα αφήνουμε να ησυχάσουν.  
Αποφασίστηκε να γίνει ένα καλλιτεχνικό μνημείο στον κόμβο που 
αναμορφώθηκε, ώστε να θυμόμαστε το γεγονός και να λειτουργεί αυτό 
παραδειγματικά, αλλά και να τιμούμε και τα θύματα. Φέτος δεν έγινε 
καμία επίσημη εκδήλωση, δεν κλήθηκε κανείς, ούτε συγγενείς, απλά ο 
Δήμαρχος, με τη συνοδεία λίγων Δημοτικών Συμβούλων, άφησε λίγα 
λουλούδια. Αυτό που γίνεται επίσημα είναι η εκδήλωση για την πολιτική 
προστασία που έχει πανελλήνια διάσταση. 

- Η Φιλαρμονική στοιχίζει στο Δήμο Καλαμάτας πάρα πολλά χρήματα. 
Είναι επαγγελματική και εξαιρετικού επιπέδου. Ζητήσαμε από την 
Περιφέρεια την υποστήριξη της Φιλαρμονικής για τη συμμετοχή της στις 
εκδηλώσεις που κάνει η Περιφέρεια, με το ποσό που έχει καθορίσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση και ούτε ένα 
ευρώ. 

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ 
Τα θύματα της Μικρασιατικής καταστροφής είναι θύματα και της βεντέτας 
μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας; 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
- Ο Δήμος δεν έχει καμία απολύτως βεντέτα με την Περιφέρεια. Δεν θα 

διαβάσετε ούτε μία δήλωση ή λόγο του Δημάρχου κατά του 
Περιφερειάρχη. Με θάρρος όμως διατυπώνω πάντοτε τις απόψεις, γιατί 
σε πολλά ζητήματα υπάρχει διαφορετική πολιτική και προσέγγιση. Ως 
προς την Μικρασιατική καταστροφή την τιμούμε κι εμείς όπως κι εσείς 
και υπάρχει η βούληση και η διάθεση για την ανέγερση μνημείου, για το 
οποίο έχουμε συμφωνήσει και με το Σύλλογο των Μικρασιατών και ως 
προς το χώρο, που είναι η περιοχή της Μαρίνας όπου εγκαταστάθηκαν 
οι πρώτοι Μικρασιάτες. 
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- Δεν υπάρχει στη δική μου αντίληψη η λογική των ίσων αποστάσεων. 
Μια τέτοια λογική δεν μπορεί να συμβάλει στην πορεία και εξέλιξη των 
πραγμάτων.  

- Έπρεπε να ανοίξουμε το Μέγαρο Χορού γιατί έπρεπε να αρχίσει να 
αναπτύσσεται ο προβληματισμός και η συλλογιστική για τη χρήση του, 
γιατί η λειτουργία του ίσως αποδειχθεί δυσκολότερο εγχείρημα από τη 
κατασκευή του. Το άνοιγμα συνέβαλε σε αυτό και ήδη γίνεται μια 
μελέτη βιωσιμότητας. Έπρεπε λοιπόν να καθαριστούν, ένας χώρος 
πολλών τ.μ., καθίσματα γεμάτα σκόνες και τσιμέντα, μοκέτες πολλών 
τ.μ., νταβάνια, κλπ και γνωρίζετε ότι ο πρώτος καθαρισμός δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Είμαστε ίσως οι τελευταίοι στο επίπεδο των 
αναθέσεων και πάντοτε οτιδήποτε γίνεται είναι στα πλαίσια της 
νομιμότητας. 

- Το πρακτικό της σημερινής συνεδρίασης με το αίτημα του κ. Μπρεδήμα 
να σταλεί στη ΦΑΡΙΣ ώστε να δώσει τα στοιχεία που ζητά. 

 
Στη συνέχεια ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ στη μνήμη του 
δολοφονημένου ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ. 
 
Ακολούθως το Σώμα αποδέχθηκε να συζητηθεί, εκτός ημερήσιας διάταξης, 
το θέμα της εν λόγω δολοφονίας του ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ, καθώς και των 
εκτρόπων που δημιουργήθηκαν στο Μελιγαλά, στη διάρκεια δε της 
διαλογικής συζήτησης κατατίθενται, προς έκδοση, σχέδια ψηφίσματος 
(από την πλειοψηφία και από τις δημοτικές παρατάξεις ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨), τα 
οποία τίθενται υπόψη των Μελών του Σώματος προς ενημέρωση και τα 
οποία θα τεθούν σε ψηφοφορία στο τέλος της συνεδρίασης.    
 

Επίσης το Σώμα αποδέχθηκε τη συζήτηση του παρακάτω εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέματος.  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

427  Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου 
Καλαμάτας με την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το 
άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι  σύμβουλοι 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 19/2013 – Πέμπτη  19/09/2013 - 08 : 00 μ.μ. 

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας Σελ. 7 από 12 

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

Α΄), από τις 23/9/2013. των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) καθορίζονται οι 
αρμοδιότητες που θα ασκούνται παράλληλα από το Δήμο Καλαμάτας και 
την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. 
Ηλιόπουλου Αθανασίου.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

428 1.  Έγκριση μελέτης του έργου με τίτλο «Ανάπλαση 
κοινόχρηστου χώρου πλατείας Ανάληψης» του Δήμου 
Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς 
και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η μελέτη, 
προϋπολογισμού 242.150,00 €, με ΦΠΑ, καθώς και η υποβολή σχετικής 
πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-
2013, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 
61/2013 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

429 2.  Έγκριση μελέτης με τίτλο «Αστική ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων περιοχής Νέου Κόσμου 
(Μπιτσάνη)».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η 
Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η μελέτη, 
προϋπολογισμού 340.000,00 €, με ΦΠΑ, καθώς και η υποβολή σχετικής 
πρότασης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ 2007-
2013, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 
62/2013 απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

- 3.  Επί πρακτικών (1 & 2) και ενστάσεων του δημόσιου 
διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη 
έργων διαχείρισης λυμάτων οικισμών Καρδαμύλης, 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 
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Στούπας, Λεύκτρου, Νεοχωρίου και Αγίου Νικολάου του 
Δήμου Δυτικής Μάνης».  

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

430 4.  Τροποποιήσεις στη γραμμή 4 του αστικού λεωφορείου. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση της διαδρομής του μεσημεριανού 
δρομολογίου της γραμμής 4 και ο καθορισμός στάσεων, όπως εισηγήθηκε 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την υπ’ αριθμ. 63/2013 απόφασή της, 
σύμφωνα με την πρόταση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήμανσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

431 5.  Έγκριση οικονομικών στοιχείων 2ου τριμήνου οικον. 
έτους 2013 - Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού 
οικον. έτους 2013.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι  παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των 
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) 
εγκρίνονται: 
1. τα αποτελέσματα  εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου, οικον. έτους 2013 

και 
2. η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού του 

Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2013,  
όπως εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 296/2013 
απόφασή της, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

432 6.  Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2013, 
Δήμου Καλαμάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι  παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των δημοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται  
η τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 
2013, όπως εισηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 
297/2013 απόφασή της, σύμφωνα με τις προτάσεις του Τμήματος 
Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών. 
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433 7.  Έγκριση σύμβασης παραχώρησης χρήσης του 
Νηπιαγωγείου Κορδία (πρώην 15ο Δ.Σ.), στο Θεατρικό 
Σχήμα με την επωνυμία «ΣΥΝ - ΕΝΑ – ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της σύμβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση της χρήσης του Νηπιαγωγείου Κορδία (πρώην 15ο Δ.Σ.), στο 
Θεατρικό Σχήμα «ΣΥΝ - ΕΝΑ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥΜΠΟΥΡΟΣ», για  πέντε (5) 
έτη, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & 
Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

434 8.  Έγκριση σύμβασης παραχώρησης χρήσης του Α΄ 
ορόφου του «ΜΑΝΤΖΕΙΟΥ»  Δημοτικού Κτηρίου της 
Τοπικής Κοινότητας Πλατέος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της σύμβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση της χρήσης δύο αιθουσών του Α΄ ορόφου του 
«ΜΑΝΤΖΕΙΟΥ» Δημοτικού Κτηρίου, στους Συλλόγους  «ΑΠΣ 
¨ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΤΥ¨», «ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ», «ΣΥΛΛΟΓΟ 
ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΡΑΪΣΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΛΑΤΕΟΣ ¨ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ¨»,  για  πέντε (5) έτη, σύμφωνα με 
την εισήγηση του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης 
Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών. 

435 9.  Έγκριση σύμβασης παραχώρησης χρήσης της αποθήκης 
(υπογείου) του Κοινοτικού Καταστήματος Αγίου 
Φλώρου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της σύμβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση της χρήσης της αποθήκης (υπογείου) του Κοινοτικού 
Καταστήματος, στη «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΦΛΩΡΙΤΩΝ ¨Ο 
ΠΑΜΙΣΟΣ¨», για  πέντε (5) έτη, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος 
Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης 
Οικονομικών. 

436 10.  Επιστροφή ποσών σε δημότες.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή συνολικού ποσού 60,00 €, σύμφωνα 
με τις εισηγήσεις του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς της 
Διεύθυνσης Παιδείας. 

437 11.  Οικονομική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

1. «Πολιτιστικός Σύλλογος ¨ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ¨», με το ποσό των 300,00 €, 
για τη διοργάνωση εκδήλωσης. 

2. «Σύλλογος Πεζοπόρων Ορειβατών Καλαμάτας ¨ΕΥΚΛΗΣ¨», με το ποσό 
των 250,00 €, για τη διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στον 
Ταΰγετο. 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

438 12.  Παράταση της παραχώρησης χρήσης του αυτοκινήτου ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της σύμβασης χρησιδανείου για την 
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με αριθμό κυκλοφορίας ΚΜΝ 4940, ιδιοκτησίας ΑΧΕΠΑ, 
και έγκριση των όρων σύναψης νέου χρησιδανείου 
μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Τοπικού Τμήματος 
ΑΧΕΠΑ.  

παραχώρηση της χρήσης του αυτοκινήτου, για  πέντε (5) έτη, στο Δήμο 
Καλαμάτας, αποκλειστικά για τις ανάγκες εξυπηρέτησης ατόμων με 
κινητικά προβλήματα καθώς και ηλικιωμένων, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας & Διαχείρισης Κοιμητηρίων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών. 

439 13.  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Καλαμάτας και ΠΕΔ Πελοποννήσου για την μεταφορά 
και εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικά προβλήματα 
καθώς και ηλικιωμένων του Ν. Μεσσηνίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι και η σύναψη της προγραμματικής 
σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 

440 14.  Συγκρότηση Επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων 
που περιλαμβάνονται στις Πράξεις Εφαρμογής.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι  σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η συγκρότηση της επιτροπής, 
αποτελούμενη από τη Διευθύντρια Πολεοδομίας, δύο υπαλλήλους και 
έναν εκπρόσωπο της ΠΕΔ Πελοποννήσου, σύμφωνα με την εισήγηση του 
Τμήματος Πολεοδομικών Τοπογραφικών Εφαρμογών & Χωροταξίας της 
Διεύθυνσης Πολεοδομίας. 

441 15.  Αντικατάσταση μέλους από τη Δημοτική Επιτροπή 
Λαχανόκηπου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι  
παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η αντικατάσταση της 
δημοτικής υπαλλήλου κας Καντή Παναγιώτας από το δημοτικό υπάλληλο 
κ. Χρυσανθακόπουλο Κων/νο, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

442 16.  Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών 
Συμβούλων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι  της  πλειοψηφίας 
και των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
εκτός του κ. Φαββατά, ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι  σύμβουλοι της δημοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνονται οι μετακινήσεις του κ. Δημάρχου, α) στις 
13/9/2013 στην Αθήνα (ΥΠΕΚΑ και ΕΕΤΑΑ), β) στις 16/9/2013 στην 
Αθήνα (ΥΠ. ΠΟΛ. & ΑΘΛΗΤ.). 
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Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- 17.  Πρόταση συνεργασίας με το Landkreis Schwabisch Hall.  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

443 18.  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της πράξης 
«Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων 
φωτοσυστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στάσεις 
του Δήμου Καλαμάτας».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι  σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται: 

1. η απόρριψη του αιτήματος της εταιρείας «ΑΣΤΡΟΝ ELECTRIC Α.Ε.» 
για αντικατάσταση των συσσωρευτών από αντίστοιχων τεχνικών 
προδιαγραφών συσσωρευτές άλλης εταιρείας  και  

2. η παράταση της προθεσμίας για χρονικό διάστημα 15 εβδομάδων, 

σύμφωνα με την εισήγηση της σχετικής επιτροπής παραλαβής.  

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

444 19.  Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου 
Καλαμάτας, Πανεπιστημίου Αιγαίου και Περιβαλλοντικής 
Συνεταιριστικής για την υλοποίηση «Ερευνητικού 
προγράμματος για την αξιολόγηση – βελτιστοποίηση 
της λειτουργίας κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ με 
στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των 
παραγόμενων προϊόντων (Κομπόστ – ανακυκλώσιμα – 
κλπ.)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι των  δημοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνονται οι όροι 
και η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Αντιδημάρχου κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου. 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 20.  Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας που αφορούν: 

 

445  i. στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
νομικού προσώπου, 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
των  δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
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¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύμβουλοι της 
δημοτικής παράταξης ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 14/2013 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο ΟΕΥ του νομικού προσώπου. 

446  ii. στο Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2013, του νομικού 
προσώπου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δημοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύμβουλοι των  δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 15/2013 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του νομικού προσώπου. 

447 21.  Έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού 
Δήμου Καλαμάτας που αφορά στον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του νομικού προσώπου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) 
εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 78/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 
την οποία ψηφίστηκε ο ΟΕΥ του νομικού προσώπου. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

448  Έκδοση ψηφίσματος καταδίκης της δολοφονίας του 
Παύλου Φύσσα από μέλος της Χρυσής Αυγής. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) 
εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος, όπως αυτό κατατέθηκε από την πλευρά 
της πλειοψηφίας. 

Καλαμάτα  24 Σεπτεμβρίου 2013  

 Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

   
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  Δημήτριος Πολίτης 

 


