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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 12ης/2013 

Πέµπτη 23 Μαΐου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 12. ∆ιασάκος Νικόλαος 22. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 32. Νιάρχος Αναστάσιος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 13. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 23. Μπάκας Ιωάννης 33. Νταγιόπουλος Γεώργιος 1. Λιακουνάκου Βενετία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Βασιλάκη Γεωργία (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 14. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 24. Μπασακίδης Νικόλαος 34. Ντίντα Παναγιώτα  1. Κουτσουρόπουλος Χαρ. (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 

4. Αναζίκος Ιωάννης 15. Καµβυσίδης Ιωάννης 25. Μπεχράκης Σταµάτης   3. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 

5. Ανδρεάκος Κων/νος 16. Καραγιάννης Ανδρέας 26. Μπουζιάνης Παύλος 35. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  4. Μάλαµας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 

6. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 17. Καρβέλης Γεώργιος 27. Μπούρας Ιωάννης 36. Ριζάς Χρήστος  5. Μπρούµας Αθανάσιος (ΑΡΙΟΣ) 

7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 18. Κουδούνης Αργύριος 28. Μπούχαλης ∆ηµήτριος   6. Φέστας Κων/νος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 

8. Γκλεγκλές Ιωάννης 19. Μανδηλάρης Ιωάννης 29. Μπρεδήµας Θεόδωρος 37. Φαββατάς ∆ηµήτριος   

9. Γκραίκης Παύλος 20. Μαρινάκης Σαράντος 30. Μωραγιάννης Κων/νος 38. Φωτέας Νικόλαος  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

10. Γουρδέας Ανδρέας 21. Μιχαλόπουλος Κων/νος 31. Μωρακέας Σπυρίδων 39. Χριστόπουλος Ιωάννης  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

11. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος     1.  Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

 

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

  Γενικά πριν την ηµερήσια διάταξη. Στην αρχή της συνεδρίασης, που άρχισε απόντος του κ. ∆ηµάρχου 
(συµµετείχε σε συνεδρίαση του ΦΟ∆ΣΑ στην Τρίπολη προσήλθε κατά τη 
διάρκεια της συζήτησης του υπ’ αριθµ. 1 θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης), από µέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Τι γίνεται σχετικά µε τη σύνδεση όσων δεν έχουν συνδεθεί µε τον 
αγωγό λυµάτων προκειµένου να αποφευχθούν οι οσµές στη Βέργα; 

- Από εργασίες εργολάβου έχουν καταστραφεί καλντερίµια και αλώνια 
στη Βέργα. Έπρεπε να υπάρχει µέριµνα από τη ∆ηµοτική Αρχή για τη 
διατήρηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και της παράδοσης. 

12 
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- Από τη ∆ηµοτική Αρχή του πρώην ∆ήµου Θουρίας υπήρχε έτοιµη 
µελέτη για την ανακατασκευή του 1ου Σχολείου που ίδρυσε, ως 
Υπουργός, ο Παπαφλέσσας. Ενόψει της εκδήλωσης στη µνήµη των 
Παπαφλέσσα και Αναγνωσταρά, να βγει από το συρτάρι αυτή η µελέτη 
και να υλοποιηθεί. 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Πέντε φορές µέχρι τώρα έχουµε θέσει το θέµα της ολοκλήρωσης της 
Ολυµπίας οδού. Θα κινητοποιήσουµε τις τοπικές δυνάµεις ώστε η 
Ολυµπία οδός να φθάσει µέχρι την Τσακώνα; Εκτός ενός ψηφίσµατος 
που εκδόθηκε από το ∆ήµο Οιχαλίας, ούτε οι άλλοι ∆ήµοι έχουν 
κινητοποιηθεί. Ως ∆ήµος να συγκαλέσουµε έκτακτη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία να κληθούν βουλευτές και φορείς, για 
το πώς πρέπει να αντιδράσουµε και να κινηθούµε από εδώ και πέρα. 

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- Στην προηγούµενη συνεδρίαση Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας ανέβηκε 
στα έδρανα για να τοποθετηθεί σε θέµα που τον αφορούσε, µε 
δικαίωµα λόγου και ψήφου στο συγκεκριµένο θέµα. Κάποιος 
συνάδελφος αντέδρασε και ρώτησε γιατί ανέβηκε στα έδρανα. Ο 
Πρόεδρος, τη στιγµή που έχει δικαίωµα λόγου και ψήφου, είναι ισότιµο 
µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

- Οι ∆ηµοτικοί Αστυνόµοι πρέπει να τιµούν τη στολή που φοράνε και να 
µην τη χρησιµοποιούν κάνοντας επίδειξη θεωρώντας ότι κάνουν 
πασαρέλα στην Αριστοµένους. 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Η υπηρεσία παραδέχεται ότι υπάρχουν σπίτια και καταστήµατα των 
περιοχών Βέργας και Μ. Μαντίνειας που δεν έχουν συνδεθεί µε το 
δίκτυο ακαθάρτων. Θα αναλάβει τις ευθύνες της η ∆ηµοτική Αρχή και 
θα προχωρήσει στην επίλυση αυτού του ζητήµατος που πέρα από την 
αισθητική και την προσέλκυση επισκεπτών, αφορά και την υγεία των 
κατοίκων; 

- Η εγκληµατικότητα στο δήµο µας παρουσιάζει έξαρση και τα σπίτια 
των δηµοτών λεηλατούνται καθηµερινά. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η 
δηµοτική αρχή για να πραγµατοποιηθεί συνάντηση-σύσκεψη του 
Υπουργού µε αρµόδιους παράγοντες και µε τη συµµετοχή των 
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Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, που πλήττονται έντονα, 
προκειµένου να ληφθούν πρωτοβουλίες µείωσης αυτής της επικίνδυνης 
κατάστασης και να εµπεδωθεί το αίσθηµα ασφάλειας στην περιοχή µας 
και στην κοινωνία;  

 

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 

- Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου η ∆ηµοτική Αρχή έχει κάποιες 
σκέψεις για συγκοινωνία στη Βέργα; 

- Σχετικά µε τη σύνδεση µε τον αγωγό λυµάτων είχα καταθέσει ερώτηση 
πριν από δύο χρόνια και εµµέσως πλην σαφώς είχα δεχθεί και απειλές.  

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Οι οσµές δεν οφείλονται µόνο στις µη συνδέσεις µε το δίκτυο αλλά και 
από το Μεσσηνιακό κόλπο ή άλλες περιοχές όταν φυσά αέρας. Έχουν 
γίνει αρκετές συνδέσεις και θα γίνουν ενέργειες από τη ∆ΕΥΑΚ και από 
το Λιµενικό για να γίνουν όλες οι συνδέσεις. 

 

ΡΙΖΑΣ 

- Από κάποιες παρεµβάσεις που έχουν γίνει έχουν εξαλειφθεί οι οσµές, 
ιδιαίτερα δε στο πιο ευαίσθητο σηµείο το θέµα των οσµών έχει 
αντιµετωπισθεί κατά 90%. 

- Η ∆ηµοτική Αρχή σέβεται τον λαϊκό πολιτισµό και προσπαθεί να τον 
προστατέψει. Εργολάβος µε δική του πρωτοβουλία προέβη σε εργασίες 
επίχωσης ενός δρόµου µε αποτέλεσµα ένα τµήµα καλντεριµιού και 
ενδεχοµένως αλωνιού να επιχωθούν. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δια της 
∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του επέβαλε πρόστιµο και ¨ανέγερσης¨ και 
¨διατήρησης¨. 

- Για το σχολείο στην Πολιανή, προκειµένου να ενταχθεί σε κάποιο 
πρόγραµµα, πρέπει να υπάρχουν τίτλοι, που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση δεν υπάρχουν. 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Αυτό που λέτε αφορά το σπίτι και όχι το σχολείο. 

 

ΝΤΙΝΤΑ 

Όντως, και για το σχολείο, υπάρχει πρόβληµα µε το ιδιοκτησιακό. 
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ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

Πράγµατι το πρόβληµα µε το ιδιοκτησιακό υπήρχε για το σπίτι που µας 
είχε υποδειχθεί, για το οποίο είχαµε κάνει αρχικά µελέτη, αλλά στη 
συνέχεια προχωρήσαµε στην µελέτη του δηµοτικού σχολείου, για το 
οποίο δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 

 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ 

Εγώ ζήτησα να τηρείται ο κανονισµός λειτουργίας και στον κανονισµό 
προβλέπεται ότι στα έδρανα κάθονται µόνο οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι. 

 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ  

Στα έδρανα ανέβηκα µε την άδειά σας κ. Πρόεδρε και σας ζητώ να µε 
προστατέψετε από τη συµπεριφορά αυτού του κυρίου. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Εάν θέλουµε να διαφυλάξουµε το κύρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα 
πρέπει να υπάρχει σεβασµός απέναντι στην άποψη του άλλου, να 
υπάρχει  τεκµηριωµένος λόγος, να υπάρχει ευταξία, να µην υπάρχουν 
απαξιωτικοί χαρακτηρισµοί και να µην παίρνει κάποιος αυθαίρετα το 
λόγο. 

 

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

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

240  Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση 
«Εργασιών καθαρισµού τµηµάτων του βασικού οδικού 
δικτύου, συλλογή & αποµάκρυνση νεκρών ζώων στο 
Νοµό Μεσσηνίας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής  παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ  οι σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, 
των ∆ήµων Καλαµάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος & 
Τριφυλίας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία ΟΤΑ. 
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241  Αίτηµα εκ νέου παραχώρησης ∆ηµόσιου Ακινήτου 
(οικόπεδο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου) στο ∆ήµο 
Καλαµάτας για την ανέγερση του 3ου Νηπιαγωγείου 
Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υποβολή αιτήµατος για την εκ νέου 
παραχώρηση του οικοπέδου. 

242  Επικαιροποίηση προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σχετικής µε την πρόσληψη 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¨) εγκρίνεται η επικαιροποίηση της υπ’ 
αριθµ. 141/2013 προηγούµενης απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
όσον αφορά στην πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, 
οκτάµηνης διάρκειας (8 χειριστών µηχανηµάτων, 6 οδηγών και 15 
εργατών καθαριότητας). 

243  Πρόσληψη ναυαγοσωστών µε δίµηνη απασχόληση. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής  παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ  οι σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η πρόσληψη δέκα (10) ναυαγοσωστών, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

244 1.  Ίδρυση και λειτουργία Πρότυπου Πειραµατικού Σχολείου. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και 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 ίδρυση και λειτουργία 
Πρότυπου Πειραµατικού Σχολείου, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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245 2.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Οργάνωση στάθµευσης επί 
οδών και βελτίωση λειτουργικότητας υφιστάµενων 
χώρων στάθµευσης»  και υποβολή πρότασης 
χρηµατοδότησης στην πρόσκληση 20.5/2013 (Α.Π. 
2389/24-4-2013) 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¨, 
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 87.152,00 € µε ΦΠΑ και η  υποβολή σχετικής πρότασης 
χρηµατοδότησης, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την 
υπ’ αριθµ. 28/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του 
Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

246 3.  Απευθείας αγορά ποσοστών συνιδιοκτησίας 
ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών από τις οδούς Τριών 
Ναυάρχων – Χίου και Ιερολοχιτών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απευθείας αγορά συνολικής έκτασης 293,10 
τ.µ. αντί 78.000,00 €, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε 
την υπ’ αριθµ. 20/2012 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του 
Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού & Εφαρµογών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

247 4.  Επί αιτήσεως για µαταίωση της διάλυσης της σύµβασης 
του έργου « ∆ιαµόρφωση οδού Κρήτης από οδό Φαρών 
έως οδό Ψαρών» και για καταβολή αποζηµίωσης.    

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¨) εγκρίνεται η συγκρότηση τριµελούς 
επιτροπής προκειµένου να ερευνήσει το βάσιµο των απαιτήσεων του 
αναδόχου και να εκτιµήσει το ύψος της τυχόν αποζηµίωσης που πρέπει 
να του χορηγηθεί,  σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης 
Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

248 5.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου  
«Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον κεντρικό δρόµο 
Περιβολακίων». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής  παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και ο Πρόεδρος 
του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 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, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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249 6.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Συντήρηση χώρων υγιεινής Τέντας».  

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 και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ &  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται 
η παράταση προθεσµίας µέχρι 30/6/2013, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

250 7.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Ανάπλαση τµήµατος Ιστορικού Κέντρου 
Καλαµάτας (Γ΄ Φάση)».  

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 και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η 
παράταση προθεσµίας µέχρι 13/7/2013, µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

251 8.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 
στο δρόµο Λαδά – Καρβέλι».  

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

252 9.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Προστασία ακτών Μικράς Μαντίνειας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 
της Τοπικής Κοινότητας Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται 
ο 1ος ΑΠΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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253 10.  Έγκριση 1ου  ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου – Επούλωση 
Λάκκων».    

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

254 11.  Έγκριση 4ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 
(τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις 
∆ηµοτικών οδών Καλαµάτας (έργο έτους 2008)».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 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 ο 1ος ΑΠΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

255 12.  Έγκριση οργάνωσης της 2ης ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2013, διάθεση πίστωσης και 
έγκριση των προτεινόµενων δαπανών. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της 2ης Ανθοκοµικής Έκθεσης, από 
25/5 µέχρι 2/6/2013 στο ∆ηµοτικό Πάρκο Σιδηροδρόµων και η διάθεση 
πίστωσης 6.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών της διοργάνωσης, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

256 13.  Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 145/2011 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας ως προς τη µείωση 
δηµοτικών τελών σε ΑΜΕΑ.  

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 τροποποίηση, ώστε η µείωση 
δηµοτικών τελών σε ΑΜΕΑ να ισχύει σε όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 
από 80% και πάνω και όχι ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 155/2013 απόφασή 
της, σύµφωνα µε την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου.   
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257 14.  Αναπροσαρµογή των τελών χρήσης αιγιαλού. 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 αναπροσαρµογή των 
τελών, µε τον επανακαθορισµό αυτών σε 13,00 € / τ.µ.  και την 
καταβολή για το  50%  του  παραχωρούµενου  κατά  χρήση χώρου, 
όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 165/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη 
Παύλου. 

258 15.  Τροποποίηση του Κανονισµού Λειτουργίας της 
Κυριακάτικης Αγοράς Αρφαρών (απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου υπ΄ αριθµ. 288/2011) ως προς το ύψος του 
τέλους χρήσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση του άρθρου 2 του κανονισµού, 
ως προς το τέλος χρήσης, µε τον επανακαθορισµό αυτού σε 5 € / µήνα 
για τις θέσεις 3 τ.µ. και σε 10 € / µήνα για τις θέσεις 6 τ.µ., όπως 
εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ.  166/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Ρύθµισης 
Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

- 16.  ∆ιαγραφή προστίµων Κυριακάτικης  Αγοράς Αρφαρών. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ 

259 17.  Έγκριση όρων σύµβασης χρησιδανείου του Α.Π.Σ. 
¨Αστέρας Αρφαρών¨ για την παραχώρηση της χρήσης 
του Γηπέδου Αρφαρών.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
{εκτός του κ. ΦΑΒΒΑΤΑ} & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨,  καθώς  και ο Πρόεδρος 
του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΡΦΑΡΩΝ,  ΚΑΤΑ  οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  εγκρίνονται οι όροι 
της σύµβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης του 
Γηπέδου Αρφαρών στον Α.Π.Σ.  ¨Αστέρας  Αρφαρών¨  για  πέντε (5) 
έτη, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & 
∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, όπως 
συµπληρώθηκε µε τον όρο για την ανάληψη  της  υποχρέωσης  εκ 
µέρους του ∆ήµου για την πληρωµή της κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύµατος και νερού και την παροχή τεχνικής, επιστηµονικής και 
οικονοµικής υποστήριξης. 
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260 18.  Έγκριση όρων σύµβασης χρησιδανείου του Α.Π.Σ. ¨Νέος 
Άρις¨ για την παραχώρηση της χρήσης του Γηπέδου 
Άριος.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
{εκτός του κ. ΦΑΒΒΑΤΑ} & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΡΙΟΣ, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  εγκρίνονται οι όροι 
της σύµβασης χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης του 
Γηπέδου Άριος στον Α.Π.Σ. ¨Νέος Άρις¨ για πέντε (5) έτη, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών, όπως συµπληρώθηκε µε τον 
όρο για την ανάληψη της υποχρέωσης εκ µέρους του ∆ήµου για την 
πληρωµή της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού και την 
παροχή τεχνικής, επιστηµονικής και οικονοµικής υποστήριξης. 

- 19.  Έγκριση όρων σύµβασης χρησιδανείου του Α.Π.Σ. 
¨Αστέρας Μικροµάνης¨ για την παραχώρηση της χρήσης 
του Γηπέδου Μικρόµανης.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

261 20.  Έγκριση λύσης µίσθωσης – παραλαβής ακινήτου 
ιδιοκτησίας Χαλεπά στην Τοπική Κοινότητα Αρτεµισίας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η λύση της µίσθωσης και η απόδοση του 
ακινήτου στον ιδιοκτήτη του, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

262 21.  Τροποποίηση Προϋπολογισµού ∆ήµου Καλαµάτας έτους 
2013.   

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 την εισήγηση 
του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

263 22.  Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισµού, οικον. έτους 2013. 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 διάθεση πιστώσεων, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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264 23.  Έγκριση διενέργειας προµηθειών.  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 η διενέργεια προµηθειών, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

265 24.  Ετήσια συνδροµή σε εφηµερίδες, περιοδικά και 
ηλεκτρονικά µέσα (πρόσβαση µέσω διαδικτύου). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανανέωση εγγραφών, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

266 25.  Επί αιτήµατος κας Χαλουλάκου Μαριλένας για εξόφληση 
της οφειλής της από προσκύρωση ∆ηµοτικού χώρου σε 
ιδιοκτησία της.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
{εκτός του κ. ΦΑΒΒΑΤΑ}, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ)  
γίνεται αποδεκτό το αίτηµα για εξόφληση της συνολικής οφειλής της µε 
έκπτωση 20%, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 
Μπουζιάνη Παύλου. 

267 26.  Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης  
ελληνογεωργιανής φιλίας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συνδιοργάνωση της εκδήλωσης µε το Σύλλογο 
«Ελληνογεωργιανή Ένωση Πόντος» και η διάθεση πίστωσης µέχρι του 
ποσού των 300,00 €, για την κάλυψη εξόδων της εκδήλωσης, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων και 
Εθιµοτυπίας. 

268 27.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται: 

Α. η ανάκληση προηγούµενης απόφασης περί επιχορήγησης 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. 

Β.  η επιχορήγηση: 

1. του «Αθλητικού Οµίλου ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ‘80¨» µε το ποσό των 1.000,00 
€, για τη διοργάνωση Σεµιναρίου Προπονητών Καλαθοσφαίρισης.  

2. του «Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Καλαµάτας»,  µε το ποσό των 
2.000,00 €, για τη διοργάνωση εγκαινίων του Αναρριχητικού Πάρκου 
Νέδουσας.  
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3. του «Πολιτιστικού Συλλόγου ¨Αγία Τριάδα¨», µε το ποσό των 
1.000,00 €, για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης. 

4. του «Πολιτιστικού και Αναπτυξιακού Συλλόγου Βέργας», µε το ποσό 
των 1.000,00 €, για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης για τον 
εορτασµό της 187ης επετείου της Μάχης της Βέργας. 

5. του «Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΤΕΙ Καλαµάτας», µε το ποσό των 
300,00 €, για την πραγµατοποίηση εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της 
Ανθοκοµικής Έκθεσης. 

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¨)  εγκρίνεται η επιχορήγηση: 

1. του «Ποδοσφαιρικού Σωµατείου ¨Νέος Άρις¨», µε το ποσό των 
5.000,00 €, για τη διοργάνωση πρωταθλήµατος Νέων. 

2. του «Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ¨Αστέρας Αρφαρών¨», µε 
το ποσό των 5.000,00 €, για τη διοργάνωση πρωταθλήµατος 
Παλαιµάχων. 

Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

269 28.  Συγκρότηση ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΑΠΟΧΗ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) συγκροτείται η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του 
∆ήµου Καλαµάτας που θα αποτελείται από τον Αντιδήµαρχο κ. Ριζά 
Χρίστο ως Πρόεδρο, δώδεκα (12) δηµότες που προέκυψαν ύστερα από 
κλήρωση από τους εκλογικούς καταλόγους και από εκπροσώπους 
φορέων, συλλόγων & σωµατείων. 

270 29.  Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιµου εµπορίου. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιµου 
εµπορίου στους 1) Λυµπέρη Νικόλαο για µαλλί της γριας, ποπκόρν, 
ζαχαρώδη και 2) Λαγανά Αγησίλαο για λούνα πάρκ, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων.  
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271 30.  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 
15/5/2013 στην Αθήνα (συναντήσεις εργασίας µε Υφυπουργό 
Οικονοµικών, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ΕΤΑ∆ και Προϊστάµενο ΕΕΤΑΑ). 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

- 31.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 39/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ που αφορά στην έγκριση 
του ισολογισµού, των αποτελεσµάτων χρήσης και της 
έκθεσης πεπραγµένων χρήσης 2012, της επιχείρησης.   

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Υπάρχει ικανοποίηση για τις εξελίξεις στο δρόµο Καλαµάτα – 
Ριζόµυλος, ο οποίος έχει αξία ίση µε τον εθνικό δρόµο. 

- Θετικές εξελίξεις έχουµε και στην Ολυµπία οδό, για την οποία 
στηρίζουµε τις αποφάσεις που λήφθηκαν κατά τη σύσκεψη των 
φορέων που πραγµατοποιήθηκε. Υπάρχει διαβεβαίωση του κ. 
Τζαβάρα ότι  έχουν εξευρεθεί χρήµατα και θα υπάρξουν σχετικές 
ανακοινώσεις. Είναι ένας δρόµος που µας ενδιαφέρει σε µεγάλο 
βαθµό,  όπως και ο δρόµος της Μάνης.  

Καλαµάτα  27 Μαΐου 2013  

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

 
 
 

  

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 
 
 


