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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 15ης/2013 

Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 12. Καµβυσίδης Ιωάννης 26. Μπρεδήµας Θεόδωρος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

 13. Καραγιάννης Ανδρέας 27. Μωραγιάννης Κων/νος 1. Χειλάς Γεώργιος (Βέργας) 1. Βασιλάκη Γεωργία  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

2. Αθανασόπουλος Κων/νος 14. Καρβέλης Γεώργιος   2. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 2. Γκρέτσας Γεώεργιος (ΑΛΩΝΙΩΝ) 

3. Αναζίκος Ιωάννης 15. Κουδούνης Αργύριος 28. Νιάρχος Αναστάσιος  3. Κοροµηλάς Παναγιώτης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 3. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

4. Ανδρεάκος Κων/νος 16. Μανδηλάρης Ιωάννης 29. Νταγιόπουλος Γεώργιος  4. Κουτσουρόπουλος Χαρ. (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 4. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης (ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ) 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 17. Μαρινάκης Σαράντος 30. Ντίντα Παναγιώτα  5. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 5. Κοσµόπουλος Νικόλαος (ΑΜΜΟΥ) 

6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 18. Μιχαλόπουλος Κων/νος 31. Οικονοµάκου Μαρία  6. Μάλαµας Στυλιανός (ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ) 6. Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα (ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ) 

7. Γκλεγκλές Ιωάννης 19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 32. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  7. Μανωλόπουλος Παν. (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 7. Μαθιός Νικόλαος (ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ) 

8. Γκραίκης Παύλος 20. Μπάκας Ιωάννης 33. Ριζάς Χρήστος  8. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 8. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

 21. Μπασακίδης Νικόλαος   9. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου 
Αναστασία (ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

9. Σούµπλης Κων/νος (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

9. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 22. Μπεχράκης Σταµάτης 34. Φαββατάς ∆ηµήτριος  10. Μπρούµας Αθανάσιος (ΑΡΙΟΣ)  

10. ∆ιασάκος Νικόλαος 23. Μπουζιάνης Παύλος 35. Φωτέας Νικόλαος  11. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ)  

 24. Μπούρας Ιωάννης 36. Χριστόπουλος Ιωάννης  12. Σκούρας Παναγιώτης (ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ)  

11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 25. Μπούχαλης ∆ηµήτριος   13. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ)  

    14. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ)  

    15. Φαββατάς Γεώργιος (ΑΜΦΕΙΑΣ)  

 

 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 (έχει 
µεταβεί σε καρδιολογικό συνέδριο και σε εκδήλωση του 4ου Λυκείου 
Καλαµάτας και προσέρχεται κατά τη διάρκεια της συζήτησης των εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θεµάτων), προτείνεται στο Σώµα, από τους κ.κ. 
Μπρεδήµα και Μπεχράκη,  η έκδοση ψηφισµάτων 1) υπέρ της διαγραφής 
των οφειλοµένων δόσεων στον ΟΕΚ των σεισµόπληκτων της 
πολυκατοικίας Αριστείδου 28 και 2) συµπαράστασης των απεργών της 
τοπικής ΕΡΑ, αντίστοιχα. 

Στη συνέχεια από Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 

15 
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∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Σύµφωνα µε καταγγελίες κατοίκων του Αλµυρού, συνεργείο του ∆ήµου 
έκοψε δένδρα στην παραλία που παρείχαν σκιά στους λουόµενους. 
Ισχύει αυτό; Είναι νόµιµη ενέργεια και µε ποια απόφαση έγινε; 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Πληροφορηθήκαµε ότι δόθηκε εντολή για σύνταξη µελέτης κοινωνικών 
υπηρεσιών στο κτήριο της παλιάς καρδιολογικής. Επειδή µας αιφνιδιάζετε 
και το φέρνετε στο πάρα πέντε να το ψηφίσουµε, υπήρξε κάποια 
διαβούλευση µε τους  αρµόδιους φορείς που θα στεγαστούν; Θα 
κληθούν οι παρατάξεις να εκφράσουν τις απόψεις τους γι’ αυτό το χώρο;  
Ποίοι φορείς θα στεγαστούν και γιατί δεν έχει υπάρξει συζήτηση γι’ 
αυτό; 

 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ 

- Η κατάσταση από το Βυθό και πέρα είναι εκτός ορίων. Να 
ξεκαθαρίσουµε εάν ισχύει ο κ.ο.κ. για τους ποδηλάτες, να τοποθετηθεί 
σήµανση και να µοιρασθούν φυλλάδια ότι τελειώνει ο ποδηλατόδροµος 
και αρχίζει το πεζοδρόµιο, στο οποίο δεν µπορούν να περπατήσουν οι 
πεζοί. 

- Υπάρχει πρόβληµα στην παραλία µε τα νερά  που έχει να κάνει µε τις 
αποχετεύσεις της Βέργας. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Κε Χριστόπουλε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σας συγχαίρει για την εκλογή 
σας στη θέση του Γραµµατέα της Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ 
και σας εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα. 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Έχουν δηµιουργηθεί έντονα προβλήµατα στο κυκλοφοριακό µε τα έργα 
στη Φαρών και στην Κρήτης. Θα παρέµβετε ενόψει της θερινής 
περιόδου και της µεγάλης επισκεψιµότητας στην πόλη µας; 

- Θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος και ο χρόνος αποκοµιδής των 
απορριµµάτων, γιατί πολλές φορές οι κάδοι είναι γεµάτοι και δεν 
δείχνουµε την καλύτερη εικόνα προς τα έξω. 
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- Το κτήριο της ηλεκτρικής θα κατεδαφισθεί όπως είχε δηλώσει 
παλαιότερα ο κ. ∆ήµαρχος ή θα αξιοποιηθεί όπως βλέπουµε τελευταία 
στον τύπο; Ποια είναι τελικά η άποψη της ∆ηµοτικής Αρχής; 

- Υπάρχει προγραµµατισµός και τι προτεραιότητες υπάρχουν ως προς τη 
συντήρηση των σχολικών κτηρίων, ώστε το Σεπτέµβριο να είναι 
έτοιµα; 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

Το γήπεδο της Μικροµάνης είναι έξω από την εργολαβία συντήρησης 
πρασίνου. Τι θα κάνει η ∆ηµοτική Αρχή; 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

- Είχατε υποσχεθεί ότι θα γίνει συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας και 
µέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Θα γίνει ή δεν θα γίνει συντήρηση 
των αγροτικών δρόµων; 

- Ως πυροφύλακες µπορούν να πάνε οι ίδιοι που ήταν και πέρσι;   

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- Το ποδήλατο υπόκειται στον κ.ο.κ. και όπου δεν υπάρχει 
ποδηλατόδροµος κινείται επί του οδοστρώµατος και συµµορφώνεται µε 
τα σήµατα της τροχαίας. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία να παρεµβαίνει γιατί 
έτυχε περιπολικό να κινείται στη Ναυρίνου, κάποιοι ποδηλάτες να 
κάνουν ότι θέλουν στο πεζοδρόµιο χωρίς να τους γίνει καµία σύσταση 
και να νοµίζουν ότι έχουν δίκιο. 

- Τα φανάρια στην Κλαδά έχουν µπει µπροστά από  τα  σήµατα  και 
αυτά δεν φαίνονται όταν πρέπει να τα ακολουθούµε σε περίπτωση που 
δεν λειτουργούν τα φανάρια. Επίσης πρέπει να δούµε τους χρόνους 
που ανάβουν για κάθε πλευρά γιατί δηµιουργείται ουρά των 
αυτοκινήτων. 

 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ 

Υπάρχει πρόβληµα µε τον καταυλισµό των Αθιγγάνων πίσω από την Αγία 
Τριάδα. Οι οικογένειες που µένουν εκεί είναι γηγενείς καλαµατιανοί και 
αυτοί  δεν µπορούν να πάνε στην Μπιρµπίτα γιατί τα παιδιά τους 
πηγαίνουν σε σχολείο της περιοχής και επιπλέον δεν έχουν καµία σχέση 
µε εκείνο τον πληθυσµό. 
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∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

- Για το κτήριο της πρώην καρδιολογικής δεν έχει δοθεί εντολή για 
µελέτη αλλά για µία προµελέτη µε την καταγραφή των προβληµάτων 
του κτηρίου και τη σύνταξη ενός πρόχειρου προϋπολογισµού, ώστε να 
έχουµε ένα σηµείο αναφοράς και να δούµε σε ποιο πρόγραµµα 
µπορούµε να το υποβάλουµε για χρηµατοδότηση.  

- Στα έργα της Φαρών και της Κρήτης υπάρχει κυκλοφοριακή σήµανση. 
Ξεκίνησαν τώρα γιατί τώρα ωρίµασε η διαδικασία. Εάν ξεκινούσε το 
Σεπτέµβριο θα είχαµε προβλήµατα µε τον καιρό. 

- Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για µια πιθανή επισκευή του κτηρίου της 
ηλεκτρικής. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- Για τους πυροφύλακες ο νόµος λέει ότι πρέπει να έχουν µεσολαβήσει 
δώδεκα µήνες ανάµεσα στην αρχική σύµβαση και στην επόµενη. 

- Οι διαδικασίες και οι κάθε µορφής νέες γραφειοκρατίες, όπως και η 
καταχώρηση στο µητρώο δηµόσιων συµβάσεων, καθυστέρησαν τη 
συντήρηση των δρόµων.  Ο διαγωνισµός ολοκληρώθηκε και σε λίγες 
µέρες θα βγουν τα µηχανήµατα για συντήρηση. Οι άµεσες ανάγκες 
αντιµετωπίζονται µε τα λίγα δικά µας µέσα. 

 

ΡΙΖΑΣ 

- Ήρθαν χρήµατα για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και δόθηκε 
εντολή για τη σύνταξη µελετών. 

- Πραγµατικά υπάρχει πρόβληµα από το Βυθό και πέρα που σχετίζεται 
και µε την παιδεία. Το προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας δεν 
επαρκεί. Υπάρχει σήµανση και αν χρειασθεί θα βάλουµε επιπλέον. 

- Το λογισµικό για τους χρόνους στα φανάρια έρχεται από την Αθήνα 
βάση κυκλοφοριακής µελέτης. Θα δούµε εάν πρέπει να αλλάξουν. 
Νοµίζω όµως ότι µε τα µέτρα που πήραµε και µε τα κολωνάκια θα 
λυθεί το πρόβληµα. 

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 

- ∆εν κόπηκαν όλα τα δένδρα στον Αλµυρό και αυτά που κόπηκαν  δεν 
παρείχαν σκιά αλλά δηµιουργούσαν προβλήµατα. 
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- Η συντήρηση του γηπέδου της Μικροµάνης θα γίνει µε δικά µας µέσα. 

- Η αποκοµιδή των απορριµµάτων γίνεται µε συγκεκριµένο πρόγραµµα 
και στα κεντρικά σηµεία γίνεται καθηµερινά. Αυτές είναι οι δυνατότητές 
µας και πιστεύουµε ότι µε την πρόσληψη των εποχικών θα µπορέσουµε 
να ενισχύσουµε τα δροµολόγια. 

 

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

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

313  Πρόσληψη εργατών πυροπροστασίας. 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 πρόσληψη τεσσάρων (4) επιπλέον 
εργατών πυροπροστασίας µε δίµηνη σύµβαση, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας. 

314  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του 
έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – Επούλωση 
λάκκων».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι 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 
παράταση προθεσµίας µέχρι 30/9/2013, µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε 
την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

   Στη συνέχεια, µετά τη προσέλευση του κ. ∆ηµάρχου, 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: 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Τι γίνεται µε την πράξη εφαρµογής Ασπροχώµατος; 

- ∆ηµιουργούνται προβλήµατα στο κυκλοφοριακό στη Φαρών και στη 
Ναυαρίνου µε τα εκτελούµενα έργα. 
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- Υπάρχει προθεσµία για την καταβολή των χαρατσιών των περιοχών 
πρώην ∆ηµοτικών Ενοτήτων Άριος, Θουρίας και Αρφαρών µέχρι 30/6. 
Να πάρουµε απόφαση για περαιτέρω αναστολή της πληρωµής.  

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Υπάρχουν διαµαρτυρίες επαγγελµατιών της Φαρών γιατί άρχισαν τα 
έργα εν µέσω καλοκαιρινής περιόδου. Η εξήγηση είναι ότι θέλετε να 
τελειώσει το έργο πριν τις δηµοτικές εκλογές. 

- Γιατί δεν συγκαλέσατε την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ώστε να δώσει τις 
κατευθυντήριες γραµµές για το ποια θέλουµε να είναι η χρήση του 
κτηρίου της καρδιολογικής; 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Καθυστέρησα γιατί ήµουν προσκεκληµένος σε καρδιολογικό συνέδριο 
και σε εκδήλωση του 4ου Λυκείου Καλαµάτας. 

- Έχει τελειώσει η πολεοδοµική µελέτη Ασπροχώµατος και 
ολοκληρώνεται από το ∆ήµο η πράξη εφαρµογής. Στη Μ. Μαντίνεια 
έχει εγκριθεί η γεωλογική µελέτη, πηγαίνει για ΦΕΚ η πολεοδοµική 
µελέτη και µετά πάµε µόνοι µας για την πράξη εφαρµογής. Στη Βέργα 
υπάρχουν δύο ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη γεωλογική µελέτη 
και µε την οριοθέτηση των ρεµάτων και µετά πάµε σε ΦΕΚ και 
ακολούθως θα προχωρήσουµε στην πράξη εφαρµογής. 

- Η Φαρών, από Κρήτης και κάτω, έχει πρόβληµα απορροής των 
οµβρίων και κατά συνέπεια είναι αδύνατη η παρέµβαση κατά την 
περίοδο βροχών. Επίσης, έργα ευρωπαϊκών προγραµµάτων δεν 
ξεκινούν όποτε θέλουµε, αλλά όταν ολοκληρώνονται οι σχετικές 
διαδικασίες. Έχουµε υποβάλει δεκάδες µελέτες σε προγράµµατα και 
εκτελούνται δεκάδες έργα, για τα οποία δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ ο 
καλαµατιανός λαός και έχουµε τη φιλοδοξία να είµαστε ο πρώτος 
∆ήµος σε απορρόφηση. 

- Αγωνίσθηκα µόνος µου, µαζί µε αυτή την παράταξη,  για να πάρει ο 
∆ήµος το ρηµαγµένο Νοσοκοµείο, παρά τις  λυσσαλέες  αντιθέσεις, 
ενώ τελευταία πήραµε και την καρδιολογική. Καταβάλλεται προσπάθεια 
να  ενταχθεί  σε  χρηµατοδοτικό  πρόγραµµα, ώστε  να   στεγαστούν 
οι προνοιακές και οι δοµές υγείας του ∆ήµου. Επίσης, µε την 
αξιοποίηση του Νοσοκοµείου, µια φτωχή γειτονιά θα αναβαθµισθεί. 
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- ∆εν  θέλουµε  τα  επιπλέον  χρήµατα από τους πρώην ∆ήµους,  παρ’ 
ότι ήρθε απ’ αυτούς δυσβάσταχτο χρέος, το οποίο έχει αρχίσει ο ∆ήµος 
να το καταβάλλει. Πάρθηκαν αποφάσεις αλλά δυστυχώς 
απορρίφθηκαν. Εάν νοµίζετε ότι µπορούµε να προσθέσουµε κάτι σε 
επίπεδο νοµικών ενεργειών να το θέσετε και θα κινήσουµε αµέσως τη 
διαδικασία. 

- Στη Ναυαρίνου θα είχε µπει σε διαδικασία υλοποίησης το µεγάλο έργο 
του παραθαλάσσιου πάρκου, αλλά κάνατε ότι ήταν δυνατό για να µην 
προχωρήσει. 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Η νοµική ενέργεια που µπορεί να γίνει είναι η προσφυγή στο ΣτΕ και  
επίσης µπορούµε µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αναστείλουµε την είσπραξη.  

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Για το Νοσοκοµείο εµείς έχουµε µια άλλη αντίληψη γι’ αυτό το χώρο. 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Να αναβληθεί το υπ’ αριθµ. 24 θέµα της ηµερήσιας, διότι για ένα το τόσο 
σοβαρό θέµα είχαµε λίγο χρόνο µπροστά µας ή, εάν δεν συµφωνήσετε, 
να προταθεί της σειράς και να συζητηθεί πρώτο. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

Όταν έρθει ο εισηγητής, ο οποίος έχει ένα οικογενειακό ζήτηµα, θα 
προχωρήσουµε αµέσως σε αυτό το θέµα. 

 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ 

∆υστυχώς, η κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα, αναγκάζει και µένα 
να µεταναστεύσω, για δεύτερη φορά,  για οικονοµικούς λόγους. Θέλω να 
ευχαριστήσω όλους σας και ότι έκανα το έκανα για το καλό της πόλης 
µας, όπως εγώ το πίστεψα. Σας εύχοµαι καλή τύχη και σας υπόσχοµαι ότι 
θα είµαι πάντα ενήµερος για το τι γίνεται εδώ. 
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Ακολούθως ο κ. ∆ήµαρχος, οι επικεφαλής των άλλων δηµοτικών 
παρατάξεων και ο κ. Πρόεδρος, αφού αναφέρονται στην κατάσταση της 
χώρας και στα  επακόλουθά της, ευχαριστούν τον κ. Γκλεγκλέ και του  
εύχονται αναλόγως. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

315 1.  ∆ιοργάνωση εκδηλώσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
2013» στις ∆ηµοτικές  και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και οι παρόντες 
Πρόεδροι Συµβουλίων ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι  
Τοπικών Κοινοτήτων και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η διοργάνωση των εκδηλώσεων και η 
διάθεση συνολικού ποσού 39.910,00 € για την κάλυψη των εξόδων 
(15.990,00 € ανάθεση δράσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨ και 
23.920,00 για δράσεις που αναλαµβάνει ο ∆ήµος) σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου και Προέδρου του ∆.Σ. της Κ.Ε. 
¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Μπασακίδη Νικολάου. 

316 2.  ∆ιοργάνωση εκδήλωσης εορτασµού της Αγίας Σκέπης.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης και η διάθεση 
πίστωσης µέχρι του ποσού των 250,00 €, µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των 
εξόδων της εκδήλωσης, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας.  

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

317 3.  Εφαρµογή προγράµµατος εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων µαγειρικών ελαίων. 

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 ο κ. ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ)  
εγκρίνεται η εφαρµογή του προγράµµατος, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Ανακύκλωσης της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 
& Οχηµάτων. 
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Γ. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

318 4.  Έγκριση της µε αυτεπιστασία εκτέλεσης έργου της 
∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η µε αυτεπιστασία εκτέλεση του έργου «∆απάνες 
συντήρησης & συµπλήρωσης πρασίνου και παιδότοπων για το 2013», 
προϋπολογισµού 198.066,90, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης  
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

319 5.  Ορισµός ∆ηµοτικού χώρου ως Καταφυγίου Αδέσποτων 
Ζώων. 

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 διάθεση σε οµάδα εθελοντών 
δηµοτικού χώρου που βρίσκεται στη θέση Ξηρολαγκάδα ή Βάλτος ή 
Στρογγύλη της Τοπικής Κοινότητας Ασπροχώµατος για τη δηµιουργία 
καταφυγίου αδέσποτων ζώων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ∆ιεύθυνσης  Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών. 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

320 6.  Ρυθµίσεις της κυκλοφορίας στη διασταύρωση των οδών 
Κανάρη και Ευριπίδου. 

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¨)  εγκρίνονται: 

1. η µετατροπή της Ευριπίδου, µεταξύ των οδών Φαρών & Κανάρη, σε 
αδιέξοδο, 

2. η στάθµευση των οχηµάτων παράλληλα µε το κράσπεδο, 

3. ο περιορισµός του πλάτους του οδοστρώµατος επί της Κανάρη και τη 
συνέχιση της κίνησης όπως και πριν, 

όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε  την  υπ’ αριθµ. 
41/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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321 7.  Καθορισµός προτεραιοτήτων στην περιοχή του 
Νεκροταφείου Γιαννιτσανίκων.  

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¨) καθορίζονται οι 
προτεραιότητες σε τµήµατα της οδού Αναπαύσεως και ανωνύµου οδού, 
ώστε αυτές να έχουν προτεραιότητα έναντι των καθέτων αυτών, εκτός 
της Βασ. Γεωργίου η οποία συνεχίζει να έχει προτεραιότητα, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 42/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

322 8.  Οριοθέτηση – προστασία πεζόδροµου Μυριβήλη. 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, για την οριοθέτηση – προστασία του 
πεζόδροµου από την ανεξέλεγκτη κίνηση οχηµάτων, η τοποθέτηση 
εµποδίων σε όλο το µήκος οικοπέδου που  εφάπτεται  µε  τον 
πεζόδροµο, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ 
αριθµ. 43/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ 

323 9.  Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου για άρση 
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 1296 του Ρ.Σ.Π. 
Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η τροποποίηση 
του ρυµοτοµικού σχεδίου, σε συµµόρφωση της υπ’ αριθµ. 39/2012 
απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Καλαµάτας, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 44/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Πολεοδοµικών – 
Τοπογραφικών Εφαρµογών & Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας.  
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ΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

324 10.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος 
χώρου Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η µελέτη, προϋπολογισµού 68.900,00 €, µε 
ΦΠΑ, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 
40/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

325 11.  Έγκριση µελέτης του έργου µε τίτλο «Βελτίωση τοπικής 
οδού Άνω – Κάτω Βέργας».  

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 ∆ηµοτικής Κοινότητας ΒΕΡΓΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η µελέτη, προϋπολογισµού 775.000,00 €, µε 
ΦΠΑ και η υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ 2007-2013, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

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

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¨) εγκρίνονται ο 1ος ΑΠΕ και  το 
1ο ΠΚΤΜΝΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

327 13.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 2ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης 
εργασιών του έργου «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση 
δηµοτικών οδών Καλαµάτας (έργο έτους 2009)» ∆ήµου 
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¨) εγκρίνονται ο 2ος ΑΠΕ,  το 2ο 
ΠΚΤΜΝΕ και η παράταση προθεσµίας µέχρι 30/9/2013, µε αναθεώρηση, 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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328 14.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
«∆ιαµόρφωση τµήµατος κόµβου Νέας Εισόδου και 
Αρτέµιδος στην Καλαµάτα».  

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 & Αυτεπιστασίας της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

329 15.  Είσπραξη βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών τελών 
ύδρευσης πρώην ∆ήµων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας 
µέσω ∆.Ε.Υ.Α.Κ. – ∆ιαγραφή προσαυξήσεων 
εκπρόθεσµης καταβολής.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, KATA  οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, εκτός της 
διαγραφής των προσαυξήσεων για την οποία τάσσονται ΥΠΕΡ και ΛΕΥΚΟ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνονται:  
1. η είσπραξη των βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών των πρώην 

∆ήµων Άριος, Αρφαρών και Θουρίας από τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ., µέσω των 
λογαριασµών ύδρευσης, µε ανώτατο αριθµό δόσεων τις 30 και µε 
µικρότερο ποσό 15,00 € και την απόδοση αυτών στο ∆ήµο, 

2. η διαγραφή των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, 
3. η απόδοση στην ∆.Ε.Υ.Α.Κ. προµήθειας ύψους 10% επί των παραπάνω 

αναφερόµενων εισπράξεων, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου.  

330 16.  Έγκριση των όρων σύµβασης χρησιδανείου  για την 
παραχώρηση του ∆ηµοτικού γηπέδου Σπερχογείας στον 
Αθλητικό Όµιλο Σπερχογείας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι  της δηµοτικής παράταξης  
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ)  εγκρίνονται οι όροι της σύµβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου για πέντε (5) έτη, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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331 17.  Έγκριση των όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση 
του οικίσκου 56 του ∆υτικού Κέντρου στο Σωµατείο - 
Πολιτιστικό Σύλλογο  Καλαµάτας ¨Θεατρική ∆ιαδροµή¨.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της σύµβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση της χρήσης του οικίσκου  για  πέντε (5) έτη, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

332 18.  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή συνολικού ποσού 196,99 €, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου.   

333 19.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή συνολικού ποσού 10,37 €, σύµφωνα 
µε την εισήγηση της ∆ηµοτικής Ενότητας Θουρίας. 

334 20.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨)  εγκρίνεται η επιχορήγηση των 
παρακάτω συλλόγων - φορέων: 

1. «Ναυτικός Όµιλος Καλαµάτας ¨Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ¨», µε το ποσό των 
500,00 €, για τη διοργάνωση της πανελλήνιας συνάντησης Jet Ski. 

2.  «Σύλλογος Πεζοπόρων Ορειβατών Καλαµάτας ¨Ο ΕΥΚΛΗΣ¨», µε το 
ποσό των 300,00 €, για τη διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων (6η 
Ανάβαση Ταϋγέτου και 3ο Σιρκουί Καλαµάτας). 

3. «Σύλλογος Γυναικών Σπερχογείας ¨Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ¨», µε το ποσό 
των 800,00 €, για τη διοργάνωση της πρώτης γιορτής ρυζιού. 

4. «Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μικροµάνης»,  µε το ποσό 
των 800,00 €, για τη διοργάνωση της ετήσιας γιορτής αγκινάρας.  

5. «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος», µε το ποσό των 1.200,00 €, για τη  
λειτουργία κέντρου στην Καλαµάτα.  

6. «Πειραµατική Σκηνή Καλαµάτας», µε το ποσό των 800,00 €, για την 
οργάνωση θεατρικών παραστάσεων και συναυλίας. 

7. «Χορευτικό – Πολιτιστικό Σωµατείο ¨DANCE FLAME¨», µε το ποσό 
των 700,00 €, για τη διοργάνωση χορευτικής εκδήλωσης. 

Η. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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335 21.  Πρόσληψη ειδικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την κάλυψη των 
εποχικών αναγκών της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης 
Αγίας Μαρίνας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  και  ΚΑΤΑ 
οι  σύµβουλοι της  δηµοτικής  παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η πρόσληψη ειδικού προσωπικού 
διαφόρων ειδικοτήτων µε τα αντίστοιχα προσόντα, σύµφωνα µε  την  
εισήγηση του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς της ∆ιεύθυνσης 
Παιδείας. 

336 22.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας µικτού καταστήµατος 
«Καφετέρια – Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών 
διαδικτύου».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας στον κ. Νταουτάκη Αιµίλιο, 
Μπιζανίου 5, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχου Τήρησης 
Λειτουργίας Καταστηµάτων & Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας.  

- 23.  Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων.  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

337 24.  Έγκριση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας  
(Ο.Ε.Υ.) Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού 
∆ήµου Καλαµάτας.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και ΚΑΤΑ ο κ. ΦΩΤΕΑΣ ενώ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ αρνούνται να ψηφίσουν διαµαρτυρόµενοι διότι δεν 
τους εδόθη ο λόγος να δευτερολογήσουν) εγκρίνεται ο ΟΕΥ όπως 
ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθµ. 58/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισµού ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

   Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της εισήγησης του 25ου θέµατος, οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ αποχωρούν από τη 
συνεδρίαση, ενώ ο κ. Μπρεδήµας καταγγέλλει ότι πρόκειται για  
πραξικόπηµα. 
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338 25.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 51/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ σχετικά µε την 
υλοποίηση του προγράµµατος «Αγαπώ το Σχολείο και το 
Καλοκαίρι».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απόφαση µε την οποία αποφασίστηκε η έναρξη 
της διαδικασίας υλοποίησης του προγράµµατος «Αγαπώ το Σχολείο και το 
Καλοκαίρι» και καθορίστηκαν τα δίδακτρα παρακολούθησης αυτού στο 
ποσό των 50,00 € εφάπαξ για κάθε µαθητή. 

339 26.  Ορισµός ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο του 
ισολογισµού χρήσης 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨.  

ΟΜΟΦΩΝΑ ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές οι κ.κ. Αγγελόπουλος Άγγελος 
και Κούτρης Γεώργιος µε αµοιβή 4.000,00 €, πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου.  

Καλαµάτα  1  Ιουλίου 2013  

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

 
 

  
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 
 


