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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 10ης/2013 

Πέµπτη 18 Απριλίου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 10. ∆ιασάκος Νικόλαος 19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 29. Νιάρχος Αναστάσιος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 11. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 20. Μπάκας Ιωάννης 30. Νταγιόπουλος Γεώργιος 1. Λιακουνάκου Βενετία (Καλαµάτας) 1. Βασιλάκη Γεωργία (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 21. Μπασακίδης Νικόλαος 31. Ντίντα Παναγιώτα  2. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 

 13. Καµβυσίδης Ιωάννης 22. Μπεχράκης Σταµάτης 32. Οικονοµάκου Μαρία  3. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 

4. Ανδρεάκος Κων/νος 14. Καραγιάννης Ανδρέας 23. Μπουζιάνης Παύλος 33. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  4. Λιάππα Χρυσή (ΘΟΥΡΊΑΣ) 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 15. Καρβέλης Γεώργιος 24. Μπούρας Ιωάννης 34. Ριζάς Χρήστος  5. Μπρούµας Αθανάσιος (ΑΡΙΟΣ) 

 16. Κουδούνης Αργύριος 25. Μπούχαλης ∆ηµήτριος   6. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 

6. Γκλεγκλές Ιωάννης 17. Μανδηλάρης Ιωάννης 26. Μπρεδήµας Θεόδωρος 35. Φαββατάς ∆ηµήτριος   

7. Γκραίκης Παύλος 18. Μαρινάκης Σαράντος 27. Μωραγιάννης Κων/νος 36. Φωτέας Νικόλαος   

8. Γουρδέας Ανδρέας  28. Μωρακέας Σπυρίδων 37. Χριστόπουλος Ιωάννης   

9. ∆ηµόπουλος ∆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 κ. ΓΟΥΡ∆ΕΑ τίθεται το θέµα της κατάληψης δηµοτικού χώρου 
και της παραβατικότητας από Ροµά, ενώ σχετική παρέµβαση επ’ αυτού 
κάνουν και άλλα µέλη του Σώµατος, από τα οποία, στη συνέχεια, 
τίθενται και τα εξής θέµατα και ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές 
απαντήσεις: 
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Υποσχεθήκατε ότι θα φέρετε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το θέµα 
της στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων και ότι θα εκδοθεί 
κανονιστική απόφαση. Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα. 

- Τι γίνεται µε τα απορρίµµατα στην Μαραθόλακα και στο γήπεδο της 
Θουρίας; 

10 
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ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- Απαντώντας σε ερώτησή µου ο κ. Ριζάς µε ανακάλεσε στην τάξη επειδή 
απουσίαζα. ∆εν είναι απαραίτητο να είµαι παρών, αρκεί να δώσει την 
απάντηση, η οποία καταγράφεται στα πρακτικά. Εάν τιµά τον κ. Ριζά η 
αόριστη απάντηση που µου έδωσε, αυτό είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

- Πότε θα µου δώσει ο κ. Μπουζιάνης στοιχεία για κάποιους κωδικούς 
αριθµούς που του έχω ζητήσει µε επιστολή µου; 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

- Η ∆ηµοτική Αρχή µε την πολιτική που εφαρµόζει οδηγεί τους Παιδικούς 
Σταθµούς στα όρια της διάλυσης. Τα τροφεία και τα χρήµατα του 
ΕΣΠΑ πάνε σε άλλους σκοπούς, οι προµηθευτές αρνούνται να δώσουν 
τρόφιµα λόγω οφειλών και τα αναλώσιµα τα πληρώνουν οι 
εργαζόµενοι. Τι προτίθεται να κάνει η ∆ηµοτική Αρχή; 

- Επίσης, για το θέµα στο Φορέα έχω κάνει ερώτηση από 23/10 και 
ακόµη δεν έχω πάρει απάντηση. 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

Η αγροτική οδοποιία στη ∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών είναι σε κακή 
κατάσταση. Θα υπάρξει κάποια συντήρηση;  

 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ 

Με προβλεπόµενη αύξηση επισκεπτών, θα πρότεινα ο ∆ήµος να υποβάλει 
υποψηφιότητα για ένταξη του λιµανιού σε προγράµµατα κρουαζιέρας. 

 

ΡΙΖΑΣ 

Υπάρχουν αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που προβλέπουν θέσεις 
στάσης ή στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων,  µεταξύ  των οποίων 
και δύο θέσεις στάσης επί της πλατείας 23ης Μαρτίου. Επίσης, επειδή 
πολλοί προσκυνητές της Υπαπαντής είναι µεγάλοι άνθρωποι δεν 
µπορούµε να τους αφήνουµε στο Ιστορικό Κέντρο. Θα πρέπει να 
πηγαίνει το λεωφορείο και στο χώρο της Υπαπαντής, να τους αφήνει και 
να φεύγει.   
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Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

- Είναι απαράδεκτο να λέµε ότι υπάρχει πρόβληµα µε τους προµηθευτές 
και τα τρόφιµα στους Παιδικούς Σταθµούς. Για τα τρόφιµα έγινε 
διαγωνισµός και δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και η ροή πληρωµή των 
παλιών οφειλών είναι πάρα πολύ καλή. Για του λόγου το αληθές 
µπορείτε να απευθυνθείτε και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων. 

- Η ερώτηση που λέτε, απ’ ότι λέει η κα Οικονοµάκου που ήταν τότε 
Πρόεδρος, έχει απαντηθεί. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. Για φέτος έχουν συγκεντρωθεί όλα τα αιτήµατα, είµαστε έτοιµοι 
και θα γίνει έναρξη της συντήρησης αφού δοθεί η έγκριση από το 
Τεχνικό Συµβούλιο της Περιφέρειας.  

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

- Ο κ. Νταγιόπουλος θα πάρει απάντηση και είµαστε στη διάθεσή του 
όπως και σε κάθε συνάδελφο, για οποιαδήποτε διευκόλυνση, σε 
συνεννόηση µε την υπηρεσία. 

- Σχετικά µε ερώτηση που τέθηκε σε προηγούµενη συνεδρίαση, εάν 
εισπράττουµε τέλη από κοινωφελείς οργανισµούς, να σας ενηµερώσω 
ότι ο ΟΤΕ πληρώνει 7.000 € το χρόνο για τα καρτοτηλέφωνα. Για τους 
στύλους ∆ΕΗ & ΟΤΕ, αν και έχουµε πάρει απόφαση να πληρώνουν, 
υπάρχει νοµολογία για να τους παρέχουµε δωρεάν τη χρήση. Από άλλο 
∆ήµο έχει γίνει αγωγή στη ∆ΕΗ και όταν θα υπάρξει τελική απόφαση, 
εάν είναι ευνοϊκή για το ∆ήµο, θα κινηθούµε κι εµείς αναλόγως. 

 

ΝΤΙΝΤΑ 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει πάρει απόφαση για ένταξη του λιµανιού στο 
ειδικό χωροταξικό για τον τουρισµό. Αυτό, εάν γίνει, συνδυάζεται και µε 
χρηµατοδοτήσεις και µε προσέλκυση επισκεπτών. 

 

ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ 

Ο κ. Μαργέλης είπε πως πάει προς πώληση το ∆ικαστικό Μέγαρο. Είναι 
ένα θέµα που απασχολεί όλη την πόλη µας κι εγώ ως Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας είµαι ριζικά αντίθετη. 
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Για την Μαραθόλακα έχουµε στείλει εξώδικο στη RAM EUROPE, µε το 
οποίο δεν αναγνωρίζουµε ότι η διαδικασία έγινε όπως έπρεπε. Όσον 
αφορά τις µπάλες στη Θουρία, στις υποχρεώσεις της εταιρείας ήταν και η 
διαχείρισή τους. 

 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση των πιο κάτω 
αναφεροµένων εκτός ηµερήσιας διάταξης θεµάτων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

179  Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας 
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας (άρθρο 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007). 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΜΩΡΑΚΕΑΣ) 
εγκρίνεται η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις 
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες σε συγκεκριµένες υπηρεσίες και 
κατηγορίες προσωπικού του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε την 

εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών . 

180  Υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης της µελέτης πράξης 
εφαρµογής περιοχής Ασπροχώµατος ∆ήµου Καλαµάτας 
στην πρόσκληση µε κωδικό 18.01/2013 του Πράσινου 
Ταµείου, στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα:  “Ολοκλήρωση 
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού’’. 

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 
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ και ΠΑΡΩΝ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ)  εγκρίνεται η υποβολή 
σχετικής πρότασης χρηµατοδότησης, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής  µε την υπ’ αριθµ.  25/2013  απόφασή της,  σύµφωνα 
µε την πρόταση του Τµήµατος Τοπογραφικών & Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών & Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας. 

181  Υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης της µε τίτλο 
«Απόκτηση µε απευθείας εξαγορά, οικοπέδου για την 
απόδοσή του στη κοινή χρήση µέσω της διαµόρφωσής 
του και ένταξής του στον περιβάλλοντα χώρο του 
Μεγάρου Χορού Καλαµάτας» στην πρόσκληση µε κωδικό 
19/2013 του Πράσινου Ταµείου, στο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα: “Απόκτηση και διαµόρφωση ελεύθερων 
κοινόχρηστων χώρων και διατηρητέων κτηρίων στις 
πόλεις 2013 ”’. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής  
παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η 
υποβολή σχετικής πρότασης χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την 
πρόταση της ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας. 
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182  Έκδοση ψηφίσµατος υπέρ της προσπάθειας που γίνεται 
για τη διεκδίκηση των γερµανικών αποζηµιώσεων και 
του κατοχικού δανείου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσµατος. 

   Στη συνέχεια το Σώµα επανέρχεται στη διαδικασία ελέγχου της 
∆ηµοτικής Αρχής και από µέλη αυτού τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και από τον κ. ∆ήµαρχο δίνονται οι σχετικές απαντήσεις, ενώ 
παράλληλα ενηµερώνει το Σώµα για διάφορα ζητήµατα: 

 

ΜΩΡΑΚΕΑΣ 

Κατά  τη σύσκεψη  που έγινε για την  Ολυµπία Οδό  προέκυψε  η 
ανάγκη της επαφής µε τον Πρωθυπουργό, που δεν πραγµατοποιείται. 
Υπάρχει ανάγκη παρέµβασης και έχουµε ευθύνη ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Τι ενέργειες προτίθεσθε να κάνετε ως ∆ήµαρχος και ως Πρόεδρος της 
ΠΕ∆; 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Χθες ήµουν στην Αθήνα και τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα είναι τα 
εξής: 

o Ύστερα από τρία χρόνια θα λειτουργήσει και πάλι η κατασκήνωση 
της Αγίας Μαρίνας, και θα λειτουργήσει µε τον καλύτερο τρόπο απ’ 
ότι τα προηγούµενα χρόνια. Θα φιλοξενήσει παιδιά σε 2 
κατασκηνωτικές περιόδους και για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει 
ΑΜΕΑ. 

o Υπάρχει σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα για την εκπαίδευση των 
αθιγγανοπαίδων και ο ∆ήµος επιδιώκει την εφαρµογή αυτού του 
προγράµµατος στην περιοχή µας από τον προσεχή Σεπτέµβριο, 
µέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ειδικών 
δασκάλων. Παράλληλα προχωρά και η ίδρυση και λειτουργία ενός 
κέντρου υγείας και πρόνοιας.   

- Πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο ΤΕΙ Καλαµάτας και στο επόµενο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έρθει ως θέµα το µνηµόνιο συνεργασίας για 
αξιοποίηση χώρων του Ταϋγέτου, όπου θα διενεργούνται εκεί 
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών.  
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- Για την Ολυµπία Οδό κατ’ επανάληψη έχουµε αναφερθεί. Το σηµαντικό 
είναι ότι το θέµα παραµένει ζωντανό και συµφωνούµε να γίνει 
συνάντηση σε ανώτατο επίπεδο. Κάνουµε ότι είναι δυνατό να γίνουν 
πραγµατικότητα αυτά που αποφασίσαµε εδώ ή αλλού και είµαι βέβαιος 
ότι ο Πρωθυπουργός θα τα κάνει πράξη. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

183 1.  Χωροθέτηση περιπτέρων του ∆ήµου Καλαµάτας στα 
πλαίσια εφαρµογής του Ν. 4093/2012. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και οι Πρόεδροι 
των Συµβουλίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και της Τοπικής 
Κοινότητας ΘΟΥΡΙΑΣ, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η χωροθέτηση 33 θέσεων περιπτέρων, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 21/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης  Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

184 2.  Χώρος στάθµευσης µοτοσικλετών στην Παραλία 
(τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 301/2012 απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου). 

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¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της  
δηµοτικής  παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨)  εγκρίνεται η τροποποίηση της 
υπ΄ αριθµ. 301/2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 
προσθήκη χώρου στάθµευσης 63 µοτοσικλετών στη Ναυαρίνου, µεταξύ 
Μαιζώνος & Φαρών, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε 
την υπ’ αριθµ. 22/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του 
Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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185 3.  Έγκριση υλοποίησης του έργου ανάπλασης πλατείας 
Ιδρύµατος «Στέγη Ευγηρίας Βασιλείου και Ευδοκίας 
Παναγιώταρου».  

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 Μ. 
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΠΑΡΩΝ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής  
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) παρέχεται 
θετική γνωµοδότηση για την υλοποίηση του έργου, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Μελετών ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

186 4.  Έγκριση µελέτης του έργου µε τίτλο «Ανάπλαση 
Ανατολικής όχθης του Νέδοντα από την οδό Κροντήρη 
έως Μαρίνα» και υποβολή πρότασης σε χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΠΑΡΩΝ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής  
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
µελέτη, προϋπολογισµού 1.167.925,00 € και υποβολή σχετικής πρότασης 
χρηµατοδότησης, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την 
υπ’ αριθµ. 23/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση της 
∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

187 5.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση τµήµατος Ιστορικού 
Κέντρου Καλαµάτας (Γ΄ Φάση)».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης  ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος 
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο 1ος 
ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

188 6.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου 
«Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση προθεσµίας µέχρι 19/06/2013, µε 
αναθεώρηση, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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189 7.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
«Επεµβάσεις και κατασκευή µικρών δικτύων 
αποχέτευσης οµβρίων στο Νεκροταφείο Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης  ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ καθώς και η Πρόεδρος 
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 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. 

∆. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

190 8.  ∆απάνη καθαρισµού ιδιωτικών οικοπέδων από µπάζα και 
σκουπίδια, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) καθορίζεται η δαπάνη 
καθαρισµού σε πέντε ευρώ (5,00 €) ανά τετραγωνικό µέτρο, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος Ανακύκλωσης της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

191 9.  Αποµάκρυνση των εγκαταλειµµένων οχηµάτων από το 
∆ήµο Καλαµάτας – ανανέωση της 47200/31-7-2012 
σύµβασης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των  δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ οι παρόντες 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 µε την 
εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», καθώς και οι όροι αυτής, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Ανακύκλωσης της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

192 10.  Εκµίσθωση καλλιεργήσιµων εκτάσεων ∆ήµου Καλαµάτας 
(άρθρο 195 Ν. 3463/2006).  

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 της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και των Τοπικών Κοινοτήτων ΑΡΙΟΣ & ΑΡΦΑΡΩΝ και ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
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∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η εκµίσθωση 1) ενός ελαιοπερίβολου 
2.540,00 τ.µ. µε 68 ελαιόδενδρα στη ∆ηµοτική Κοινότητας Καλαµάτας, 2) 
ενός αγροτεµαχίου 3.800,00 τ.µ. µε 17 ελαιόδενδρα στην Τοπική 
Κοινότητα Αρφαρών και 3) ενός ελαιοπερίβολου 7.570,11 τ.µ. µε 70 
ελαιόδενδρα στην Τοπική Κοινότητα Άριος, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις 
του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

193 11.  Παραχώρηση κατά χρήση µονάδων Ανατολικού Κέντρου 
στο Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου.  

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¨, ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της  δηµοτικής 
παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) εγκρίνεται η παραχώρηση της 
χρήσης των υπ’ αριθµ. 1 έως 7 µονάδων για χρονική διάρκεια αορίστου 
χρόνου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας 
& ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

194 12.  Έγκριση εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού 4ου τριµήνου 
2012 ∆ήµου Καλαµάτας.  

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 ¨  και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
&¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨)  εγκρίνονται τα αποτελέσµατα εσόδων – εξόδων, 
όπως υποβλήθηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 
79/2013 απόφασή της. 

195 13.  Ανάκληση αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικές 
µε τόκους υπερηµερίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάκληση των υπ’ αριθµ. 500/2011, 551/2011, 
104/2012, 368/2012 & 369/2012 αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
σχετικών µε την καταβολή τόκων υπερηµερίας σε εργολάβους, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη. 

196 14.  Καταβολή διαφοράς µισθωµάτων.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η καταβολή της διαφοράς των µισθωµάτων του 
ακινήτου που στεγαζόταν τα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας Αρτεµισίας 
από 1/7/2012 µέχρι 31/12/2012, µετά το συµψηφισµό µε τα 
καταβεβληθέντα από το ∆ήµο ΕΕΤΗ∆Ε, ΦΗΧ & ΤΑΠ, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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197 15.  Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλαµάτας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  
& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και  ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨) εγκρίνονται τα πρακτικά της 
υπ’ αριθµ. 3/14-3-2013 συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής. 

198 16.  Επί του πρακτικού εισήγησης επιτροπής για τον 
διαγωνισµό προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών ελαίων 
για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας το έτος 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και  της  δηµοτικής   παράταξης   ¨∆ΙΚΤΥΟ  ΕΝΕΡΓΩΝ   ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  υιοθετείται το πρακτικό της 
επιτροπής και εγκρίνεται η ανάθεση της  προµήθειας υγρών καυσίµων, 
για το έτος 2013,  στην εταιρεία  «ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», µε 
έκπτωση 0% επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης της ∆ιεύθυνσης 
Εµπορίου. 

199 17.  Έγκριση διενέργειας προµήθειας για αναβάθµιση ισχύος 
στο ups του υπολογιστικού κέντρου.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η προµήθεια µιας επιπλέον µονάδας ισχύος 3,4 
KVA  και η ανάθεση αυτής στην εταιρεία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΑΡΑΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε.», αντί ποσού 620,00 € (χωρίς ΦΠΑ), σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών. 

200 18.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση: 

1. του «Συνδέσµου Ποδοσφαιριστών Καλαµάτας ¨ΣΟΥΠΕΡ ΣΤΑΡ¨» µε 
το ποσό των 300,00 €, για τη διοργάνωση αγώνων µε φιλανθρωπικό 
σκοπό. 

2. του «Ιππικού Οµίλου Καλαµάτας» µε το ποσό των 700,00 €, για τη 
διοργάνωση αγώνων. 

3. του «Συλλόγου Καρβελαίων ¨ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΙ∆ΕΡΟΠΟΡΤΑ¨» µε το 
ποσό των 2.200,00 €, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

4. του «Συλλόγου Νεδουσαίων Καλαµάτας» µε το ποσό των 2.200,00 €, 
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

5. του «Πολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρτεµισίας», µε το ποσό 
των 2.200,00 €, για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 
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Ζ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

201 19.  Πρόσληψη κοινωνιολόγου, ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, έτους 2013 για το υποέργο: «Λειτουργία 
Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 
θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ∆ήµο Καλαµάτας».    

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 ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η πρόσληψη ενός κοινωνιολόγου, µε 
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, έως 1 έτος, µε 
δυνατότητα ανανέωσης, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

202 20.  Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας µε δίµηνη 
σύµβαση. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ 
και ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται η πρόσληψη προσωπικού 
ανταποδοτικού χαρακτήρα, δίµηνης απασχόλησης, 2 χειριστών σύνθετου 
εκσκαπτικού και φορτωτικού µηχανήµατος, 1 χειριστή γερανοφόρου 
οχήµατος και 12 εργατών καθαριότητας, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

203 21.  Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η πρόσληψη 34 εργατών πυροπροστασίας, 
δίµηνης απασχόλησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας. 

204 22.  Αίτηση ένταξης του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων 
Καλαµάτας Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής 
Καλαµάτας για την προµήθεια πετρελαιοειδών στους 
προµηθευτές – χορηγητές του ∆ήµου Καλαµάτας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) γίνεται αποδεκτό το αίτηµα του Συνδέσµου και εγκρίνεται 
η ένταξη αυτού στους προµηθευτές – χορηγητές του ∆ήµου Καλαµάτας 
για την προµήθεια πετρελαιοειδών, σύµφωνα µε την εισήγηση  

205 23.  Προσθήκη τηλεφωνικής γραµµής και υπηρεσίας 
σύνδεσης στο internet για τις Τοπικές Κοινότητες Άνθειας 
και Ασπροχώµατος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ   
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206 24.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας τεχνικών παιγνίων σε 
κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η χορήγηση στην εταιρεία «ΣΚΟΠΕΤΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

207 25.  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 ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνονται οι µετακινήσεις του κ. ∆ηµάρχου α) 
στις 12/4/2013 στην Αθήνα (ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
ΘΡΗΣΚ., ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) και β) στις 17/4/2013 στην Αθήνα 
(ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ , ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ και  
ΥΠ.  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚ., ΠΟΛΙΤ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 

H. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

208 26.  Έγκριση υπ΄ αριθµ. 2/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου 
Καλαµάτας – «Πανταζοπουλείου Λαϊκής Σχολής», που 
αφορά στην έγκριση του ταµειακού απολογισµού, έτους 
2012, του Πνευµατικού Κέντρου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 

και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται ο απολογισµός ο οποίος παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 165.756,88 € 

ΕΞΟ∆Α 134.685,07 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.071,81 €  

209 27.  Έγκριση υπ΄ αριθµ. 4/2013 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου 
Καλαµάτας – «Πανταζοπουλείου Λαϊκής Σχολής», που 
αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 
2013, του Πνευµατικού Κέντρου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 

και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ) εγκρίνεται ο προϋπολογισµός ο οποίος παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 201.071,81 € 

ΕΞΟ∆Α 199.450,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.621,81 €  
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210 28.  Έγκριση απολογισµού, οικον. έτους 2012, του Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Καλαµάτας».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 

και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο απολογισµός ο οποίος παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 602.248,62 € 

ΕΞΟ∆Α 479.299,49 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 122.949,14 €  

211 29.  Έγκριση απολογισµού, οικον. έτους 2012, του Νοµικού 
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας 
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Καλαµάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 

και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΝΙΑΡΧΟΣ και οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο απολογισµός ο οποίος παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 604.024,96 € 

ΕΞΟ∆Α 527.406,92 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 76.618,04 €  

Καλαµάτα  22Απριλίου 2013  

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

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 

Ακριβές Αντίγραφο 

Καλαµάτα 22 Απριλίου 2013 
Για τη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 


