
Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 7/2013 – Τετάρτη  27/02/2013 - 08 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 1 από 12 

   

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 7ης/2013 

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 15. Καµβυσίδης Ιωάννης 29. Μπρεδήµας Θεόδωρος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 16. Καραγιάννης Ανδρέας 30. Μωραγιάννης Κων/νος 1. Λιακουνάκου Βενετία (Καλαµάτας) 1. Βασιλάκη Γεωργία  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 17. Καρβέλης Γεώργιος 31. Μωρακέας Σπυρίδων 2. Χειλάς Γεώργιος (Βέργας) 2. ∆ουρδουνάς Αργύριος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 2. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

4. Αναζίκος Ιωάννης 18. Κουδούνης Αργύριος 32. Νιάρχος Αναστάσιος  3. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 3. Κοσµόπουλος Νικόλαος (ΑΜΜΟΥ) 

5. Ανδρεάκος Κων/νος 19. Μανδηλάρης Ιωάννης 33. Νταγιόπουλος Γεώργιος  4. Κάργας Γεώργιος (ΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ) 4. Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα (ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ) 

6. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 20. Μαρινάκης Σαράντος 34. Ντίντα Παναγιώτα  5. Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 5. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 21. Μιχαλόπουλος Κων/νος 35. Οικονοµάκου Μαρία  6. Λεβεντόπουλος Ανδρέας (ΑΝΘΕΙΑΣ) 6. Πολυχρόνη Ευσταθία (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

8. Γκλεγκλές Ιωάννης 22. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 36. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  7. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 7. Σούµπλης Κων/νος (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

9. Γκραίκης Παύλος 23. Μπάκας Ιωάννης 37. Ριζάς Χρήστος  8. Μάλαµας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ)  

10. Γουρδέας Ανδρέας 24. Μπασακίδης Νικόλαος   9. Μανωλόπουλος Παναγιώτης (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ)  

11. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 25. Μπεχράκης Σταµάτης 38. Φαββατάς ∆ηµήτριος  10. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ)  

12. ∆ιασάκος Νικόλαος 26. Μπουζιάνης Παύλος 39. Φωτέας Νικόλαος 
 11. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

(ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 
 

13. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 27. Μπούρας Ιωάννης 40. Χριστόπουλος Ιωάννης  12. Μπρούµας Αθανάσιος (ΑΡΙΟΣ)  

14. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 28. Μπούχαλης ∆ηµήτριος   13. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ)  

    14. Σκούρας Παναγιώτης (ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ)  

    15. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ)  

    16. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ)  

    17. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ)  

 

 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 ο κ. Μπεχράκης αφού αναφέρει ότι δεν του 
δόθηκαν στοιχεία για τα ανταποδοτικά τέλη που ζήτησε και µε εντολή του 
∆ηµάρχου τον προέτρεψαν να προσφύγει στη διαδικασία κατάθεσης 
αιτήµατος µέσω πρωτοκόλλου, ζητεί τη διαβεβαίωση ότι όταν αιτείται 
στοιχεία από τις υπηρεσίες του ∆ήµου, για την προετοιµασία της 
συζήτησης των θεµάτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την άσκηση 
ελέγχου, να µην χρειάζεται να προσφεύγει σε αυτή τη διαδικασία. 
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Το αίτηµα του κ. Μπεχράκη στηρίχθηκε και από τις άλλες παρατάξεις της 
µειοψηφίας, µέλη των οποίων, µεταξύ των άλλων, τόνισαν ότι αυτό είναι 
κεκτηµένο δικαίωµά τους, όπως προβλέπεται στον κανονισµό και στον 
Καλλικράτη και ότι δεν είναι δυνατόν να προετοιµαστούν για τη συζήτηση 
των θεµάτων εάν κάθε φορά χρειάζεται να κάνουν αίτηση. 

Από την πλευρά της πλειοψηφίας τονίστηκε ότι η ∆ηµοτική Αρχή δεν έχει 
αντίρρηση για την παροχή των στοιχείων που ζητούνται, κάποια όµως 
σύνθετα στοιχεία δεν είναι δυνατόν να χορηγούνται άµεσα, ζητήθηκε δε 
από τον κ. Μπεχράκη να ζητήσει συγνώµη και να ανακαλέσει τον 
χαρακτηρισµό µε τον οποίο αποκάλεσε ∆ηµοτικούς Συµβούλους της 
πλειοψηφίας.  

 

Στη συνέχεια από τον κ. Πρόεδρο και Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής 
θέµατα και ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

- Σας ενηµερώνω ότι, σύµφωνα µε τον κανονισµό, την προηγούµενη κάθε 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα γίνεται διαβούλευση µε τους 
επικεφαλής των παρατάξεων επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.  

- Παρακαλώ οι ερωτήσεις που αφορούν σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 
να γίνονται κατά τη συζήτηση των συγκεκριµένων θεµάτων.  

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Ο κ. ∆ήµαρχος, µε το να µην παρευρίσκεται κατά τη διαδικασία ελέγχου, 
σνοµπάρει τη συνεδρίαση και τις ερωτήσεις. 

- Σαν σήµερα πέθανε ο Αλέξανδρος Κουµουνδούρος, διατελέσας  
Πρωθυπουργός και Υπουργός, το όνοµα του οποίου έχει η αίθουσα που 
συνεδριάζουµε. 

- Την Κυριακή έγινε στην Παλιόχουνι το µνηµόσυνο των 212 
εκτελεσθέντων από τα γερµανικά στρατεύµατα, εκ των οποίων οι 
περισσότεροι ήταν Μεσσήνιοι. Είχε κληθεί ο ∆ήµος Καλαµάτας; 

- Παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Ριζά το πρόβληµα παραµένει σε 
παράδροµο στη Θουρία, όπως είχα επισηµάνει και σε προηγούµενη 
συνεδρίαση. 

- ∆ηµότης διαµαρτύρεται γιατί ενώ εξόφλησε την οφειλή του για το 
οστεοφυλάκιο καλείται να πληρώσει αναδροµικά πρόσθετα τέλη. 

 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 7/2013 – Τετάρτη  27/02/2013 - 08 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 3 από 12 

 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  

∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Συνδηµότης µας καταγγέλλει ότι το κατάστηµα ¨πρώην Μούστου¨ 
λειτουργεί χωρίς άδεια και ότι έχει οχλήσεις στο διαµέρισµά του, ως 
γείτονας, λόγω της καµινάδας, του κλιµατιστικού και της ηχορύπανσης. Τι 
ενέργειες έχουν γίνει; 

 

ΦΩΤΕΑΣ 

Αν και έχουµε  ερωτήσεις δεν θα κάνουµε καµία, σεβόµενοι την παρουσία 
των συµπολιτών µας. 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ 

Να πραγµατοποιηθεί ειδική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπου 
όλες οι παρατάξεις να καταθέσουν προτάσεις για το πώς σκέπτονται και 
πως βλέπουν την ανάπτυξη.  

 

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 

- Στα σηµεία που έχουν τοποθετηθεί οι κάδοι, καλό είναι να βαφτούν ή  
να µπει κατάλληλη σήµανση, προς αποφυγή ατυχηµάτων. 

- Υπάρχει µελέτη που να προβλέπει τη λειτουργία σε διπλή κατεύθυνση 
της Αλ. Παναγούλη (Β. Γεωργίου) από Φαρών έως Αριστοµένους; 

 

ΡΙΖΑΣ 

- Το πρόβληµα µε το δρόµο στη Θουρία  το  ξέρουµε,  έχουµε  µεταβεί 
επί τόπου ύστερα από όχληση της Προέδρου της κας Λιάππα, έχουµε 
στείλει έγγραφο στον ΟΣΕ, ως ιδιοκτήτη του χώρου, ο οποίος δεν µας 
έχει απαντήσει. Ουδέποτε δεσµεύτηκα απέναντι των κατοίκων, πιστεύω 
όµως ότι ο ΟΣΕ θα µας επιτρέψει να ξαναφτιάξουµε τη διάβαση. 

- Είναι στη σκέψη της ∆ηµοτικής Αρχής η διπλή κατεύθυνση της Β. 
Γεωργίου, αλλά αφού πρώτα συγκεντρώσουµε κάποια απαραίτητα 
κυκλοφοριακά στοιχεία. 

 

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Το έργο των κάδων δεν έχει ακόµη παραδοθεί, αλλά έχει γίνει συνεννόηση 
µε τον εργολάβο για σήµανση επιλεγµένων σηµείων. 
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ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

- ∆ίνω στον κ. Νταγιόπουλο κατάσταση µε τα στοιχεία αυτών που 
χρεώθηκαν τα διαγραφέντα πρόστιµα κοκ, τα οποία είχε ζητήσει σε 
προηγούµενη συνεδρίαση. 

- Νοµίζω ότι ο δηµότης διαµαρτύρεται γιατί πριν από τρία χρόνια πλήρωσε 
20 €, ενώ στη συνέχεια τα τέλη οστεοφυλακίου έχουν αυξηθεί και έχουν 
γίνει 30 €.  

- Για το κατάστηµα πρέπει να δούµε εάν έχει πάρει άδεια για µουσική. Θα 
σας απαντήσω στην επόµενη συνεδρίαση. 

 
 
Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θεµάτων µε τίτλο: 

1. Παροχή δεκατιανού σε µαθητές δηµοτικών σχολείων. 

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 65/2013 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας µε την οποία είχε εγκριθεί η µελέτη του έργου 
«Αστική Ανάπλαση Περιοχής Μεγάρου Χορού». 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

082  Παροχή δεκατιανού σε µαθητές δηµοτικών σχολείων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ  ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨  και ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι των  δηµοτικών παρατάξεων  
¨ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  &  ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παροχή δεκατιανού 
(σάντουιτς) σε 80 – 120 µαθητές, κατόπιν συνεννοήσεως µε το ∆ιευθυντή 
της Α΄θµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εισήγηση της Αντιδηµάρχου 
κας Οικονοµάκου Μαρίας.  

083  Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 65/2013 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε την οποία είχε 
εγκριθεί η µελέτη του έργου «Αστική Ανάπλαση 
Περιοχής Μεγάρου Χορού». 

 

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¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η τροποποίηση ως προς τον προϋπολογισµό της µελέτης, ο 
οποίος ανέρχεται στο ποσό των 893.950,00 €, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

084 15. ∆ηµοτικά τέλη και µείωση προστίµων στις ∆ηµοτικές 
Ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας.  

Προτάσσεται της σειράς, ύστερα από πρόταση του κ. 
Μπρεδήµα, λόγω της παρουσίας στη συνεδρίαση κατοίκων 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση του κ. ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ 
για µείωση των τελών, διαγραφή των προστίµων,  άσκηση ενδίκων µέσων 
και αναστολή της είσπραξης των οφειλών για µια πενταετία.   

(ΥΠΕΡ της πρότασης οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και οι Πρόεδροι Συµβουλίων & Εκπρόσωποι των 
Τοπικών Κοινοτήτων ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ, ΑΡΙΟΣ & ΑΜΜΟΥ και ΚΑΤΑ οι 
παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, καθώς και οι Πρόεδροι Συµβουλίων 
& Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ΑΙΘΑΙΑΣ, ΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ, ΑΓΙΟΥ 
ΦΛΩΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΟΣ, ΑΡΦΑΡΩΝ, ΑΓΡΙΛΟΥ, ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

085 1.  Συµπλήρωση της υπ΄ αριθµ. 73/2013 Απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικής µε 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¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η συµπλήρωση µε την 
προσθήκη παραγράφου σχετικά µε τη  δαπάνη που προκαλείται από την 
καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες ηµέρες σε συγκεκριµένες κατηγορίες προσωπικού και 
υπηρεσίες, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών.   

086 2.  Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής παρεχόµενων 
υπηρεσιών και παραλαβής έργων αξίας µικρότερης των 
5.870 €.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  

Α. εγκρίνεται η συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων αξίας µικρότερης  
των 5.870,00 €, αποτελούµενη από δύο δηµοτικούς συµβούλους, µε  
τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση 
που διενήργησε η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία που 
υποστηρίζει γραµµατειακά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και από ένα 
δηµοτικό υπάλληλο, µε τον αναπληρωτή, οι οποίοι αναδείχθηκαν 
ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η ∆ιεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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Β. ορίζονται µέλη στις επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών αρµοδιότητας των 
∆ιευθύνσεων α) Τεχνικών Υπηρεσιών και β) Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, 
ένας δηµοτικός σύµβουλος, για κάθε επιτροπή, µε τον αναπληρωτή 
του, οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία που υποστηρίζει 
γραµµατειακά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

087 3.  Παραχώρηση χώρου του ∆ηµοτικού Σχολείου 
Αρτεµισίας στον Εξωραϊστικό Προοδευτικό Σύλλογο «Η 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση για πέντε χρόνια, σύµφωνα µε την 
εισήγηση και τους όρους του σχετικού χρησιδανείου του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών.   

088 4.  Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και ΚΑΤΑ οι  σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι µετακινήσεις του κ. ∆ηµάρχου, α) 
στις 18/2/2013 στην Αθήνα (∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ), β) στις 25/2/2013 
στην Τρίπολη (Γ.Γ. ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ∆/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ ∆ΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝ.) και 
στην Αθήνα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) και γ) στις 5/3/2013 στην  Αθήνα 
(ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ). 

Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

089 5.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
«Αξιοποίηση γεώτρησης Πηδήµατος», ∆ήµου 
Καλαµάτας, πρώην ∆ήµου Αρφαρών.  

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¨)  

090 6.  Οριστική παραλαβή του έργου «Επισκευή – Ανάπλαση 
Νιαρχέικου Λιοτριβιού». 

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 ΑΡΦΑΡΩΝ 
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 7/2013 – Τετάρτη  27/02/2013 - 08 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 7 από 12 

 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  

091 7.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών 
του έργου «Βελτιώσεις ∆ηµοτικής οδοποιίας ∆.∆. 
Άριος» ∆.Ε. Άριος.  

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

092 8.  Περί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Ανάπλαση 
Κεντρικής Πλατείας Καλαµάτας», που αφορά στη 
δαπάνη µεταφοράς των αδρανών υλικών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) απορρίπτεται η ένσταση, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών.   

093 9.  Έγκριση ιδιωτικού συµφωνητικού υπεργολαβίας για το 
έργο «Ανάπλαση, τµήµατος vii, Ιστορικού Κέντρου  
Καλαµάτας  (Γ΄ Φάση)».    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το συµφωνητικό 
υπεργολαβίας µεταξύ του αναδόχου του έργου «Ανάπλαση, τµήµατος vii, 
Ιστορικού Κέντρου  Καλαµάτας  (Γ΄ Φάση)» Β. Ι. Καραγιάννη και της 
εταιρείας «Ικτίνος Α.Ε.», σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

094 10.  Έγκριση µη απαίτησης απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες 
κατασκευής του έργου «Ανάπλαση δηµοτικών οδών 
στην Τοπική Κοινότητα Αρτεµισίας».  

ΟΜΟΦΩΝΑ διαπιστώνεται ότι δεν απαιτείται η κήρυξη απαλλοτριώσεων 
για τις ανάγκες του έργου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

095 11.  ∆ιάθεση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στο 
Σύλλογο Πεζοπόρων – Ορειβατών ¨ΕΥΚΛΗΣ¨ για χρήση 
ποδηλατικής ακαδηµίας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση του Πάρκου κάθε Σάββατο από ώρα 
9.00 π.µ. µέχρι 13.00, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
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096 12.  Καθορισµός αριθµού αδειών στάσιµου υπαίθριου 
εµπορίου που θα χορηγηθούν το έτος 2013, στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των  δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και  ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται ο καθορισµός θέσεων και 
ισάριθµου αριθµού αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ως εξής: 

1. οκτώ (8) θέσεων για κάστανα και καλαµπόκια, 

2. δύο (2) θέσεων για ψυχαγωγικά παίχνια, 

3. δύο (2) θέσεων για στάσιµη καντίνα, 

4. δύο (2) θέσεων για πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, 

5. δύο (2) θέσεων για πώληση ποπκορν, µαλλί της γριας, γλειφιτζουριών. 

6. δέκα (10) θέσεων για πώληση χειροτεχνηµάτων αργυροχρυσοχοΐας, 
γλυπτικής, ζωγραφικής, κλπ. 

όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 9/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης 
& Ευρωπαϊκών Θεµάτων και όπως οι θέσεις αυτές προτάθηκαν από το 
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας. 

097 13.  Έκδοση ανακοίνωσης για τη χορήγηση αδειών στην 
Κυριακάτικη αγορά Αρφαρών για το έτος 2013.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των  δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, 
καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΡΦΑΡΩΝ 
και  ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η έκδοση ανακοίνωσης, για την 
χορήγηση 40 θέσεων πώλησης προϊόντων (23 για αγροτικά προϊόντα εκ 
των οποίων 18 σε παραγωγούς και 5 σε επαγγελµατίες, 2 για νωπά 
αλιευτικά προϊόντα και 15 για πώληση ειδών ελαφράς βιοτεχνίας µεταξύ 
των οποίων 13 για ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη και 2 για είδη οικιακής 
χρήσης), σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών 
∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

098 14.  Ανάκληση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων, λόγω 
θανάτου των δικαιούχων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάκληση των αδειών τριών (3) περιπτέρων 
(πλατεία Όθωνος, Αθηνών & Είρας και Μιαούλη & Αναλήψεως) λόγω 
θανάτου των δικαιούχων και η αποµάκρυνση των κουβουκλίων, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 
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∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

099 16.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος, 
Προϋπολογισµού και Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης, 
έτους 2013, ∆ήµου Καλαµάτας.  

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¨,  
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) 
εγκρίνεται η τροποποίηση σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των ∆ιευθύνσεων 
∆ιοικητικών, Οικονοµικών και Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Παιδείας. 

100 17.  Ετήσια συνδροµή του ∆ήµου Καλαµάτας στο 
Πρόγραµµα ¨Γαλάζιες Σηµαίες¨.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ  ΕΝΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της  δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η καταβολή 600,00 €,  ως 
συνδροµή  στην  Ελληνική  Εταιρεία  Προστασίας  της  Φύσης για  τις 
ακτές «Ανάστασης» και «Μ. Μαντίνειας» (300,00 € για κάθε ακτή),  
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

101 18.  ∆ιοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων 2013.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ {εκτός του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ} & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνονται, η διοργάνωση των εκδηλώσεων, η διάθεση 
συνολικής πίστωσης ποσού 26.506,50 €, εκ των οποίων, 17.835 ευρώ, µε 
ΦΠΑ, για την ηχητική – φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων και σχετικές 
εκτυπώσεις, και 8.671,50 €, µε ΦΠΑ, για την ανάθεση του γενικού 
συντονισµού και της υλοποίησης των εκδηλώσεων στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨, σύµφωνα µε την εισήγηση του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου και Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. 
Μπασακίδη Νικολάου. 
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102 19.  ∆ιάθεση πιστώσεων που έχουν ανατραπεί και αφορούν 
συνεχιζόµενες δαπάνες προϋπολογισµού οικον. έτους 
2013, του ∆ήµου Καλαµάτας.  

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¨,  
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) 
εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών και του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

103 20.  Συµπλήρωση της υπ΄ αριθµ. 408/2012 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, που αφορά στην  
αποζηµίωση επιταχθέντος ακινήτου.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και ο κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ {εκτός του κ. 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ}) εγκρίνεται η συµπλήρωση µε την καταβολή πρόσθετης 
αποζηµίωσης ποσού 1.674,50 € στους ιδιοκτήτες επιταχθέντος ακινήτου 
στην ανατολική παραλία, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

104 21.  Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αναψυκτηρίου.  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¨) εγκρίνεται η µίσθωση ακινήτου στην 
περιοχή του ∆ηµοτικού Πάρκου Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

105 22.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  

Α. εγκρίνεται η επιχορήγηση: 

1. του Συλλόγου Κρητών Μεσσηνίας, µε το ποσό των 500,00 €. 

2. του Ναυτικού Οµίλου Καλαµάτας «Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», µε το ποσό των 
740,00 €. 
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3. του Συλλόγου ∆ροµέων Υγείας Μεσσηνίας (Σ.∆.Υ.Μ.) µε το ποσό των 
1.000,00 €. 

Β. εγκρίνεται η προµήθεια: 

1. δέκα (10) αντιτύπων του βιβλίου «Το ταξίδι του Ίκαρου». 

2. δεκαπέντε (15) αντιτύπων του βιβλίου «Τόποι γαλήνης και ηρεµίας». 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

106 23.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 1/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου 
¨Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας¨, η οποία αφορά στην έγκριση του 
απολογισµού 2012 του νοµικού προσώπου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο 
απολογισµός ο οποίος παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 3.192.717,84 € 

ΕΞΟ∆Α 2.904.173,56 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 204.277,39 € 

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν 103/75 84.266,89 €  

107 24.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 10/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου 
¨Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας¨, η οποία αφορά στην έγκριση του 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2013, του νοµικού 
προσώπου.  

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¨,  
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) 
εγκρίνεται ο προϋπολογισµός ο οποίος παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 2.778.703,78 € 

ΕΞΟ∆Α 2.726.016,89 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 52.686,89 €  

108 25.  Έγκριση υπ΄ αριθµ. 18/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», η οποία αφορά στην έγκριση 
προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων 2013 της 
επιχείρησης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
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¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται ο 
προϋπολογισµός ο οποίος ανέρχεται στο ύψος των 4.283.400,00 €. 
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109 26.  Έγκριση υπ΄ αριθµ. 5/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε., η οποία αφορά στην 
έγκριση του προϋπολογισµού και υπηρεσιακού σχεδίου 
δράσης, οικον. έτους 2013, της ∆ηµοτικής Ανώνυµης 
Εταιρείας.   

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 ο προϋπολογισµός ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 843.268,77  € 

ΕΞΟ∆Α 582.055,59  € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 261.213,18  €  

110 27.  Έγκριση υπ΄ αριθµ. 1/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.)  η οποία αφορά 
στην έγκριση των νέων τιµολογίων της Επιχείρησης.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨,  καθώς και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων ΛΕΪΚΩΝ & Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 

111 28.  Αντικατάσταση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας 
«ΦΑΡΙΣ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨,  ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  και ΛΕΥΚΟ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η αντικατάσταση της παραιτηθείσης κας Τάτση – 
Μάλαµα Σταυρούλας από τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο. 

Καλαµάτα  4 Μαρτίου 2013  

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

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 

Ακριβές Αντίγραφο 
Καλαµάτα 4 Μαρτίου 2013 

Για τη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 


