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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 5ης/2013 

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013,  08:00 µ.µ. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 11. Καµβυσίδης Ιωάννης 24. Μπρεδήµας Θεόδωρος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 12. Καραγιάννης Ανδρέας 25. Μωραγιάννης Κων/νος 1. Λιακουνάκου Βενετία (Καλαµάτας) 1. Βασιλάκη Γεωργία  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 13. Καρβέλης Γεώργιος 26. Μωρακέας Σπυρίδων 2. Χειλάς Γεώργιος (Βέργας) 2. ∆ουρδουνάς Αργύριος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 2. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

  27. Νιάρχος Αναστάσιος  3. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 3. Κοσµόπουλος Νικόλαος (ΑΜΜΟΥ) 

 14. Μανδηλάρης Ιωάννης 28. Νταγιόπουλος Γεώργιος  4. Κοροµηλάς Παναγιώτης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 4. Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα (ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ)  

4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 15. Μαρινάκης Σαράντος 29. Ντίντα Παναγιώτα  5. Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 5. Μαθιός Νικόλαος (ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ) 

 16. Μιχαλόπουλος Κων/νος 30. Οικονοµάκου Μαρία  6. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 6. Μαραβάς ∆ηµήτριος (ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ) 

5. Γκλεγκλές Ιωάννης 17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 31. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  7. Λιάππα Χρυσή (ΘΟΥΡΙΑΣ) 7. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

6. Γκραίκης Παύλος 18. Μπάκας Ιωάννης 32. Ριζάς Χρήστος  8. Μάλαµας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 8. Πολυχρόνη Ευσταθία (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

7. Γουρδέας Ανδρέας 19. Μπασακίδης Νικόλαος   9. Μανωλόπουλος Παναγιώτης (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 9. Σούµπλης Κων/νος (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

8. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 20. Μπεχράκης Σταµάτης 33. Φαββατάς ∆ηµήτριος  10. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ)  

9. ∆ιασάκος Νικόλαος 
21. Μπουζιάνης Παύλος 

34. Φωτέας Νικόλαος  11. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
(ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

 

 22. Μπούρας Ιωάννης 35. Χριστόπουλος Ιωάννης  12. Μπρούµας Αθανάσιος (ΑΡΙΟΣ)  

10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 23. Μπούχαλης ∆ηµήτριος   13. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ)  

    14. Σκούρας Παναγιώτης (ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ)  

    15. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ)  

    16. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ)  

    17. Φαββατάς Γεώργιος (ΑΜΦΕΙΑΣ)  

    18. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ)  
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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: 
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ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Κάτοικοι της Θουρίας διαµαρτύρονται γιατί ο ΜΟΡΕΑΣ έκοψε τον 
παράδροµο από τη διασταύρωση του δρόµου της Μικροµάνης µε 
κατεύθυνση προς βορρά. 

- Επίσης, στη Θουρία υπάρχει έλλειψη δηµοτικού φωτισµού. 

 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ 

Στις χυτοσιδηρές σχάρες δένδρων του ανατολικού πεζοδροµίου της 
Αριστοµένους, παρατηρείται ηµιτελής συναρµολόγηση και δεν 
ανταποκρίνεται ως ενιαίο στοιχείο, µε αποτέλεσµα όταν πατήσει 
κάποιος στη σχάρα να υποχωρεί το ¼ αυτής µε κίνδυνο 
τραυµατισµού. Το γνωρίζετε το πρόβληµα; Έχει παραληφθεί το 
έργο; Προτίθεσθε να κάνετε την άρση της επικινδυνότητας µε την 
τοποθέτηση χαλύβδινων συνδετήρων;  

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Στην προηγούµενη συνεδρίαση, σε ερωτήσεις του κ. Γκραίκη οι 
αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι γελούσαν. Ήταν αστείες οι ερωτήσεις ή 
µήπως δεν έχουν το ίχνος της ντροπής επάνω τους; Μήπως 
φιλοτιµήθηκαν να περάσουν από την οδό Κρήτης και Κορώνης ή 
οπουδήποτε αλλού έχουν τοποθετηθεί κάδοι – πηγάδια να δουν πως 
µπαίνει κάποιος σπίτι του ή πως κυκλοφορεί; Από εδώ και πέρα θα 
µιλάω στη γλώσσα του καθενός. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Θα παρακαλέσω να σεβόµαστε τον κάθε οµιλητή που παίρνει το 
λόγο. Επιθυµία µου είναι η όλη συζήτηση να διεξάγεται σε ένα 
υψηλό επίπεδο, όπως αρµόζει σε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Στη Φραντζή µένει ελεύθερος χώρος µισό µέτρο για τη διέλευση 
των πεζών, επειδή έχουν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσµατα από το 
γωνιακό κατάστηµα. Έχουν πληρωθεί τα πρόστιµα που έχουν 
επιβληθεί; Γιατί δεν λαµβάνονται µέτρα; Επίσης, µήπως υπάρχει 
απόκλιση στην οικοδοµική γραµµή;  
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ΡΙΖΑΣ 

- Το κόψιµο του παράδροµου προβλεπόταν από τη σύµβαση 
παραχώρησης. Ο ΟΣΕ τους έδωσε άδεια διέλευσης από εκεί και 
µετά, αφού θα γινόντουσαν οι εργασίες του αυτοκινητόδροµου, 
θα έπρεπε να το αποκαταστήσουν. Έχει σταλεί έγγραφο στον ΟΣΕ 
για την αποκατάσταση της προσβασιµότητας. 

-  Η πλατεία της Θουρίας δεν έχει ακόµη παραδοθεί, γιατί υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα µε την τάση που δεν έχει λυθεί. Έχω ζητήσει 
από τον αρµόδιο προϊστάµενο των ηλεκτρολογικών σχετική 
πρόταση για το τι ακριβώς χρειάζεται ώστε να το λύσουµε 
οριστικά το πρόβληµα.  

- Έχουν εντοπισθεί οι σχάρες και κάνουµε προσπάθειες να 
αποκαταστήσουµε το πρόβληµα. Ίσως, όπως µας είπαν οι 
γεωτεχνικές υπηρεσίες, να γεµίσει µε χώµα, διότι δεν είναι 
απαραίτητο να υπάρχει σχάρα. 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα µε τα διατηρητέα και το µνηµειακό 
πλούτο της πόλης. Για το κτήριο του ΑΛΕΙΦΕΡΗ είδα ότι πρόκειται 
να ληφθούν ορισµένα µέτρα. Πέραν των µέτρων, νοµίζω ότι 
υπάρχει και το αρχείο της οικογένειας Αλειφέρη, το οποίο πρέπει 
να διασωθεί.  

- Έχει ληφθεί κάποια απόφαση, έχει γίνει κάποια διάθεση ποσού, για 
να γίνουν καρναβαλικές εκδηλώσεις στην Καλαµάτα; 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Απαντώντας ο Υπουργός Υγείας κ. Λυκουρέντζος στο Βουλευτή κ. 
Λαµπρόπουλο είπε ότι το  Υπουργείο Οικονοµικών  δεν  εντάσσει 
στα προγράµµατά του την κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού 
Τύπου  στην  Καλαµάτα  και προέτρεψε να  ενταχθεί  στο 
αντίστοιχο  ΠΕΠ Πελοποννήσου. Εποµένως το πλέον σοβαρό για την 
πόλη µας θέµα βρίσκεται στον αέρα και δεν έχει δροµολογηθεί. 
Είστε διατεθειµένος να αναλάβετε πρωτοβουλίες για την κατασκευή 
του; 
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

- Για τρίτη συνεχόµενη χρονιά επαναφέρω το θέµα των παιδικών 
χαρών. Υπάρχουν παιδικές χαρές που έχουν λάβει το 
προβλεπόµενο πιστοποιητικό καταλληλότητας; Θα εφαρµόσετε το 
νόµο σε ένα θέµα που αφορά στην ασφάλεια των παιδιών µας; 

- Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει καταβάλει τις προβλεπόµενες 
εισφορές του προς το Σύνδεσµο Ύδρευσης από το 2007, µε τα 
µέλη του Συνδέσµου να φέρουν σοβαρές ευθύνες και µε το  
κίνδυνο να υπαχθεί ο Σύνδεσµος σε καθεστώς επιτήρησης. Τι 
προτίθεσθε να κάνετε; 

- Από τις 4/12 έχω καταθέσει κάποιες ερωτήσεις και µου είπατε ότι 
θα απαντήσετε εγγράφως. Ακόµη δεν έχω πάρει απάντηση.  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Σηµαντικό πρόβληµα τα διατηρητέα, για τα οποία ο ∆ήµος έχει 
κάνει προσπάθειες και τα οποία κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες: 
o Ιδιωτικά, που δεν επισκευάζονται, γιατί στοιχίζουν πολλά και 

γιατί το κράτος δεν δίνει κίνητρα. 
o ∆ηµοτικά, όπως, το ΑΧΙΛΕΙΟΝ το οποίο είναι στη διαδικασία 

ένταξης στο JESSICA και ο τοίχος του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, του οποίου κατ’  επανάληψη έχουµε ζητήσει την 
κατεδάφιση, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι για τον κόσµο που ζει ή 
κινείται γύρω απ’ αυτό. 

o Κρατικά, όπως το κτήριο ΑΛΕΙΦΕΡΗ, το οποίο ζητήσαµε να µας 
δοθεί, αλλά τελικά προκρίθηκε η διαδικασία του ΤΑΙΠΕ∆. 
Απαιτήσαµε να γίνουν παρεµβάσεις και είναι θέµα ηµερών να 
γίνει η καθαίρεση των επικίνδυνων στοιχείων και να µπουν στις 
όψεις τέντες µε αποτυπώµατα παραδοσιακών κτηρίων, ώστε  
να αναβαθµισθεί η περιοχή και να προστατευθεί ο κόσµος.  

o Ξένων κρατών, όπως του ΕΦΕΣΙΟΥ, για το οποίο είναι θέµα 
ηµερών η υπογραφή µε τη Γαλλική Πρεσβεία για την 
παραχώρησή του στο ∆ήµο και για το οποίο έχουµε έτοιµη 
µελέτη από το Υπουργείο Πολιτισµού για ανακατασκευή, ώστε 
να στεγαστούν εκεί το Μουσείο, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και άλλες συναφείς υπηρεσίες πολιτιστικού χαρακτήρα. 

- Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει παράδοση εκδηλώσεων, µε κορυφαίες 
αυτές της Νέδουσας που είναι πανελλήνια γνωστές. Φέτος υπάρχει 
µία µεγάλη κινητοποίηση από νέους και το θέµα το προσεγγίζοµε 
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µε προσοχή σεβόµενοι και τις εκδηλώσεις που γίνονται στη 
Μεσσήνη. Έστειλα και σχετική επιστολή ώστε να υπάρχει 
ανταπόκριση και από εµάς και από αυτούς και να πορευτούµε ως 
γειτονικές πόλεις, κατά τον τρόπο που επιβάλλουν τα έθιµα. 
Χρήµατα εκταµιεύονται µε αποφάσεις συλλογικών οργάνων και 
ύστερα από έλεγχο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και του 
Επιτρόπου.  

- Ο ∆ήµος δεν έχει αρµοδιότητα σε θέµατα υγείας. Προσπαθούµε 
και θέλοµε να βοηθήσοµε για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, το 
οποίο χρειάζεται η Καλαµάτα. Μας έδωσαν το κτήριο της 
καρδιολογικής άνευ όρων και παραχωρήσαµε το οικόπεδο, από το 
οποίο βγάλαµε τον όρο της πενταετίας. Χρήµατα υπάρχουν στο 
ΠΕΠ, αλλά και στο τοµεακό πρόγραµµα του Υπουργείου Υγείας, 
ιδιαίτερα για προνοιακά θέµατα. Το ΠΕΠ δεν είναι κάτι 
διαφορετικό από τα τοµεακά προγράµµατα των Υπουργείων, είναι 
συγκοινωνούντα δοχεία. Εµείς έχοµε κάνει προσπάθειες και προς 
την κατεύθυνση του κ. Κατσίβελα και προς την κατεύθυνση του κ. 
Τατούλη και προς την κατεύθυνση του Υπουργού Υγείας. 
Ενδεχοµένως κάποιοι άλλοι να µην θέλουν το Κέντρο Υγείας και 
έχουν εκφραστεί γι’ αυτό στο παρελθόν.  

- Για τις παιδικές χαρές γίνονται ηρωικές προσπάθειες, δεδοµένων 
και των οικονοµικών συνθηκών, για να έχοµε για τα παιδιά µας 
ασφαλείς χώρους να παίζουν. Στις 15 Φεβρουαρίου ανοίγει και 
πάλι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και θα υποβάλοµε πρόταση για την 
αναβάθµιση των παιδικών χαρών, µε προτεραιότητα αυτές που 
έχουν τη µεγαλύτερη κίνηση. Εκτός όµως απ’ αυτό, µέσα από το 
τεχνικό πρόγραµµα του 2013 θα υπάρξει δυνατότητα άµεσης 
παρέµβασης. 

- Το θέµα των εισφορών στο Σύνδεσµο έχει τεθεί κατ’ επανάληψη 
και από τον Πρόεδρο τον κ. Μπάκα. Ο ∆ήµος Καλαµάτας, ενώ δεν 
έχει καµία εµπλοκή στην πολιτική νερού και δεν εισπράττει, είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλλει 125.000 € ετησίως. Στο παρελθόν 
είχε έννοια η εισφορά των ∆ήµων γιατί κάποιοι ∆ήµοι δεν είχαν 
∆ΕΥΑ. Σήµερα όµως έχουν όλοι ∆ΕΥΑ.  Έχει τεθεί το θέµα και 
στην ΚΕ∆Ε και στο ΥΠ.ΕΣ. να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση, ώστε 
να έχει την ευθύνη η αντίστοιχη ∆ΕΥΑ, που ασκεί την πολιτική 
νερού και όχι ο ∆ήµος. Ο ∆ήµος Καλαµάτας, κατά τις δυνατότητες 
που έχει, µέχρι αρχές Μάρτη θα προσπαθήσει να είναι εντάξει στις 
υποχρεώσεις του.  
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Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θεµάτων µε τίτλο: 

1. Σύναψη Μνηµονίου / Συµφωνίας Συνεργασίας, µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας, ως συµπράττοντος φορέα και του φορέα 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών, ως 
δικαιούχου φορέα, για την πράξη µε τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών _ Κοινωνικές ∆οµές 
Αντιµετώπισης της Φτώχειας στο ∆ήµο Καλαµάτας», για την 
υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013». 

2. Αποδοχή της εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» από ιδιώτη. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

063  Σύναψη Μνηµονίου / Συµφωνίας Συνεργασίας, µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας, ως συµπράττοντος φορέα και του φορέα 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών, ως 
δικαιούχου φορέα, για την πράξη µε τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Πολιτιστικό και Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών _ Κοινωνικές 
∆οµές Αντιµετώπισης της Φτώχειας στο ∆ήµο Καλαµάτας», 
για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
∆υναµικού» του ΕΣΠΑ 2007 - 2013». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ  οι σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου και η σύναψη 
µνηµονίου / συµφωνίας συνεργασίας, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµόπουλου ∆ηµητρίου. 

064  Αποδοχή της εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» από ιδιώτη. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης των 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) γίνεται 
αποδεκτή η προσφορά του κ. Καλτσίδη για την αποκατάσταση του 
κτηρίου του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., µε δικές του δαπάνες, η δε εκτέλεση του 
έργου θα γίνει σύµφωνα µε τη µελέτη, τους όρους και την επίβλεψη 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

065 1.  Έγκριση µελέτης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Μεγάρου 
Χορού Καλαµάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η µελέτη προϋπολογισµού 
780.000,00 €, µε ΦΠΑ και η υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ 2007-2013, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 5/2013 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών.  

066 2.  Έγκριση µελέτης του έργου «Ανάπλαση κεντρικών τµηµάτων 
οικισµών Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Αµφείας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΜΦΕΙΑΣ και ΠΑΡΩΝ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µελέτη, µετά την τροποποίηση – 
συµπλήρωση αυτής, προϋπολογισµού 333.550,00 €, µε ΦΠΑ, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 6/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

067 3.  Ανάπλαση δηµοτικών οδών Τοπικής Κοινότητας Αρτεµισίας. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ και ΠΑΡΩΝ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η ανασυνταχθείσα µελέτη 
προϋπολογισµού 176.457,47 €, µε ΦΠΑ, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 7/2013 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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068 4.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών και 1ου 
ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Επέκταση 
και επιδιόρθωση πλακόστρωτου και κατασκευή µικρών 
τεχνικών εντός οικισµού Πηγών».  

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ  οι  παρόντες  σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και ο Εκπρόσωπος 
της Τοπικής Κοινότητας ΠΗΓΩΝ και ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες  σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
παράταση προθεσµίας, µε αναθεώρηση, µέχρι 01/04/2013, και ο 1ος 
ΑΠΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & 
Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

069 5.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Κατασκευή οδού Κοσµοπούλου και συµπλέγµατος 
δρόµων στην περιοχή Πανταζοπουλέικα».     

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
παράταση προθεσµίας, µε αναθεώρηση, µέχρι 30/06/2013, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & 
Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

070 6.  Επιστροφή, προσωρινά, της πρόσθετης εγγύησης καλής 
εκτέλεσης στην ανάδοχο Κοινοπραξία του έργου 
«∆ιαµόρφωση οδού Κρήτης από οδό Φαρών έως οδό 
Ψαρών».     

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¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η επιστροφή, 
προσωρινά, µέχρι να επιλυθεί το θέµα της χρηµατοδότησης του 
έργου και να είναι εφικτή η συνέχιση των εργασιών αυτού, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Β. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

071 7.  Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης για τη λειτουργία του 
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η σύναψη 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Παιδείας & 
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Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου,  του ∆ήµου  Καλαµάτας,  της Περιφερειακής 
Ένωσης ∆ήµων (ΠΕ∆) Πελοποννήσου και της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

072 8.  Έγκριση εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου Καλαµάτας  ¨ΦΑΡΙΣ¨ για τη χρηµατοδότηση 
αυτής. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η εισηγητική 
έκθεση της επιχείρησης, στην οποία τεκµηριώνονται τα έσοδα και 
έξοδα αυτής και από την οποία προκύπτει διαφορά 503.000,00 € 
που θα καλυφθεί από το ∆ήµο Καλαµάτας.  

073 9.  Επικαιροποίηση των υπ΄ αριθµ. 576/2006, 639/2007 και 
655/2007 αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
για την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας 
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας (άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007).  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
επικαιροποίηση των προηγούµενων αποφάσεων για την καθιέρωση 
24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες σε συγκεκριµένες κατηγορίες προσωπικού και 
υπηρεσίες του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών.   

074 10.  Ορισµός δηµοτικών συµβούλων ως εκπροσώπων του ∆ήµου 
Καλαµάτας σε Επιτροπές που συγκροτούνται από τη Λιµενική 
Αρχή Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) ορίζονται 
εκπρόσωποι του ∆ήµου, 
1. στην Επιτροπή καθορισµού πολυσύχναστων ή µη πλαζ, ο κ. 

Καµβυσίδης Ιωάννης, µε αναπληρωτή του τον κ. Γκραίκη Παύλο. 
2.  στην Επιτροπή για την εξέταση αιτηµάτων σχετικά µε την 

εφαρµογή του Γενικού Κανονισµού Λιµένα αριθ. 20 ¨Ταχύπλοα 
σκάφη και θαλάσσια µέσα αναψυχής¨, ο κ. Αδαµόπουλος 
Ιωάννης, µε αναπληρωτή του τον κ. Φαββατά ∆ηµήτριο. 
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- 11.  Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

075 12.  Μείωση δηµοτικών τελών.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και  της  δηµοτικής  παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, 
καθώς επίσης, ως προς το µέρος που αφορά στην αντίστοιχη 
∆ηµοτική ή Τοπική Κοινότητα, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ΒΕΡΓΑΣ, οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των 
Τοπικών Κοινοτήτων ΑΙΘΑΙΑΣ, ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, ΠΟΛΙΑΝΗΣ, Μ. 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ, ΘΟΥΡΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ, ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ,  ΑΓ. 
ΦΛΩΡΟΥ, ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΠΛΑΤΕΟΣ & ΛΕΪΚΩΝ και οι Εκπρόσωποι 
των Τοπικών Κοινοτήτων ΛΑ∆Α, ΑΓΡΙΛΟΥ, ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ & 
ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ,  ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται: 

1. η µείωση των τελών κατάληψης κοινόχρηστων κατά 10%, 

2. η µείωση της τιµής της µηνιαίας κάρτας στάθµευσης σε χώρους 
ελεγχόµενης στάθµευσης από 70,00 € σε 50,00 € και χορήγηση 
µέχρι 100 καρτών µηνιαίως µε σειρά προτεραιότητας, 

3. η είσπραξη των τελών καθαριότητας & ΦΗΧ για τη χρήση µη 
στεγασµένων χώρων στους επαγγελµατίες της οδού Ναυαρίνου 
α) από Φαρών έως Ακρίτα το 50% και β) από Ακρίτα έως τέρµα 
Ναυαρίνου το 25%, 

4. η αύξηση του ποσοστού µείωσης των ∆Τ & ΦΗΧ από 10% σε 
20% όσων κάνουν πιστοποιηµένη χρήση οικιακών κάδων 
κοµποστοποίησης, 

5. η απαλλαγή από τα τέλη εκταφής των κοιµητηρίων των 
ηµιαστικών περιοχών, 

6. η απαλλαγή της καταβολής του ετήσιου τέλους για τους 
κατόχους µονού οικογενειακού τάφου και για µία τριετία από 
την ταφή, 

7. η απαλλαγή από την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων για τα στέγαστρα σταθµών ΤΑΞΙ, 
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όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 33/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. 
Μπουζιάνη Παύλου. 

076 13.  Αίτηση επανεξέτασης γνωµοδότησης.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι  σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η υποβολή αιτήµατος 
στο Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας επανεξέτασης της 
µακροχρόνιας µίσθωσης χωρίς δηµοπρασία ακινήτων του 
κληροδοτήµατος ¨ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ.» και αναποµπής του 
θέµατος προς το Συµβούλιο Εθνικών Κληροδοτηµάτων, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

077 14.  ∆ιαγραφή οφειλών-διόρθωση ποσών χρηµατικών καταλόγων 
ύδρευσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή - διόρθωση, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών. 

078 15.  Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης µη πραγµατοποιηθεισών 
δεσµεύσεων έτους 2012. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η ανατροπή  σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

∆. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

079 16.  Τροποποίηση – Συµπλήρωση Κανονισµού Καθαριότητας 
∆ήµου Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο νέος Κανονισµός 
Καθαριότητας, µετά την τροποποίηση – συµπλήρωση αυτού, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 4/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 
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- 17.  Ανανέωση σύµβασης µε το συλλογικό σύστηµα 
¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ¨ για τη συλλογή των 
αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

080 18.  Σύναψη συµφωνητικού συνεργασίας για προσωρινή 
αποθήκευση αδρανών υλικών στα πλαίσια του προγράµµατος 
LIFE.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΚΑΤΑ οι  σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται, κατ’ αρχήν, η 
έναρξη της διαδικασίας για τη σύναψη σχετικού συµφωνητικού. 

Καλαµάτα  11 Φεβρουαρίου 2013  

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

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 

Ακριβές Αντίγραφο 

Καλαµάτα 11 Φεβρουαρίου 2013 
Για τη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 


