
Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 9/2013 – Πέµπτη  04/04/2013 - 08 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 1 από 17 

   

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 9ης/2013 

Πέµπτη 4 Απριλίου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 13. Καµβυσίδης Ιωάννης 26. Μπρεδήµας Θεόδωρος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 14. Καραγιάννης Ανδρέας 27. Μωραγιάννης Κων/νος 1. Λιακουνάκου Βενετία (Καλαµάτας) 1. Κοροµηλάς Παναγιώτης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 1. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 15. Καρβέλης Γεώργιος 28. Μωρακέας Σπυρίδων 2. Χειλάς Γεώργιος (Βέργας) 2. Λεβεντόπουλος Ανδρέας (ΑΝΘΕΙΑΣ) 2. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης (ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ) 

 16. Κουδούνης Αργύριος 29. Νιάρχος Αναστάσιος  3. Λιάππα Χρυσή (ΘΟΥΡΊΑΣ) 3. Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα (ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ) 

4. Ανδρεάκος Κων/νος  30. Νταγιόπουλος Γεώργιος  4. Μάλαµας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 4. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 17. Μαρινάκης Σαράντος 31. Ντίντα Παναγιώτα  5. Μανωλόπουλος Παναγιώτης (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 5. Πολυχρόνη Ευσταθία (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 18. Μιχαλόπουλος Κων/νος 32. Οικονοµάκου Μαρία  6. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 6. Σούµπλης Κων/νος (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

7. Γκλεγκλές Ιωάννης 19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 33. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  7. Μπρούµας Αθανάσιος (ΑΡΙΟΣ)  

8. Γκραίκης Παύλος 20. Μπάκας Ιωάννης 34. Ριζάς Χρήστος  8. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ)  

9. Γουρδέας Ανδρέας 21. Μπασακίδης Νικόλαος   9. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ)  

10. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 22. Μπεχράκης Σταµάτης 35. Φαββατάς ∆ηµήτριος    

11. ∆ιασάκος Νικόλαος 23. Μπουζιάνης Παύλος 36. Φωτέας Νικόλαος    

 24. Μπούρας Ιωάννης 37. Χριστόπουλος Ιωάννης    

12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 25. Μπούχαλης ∆ηµήτριος     
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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 τον Πρόεδρο και Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Οι ¨Ροµαντικοί ποδηλάτες¨ διοργανώνουν ποδηλατοδροµία την Κυριακή, 
θέλοντας να περάσουν το µήνυµα «∆εν πετάµε τσίχλες στα πεζοδρόµια, 
όπως και στην πλατεία». 

  

09 
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ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Να τεθεί ως έκτακτο θέµα τα τελευταία γεγονότα στον Άρι και µαζί µε 
το σχετικό ψήφισµα των Προέδρων των περιοχών Άριος, Θουρίας και 
Αρφαρών για τη λήψη µέτρων κατά της παραβατικότητας στις περιοχές 
αυτές, να προηγηθούν των άλλων θεµάτων, λόγω και της παρουσίας 
των Προέδρων αυτών στη συνεδρίαση. 

- Επισηµαίνω, για µία ακόµη φορά, την απουσία του κ. ∆ηµάρχου κατά 
την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

- Υπάρχουν παράπονα κατοίκων της Μπουλούκου για τη µονοδρόµηση 
αυτής και 70 καταστηµατάρχες ζητούν να επανέλθει στην προηγούµενη 
κατάσταση, µε την προϋπόθεση της στάθµευσης ¨µονά – ζυγά¨. Να 
επανεξετάσετε λοιπόν το θέµα της οδού Μπουλούκου.  

- Οι επαγγελµατίες του Ιστορικού  Κέντρου  έχουν  καταθέσει  αίτηµα 
για τη στάθµευση τουριστικών λεωφορείων  στην περιοχή. Να 
κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες και να έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος  σχετικά µε  τη  χορήγηση  δεκατιανού 
σε µαθητές,  είχατε  πει  ότι  αυτό  θα φτιάχνεται στην 120 ΠΕΑ. 
Μάθαµε ότι  γίνεται παραγγελία στην Αθήνα σε κάποια εταιρεία. Ισχύει 
αυτό; 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Ο κ. ∆ήµαρχος τάσσεται απαξιωτικά στην έναρξη  της  συνεδρίασης 
του  ∆ηµοτικού   Συµβουλίου,  µε   το  να  απουσιάζει  συνέχεια  και  
σε συνδυασµό µε τη στάση της πλειοψηφίας απέναντι   στις 
παρατάξεις της αντιπολίτευσης, πρόκειται  ουσιαστικά για  ένα ψυχρό 
πόλεµο. 

- Το ποσό που έδωσε πέρσι ο ∆ήµος, από ιδίους πόρους, στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο είναι µικρό για τις συνεχώς διογκούµενες ανάγκες που 
υπάρχουν. Να αυξηθούν, το ποσό που διαθέτει ο ∆ήµος, ο αριθµός των 
δικαιούχων και η συχνότητα της χορήγησης των αγαθών. 
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ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ 

Σε ερώτησή µου σχετικά µε το τι ισχύει για τα τραπεζοκαθίσµατα στην 
πλατεία, είχατε πει ότι υπάρχει κανονισµός. Οι καταστηµατάρχες στο 
χώρο του νέου σιντριβανιού διαµαρτύρονται γιατί βάση του κανονισµού 
αυτού, του 2010, µπορούσαν να βγάλουν τραπεζοκαθίσµατα, ενώ τώρα 
δεν µπορούν να πάρουν σχετική άδεια. Υπάρχει ένα θέµα αφού ο 
κανονισµός αυτός δεν έχει επικαιροποιηθεί. Πρέπει να µπει µία τάξη και 
να αντιµετωπίζονται όλοι οι επαγγελµατίες το ίδιο. Μπορείτε να µου 
πείτε πότε δόθηκε άδεια για τραπεζοκαθίσµατα στη Φραντζή; Και να µην 
αναφερθώ σε αυθαιρεσίες της οικοδοµικής γραµµής καταστήµατος της 
περιοχής.  

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- Στην προηγούµενη συνεδρίαση ο κ. Ριζάς δεν άκουσε την ερώτησή 
µου, αφού δεν µου έδωσε απάντηση και αυτό προκύπτει από τα 
πρακτικά. Επαναλαµβάνω την ερώτηση που είχα καταθέσει και στις 
9/2/2012 σχετικά µε την αποµάκρυνση του ασφαλτοτάπητα του 
δρόµου γύρω από το Λιµενικό Ταµείο. Περιµένω την απάντηση, γιατί 
διαφορετικά θα το θεωρήσω προσβλητικό εάν δεν µου απαντήσετε ή 
ότι δεν έχετε τι να µου απαντήσετε και να πάει στον ¨Κατή¨, κοινώς 
Εισαγγελέα,  πλέον η υπόθεση.  

- Ο ∆ήµος επιβαρύνθηκε µε το ποσό των 60.000 € γιατί δεν είχε 
προβλεφθεί η απορροή των οµβρίων στα σηµεία που τοποθετήθηκαν οι 
υπόγειοι κάδοι. 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Απελπιστική η κατάσταση στο ∆ηµοτικό Στάδιο, που έχει να κάνει µε το 
ότι, υπάρχουν σκουπίδια παντού, οι τουαλέτες αποτελούν εστία 
µόλυνσης, το σκάµµα χρειάζεται αντικατάσταση άµµου, τα όργανα δεν 
επαρκούν και σε κάποια έχουν πρόσβαση µόνο ¨εκλεκτοί¨, η εστία του 
µικρού γηπέδου τραυµάτισε ελαφρά αθλητή και στον τοίχο της 
εισόδου υπάρχουν υβριστικά συνθήµατα. Σε τι ενέργειες θα προβείτε 
για να αλλάξει αυτή η κατάσταση προς όφελος των δηµοτών; 

- Ποίες ήταν οι ενέργειες της ∆ηµοτικής Αρχής προκειµένου να µην 
απαξιωθεί µια τόσο µεγάλη επένδυση ύψους 13.000.000 € στη ΜΟΛΑΚ; 
Γιατί δεν προχώρησε σε εναλλακτική πρόταση πριν εγκαταλείψει αυτή 
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τη µέθοδο και ποια ήταν τα προληπτικά µέτρα που πήρε προκειµένου 
να διαφυλαχτούν από κλοπές τα περιουσιακά στοιχεία της ΜΟΛΑΚ; 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 

Πληρώνουν στο ∆ήµο η ∆ΕΗ, ο ΟΤΕ και οι Τράπεζες, για τις κολώνες, 
τους θαλάµους και τα αυτόµατα µηχανήµατα αναλήψεως; 

 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

Ο κανονισµός που έχει ψηφιστεί το 2010 αναφέρει για το βόρειο τµήµα 
της πλατείας, από άγαλµα Ελευθερίας έως οδό Κροντήρη, ότι από τα 
δεδοµένα της µελέτης, για τη συνολική ανάπλαση της πλατείας, δεν 
προκύπτουν κοινόχρηστοι χώροι για παραχώρηση και ότι έως την 
ανάπλαση ο κοινόχρηστος χώρος είναι δυνατόν να παραχωρηθεί µε τα 
ισχύοντα στον παρόντα κανονισµό. 

 

Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Αγωνιζόµαστε καθηµερινά και αγωνιούµε να βελτιώσουµε το ∆ηµοτικό 
Στάδιο και γενικότερα τους αθλητικούς χώρους.  

 

ΡΙΖΑΣ 

- Στη Μπουλούκου καταλήξαµε, ύστερα από µελέτη και διαβούλευση, 
στη µονοδρόµηση, γιατί η στάθµευση σε ¨µονά – ζυγά¨ δεν θα έλυνε 
το πρόβληµα. Μας απασχόλησε πάρα πολύ το θέµα αυτό και σε αυτούς 
τους επαγγελµατίες µπορούµε να αντιπροτείνουµε τους δηµότες της 
Καλαµάτας που πραγµατικά χαίρονται να κυκλοφορούν ελεύθερα, µε 
ασφάλεια και γρήγορα.  

- Υπάρχουν αποφάσεις που προβλέπουν πέντε θέσεις στάθµευσης 
τουριστικών λεωφορείων. Έχει δοθεί εντολή στην υπηρεσία να 
επικαιροποιήσει τις θέσεις αυτές. 

- Αναληθές και ψευδές ότι υπάρχει υπέρβαση 60.000 € την οποία 
πληρώνει ο ∆ήµος. Η υπέρβαση είναι της τάξεως των 8 µε 12.000 € 
περίπου, τα οποία θα ενσωµατωθούν στο περίσσευµα των 100.000 € 
που υπάρχει και επ’ ουδενί δεν θα πληρωθούν από δηµοτικούς πόρους 
ή από ΣΑΤΑ. 
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- Η ∆ηµοτική Αρχή κι εγώ προσωπικά δεν φοβόµαστε τον Εισαγγελέα. 
Είπαµε ότι θα φύγει το ασφαλτόµιγµα και θα πέσει µία δεύτερη 
επίστρωση. Το αν θα φύγει ή δεν θα φύγει είναι ένα θέµα της 
υπηρεσίας και καλώς έκανε και έµεινε το ασφαλτόµιγµα. Οι νέες 
εργασίες του ασφαλτοτάπητα έχουν πληρωθεί, ενώ οι προηγούµενες 
όχι, η δε παλιά άσφαλτος δεν υπήρχε λόγος να ξηλωθεί. 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

Υπάρχει απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιβολή τελών σε 
∆ΕΗ, ΟΤΕ και Τράπεζες, η οποία έχει αρχίσει να υλοποιείται.   

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Αυτά που είπα είναι λόγια του κ. Ριζά που είπε στις 9/2/2012 και είναι 
καταγεγραµµένα στα πρακτικά και µέσα απ’ αυτά  φαίνεται το ποιος είναι 
ψεύτης. 

 

ΡΙΖΑΣ 

Απάντησα κ. Νταγιόπουλε. Όταν ρωτάτε, να κάθεστε να ακούτε την 
απάντηση. 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία ανέγερσης του µνηµείου των 
εκτελεσθέντων από τα γερµανικά στρατεύµατα; Συνεστήθη η σχετική 
επιτροπή;  

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Είδαµε επιστολή σας στον τύπο για το ΠΟΠ Ελιά Καλαµάτας. 
Εκφράζουµε κι εµείς την ανησυχία µας και επειδή το θέµα αυτό 
συνδέεται µε το όνοµα της πόλης, να γίνει σχετική σύσκεψη και να 
έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

- Έχει αναθερµανθεί το ενδιαφέρον για τους οδικούς άξονες. Είχαµε 
προτείνει την επίσκεψη των ∆ηµάρχων της περιοχής στον 
Πρωθυπουργό για την Ολυµπία Οδό. Με πρωτοβουλία σας να γίνει 
αυτή η συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό. 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 9/2013 – Πέµπτη  04/04/2013 - 08 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 6 από 17 

 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  

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Θέλουµε µια ενηµερωτική σύσκεψη για το που βρίσκεται και που πάει το 
∆ηµοτικό Παντοπωλείο. 

 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Παρακολουθώ, σχεδόν καθηµερινά, την πορεία σύνταξης των µελετών 
για το ∆ηµοτικό Στάδιο και αναγνωρίζω την προσπάθεια που γίνεται, γιατί 
δεν γνωρίζουν ένα πραγµατικά δύσκολο αντικείµενο. Επειδή έχουµε 
καθυστερήσει αρκετά, να κινηθείτε γρήγορα ώστε να µην χάσουµε 
χρήµατα για την αναβάθµιση του Σταδίου. Οι Μηχανικοί της Γ.Γ.Α., που 
έχουν την τεχνογνωσία, δεν έχουν αντικείµενο και κάποιος απ’ αυτούς θα 
µπορούσε να βοηθήσει. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Έχω απόλυτο σεβασµό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και είµαι παρών σε 
όλες τις συνεδριάσεις. Υποχρεούται το Προεδρείο να µε καλεί,  να µου 
δίνει το λόγο, σύµφωνα µε το νόµο, αλλά δεν αποτελώ µέλος του 
Σώµατος. Ενδεχοµένως κάποια φορά, για λόγους πολύ σοβαρούς, 
µπορεί να απουσιάζω και κατά την απουσία µου υπάρχουν 
αναπληρωτές µου, οι οποίοι αξιόπιστα µπορεί να εκφέρουν την 
πολιτική του ∆ήµου και να σας ενηµερώνουν σε διάφορα θέµατα. 
Επειδή η διαδικασία ελέγχου είναι µια πολύ σοβαρή διαδικασία, δεν 
έχουµε κανένα λόγο να συζητάµε µέχρι το πρωί και δεν έχουµε 
αντίρρηση για µία συνεδρίαση µόνο για τον έλεγχο. 

- Έχουµε κάνει ένα µεγάλο αγώνα όσον αφορά στη δηµόσια περιουσία η 
οποία βρίσκεται στο ∆ήµο. Σας ενηµερώνω ότι: 

o έχουµε θετική εξέλιξη για τα 48 στρέµµατα στη δυτικά παραλία. 

o έχουµε θετική εισήγηση, προφανώς µε παρέµβαση και του ∆εσπότη 
µας, για εκτάσεις στη Θουρία και στο Γαρδίκι και ελπίζω ότι την 
επόµενη εβδοµάδα θα έχουµε απόφαση της Ιεράς Συνόδου. 

- Τα χρήµατα για το µνηµείο τα έχει η Περιφέρεια και αν χρειασθεί θα 
συµβάλουµε κι εµείς. Ύστερα από αίτηµα της Περιφέρειας 
ανταποκριθήκαµε και ορίσαµε δηµοτικούς υπαλλήλους σε σχετική 
επιτροπή. 
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- Υπάρχει πίεση από επιχειρηµατικούς κύκλους για κατάργηση του ΠΟΠ. 
∆εν υπάρχει αντίρρηση να οργανώσουµε µία σύσκεψη και να έρθει το 
θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, γιατί εκτιµώ ότι η επίθεση κατά του 
ΠΟΠ θα είναι διαρκής. 

- ∆ιακατέχοµαι από αγωνία γιατί θα περάσει η 4η προγραµµατική 
περίοδος και εκτός από τον  εθνικό  δρόµο  και  τον  περιµετρικό δεν 
θα  έχουµε κανένα έργο σε επίπεδο προσπελασιµότητας.  Έχουµε 
ώριµα µελετητικά έργα και δεν προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες. 
Οποιοσδήποτε άξονας γίνεται στη Μεσσηνία, κατά 70%, εξυπηρετεί 
την Καλαµάτα.  Με τα χρήµατα που έχουν  περισσέψει  θα  γίνει 
ένταξη νέων έργων και αυτό είναι µια ευκαιρία για έργα που έχει η 
Μεσσηνία, που είναι ώριµα µελετητικά, όπως το ¨Καλαµάτα –  
Ριζόµυλος¨. 

- Η ∆ηµοτική Αρχή περιβάλλει µε σεβασµό και εµπιστοσύνη τους 
εθελοντές που λειτουργούν το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο, αλλά να µην 
ξεχνούµε ότι το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο δεν είναι µη κυβερνητική 
οργάνωση ή µια ανεξάρτητη αρχή, είναι υπηρεσία του ∆ήµου. 

- Σε όλες τις συνεδριάσεις για τα κληροδοτήµατα, έχετε το δικαίωµα να 
παρευρίσκεσθε, να τις παρακολουθείτε και να λαµβάνετε το λόγο. 

- Γίνεται προσπάθεια ώστε το Εθνικό ∆ηµοτικό Στάδιο να είναι αντάξιο 
της πόλης και των κατοίκων. ∆εν έχουµε την υποστήριξη της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού, όπως έγινε και µε την ΤΕΝΤΑ, για την οποία 
υπογράψαµε προγραµµατική σύµβαση και δεν την τήρησε. Εµείς θα 
ολοκληρώσουµε τη µελέτη αναβάθµισης του Σταδίου και θα 
υποβάλουµε πρόταση για χρηµατοδότηση. 

- Την ΜΟΛΑΚ δεν την πήρα σε λειτουργία. Έκλεισε µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου και στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να ενταχθεί σε 
πρόγραµµα για εκσυγχρονισµό, αλλά δεν έγινε αποδεχτό. Το 
συγκεκριµένο σύστηµα δεν υπάρχει να λειτουργήσει, δεν µπορεί να 
αδειοδοτηθεί, δεν µπορεί να καλύψει την περιοχή και δεν µπορεί να 
καλύψει και το νοµό. 

 

 
Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση των πιο κάτω 
αναφεροµένων εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

147  Επί του ψηφίσµατος των Προέδρων και Εκπροσώπων 
των Τοπικών Κοινοτήτων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
Θουρίας, Άριος και Αρφαρών για τη λήψη µέτρων κατά 
της παραβατικότητας στις περιοχές αυτές. 

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¨) υιοθετείται το σχετικό ψήφισµα. 

148  Επανέγκριση της µελέτης µε τίτλο «Αναβάθµιση 
παιδικών χαρών ∆ήµου Καλαµάτας για πιστοποίηση» και 
υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στην πρόσκληση 
20/2013 του Πράσινου Ταµείου, στο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  ΛΕΥΚΟ  οι 
παρόντες σύµβουλοι της  δηµοτικής  παράταξης  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΠΑΡΩΝ οι σ ύµβουλοι  της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  επανεγκρίνεται 
η µελέτη, προϋπολογισµού 245.186,97 € και εγκρίνεται η υποβολή 
σχετικής πρότασης χρηµατοδότησης, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής  µε την υπ’ αριθµ.  17/2013  απόφασή της,  σύµφωνα 
µε την πρόταση του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης  Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων. 

149  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα 
Κοινοχρήστων Ποδηλάτων ∆ήµου Καλαµάτας» και 
υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στην πρόσκληση 
20/2013 του Πράσινου Ταµείου, στο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι  παρόντες  σύµβουλοι  της  
πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ  ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος  του 
Συµβουλίου  της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η µελέτη, προϋπολογισµού 237.513,00 € και η υποβολή 
σχετικής πρότασης χρηµατοδότησης, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την  υπ’  αριθµ. 18/2013  απόφασή της,  σύµφωνα 
µε την πρόταση του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης  Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων. 
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150  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Κατασκευή υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων σε διάφορα σηµεία της πόλης» και 
υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στην πρόσκληση 
20/2013 του Πράσινου Ταµείου, στο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ο κ. ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ, καθώς και η 
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, εκτός του κ. ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΥ που τάσσεται ΥΠΕΡ 
και του κ. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ που τάσσεται ΚΑΤΑ, ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ΚΑΤΑ ο κ. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η µελέτη, προϋπολογισµού 
199.978,00 € και η υποβολή σχετικής πρότασης χρηµατοδότησης, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 19/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

151  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια δύο (2) 
ρυµουλκών και δύο (2) ηµιρυµουλκούµενων, µε 
σύστηµα συµπίεσης απορριµµάτων, χωρητικότητας 60 
m3» και υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στην 
πρόσκληση 20/2013 του Πράσινου Ταµείου, στο 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 
– 2015». 

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¨) εγκρίνεται η µελέτη, προϋπολογισµού 
516.000,00 € και η υποβολή σχετικής πρότασης χρηµατοδότησης, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 20/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση της ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

152 1.  Προγραµµατική Σύµβαση πολιτισµικής ανάπτυξης µεταξύ 
∆ήµου Καλαµάτας και Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για την 
υλοποίηση του έργου «Συστηµατική ανασκαφική έρευνα 
στη θέση ¨Παναγίτσα¨ Αίπειας στην Αρχαία Θουρία» 
έτους 2013.  

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¨)  
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153 2.  Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου στο ∆ήµο 
Καλαµάτας από το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας 
(Προγραµµατική Σύµβαση 2013).   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, η 
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, οι 
Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, 
ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ & ΑΡΦΑΡΩΝ και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων  
ΑΓΡΙΛΟΥ, ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ & ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  
ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  και  ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της  δηµοτικής 
παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνονται, η ανάθεση του συγκοινωνιακού 
έργου στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας για την πραγµατοποίηση 
δροµολογίων  προς Ελαιοχώρι, Καλάµι – Αντικάλαµο – Σπερχογεία,  
Πηγές – Αλαγονία – Νέδουσα και Αρφαρά - Άγριλο – Βελανιδιά – 
Σταµατινού – Βροµόβρυση, καθώς και οι όροι της σύµβασης, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων. 

154 3.  Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δηµοπράτησης και 
καθορισµός του τρόπου δηµοπράτησης για την πράξη 
«Αγροτική οδοποιία Άνω Αρφαρά – Πολιανή». 

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 οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων 
ΑΡΦΑΡΩΝ & ΠΟΛΙΑΝΗΣ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) γίνεται 
αποδεκτή η απόφαση προέγκρισης και καθορίζεται ως τρόπος 
δηµοπράτησης ο ανοιχτός µειοδοτικής διαγωνισµός, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης ∆ιαγωνισµών & Συµβάσεων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

155 4.  Ειδικές θέσεις στάθµευσης.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) καθορίζονται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις παραχώρησης ειδικών θέσεων στάθµευσης, όπως 
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εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 13/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

156 5.  Αντιδρόµηση οδού Βαλαωρίτου.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αντιδρόµηση (αλλαγή κατεύθυνσης) της οδού 
Βαλαωρίτου, από την οδό Αριστοµένους έως την οδό Αναγνωσταρά, µε 
κατεύθυνση προς την οδό Αναγνωσταρά, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 14/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε 
την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

157 6.  Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης οχηµάτων επί της 
οδού Φιλελλήνων στην Καλαµάτα για «Πλυντήριο 
αυτοκινήτων». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται, η κατάργηση της υπ’ αριθµ. 340/2009 
προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η εν λόγω 
κυκλοφοριακή σύνδεση, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε 
την υπ’ αριθµ. 15/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του 
Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών.  

- 7.  Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για απόφαση προσωρινής 
τοποθέτησης πλαστικών κολωνακίων σε ∆ηµοτικούς 
δρόµους, ύστερα από εισήγηση των ∆ιευθύνσεων 
Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.    

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ 

158 8.  Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδοµικών αδειών 
στους προβλεπόµενους κοινόχρηστους και κοινωφελείς  
χώρους της υπό έγκριση Πολεοδοµικής Μελέτης 
Περιοχής Παραλίας Βέργας  ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, εκτός 
του κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ που τάσσεται ΥΠΕΡ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η παράταση της αναστολής για ένα (1) 
έτος, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 
11/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Τοπογραφικών & Πολεοδοµικών Εφαρµογών και Χωροταξίας της 
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 
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∆.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

159 9.  Παράταση συµβάσεων προµηθειών υλικών (προµήθεια 
ειδών σιδηροπωλείου).  

ΚΑΤΑ 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 µέχρι 30/06/2013, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσ της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

160 10.  Έγκριση µελέτης του έργου «Ανάπλαση δηµοτικής οδού 
Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώµατος (από εκκλησία 
Ταξιαρχών έως Νέα Είσοδο)».  

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¨)  εγκρίνεται η µελέτη, προϋπολογισµού 50.587,05 
€, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 
12/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Μελετών της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

161 11.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Επισκευή & διαρρύθµιση εγκαταστάσεων κτιρίου 
πρώην Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Καλαµάτας για 
τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης  ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται ο 2ος 
ΑΠΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & 
Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

162 12.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
«Κατασκευή φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων της 
Καλαµάτας».  

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 πρωτόκολλο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και η επιστροφή της 
σχετικής εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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163 13.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση 
πλατείας Ελαιοχωρίου».  

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 πρωτόκολλο 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου και η επιστροφή της 
σχετικής εγγυητικής επιστολής, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων & Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

164 14.  Πιστοποίηση χρηστών κάδων οικιακής κοµποστοποίησης.   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και 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¨) εγκρίνεται η διαδικασία πιστοποίησης των 
χρηστών, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ 
αριθµ. 10/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

165 15.  Ανανέωση σύµβασης συνεργασίας µε το συλλογικό 
σύστηµα «Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε.».  

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 ανανέωση της σύµβασης καθώς και οι όροι 
αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Ανακύκλωσης της 
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

166 16.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας  στην εθελοντική 
δράση “Lets do it Greece» στις 14 Απριλίου.  

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 συµµετοχή του ∆ήµου στη δράση 
που αφορά στον εθελοντικό καθαρισµό των σκουπιδιών, στην οποία θα 
συµµετέχουν επίσης Σύλλογοι και Φορείς της πόλης, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 
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ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

167 17.  Έγκριση των όρων χρησιδανείου σχετικά µε την 
παραχώρηση ακινήτου του ∆ήµου Καλαµάτας στην 
περιοχή του Ανατολικού Κέντρου προς το Υπουργείο 
Υγείας (6η ΥΠΠΕ). 

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¨) εγκρίνονται η παραχώρηση της χρήσης 
ακινήτου για την ίδρυση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, καθώς και οι 
όροι της σχετικής σύµβασης χρησιδανείου σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

168 18.  Έγκριση των όρων χρησιδανείου σχετικά µε την 
παραχώρηση ακινήτου – κτηρίου πρώην Καρδιολογικής 
Κλινικής προς τον ∆ήµο 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¨) γίνεται αποδεκτή η παραχώρηση της χρήσης του 
ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου και εγκρίνονται οι όροι 
της σχετικής σύµβασης χρησιδανείου σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

169 19.  Παραχώρηση της πρώην αίθουσας του ΚΕΠ Άριος στην 
Τοπική Κοινότητα Άριος για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων 
από τους τοπικούς φορείς.  

ΟΜΟΦΩΝΑ 

170 20.  Ψήφιση πίστωσης οικον. έτους 2013 που αφορά στις 
δαπάνες ενηµέρωσης δηµοτών στα θέµατα διαχείρισης 
ανακυκλώσιµων – δράσεις προβολής - ευαισθητοποίησης.  

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 η 
διάθεση πίστωσης 10.048,83 €, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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171 21.  Έγκριση διενέργειας προµηθειών.  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 διενέργεια 
προµηθειών σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών, 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων και ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

172 22.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

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

173 23.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση: 
1. του ¨Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου¨ µε το ποσό των 

10.000,00 €, για τη διοργάνωση της ∆ιεθνούς Συνάντησης Στίβου 
«ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ». 

2. του ¨Φιλογυµναστικού Οµίλου Καλαµάτας¨ µε το ποσό των 
10.000,00 €, για τη διοργάνωση του 21ου Κυπέλλου Ρυθµικής 
Γυµναστικής. 

3. του ¨Ναυτικού Οµίλου Καλαµάτας¨, µε το ποσό των 500,00 €, για τη 
διοργάνωση Περιφερειακού Πρωταθλήµατος Σκάκι Παίδων - 
Κορασίδων. 

4. του ¨Αθλητικού Οµίλου Πλατέος «Ατρόµητος Πλατύ»¨, µε το ποσό 
των 4.000,00 €, για τη διοργάνωση Ιππικών Αγώνων. 

5. του ¨Συνδέσµου Φιλολόγων Μεσσηνίας¨ µε το ποσό των 600,00 €, 
για τη διοργάνωση εκδήλωσης κατά την απονοµή Βραβείου Ποίησης 
«ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥ∆ΟΥΡΗ».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ 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. 
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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 επιχορήγηση του ¨Συνδέσµου 
Φιλολόγων Μεσσηνίας¨ µε το ποσό των 600,00 €, για τη διοργάνωση 
εκδήλωσης κατά την απονοµή βραβείου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΕΑ» για το 
βιβλίο κοινωνικοπολιτικού στοχασµού. 

174 24.  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, ετήσιου 
προγράµµατος δράσης και προϋπολογισµού, οικον. 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 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων και του Τµήµατος 
Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

Ζ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

175 25.  Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε την ΠΕ∆ 
Πελοποννήσου για την απασχόληση του προσωπικού της 
πρώην ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης και οι 
όροι αυτής για την απασχόληση ενός υπαλλήλου της ΠΕ∆ Πελοποννήσου 
στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

176 26.  Ορισµός δηµοτικών συµβούλων, µετά των αναπληρωτών 
τους, για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής 
παρεχόµενων υπηρεσιών.  

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¨)  ορίζονται  µέλη  στις  
επιτροπές  παραλαβής  υπηρεσιών,  αρµοδιότητας: 

• της ∆ιεύθυνσης  ∆ιοικητικών, ο κ. Μπουζιάνης Παύλος και 
αναπληρωτής του ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης, 

• της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, ο κ. Γκλεγκλές Ιωάννης και 
αναπληρωτής του ο κ. Καρβέλης Γεώργιος, 

• της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων, ο κ. 
Βασιλόπουλος Αθανάσιος και αναπληρωτής του ο κ. Μπεχράκης 
Σταµάτης,  
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• της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, ο κ. Χριστόπουλος Ιωάννης 
και αναπληρωτής του ο κ. Μανδηλάρης Ιωάννης,  

οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η 
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία που υποστηρίζει 
γραµµατειακά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

177 27.  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 
3/4/2013 στην Αθήνα (ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆Ο και ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

H. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

178 28.  Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας  
«Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού ∆ήµου 
Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΠΑΡΩΝ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση ως προς το ποσό 
επιχορήγησης από το ∆ήµο Καλαµάτας που καθορίζεται στο ποσό των 
200.000,00 €. 

Καλαµάτα  5 Απριλίου 2013  

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

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 

Ακριβές Αντίγραφο 

Καλαµάτα 5 Απριλίου 2013 
Για τη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 


