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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 8ης/2013 

Πέµπτη 14 Μαρτίου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 10. Γουρδέας Ανδρέας 17. Κουδούνης Αργύριος 25. Μπουζιάνης Παύλος 33. Ντίντα Παναγιώτα ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 11. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 18. Μανδηλάρης Ιωάννης 26. Μπούρας Ιωάννης 34. Οικονοµάκου Μαρία 1. Λιάππα Χρυσή  (ΘΟΥΡΙΑΣ) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 12. ∆ιασάκος Νικόλαος 19. Μαρινάκης Σαράντος 27. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 35. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
2. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

(ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

4. Αναζίκος Ιωάννης  20. Μιχαλόπουλος Κων/νος 28. Μπρεδήµας Θεόδωρος 36. Ριζάς Χρήστος 3. Μπρούµας Αθανάσιος (ΑΡΙΟΣ) 

5. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος 13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 21. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 29. Μωραγιάννης Κων/νος  4. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ)  

6. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 14. Καµβυσίδης Ιωάννης 22. Μπάκας Ιωάννης 30. Μωρακέας Σπυρίδων 37. Φαββατάς ∆ηµήτριος ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 15. Καραγιάννης Ανδρέας 23. Μπασακίδης Νικόλαος 31. Νιάρχος Αναστάσιος 38. Φωτέας Νικόλαος ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

8. Γκλεγκλές Ιωάννης 16. Καρβέλης Γεώργιος 24. Μπεχράκης Σταµάτης 32. Νταγιόπουλος Γεώργιος 39. Χριστόπουλος Ιωάννης 1. Σούµπλης Κων/νος (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

9. Γκραίκης Παύλος      
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  Γενικά πριν την ηµερήσια διάταξη. Στην αρχή της συνεδρίασης, που άρχισε απόντος του κ. ∆ηµάρχου 
(προσήλθε κατά τη συζήτηση των εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων), 
από Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και ερωτήµατα και 
δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Επανέρχοµαι στο θέµα του παράδροµου στη Μικροµάνη, όπου οι 
κάτοικοι δεν µπορούν να πάνε στις ιδιοκτησίες τους. ∆εν µπορούν οι 
εταιρείες να υποκαταστήσουν ούτε το κράτος ούτε το ∆ήµο, γι’ αυτό, 
το ταχύτερο, να προβείτε στις δέουσες ενέργειες για την επίλυση 
αυτού του τεραστίου προβλήµατος.  

- Επιδροµή κλοπών σε Άρι, Αριοχώρι, Πλατύ και γενικά στην ευρύτερη 
περιοχή. Μετά το επεισόδιο στη Μεσσήνη υπήρξε µια αντιµετώπιση του 
φαινοµένου, αλλά τώρα και πάλι έχει ξεφύγει η κατάσταση. Να γίνει 
σύσκεψη µε τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής 
για την αντιµετώπιση του προβλήµατος.  

08 
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∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Καταθέτω πρόταση περί µη κλήσης των βουλευτών της «ΧΡΥΣΗΣ 
ΑΥΓΗΣ» στις εκδηλώσεις της 23ης Μαρτίου και παρακαλώ να συζητηθεί 
ως εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα ή µαζί µε το υπ’ αριθµ. 11 θέµα που 
αφορά στη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών. 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Υπάρχει µεγάλη αδιαφάνεια στο θέµα των σκουπιδιών. Που πηγαίνουν; 
Πόσο πληρώνουµε ανά τόνο; Η πληρωµή αυτή εξαρτάται από την 
απόσταση; Ποιος ζυγίζει και ποια είναι τα παραστατικά στοιχεία των 
πληρωµών; 

- Κάτοικοι διαµαρτύρονται γιατί για την ανάπλαση ενός µικρού χώρου, 
όπως είναι το πεζοδρόµιο της Αριστοµένους από Φραντζή έως 
Ξενοφώντος, για την οποία απαιτείται µια µεγάλη δαπάνη που 
ανέρχεται στο ποσό περίπου των 310.000,00 €. 

- Ο δρόµος, πλησίον της Αγ. Κυριακής, που οδηγεί στο ΕΕΕΕΚ, επειδή 
είναι στενός, κάθε πρωί είναι µποτιλιαρισµένος και προκαλείται ένα 
χάος. Τι ενέργειες θα κάνετε για τη βελτίωση της κατάστασης; 

- Ο κ. Πρόεδρος κι  εγώ  έχουµε  ορισθεί  µέλη στη  διαχειριστική 
επιτροπή του ΚΠΕ από το 2011 και µέχρι σήµερα αυτή  η  επιτροπή 
δεν έχει συνεδριάσει, αν και το ΚΠΕ διαχειρίζεται µια σειρά κονδυλίων.    

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- Στις 9/2/2012 ρώτησα ¨πότε θα γίνει η αποµάκρυνση του 
κατεστραµµένου τάπητα  γύρω  από το  Λιµενικό Ταµείο,  εάν θα γίνει 
µε έξοδα του εργολάβου και τι εγγυήσεις έχει ο ∆ήµος ότι θα το κάνει 
ο εργολάβος;¨ και η απάντηση του κ. Ριζά  ήταν  ότι ¨ο εργολάβος  
δεν έχει πάρει χρήµατα για τις ασφαλτοστρώσεις γύρω από το λιµάνι, 
δεν θα πληρωθεί για τις κατασκευαστικές αστοχίες και καιρού 
επιτρέποντος θα αποκατασταθεί το οδόστρωµα¨. Φεβρουάριος 2012 - 
Μάρτης του 2013, δεν το έχει επιτρέψει ακόµη ο καιρός, να γίνει η 
αποκατάσταση; 

- ∆ίνω στον κ. Μπουζιάνη ένα έγγραφό του προς δηµότη και παρακαλώ 
να µην αποσταλεί ξανά τέτοιο έγγραφο. 
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ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 

Όταν κατατίθενται ερωτήσεις σε πόσο διάστηµα είναι υποχρεωµένοι να 
απαντούν οι Αντιδήµαρχοι ή οι Πρόεδροι και µάλιστα όταν έχει δώσει 
εντολή ο κ. ∆ήµαρχος; Θα αναγκαστώ να αφήσω υπονοούµενα για 
οικονοµικά στοιχεία και αναφέροµαι στον κ. Μπασακίδη, Πρόεδρο της 
ΦΑΡΙΣ, από τον οποίο έχω ζητήσει κάποια στοιχεία. 

 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ 

Με αφορµή την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, αν και έψαξα, δεν 
βρήκα κανονισµό για το τι επιτρέπεται και τι όχι σε αυτή. Πρέπει να 
έρθει εδώ και να ψηφισθεί ένας τέτοιος κανονισµός, ώστε να γνωρίζει ο 
καθένας τι ισχύει για την πλατεία. 

 

ΡΙΖΑΣ 

- Εξήγησα ότι ο δρόµος είναι ιδιοκτησία του ΟΣΕ, ο οποίος έδωσε άδεια 
στο ΜΟΡΕΑ για ισόπεδη διάβαση. Αφού έληξαν οι λόγοι για τους 
οποίους  είχε γίνει η διάβαση όφειλαν να διακόψουν το συγκεκριµένο 
πέρασµα. Ζητήσαµε την άδεια από τον ΟΣΕ για τη δυνατότητα 
διέλευσης πάνω από τις σιδηρογραµµές αλλά µέχρι στιγµής δεν έχει 
απαντήσει.  

- Για τις κλοπές των σχαρών ήρθε το θέµα στην Οικονοµική  Επιτροπή 
για την υποβολή µήνυσης.  Σηµάναµε τα  σηµεία για να µην γίνει 
κάποιο ατύχηµα και προχωράµε σε αντικατάσταση µε τέτοια υλικά 
ώστε να µην είναι ελκυστικά για τους κλέφτες, αλλά και να παρέχουν 
ασφάλεια. 

- Ο εργολάβος δεν πληρώθηκε για την πρώτη αστοχία,  αποκατέστησε 
τον τάπητα και για κάποιες τρύπες που υπάρχουν δεν έχει πληρωθεί. 

- Για το δρόµο προς το ΕΕΕΕΚ θα κοιτάξουµε εάν µπορεί να γίνει κάποια 
διαπλάτυνση. 

 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

Τα οικονοµικά στοιχεία που διαχειρίζεται η ΦΑΡΙΣ κατατίθενται και 
ψηφίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ενώ κάποια άλλα που 
αναφέρονται στην αίτηση έχουν απαντηθεί από τον κ. ∆ήµαρχο.  
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 

Η Καλαµάτα είναι πρωταθλήτρια στην ανακύκλωση και τελευταία 
στηρίζουµε και την κοµποστοποίηση. Η ζύγιση των απορριµµάτων γίνεται 
µε ηλεκτρονική ζυγαριά από αρµόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας και η 
µεταφορά γίνεται σε νόµιµους χώρους. Μπορείτε να περάσετε από το 
γραφείο µου να σας δώσω οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. 

 

∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο προϋπολογισµός της µελέτης ενός έργου βγαίνει βάσει τιµολογίων και 
νόµου και όχι αυθαίρετα. Από το ποσό το συγκεκριµένο θα αφαιρεθεί η 
έκπτωση που θα δοθεί και σε αυτό περιλαµβάνονται το εργολαβικό 
όφελος, το ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές. Το σηµαντικό είναι ότι το ποσό 
που τελικά θα διατεθεί, δεν θα χαθεί, αλλά θα πέσει στην τοπική αγορά 
µέσα από τα µεροκάµατα και την προµήθεια των υλικών.    

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Για τι δεν περιµένατε να εφαρµοστεί η λίστα Σουφλιά που έχει µειωµένες 
τιµές; 

 

ΡΙΖΑΣ 

Η έναρξη σύνταξης της µελέτης έγινε προ διετίας, έχει εγκριθεί από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και έχει πάει και στο Τεχνικό Συµβούλιο της 
Περιφέρειας. Εάν ξαναρχίσουµε από την αρχή, ώστε να πάµε µε τιµές 
Σουφλιά που έχουν ισχύ από 19/3/2013, κινδυνεύει να απενταχθεί το 
έργο. 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

Εάν ο κ. Νταγιόπουλος ήθελε να µε προστατεύσει όπως είπε, δεν θα 
έφερνε το έγγραφο εδώ δηµόσια, αλλά θα µου το έδινε κατ’ ιδίαν.  Για 
το συγκεκριµένο θέµα σας ενηµερώνω ότι υπήρξε αίτηµα δηµότισσας, 
που βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση και αφού συµβουλεύτηκα τη 
∆ιευθύντρια εισηγήθηκα τη διαγραφή προστίµου που τις είχε επιβληθεί 
και το κίνητρό µου ήταν µόνο και µόνο να τη βοηθήσω και όχι για να 
ωφεληθώ κάτι προσωπικά.  
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ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Επισήµανα ότι έστειλε επιστολή που της λέει ¨µετά από  εισήγηση δική 
µου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε ….¨, λες και δεν ήταν 
υποχρεωµένος να το φέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αποφάσισε και θα µπορούσατε να στείλει την απόφαση ταυ 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και όχι ¨κατόπιν ενεργειών µου¨. 

 

ΜΠΑΚΑΣ 

Κάποτε πήγαιναν στο γραφείο του Αντιδηµάρχου και έσβηνε τα 
πρόστιµα, χωρίς αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

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

1. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών ∆ήµου Καλαµάτας για κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων µε το ποσό των 
133.852,04 € (Β΄ ∆όση έτους 2013). 

2. Απευθείας ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ παροχής υπηρεσίας και εκτέλεσης 
έργου, στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας 
Καλαµάτας». 

3. Αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή ποδηλατόδροµου Αγίου 
Φλώρου» στο πλαίσιο του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2007 – 2013» και µη απαίτηση απαλλοτριώσεων για την 
κατασκευή του έργου αυτού. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

112  Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών ∆ήµου Καλαµάτας για 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων µε το 
ποσό των 133.852,04 € (Β΄ ∆όση έτους 2013). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση µε το συνολικό ποσό των 
133.852,04 €, το οποίο κατανέµεται ανά Σχολική Επιτροπή ως εξής: 

1. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 68.852,04 €, 

2. Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 65.000,00 
€, 

σύµφωνα µε την απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. 
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113  Απευθείας ανάθεση στη ∆Ε∆∆ΗΕ παροχής υπηρεσίας και 
εκτέλεσης έργου, στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση 
Κεντρικής Πλατείας 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¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
απευθείας ανάθεση, της επαύξησης παροχής ισχύος, της µεταφοράς 
παροχών ρεύµατος και της παραλλαγής – υπογειοποίησης δικτύου, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης 
& Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

114  Αποδοχή ένταξης της πράξης «Κατασκευή 
ποδηλατόδροµου Αγίου Φλώρου» στο πλαίσιο του 
προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 
2013» και µη απαίτηση απαλλοτριώσεων για την 
κατασκευή του έργου αυτού. 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι  της  δηµοτικής  παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ  
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΑΠΟΧΗ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) γίνεται αποδεκτή η ένταξη της πράξης,  σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων και 
διαπιστώνεται ότι δεν απαιτείται η κήρυξη απαλλοτριώσεων για τις 
ανάγκες του έργου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

115 1.  Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ  της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταµείου 
Ανάπτυξης, του ∆ήµου Καλαµάτας και της Ανώνυµης 
Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πελοπόννησος Α.Ε., για την 
εφαρµογή του «Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος: 
Πελοπόννησος 2020 – Ευρωπαϊκή Περιφέρεια» στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014. 

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¨)  
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- 2.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην «Προγραµµατική 
Σύµβαση για τον καθαρισµό του βασικού οδικού δικτύου 
µεταξύ Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και ∆ήµων 
της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ  

116 3.  Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την είσπραξη της 
ενίσχυσης και υπογραφής κάθε απαραίτητου εγγράφου 
σχετικού µε την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου µε 
τίτλο «Τουριστική προβολή των ορεινών περιοχών του 
∆ήµου Καλαµάτας».   

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

117 4.  Παράταση του χρόνου διάρκειας της προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της 
∆.Ε.Υ.Α.Κ. για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση 
περιοχής νότια του ΒΙΟΠΑ».  

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 η παράταση µέχρι τον Ιούνιο 2013. 

   Στη συνέχεια το Σώµα επανέρχεται στη διαδικασία ελέγχου της 
∆ηµοτικής Αρχής και από µέλη αυτού τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Έφυγε από τη ζωή ο επί σειρά ετών ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ηλίας 
Κουτσούκος. Να εκδώσουµε ένα ψήφισµα και να εκφράσουµε τα 
συλλυπητήριά µας. 

- Θα θέλαµε µία ενηµέρωση σχετικά µε το θέµα του ΤΕΙ. 

- Ασκήθηκε η αίτηση θεραπείας σχετικά µε τη διαγραφή τελών και 
προστίµων στις ∆ηµοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας; 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

Από 4/12/2012 έχω καταθέσει τις εξής ερωτήσεις προς τον κ. ∆ήµαρχο 
και παρά του ότι είχα τη διαβεβαίωση ότι θα µου απαντήσει, απάντηση 
δεν έχω πάρει.  
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o Τι προτίθεσθε να κάνετε για την αντιµετώπιση των σοβαρών 
προβληµάτων που έχουν προκληθεί λόγω της συνεχούς διέλευσης 
βαρέων οχηµάτων από τη λατοµική ζώνη στην 4η επαρχιακή οδό 
Θουρίας – Πολιανής, όπου µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα, παρά 
το γεγονός ότι η σύµβαση παραχώρησης του λατοµείου προβλέπει 
αποκατάσταση τυχόν ζηµιών;  

o Παρά τις παρεµβάσεις µου στους αρµοδίους δεν έχει γίνει απολύτως 
τίποτα, ο δηµοτικός φωτισµός υπολειτουργεί και πολλές περιοχές  
βρίσκονται κυριολεκτικά στο σκοτάδι.  

o Να επιληφθείτε άµεσα για την αντιµετώπιση του σοβαρού 
προβλήµατος που υπάρχει στην είσοδο του ΤΕΙ, η οποία είναι µέσα 
στον εθνικό δρόµο, όπου πριν από δυο χρόνια είχαµε ένα 
θανατηφόρο τροχαίο και πριν από λίγες µέρες ένα νέο ατύχηµα, 
ευτυχώς µόνο µε µικρές υλικές ζηµιές.  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Εκφράζω τη λύπη µας για την απώλεια του Ηλία Κουτσούκου. Ερχόταν 
στο ∆ηµαρχείο και κατέθετε παρατηρήσεις, απόψεις και προτάσεις για τα 
θέµατα της πόλης. Ιδιαίτερα αγωνίστηκε για την γειτονιά του και για την 
αγορά. Να εκδώσουµε ψήφισµα και να τηρήσουµε, στη µνήµη του,  ενός 
λεπτού σιγή.  

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ 

 

Στο σηµείο αυτό ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Τη ∆ευτέρα συµµετείχα σε σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ. Το συµπέρασµα ήταν 
ότι υπεύθυνος για τη διαχείριση των απορριµµάτων είναι αυτός που 
διαχειρίζεται τα χρήµατα, δηλαδή η Περιφέρεια, για δε τη λειτουργία 
των µονάδων προσωρινής διαχείρισης οι ∆ήµοι. Την προσεχή Τρίτη θα 
γίνει συνεδρίαση του ΦΟ∆ΣΑ για τον ορισµό επιτροπής που θα 
συµµετέχει στην τριµελή επιτροπή ΥΠΕΚΑ, Περιφέρειας και ∆ήµων για 
τις λεπτοµέρειες λειτουργίας των οκτώ σταθµών προσωρινής 
διαχείρισης. 

- Την Τετάρτη πήγα στη ΓΑΙΟΣΕ προκειµένου να κλείσει το κρίσιµο θέµα 
του Πάρκου. Συµφωνήθηκε να γίνει ένα χρησιδάνειο αορίστου 
διάρκειας. 
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- Αύριο πάω στην ΕΕΤΑΑ για τις προτάσεις που έχουµε κάνει, µε κύρια 
την πρόταση που αφορά στον ποδηλατόδροµο, το δυτικό της 
Νέδοντος και στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου Χορού. 

- Για το ΤΕΙ η ∆ηµοτική Αρχή έχει κάνει ότι είναι δυνατόν. Έγινε δηµόσια 
διαβούλευση και κάναµε ενέργειες που αποφασίστηκαν εκεί. Εάν 
υπάρχουν αποφάσεις αρνητικές για το Τµήµα Λογοθεραπείας θα είναι 
πάρα πολύ κακό για το ΤΕΙ, αλλά υπάρχουν πληροφορίες και ελπίδες 
ότι θα ξεπεραστεί και αυτή η δυσκολία. Προτίθεµαι να πάω µαζί µα τον 
Πρύτανη και τα παιδιά στην Αθήνα για να θέσουµε τα δίκαιά µας στον 
Υπουργό. 

- Σχετικά µε τη διαγραφή τελών και προστίµων έχουµε πάρει οµόφωνη 
απόφαση η οποία µπλοκαρίστηκε στις υπερκείµενες αρχές. Θα 
ακολουθήσουµε τη προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία και θα 
προσπαθήσοµε κινούµενοι στα όρια της νοµιµότητας να βοηθήσοµε 
την κατάσταση. 

- Υπάρχει κανονισµός µε οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Καταργήσαµε τους στεγασµένους χώρους και ρυθµίζεται το που θα 
µπουν τραπεζοκαθίσµατα. 

- ∆εν είναι όλοι οι Αθίγγανοι κλέφτες και δεν πρέπει να στοχοποιούµε το 
σύνολο της οµάδας αυτής. Κάνουµε ότι είναι δυνατόν σε επίπεδο 
καταστολής, αλλά εάν δεν αντιµετωπισθεί το θέµα σε επίπεδο 
πρόληψης δεν γίνεται τίποτα. Στηρίζοµε τα παιδιά των Αθιγγάνων που 
πηγαίνουν στο σχολείο, ώστε να µπορέσοµε να τα κρατήσοµε στις 
σχολικές µονάδες και αυτό είναι ένα µέτρο πρόληψης. Θλίβοµαι γιατί 
όσα συµφωνήθηκαν για την Μπιρµπίτα δεν έγιναν πράξη, ώστε να 
βοηθήσοµε τους ανθρώπους αυτούς. 

- Με ίδιες δυνάµεις έχουµε παρέµβει στο δρόµο Θουρία – Πολιανή, παρ’ 
ότι ο δρόµος είναι επαρχιακός και δεν είναι ευθύνη του ∆ήµου. Γνωρίζω 
ότι υπάρχει στους σχεδιασµούς της Περιφέρειας µια παρέµβαση στο 
συγκεκριµένο θέµα, όπως υπάρχει και µία δέσµευση από τον ΑΚΤΩΡΑ 
να γίνει ανακατασκευή του δρόµου από την περιοχή της Άµφειας µέχρι 
τη Θουρία.  

- Έχουν γίνει πολλές παρεµβάσεις στο φωτισµό, ώστε να αλλάξει η 
κατάσταση. Να µας πείτε, εάν γνωρίζετε, συγκεκριµένα σηµεία που 
έχουν προβλήµατα, ώστε να τα αντιµετωπίσοµε. Να σας τονίσω ότι δεν 
µπορούµε να φωτίζουµε στάβλους ή µποστάνια, γιατί δηµοτικός 
φωτισµός νοείται µέσα στον πολεοδοµικό ιστό ή στο δρόµο. Στη 
Θουρία, µε την ολοκλήρωση της εργολαβίας, θα ρυθµιστεί το θέµα. 
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- Στο ΤΕΙ έδωσε άδεια η ∆ΕΣΕ. Ο ∆ήµος παρενέβη και προς το ΤΕΙ και 
προς τη ∆ΕΣΕ, αλλά δυστυχώς υπήρξαν µεγάλες αντιδράσεις και από 
τις δύο πλευρές. Με το νέο εθνικό δρόµο, µόλις παραδοθεί ο κόµβος 
¨Καρέλια¨,  όπου θα µειωθεί ο φόρτος στο συγκεκριµένο δρόµο, έχω 
συνεννοηθεί να προχωρήσοµε τη σχετική διαδικασία και µε την άδεια 
της ∆ΕΣΕ. 

Β. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

118 5.  Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού, ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, έτους 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¨) εγκρίνονται: 

• η πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, οκτάµηνης 
διάρκειας (8 χειριστών µηχανηµάτων, 6 οδηγών και 15 εργατών 
καθαριότητας) 

• η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου, για 12 µήνες,  
για την υλοποίηση του Προγράµµατος πρόληψης καρδιαγγειακών  
νοσηµάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών µε αξιοποίηση 
εφαρµογών τηλεϊατρικής (1 Ειδικού Ιατρού - Παθολόγου, 
Καρδιολόγου ή Γενικού Ιατρού και 2 Νοσηλευτών) 

• η ανανέωση συµβάσεων έργου, για 1  έτος, για την υλοποίηση του 
ίδιου ως άνω Προγράµµατος (1 Ειδικού καρδιολόγου µε εµπειρία σε 
εφαρµογές τηλεϊατρικής/τηλεκαρδιολογίας, 1 Ειδικού Ιατρού - 
Παθολόγου, Καρδιολόγου ή Γενικού Ιατρού και 2 Νοσηλευτών) 

• η πρόσληψη προσωπικού  ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  έως 
1 έτος, µε δυνατότητα ανανέωσης,   για την  υλοποίηση   της  
Πράξης «Ανάπτυξη ∆οµών  και  Υπηρεσιών της Τοπικής  
Αυτοδιοίκησης  προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση 
της βίας – ∆ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» (1 Κοινωνιολόγου και 1 
Νοµικού) 

• η ανανέωση συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για 1 
έτος, για την υλοποίηση του ίδιας άνω Πράξης (1 Ψυχολόγου και 1 
Κοινωνικού Λειτουργού) 
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• η πρόσληψη 12 ναυαγοσωστών µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, τρίµηνης διάρκειας, για τη στελέχωση 
ναυαγοσωστικών σταθµών για το έτος 2013. 

σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Παιδείας. 

119 6.  Συγκρότηση επιτροπής συντονισµού εθελοντών 
∆ηµοτικού Παντοπωλείου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η συγκρότηση της επιτροπής 
αποτελούµενη από 11 µέλη (7 από την πλειοψηφία και 4 από τη 
µειοψηφία). 

   Τα υπ’  αριθµ. 12 & 17 θέµατα  της  ηµερήσιας  διάταξης προτάσσονται 
της  σειράς  τους, λόγω της  συµµετοχής,  στη  λήψη  των  σχετικών 
αποφάσεων αυτών, Προέδρων Συµβουλίων αποµακρυσµένων Τοπικών 
Κοινοτήτων. 

120 12. Εορτασµός της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821 στις 
∆ηµοτικές Ενότητες Θουρίας, Άριος και Αρφαρών.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασµού της 
επετείου στις ∆ηµοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών & Θουρίας και η 
διάθεση πίστωσης 900,00 € για την κάλυψη των εξόδων των 
εκδηλώσεων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, 
∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

121 17. 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 αναµόρφωση σύµφωνα µε τις εισηγήσεις 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων 
και της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

   Ακολουθεί η συζήτηση των υπολοίπων θεµάτων µε τη σειρά εγγραφής 
τους στην ηµερήσια διάταξη. 
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122 7.  Ορισµός δηµοτικού συµβούλου, µετά του αναπληρωτή 
του, για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής 
παρεχόµενων υπηρεσιών.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι  παρόντες  σύµβουλοι  της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων  ¨ΑΛΛΑΓΗ  ΓΙΑ  ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  & 
¨∆ΙΚΤΥΟ  ΕΝΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  ορίζεται  µέλος  
στην  επιτροπή  παραλαβής  υπηρεσιών  αρµοδιότητας  της ∆ιεύθυνσης  
Προγραµµατισµού Ανάπτυξης  & Ευρωπαϊκών Θεµάτων, ο κ. Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος και αναπληρωτής του ο κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, οι οποίοι 
αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραµµατειακά το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

123 8.  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¨) εγκρίνεται η µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου στις 
11/3/2013 στην Αθήνα (ΥΠΕΚΑ). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου στις 15/3/2013 
στην Αθήνα (ΕΕΤΑΑ & ΥΠΕΣ). 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

124 9.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου 
«Ανάπλαση τµήµατος Ιστορικού Κέντρου Καλαµάτας (Γ΄ 
Φάση)». 

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 παράταση προθεσµίας µέχρι 13/5/2013, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης 
& Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

125 10.  Αποδοχή πρότασης παραχώρησης, κατά χρήση, ακινήτου 
στο ∆ήµο Καλαµάτας για τη δηµιουργία χώρου 
στάθµευσης οχηµάτων και κατάρτιση σύµβασης 
χρησιδανείου. 

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¨) γίνεται αποδεκτή η παραχώρηση 
ακινήτου (Αριστοδήµου 67) και εγκρίνεται η σύναψη σχετικού 
χρησιδανείου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ριζά.  
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∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

126 11. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων εορτασµού της «23ης Μαρτίου 
1821».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται, η διοργάνωση των εκδηλώσεων, η 
διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 13.176,00 €, εκ των οποίων, 
5.550,00 ευρώ για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων, την απονοµή 
χρηµατικών επάθλων ποσού 350,00 € στους νικητές του ¨∆ρόµου 
Θυσίας¨ και την παράθεση µικρής δεξίωσης και  7.626,00 € 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. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ δεν γίνεται αποδεκτή η πρόταση της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ περί µη κλήσης 
των βουλευτών της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» στις εν λόγω εκδηλώσεις (ΥΠΕΡ 
της πρότασης οι παρόντες σύµβουλοι των  δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ ΚΑΤΑ  οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΑΠΟΧΗ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 

127 13. ∆ιοργάνωση εκδήλωσης απονοµής Βραβείου Ποίησης 
«ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥ∆ΟΥΡΗ».  

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

128 14.  Βραβείο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΑ» για το βιβλίο 
κοινωνικοπολιτικού στοχασµού.  

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¨) εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης και η 
διάθεση πίστωσης 3.000,00 €, που θα αποδοθεί ως χρηµατικό έπαθλο 
του βραβείου, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Παιδείας. 
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129 15.  Έγκριση απολογισµού εξόδων εκδηλώσεων που 
ανατέθηκαν, στο έτος 2012, στην Κοινωφελή Επιχείρηση 
του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨.     

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¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται ο απολογισµός των εκδηλώσεων:  
«Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2012», «Πολυδούρεια 2012», «23η Μαρτίου 
2012», «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2012» και «Χριστούγεννα 2012», όπως 
αποδόθηκε από την Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

130 16.  Έγκριση διενέργειας προµηθειών.  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¨) εγκρίνεται η διενέργεια προµηθειών 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

131 18. Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλαµάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται τα πρακτικά των υπ’ αριθµ. 1/31-1-2013 και 
2/21-2-2013 συνεδριάσεων της Φορολογικής Επιτροπής. 

132 19.  Επιστροφή ποσών σε δηµότες ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντων. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του 
Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

133 20.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των 
Τµηµάτων Ταµιακής Υπηρεσίας και ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

134 21.  ∆ιαγραφή προστίµων για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου 
χώρου επί της οδού Αριστοµένους & κεντρικής πλατείας 
Καλαµάτας έτους 2012, µε προϋπόθεση την εξόφληση 
του ποσού του τέλους.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου. 

135 22.  Καθορισµός ανταποδοτικού τέλους και έγκριση των όρων 
της σύµβασης για την απευθείας παραχώρηση 
διαφηµιστικής εκµετάλλευσης στεγάστρων και στάσεων 
αναµονής επιβατών στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ.  

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¨) εγκρίνονται, η απευθείας παραχώρηση στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 
και οι όροι της σχετικής σύµβασης της εκµετάλλευσης 22 στεγάστρων, 
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µέχρι 31/12/2013, αντί 1.000,00 €, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου.  

136 23.  Καθορισµός τέλους και έγκριση των όρων της σύµβασης 
για την απευθείας παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για 
την τοποθέτηση αυτόµατων µηχανηµάτων πώλησης 
(καφέ, νερού, αναψυκτικών, σνακς κ.α.) σε 
κοινόχρηστους χώρους και δηµοτικά κτίρια.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ &  
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνονται, η 
απευθείας παραχώρηση και οι όροι της σχετικής σύµβασης για την 
τοποθέτηση αυτόµατων µηχανηµάτων πώλησης (καφέ, νερού, 
αναψυκτικών, σνακς κ.α.)  σε  κοινόχρηστους χώρους και δηµοτικά 
κτίρια, για 3 έτη, αντί 25,00 € µηνιαίως για κάθε µηχάνηµα, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου.  

- 24.  Χρέωση δηµοτικών τελών στην εταιρεία «Παν. Κ. 
Φρέντζος Α.Ε.» (στην βιοµηχανική περιοχή Μικροµάνης). 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

137 25.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
{εκτός του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ}, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ και οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η επιχορήγηση του ¨Κέντρου Λαογραφικών 
Μελετών Καλαµάτας¨ µε το ποσό των 8.000,00 €, για τη διοργάνωση 
των εκδηλώσεων του εθίµου του Σαϊτοπόλεµου. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

138 26.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 5/2013 απόφασης του  
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
Καλαµάτας, που αφορά στην έγκριση του απολογιστικού 
πίνακα, οικον. έτους 2012, του νοµικού προσώπου.  

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 απολογισµός ο οποίος παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 419.478,31 € 

ΕΞΟ∆Α 393.314,57 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 26.163,74 €  
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139 27.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 6/2013 απόφασης του  
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής 
Καλαµάτας, που αφορά στην έγκριση του 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2013, του νοµικού 
προσώπου.  

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 παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 497.750,00 € 

ΕΞΟ∆Α 486.150,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 11.600,00 €  

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

140  Έκδοση ψηφίσµατος περί έκφρασης συλλυπητηρίων 
στην οικογένεια του εκλιπόντος, πρώην ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, Ηλία Κουτσούκου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  

Καλαµάτα  19 Μαρτίου 2013  

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

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 

Ακριβές Αντίγραφο 

Καλαµάτα 19 Μαρτίου 2013 
Για τη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 


