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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 11ης/2013 

Πέµπτη 9 Μαΐου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 11. ∆ιασάκος Νικόλαος 20. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 30. Νιάρχος Αναστάσιος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

  21. Μπάκας Ιωάννης 31. Νταγιόπουλος Γεώργιος 1. Λιακουνάκου Βενετία (Καλαµάτας) 1. Βασιλάκη Γεωργία (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

2. Αθανασόπουλος Κων/νος 12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 22. Μπασακίδης Νικόλαος 32. Ντίντα Παναγιώτα  2. Κοροµηλάς Παναγιώτης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 

3. Αναζίκος Ιωάννης 13. Καµβυσίδης Ιωάννης 23. Μπεχράκης Σταµάτης 33. Οικονοµάκου Μαρία  3. Λιάππα Χρυσή (ΘΟΥΡΊΑΣ) 

4. Ανδρεάκος Κων/νος 14. Καραγιάννης Ανδρέας 24. Μπουζιάνης Παύλος 34. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  4. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 15. Καρβέλης Γεώργιος 25. Μπούρας Ιωάννης 35. Ριζάς Χρήστος   

6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 16. Κουδούνης Αργύριος 26. Μπούχαλης ∆ηµήτριος    

7. Γκλεγκλές Ιωάννης 17. Μανδηλάρης Ιωάννης 27. Μπρεδήµας Θεόδωρος 36. Φαββατάς ∆ηµήτριος   

8. Γκραίκης Παύλος 18. Μαρινάκης Σαράντος 28. Μωραγιάννης Κων/νος 37. Φωτέας Νικόλαος   

9. Γουρδέας Ανδρέας 19. Μιχαλόπουλος Κων/νος 29. Μωρακέας Σπυρίδων 38. Χριστόπουλος Ιωάννης   

10. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος      
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  Γενικά πριν την ηµερήσια διάταξη. Στην αρχή της συνεδρίασης, που άρχισε απόντος του κ. ∆ηµάρχου 
(προσήλθε κατά τη διαδικασία ελέγχου της ∆ηµοτικής Αρχής), από µέλη 
του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και ερωτήµατα και δίνονται οι 
σχετικές απαντήσεις: 
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Κατά την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην 
Καλαµάτα θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη για την παραβατικότητα και αν 
ναι, θα κληθούν σε αυτή οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων; 

 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

- Τι προτίθεται να κάνει η ∆ηµοτική Αρχή για την αντιµετώπιση του 
σοβαρότατου προβλήµατος που υπάρχει στη λειτουργία της ∆ΕΥΑΚ, 
µετά την κατάργηση, τα τελευταία χρόνια, 37 οργανικών θέσεων της 
επιχείρησης;  

- Σε τι ενέργειες έχει προβεί ο ∆ήµος µετά τις καταγγελίες για αυθαίρετες 
εργασίες στη Βέργα; 
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ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- ∆εν έχω λάβει ακόµη κάποια στοιχεία που είχα ζητήσει από τον 
Αντιδήµαρχο κ. Μπουζιάνη. Εάν δεν µου χορηγηθούν θα δηλώσω 
απουσία από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, επειδή δεν µπορώ να κάνω 
σωστά τη δουλειά µου, λόγω έλλειψης στοιχείων. 

- Από το ¨Βυθό¨ µέχρι το ¨Φιλοξένια¨ είναι απαράδεκτη η κατάσταση µε 
τη συµπεριφορά των ποδηλατιστών. Το τµήµα αυτό δεν είναι 
ποδηλατόδροµος αλλά πεζοδρόµιο για τους πεζούς. 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

- Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα στο δηµοτικό γήπεδο των Αρφαρών, γιατί 
δεν έχει βρεθεί ακόµη τρόπος να ποτίζεται. Θα αναλάβει ο ∆ήµος να 
ποτίζει το γήπεδο ή όχι; 

- Θα κάνετε κάποιες ενέργειες για τη µείωση των αντικειµενικών αξιών 
των ακινήτων στην περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητας Αρφαρών;   

 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ 

Είναι στα σχέδια του κ. ∆ηµάρχου η κατάργηση των αποζηµιώσεων 
Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών των ∆ιοικητικών Συµβουλίων; 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Τη στιγµή που ζητάµε από τους δηµότες να  καθαρίζουν τους 
ιδιωτικούς χώρους, πρέπει κι εµείς να δείχνουµε το καλό παράδειγµα 
και να προβαίνουµε στον καθαρισµό των κοινόχρηστων χώρων. 

- Έχει παρατηρηθεί ότι δεν γίνεται καθαρισµός των κάδων, ιδιαίτερα στις 
γειτονιές. Ενόψει και του καλοκαιριού πρέπει να το µεριµνήσετε.  

 

ΡΙΖΑΣ 

Ο ∆ήµος δεν έδωσε καµία εντολή για αυτού του είδους εργασίες στον 
εργολάβο. Μόνος του µπάζωσε και µετά από αυτοψία που έγινε από την 
Πολεοδοµία, του επιβλήθηκε πρόστιµο.  

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

- Η συντήρηση του πρασίνου και ο καθαρισµός των χορταριών γίνεται 
χωρίς εργολάβο, µε δικά µας µέσα και κάνουµε ότι µπορούµε. 
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- Τι επόµενες ηµέρες θα ενεργοποιήσουµε το πλυντήριο των κάδων και 
θα καλύψουµε και αυτό το κενό. 

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

- Ο λογαριασµός  της ∆ΕΗ  για τη γεώτρηση  εκδίδεται  στο όνοµα 
ιδιώτη και γίνεται προσπάθεια  να  εκδίδεται στο όνοµα του ∆ήµου 
ώστε να λυθεί το πρόβληµα του ποτίσµατος του γηπέδου των 
Αρφαρών. 

- Η απάντηση στον κ. Νταγιόπουλο καθυστέρησε λόγω των αργιών, θα 
δοθεί όµως εντός της εβδοµάδας. 

 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

Όντως υπάρχει ασυδοσία των ποδηλατιστών. Πέραν των παρατηρήσεων 
που ήδη τους γίνονται δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα άλλο. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Η ∆ΕΥΑΚ δεν µπορεί να κάνει προσλήψεις και η αντιµετώπιση των  
συνδέσεων ή επεκτάσεων γίνεται µε εξωτερικούς συνεργάτες. Μετά την 
αναβάθµιση του Βιολογικού η λειτουργία αυτού θα γίνεται πολύ 
καλύτερα µε το υπάρχον προσωπικό. 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

Το πρόβληµα δεν είναι ο λογαριασµός της ∆ΕΗ, αλλά η πληρωµή του 
ανθρώπου που χρειάζεται κάθε φορά να πηγαίνει να βάζει σε λειτουργία 
τη γεώτρηση, δαπάνη που είχε υποσχεθεί ο κ. ∆ήµαρχος ότι θα αναλάβει 
ο ∆ήµος.  

 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 

Από τον Πρόεδρο µου ετέθη το πρόβληµα του λογαριασµού της ∆ΕΗ και 
σε αυτό βρήκαµε λύση. 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Το Μ. Σάββατο έκρηξη συγκλόνισε την πόλη και προκάλεσε τεράστια 
προβλήµατα. Πέραν της βοήθειας που προσέφεραν τα µηχανήµατα του 
∆ήµου σκέπτεστε να κάνετε ενέργειες για την αποζηµίωση των 
επαγγελµατιών; 
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∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Σύµφωνα  µε  δηµοσίευµα  εφηµερίδας  η  Χρυσή  Αυγή  πήρε  άδεια   
για διοργάνωση φεστιβάλ στο Πάρκο του Λιµενικού. Με αφορµή τη 
σηµερινή µέρα (9 Μάη) που ο κόκκινος στρατός συνέτριψε τη φασιστική 
Γερµανία, καλούµε το ∆ήµο να αντιδράσει, να  µαταιώσει  µε  κάθε 
τρόπο και να µην επιτρέψει το φασιστικό  φεστιβάλ  µίσους  και  
καλούµε και τις άλλες παρατάξεις να πάρουν θέση. Επίσης, θεωρούµε 
απαράδεκτο το γεγονός ότι εκπρόσωπος της ∆ηµοτικής  Αρχής 
συµµετείχε σε εκδηλώσεις της φασιστικής εγκληµατικής οργάνωσης 
Χρυσής Αυγής στη Μεσσήνη, µε την ανοχή της ∆ηµοτικής Αρχής και του 
κ. ∆ηµάρχου. 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Ενώνουµε τη φωνή µας µε αυτή των συναδέλφων της Λαϊκής 
Συσπείρωσης κατά του φεστιβάλ της Χρυσής Αυγής. 

- Γίνονται συζητήσεις µε Γερµανούς για συνεργασία του ∆ήµου µε 
περιοχή της Γερµανίας και ταυτόχρονα για τη δηµιουργία τράπεζας 
στην Καλαµάτα. Όταν η χώρα µας πλήττεται από τη γερµανική 
οικονοµική πολιτική, ο κ. ∆ήµαρχος θα βάλει φρένο σε αυτές τις 
κινήσεις ή θα βοηθά στην υλοποίηση των σχεδίων τους; 

 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Τι θα κάνετε σχετικά µε τη χρήση των εγκαταστάσεων αντισφαίρισης 
που βρίσκονται στην ΤΕΝΤΑ; Όσοι θέλουν να ασχοληθούν µε το άθληµα 
δεν µπορούν να κάνουν χρήση χωρίς να πληρώνουν αντίτιµο. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Είχα την εντύπωση ότι το ζήτηµα του γηπέδου Αρφαρών είχε 
διευθετηθεί. Θα πραγµατοποιηθεί σύσκεψη στην οποία παρακαλώ να 
παραβρίσκεσαι και εσύ κ. Μπούρα και θα βρούµε τον τρόπο επίλυσης. 

- Ως προς τις αντικειµενικές αξίες αυτό που έχει συµβεί είναι αδικία. Έχω 
στείλει επιστολές, έχω ζητήσει συνάντηση µε τον κ. Μαυραγάνη, αλλά 
θα επανέλθω και θα κάνω και πάλι µια προσπάθεια. 

- Είµαστε τυχεροί γιατί δεν θρηνήσαµε θύµατα από την έκρηξη. Αφού 
ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία από την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα 
ζητήσουµε από το Υπουργείο Ανάπτυξης να υπάρξει µια υποστήριξη 
προς τους επαγγελµατίες. 
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- Ο κ. ∆ένδιας θα βρίσκεται στην Καλαµάτα στις 11/5 για το θέµα της 
παραβατικότητας και οι συσκέψεις θα οργανωθούν από τον ίδιο τον 
Υπουργό. Ως ∆ήµος έχουµε κάνει συµφωνία µε τον Εισαγγελέα και τον 
Αστυνοµικό ∆ιευθυντή και θα πραγµατοποιήσουµε επισκέψεις στα 
χωριά που πλήττονται ιδιαίτερα. Από το Σεπτέµβριο θα εφαρµοσθεί 
ένα πρόγραµµα µε ειδικούς δασκάλους για την εκπαίδευση των 
αθιγγανοπαίδων, µαζί µε την ίδρυση ενός κέντρου υγείας και πρόνοιας. 
Θα επιµείνουµε να µην συνεχίσει η εγκατάλειψη της Μπιρµπίτα και 
διαφωνούµε µε την ενοικίαση της Μακαρίας. 

- ∆εν µπορεί ο ∆ήµος να απαντά στα όποια δηµοσιεύµατα. Σας είπα ότι 
στο ∆ήµο δεν έχει φθάσει κανένα αίτηµα, ούτε έχει υπογράψει κάποια 
αδειοδότηση. Το ∆ήµο οι κοµµατικοί σχηµατισµοί και ιδιαίτερα οι 
αριστεροί τον γράφουν στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους. 
∆ιοργανώνουν συγκεντρώσεις, χωρίς να ζητούν ποτέ άδεια και την 
εποµένη τρέχουν τα συνεργεία του ∆ήµου να καθαρίσουν. ∆εν είµαι 
υπέρ των ακραίων συµπεριφορών, ούτε υπέρ των ακραίων 
καταστάσεων. Τις πράξεις τις καταδικάζω, αλλά στις σκέψεις του 
καθενός δεν µπαίνω. Στους δύσκολους καιρούς που ζούµε να υπάρξει 
µια συνεννόηση, να χαµηλώσουν οι τόνοι, να δώσουµε τα χέρια, γιατί 
η πατρίδα είναι όλων µας και οι δυσκολίες είναι πολύ µεγάλες.  

- Η Ελλάδα είναι ανοικτή και ελεύθερη χώρα και ο ∆ήµος υποδέχεται και 
συζητά µε όλες τις αποστολές. Με τον κ. Μπάουερ τον επικεφαλής του 
Συµβουλίου µιας µεγάλης Περιοχής της Γερµανίας συζητήσαµε διάφορα 
θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον τουρισµό, τα αγροτικά προϊόντα, 
τη διαχείριση των απορριµµάτων και µε τους τραπεζίτες τη δυνατότητα 
ίδρυσης τράπεζας. Επίσης, στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα έλθει 
µεγάλη αντιπροσωπεία από την αδελφοποιηµένη πόλη Ξιαν της Κίνας 
για αγροτικά, πολιτιστικά και τουριστικά θέµατα. Οι όποιες συµφωνίες, 
εάν υπάρξουν, θα έρθουν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στον κ. Μπάουερ 
έθεσα µε έµφαση, ως είχα υποχρέωση, την οµόφωνη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου όσον αφορά τις γερµανικές αποζηµιώσεις και το 
κατοχικό δάνειο και βγήκε και είπε δηµόσια ότι έχουν δίκιο οι Έλληνες 
και ανέλαβε να το πει και στην περιοχή την οποία εκπροσωπεί.  

- Υπάρχει όντως πρόβληµα µε την πρόσβαση στα γήπεδα τένις. Θα λάβω 
πρόνοια για το ζήτηµα αυτή την εβδοµάδα ώστε να δοθεί λύση. 

- ∆εν είναι στις προθέσεις µου η κατάργηση των αποζηµιώσεων. Όσοι 
είναι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν αµοιβή. Επιλέγουν ή το ένα ή το 
άλλο. Είµαι ο πρώτος ο οποίος αποφάσισα, πριν αποφασισθεί από την 
κυβέρνηση, µείωση κατά 50% της προβλεπόµενης αµοιβής και το 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 11/2013 – Πέµπτη  09/05/2013 - 08 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 6 από 12 

 ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.    ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ  

δέχθηκαν όλοι οµόφωνα. Εάν µπαίνει ζήτηµα για κάποια χρήµατα που 
παίρνουν οι µη δηµόσιοι υπάλληλοι, µε αυτά δεν καλύπτουν τις 
ανάγκες της θέσης την οποία υπηρετούν, όπως είναι το κινητό και οι 
µετακινήσεις τους.   

 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση του πιο κάτω 
αναφερόµενου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος. 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

214  ∆ιοικητική αποβολή µισθωτή περιπτέρου, που βρίσκεται 
στην οδό Αριστοµένους και Φραντζή του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (23 ΥΠΕΡ, οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 13 ΚΑΤΑ, οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨)  εγκρίνεται η έκδοση πρωτοκόλλου 
διοικητικής αποβολής, λόγω της ανάκλησης της άδειας εκµετάλλευσης 
του περιπτέρου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

215 1.  Έγκριση µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου 
Καλαµάτας και Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας.  

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 ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ & ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ 
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το µνηµόνιο συνεργασίας στα πεδία 
¨Αξιοποίηση ορεινού όγκου Ταϋγέτου¨, ¨Πολλαπλασιασµοί φυτών – 
Φυτωριακές εργασίες¨, ¨Σήµανση χλωρίδας αστικού πρασίνου¨, 
¨Συµµετοχή στις εκθέσεις γεωτεχνικού ενδιαφέροντος¨, ¨Αγροτικός 
Τοµέας¨, ¨Πτυχιακές εργασίες¨, ¨∆ηµοτικός Λαχανόκηπος και Σχολικοί 
κήποι¨ & ¨Παραχώρηση δηµοτικού χώρου για πρακτική άσκηση¨,  
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 
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216 2.  Υποβολή πρότασης µε τίτλο «Αποκατάσταση και 
µετατροπή σε ∆ιαχρονικό Μουσείο του ∆ιατηρητέου 
Κτηρίου Πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου στην Καλαµάτα» 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε κωδικό 52 του 
Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨∆υτικής Ελλάδας – 
Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων¨  2007-2013. 

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 ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η υποβολή πρότασης 
συνολικού προϋπολογισµού 3.905.250,00 €, σύµφωνα µε την εισήγηση 
της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

217 3.  Συµπλήρωση και τροποποίηση της από 5-7-2010 
Προγραµµατικής Σύµβασης Κοινωνικής Ανάπτυξης. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) 
εγκρίνεται η συµπλήρωση και τροποποίηση της Προγραµµατικής 
Σύµβασης ως προς τα συµβαλλόµενα µέρη, το αντικείµενο, το σκοπό, 
τον προϋπολογισµό, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

218 4.  Έγκριση του Σχεδίου Γενικής ∆ιάταξης (Master Plan) 
∆υτικής Παραλίας –  «Κορδία» του ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το σχέδιο, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 26/2013 απόφασή της και όπως αυτό 
συντάχθηκε από το Τµήµα Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών.  

219 5.  Έγκριση µελέτης του έργου µε τίτλο «Ανάπλαση 
τµήµατος Παραλιακής Ζώνης Καλαµάτας (πλατείας 
Ανάστασης)»  του ∆ήµου Καλαµάτας.  

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 σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µελέτη 
προϋπολογισµού 428.766,00 € µε ΦΠΑ και η  υποβολή αίτησης 
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χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ 2007-2013, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 27/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

220 6.  Έγκριση της µελέτης του έργου µε τίτλο «Βελτίωση 
δρόµου από Προφήτη Ηλία έως οικισµό Κουταλά». 

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 σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µελέτη 
προϋπολογισµού 446.745,00 € µε ΦΠΑ και η υποβολή αίτησης 
χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ 2007-2013,  
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

221 7.  Έγκριση της µελέτης του έργου µε τίτλο 
«Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόµων της πόλεως 
Καλαµάτας». 

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 σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µελέτη 
προϋπολογισµού 463.000,00 € µε ΦΠΑ,  σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

222 8.  Έγκριση µελετών για προµήθειες υλικών, οι οποίες είναι 
αναγκαίες για έργα συντηρήσεων που πρόκειται να 
εκτελεστούν από τα συνεργεία του ∆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¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι 
µελέτες, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

223 9.  Έγκριση µελετών για την εκτέλεση έργων αυτεπιστασίας.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΠΑΡΩΝ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΜΩΡΑΚΕΑΣ) εγκρίνονται οι µελέτες,  σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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224 10.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 
τακτοποιητικού, του έργου «Κατασκευή υπογείων κάδων 
απορριµµάτων σε διάφορα σηµεία της πόλης».  

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¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται ο 1ος ΑΠΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

225 11.  Αναπροσαρµογή (µείωση) ετήσιου τέλους οικογενειακών 
ταφών και οστεοφυλακίων κεντρικού Κοιµητηρίου 
Καλαµάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η µείωση των τελών φύλαξης οστών του 
κεντρικού κοιµητηρίου Καλαµάτας, 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των  δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της 
των δηµοτικών παρατάξεων ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
µείωση του ετήσιου τέλους οικογενειακών τάφων,  

όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 152/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη 
Παύλου.   

226 12.  Μερική τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 136/2013 απόφασης 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας αναφορικά µε τον εκ 
νέου καθορισµό των όρων της απευθείας παραχώρησης 
κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση αυτόµατων 
µηχανηµάτων πώλησης (καφέ, νερού, αναψυκτικών, 
σνακς κ.α.).  

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 ο κ. 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ) εγκρίνεται η τροποποίηση και ο εκ νέου καθορισµός των 
όρων σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη 
Παύλου.   

227 13.  Ψήφιση πιστώσεων δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. 
έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  
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¨) 
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εγκρίνεται η διάθεση πιστώσεων, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

228 

 

 

 

229 

14.  Έγκριση διενέργειας προµηθειών.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνονται: 

1. Η διενέργεια προµηθειών σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

2. Η διενέργεια από το ∆ήµο Καλαµάτας της προµήθειας τροφίµων, 
ειδών παντοπωλείου, πετρελαιοειδών, φαρµάκων και αναλώσιµου 
υγειονο0µικού υλικού για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ». 

230 16. Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, ετήσιου 
προγράµµατος δράσης και προϋπολογισµού, οικον. έτους 
2013, ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και της Τοπικής Κοινότητας ΘΟΥΡΙΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΚΑΤΑ ο κ. ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ) εγκρίνεται η τροποποίηση σύµφωνα µε τις 
εισηγήσεις του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων και 
του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

231 15.  Απευθείας µίσθωση τµήµατος του α΄ ορόφου ακινήτου 
ιδιοκτησίας κληροδοτήµατος «Γρηγορίου 
Αλεξανδρόπουλου».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απευθείας µίσθωση αντί µηνιαίου µισθώµατος 
350,00 €, για την εγκατάσταση του κεντρικού εξοπλισµού του δικτύου 
οπτικών ινών, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής 
Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

232 17. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.   ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή συνολικού ποσού 3.858,83 €, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.   

233 18. ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή συνολικού ποσού 620,00 € σύµφωνα 
µε τις εισηγήσεις του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου και του 
Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών. 
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234 19. ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων εορτασµού της επετείου της 
Μάχης της Καλαµάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση των εκδηλώσεων και η διάθεση 
πίστωσης µέχρι του ποσού των 700,00 € για την κάλυψη των σχετικών 
εξόδων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, 
∆ηµοσίων Σχέσεων και Εθιµοτυπίας. 

235 20. Εκδήλωση εορτασµού στη µνήµη των ηρώων της 
επανάστασης Αρχιµανδρίτη Γρηγορίου ∆ικαίου ή 
Παπαφλέσσα και Χρήστου Κοροµηλά ή Αναγνωσταρά. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης και η διάθεση 
πίστωσης µέχρι του ποσού των 500,00 € για την κάλυψη των σχετικών 
εξόδων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, 
∆ηµοσίων Σχέσεων και Εθιµοτυπίας. 

236 21. Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της 

δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
εγκρίνονται: 

Α. η επιχορήγηση: 

1. της «Πειραµατικής Σκηνής Καλαµάτας» µε το ποσό των 800,00 €, 
για την οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και συναυλίας. 

2. της «Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωµατείων Κεντρικής & Νότιας 
Πελοποννήσου ¨Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π.¨» µε το ποσό των 1.000,00 €, 
για τη διοργάνωση Σεµιναρίου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης. 

3. του «Πανεπιστηµίου του Παλέρµο» για τη µετάφραση από τα 
Ιταλικά στα Ελληνικά του έργου του Vincenzo Monti, Aristodemo 
(Αριστόδηµος), που προορίζεται να παιχθεί στο αρχαίο θέατρο 
Μεσσήνης, µε το ποσό των 300,00 €. 

Β. η συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση Φωτογραφικής 
Έκθεσης µε τη ΛΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
µε το ποσό των 300,00 €. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ και ΛΕΥΚΟ  ο κ. ΜΩΡΑΚΕΑΣ) 
εγκρίνεται η επιχορήγηση του «Χορευτικού – Πολιτιστικού Σωµατείου 
¨DANCE FLAME¨» µε το ποσό των 750,00 €, για τη διοργάνωση 
χορευτικής εκδήλωσης. 

∆. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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- 22. Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. Μετά την µη συγκέντρωση της απαιτούµενης πλειοψηφίας των 2/3 των 
µελών του Συµβουλίου για τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το θέµα 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)   

237 23. Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ των ∆ήµων 
Καλαµάτας και Πύλου – Νέστορος για την παροχή 
διοικητικής υποστήριξης σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ ο κ. ΜΩΡΑΚΕΑΣ) εγκρίνεται η σύναψη της 
προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικών. 

238 24. Αντικατάσταση υπαλλήλου, µέλους της ∆ηµοτικής 
Επιτροπής Λαχανόκηπου, λόγω συνταξιοδότησής του.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αντικατάσταση του κ. Φουντωτού Νικολάου 
από την κα Στάµου Στυλιανή, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

239 25. Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου στις 26/4/2013 
στην Τρίπολη (Ηµερίδα: Περιφερειακή Στρατηγική για την Έξυπνη 
Εξειδίκευση Πελοποννήσου)  

Καλαµάτα  13 Μαΐου 2013  

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

 
 
 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 
 
 


