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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 16ης/2013 

∆ευτέρα 22 Ιουλίου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 11. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  30. Νιάρχος Αναστάσιος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 21. Μπάκας Ιωάννης 31. Νταγιόπουλος Γεώργιος 1. Λιακουνάκου Βενετία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 13. Καµβυσίδης Ιωάννης 22. Μπασακίδης Νικόλαος 32. Ντίντα Παναγιώτα  2. Λιάππα Χρυσή (ΘΟΥΡΙΑΣ) 

 14. Καραγιάννης Ανδρέας 23. Μπεχράκης Σταµάτης 33. Οικονοµάκου Μαρία  3. Μανωλόπουλος Παν. (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 

4. Ανδρεάκος Κων/νος 15. Καρβέλης Γεώργιος 24. Μπουζιάνης Παύλος 34. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  4. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 16. Κελλαράκος Ευστράτιος 25. Μπούρας Ιωάννης 35. Ριζάς Χρήστος   

6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 17. Κουδούνης Αργύριος 26. Μπούχαλης ∆ηµήτριος    

7. Γκραίκης Παύλος 18. Μανδηλάρης Ιωάννης 27. Μπρεδήµας Θεόδωρος 36. Φαββατάς ∆ηµήτριος   

8. Γουρδέας Ανδρέας 19. Μαρινάκης Σαράντος 28. Μωραγιάννης Κων/νος 37. Φωτέας Νικόλαος   

9. ∆ιασάκος Νικόλαος 20. Μιχαλόπουλος Κων/νος 29. Μωρακέας Σπυρίδων 38. Χριστόπουλος Ιωάννης   

10. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος      
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340 1.  Εκλογή Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας. 

Μετά την παραίτηση του κ. Γκλεγκλέ Ιωάννη από τη θέση του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου και κατά συνέπεια  από τη θέση του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στην οποία είχε εκλεγεί, το Σώµα προχωρεί στη εκλογή νέου 
Γραµµατέα, η οποία γίνεται σε δύο φάσεις ως εξής: 

Α΄ Φάση - ανάδειξη υποψηφίου:  

Ύστερα από φανερή ψηφοφορία που διεξάγεται µεταξύ των συµβούλων 
των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας, υποψήφιος για την θέση του 
Γραµµατέα του Σώµατος αναδεικνύεται ο κ. Κελλαράκος Ευστράτιος, 
λαµβάνοντας τρεις (3) ψήφους, δηλαδή την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων δηµοτικών συµβούλων των παρατάξεων αυτών, ενώ δύο (2) 
σύµβουλοι (της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) δήλωσαν ΛΕΥΚΟ.  

16 
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Β΄ Φάση – εκλογή Γραµµατέα από το σύνολο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

Μετά την ανάδειξη του υποψηφίου, το σύνολο των συµβούλων της 
πλειοψηφίας και της µειοψηφίας προβαίνει στην εκλογή Γραµµατέα, µε 
µυστική ψηφοφορία, µετά το αποτέλεσµα της οποίας Γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, από την πρώτη ψηφοφορία,   εκλέγεται ο 
κ. Κελλαράκος Ευστράτιος, λαµβάνοντας είκοσι οκτώ (28) ψήφους, 
ενώ βρέθηκαν δύο (2) άκυρα και επτά (7) λευκά ψηφοδέλτια. 

  Γενικά πριν την ηµερήσια διάταξη. Στη συνέχεια από Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Υπάρχουν τεράστια προβλήµατα από την εκτέλεση του έργου Φαρών και 
Κρήτης και µάλιστα εντός της καλοκαιρινής περιόδου. Θα µπορούσε να 
γίνει το έργο από Σεπτέµβριο και µετά ώστε να µην έχουµε προβλήµατα. 

- Πληροφορηθήκαµε ότι συνελήφθη ο εργολάβος µεταφοράς των 
απορριµµάτων του ∆ήµου να απορρίπτει αυτά στην περιοχή της Αρχαίας 
Ολυµπίας. Τι ακριβώς συµβαίνει; 

- Να συζητήσουµε και να εκδώσουµε ψήφισµα για τη δηµιουργία 
σωφρονιστικού καταστήµατος στην περιοχή του ∆ήµου µας.  

- Στο Ιστορικό Κέντρο υπάρχουν προβλήµατα µε τους κυβόλιθους που 
κάποιοι απ’ αυτούς έχουν ξεφύγει. 

- Ποία είναι η δαπάνη του γυαλίσµατος των πλακών στην κεντρική πλατεία 
και τι ακριβώς γίνεται; Σύµφωνα µε ειδικούς το πρόβληµα που έχει 
δηµιουργηθεί δεν είναι θεραπεύσιµο µε το γυάλισµα και ίσως πολύ 
σύντοµα να κληθούµε να µιλήσουµε για µια νέα πλατεία. 

 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Υπάρχει καταγγελία δηµοτών ότι η παλιά εθνική οδός, από Θουρία και µετά, 
έχει υποστεί µεγάλες ζηµιές από τη διέλευση των φορτηγών του ΜΟΡΕΑ. 
Υπάρχει στο σχεδιασµό η αποκατάσταση του εν λόγω δικτύου; Αυτή θα 
γίνει από το ΜΟΡΕΑ ή µε κάποιον άλλο τρόπο; 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Είχαµε υποβάλει αίτηµα για έκτακτη σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
πριν την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τη διαθεσιµότητα υπαλλήλων των 
ΟΤΑ και δεν έγινε αποδεκτό, µε αποτέλεσµα να καταδικάσετε το 
Συµβούλιο σε αφωνία και απραξία. Σκόπιµα και συνειδητά δεν το 
κουβεντιάσαµε το θέµα; 

- Μέσα από τη µεγαλειώδη αντιφασιστική πορεία αναδείχθηκε η αξία του 
χώρου του λιµανιού µε το θάνατο των λιµενεργατών. Αποδέχεται η 
∆ηµοτική Αρχή την µετονοµασία του Πάρκου Λιµενικού σε Πάρκο 
Λιµενικού Μάης 1934; 

- Να εκδώσουµε ψήφισµα κατά του ανοίγµατος των µαγαζιών τις Κυριακές, 
που καταστρέφει τα µικρά µαγαζιά και τους ελεύθερους επαγγελµατίες 
προς όφελος των µεγάλων. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

- Υπάρχει µεγάλη έλλειψη φωτισµού στις Τοπικές Κοινότητες. 

- Το φανάρι στον κόµβο της Θουρίας είναι χαλασµένο. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

- Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για την παράταση της συζήτησης και 
δεν αποφασίζει κανένας µόνος του. 

- Εάν δεν χρειάζονται οι ερωτήσεις και οι προτάσεις, γιατί πολλές φορές έχω 
κάνει και δεν έχουν εισακουστεί, όπως για το κυκλοφοριακό, τα σήµατα, 
το φανάρι στην Αρτέµιδος & Κλαδά, όπου τα σήµατα είναι πίσω από τα 
κλαδιά και δεν φαίνονται, τότε να σταµατήσουµε να τις κάνουµε και να 
µην ξανάρθουµε εδώ. 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

- Έχει προκύψει πρόβληµα σχετικά µε την παραχώρηση του γηπέδου 
Αρφαρών. Απ’ ότι µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Αστέρα Αρφαρών δεν 
υπογράφει το χρησιδάνειο. Τι συµβαίνει; 

 

ΜΠΑΚΑΣ 

- Να υπενθυµίσω ότι το µνηµείο πεσόντων λιµενεργατών τοποθετήθηκε επί 
δηµαρχοντίας κ. Κουµάντου. 

- Συµφωνεί ο κ. Μωρακέας µε το ελεεινό και άθλιο σύνθηµα ΕΑΜ – ΕΛΑΣ –  
ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ που φώναζαν οι συγκεντρωµένοι το Σάββατο; 
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ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Απαιτούνται άµεσες παρεµβάσεις στην οδό Αθηνών, ιδιαίτερα στον 
περιφερειακό από Σίτο µέχρι τις γραµµές, για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας, ενόψει λειτουργίας του κόµβου Καρέλια και του νέου 
∆ηµαρχείου. 

- Σε όλες τις γειτονιές οι κάδοι είναι τρύπιοι και βρωµάνε. Θα παρέµβετε 
ώστε να καθαρίζονται και να πλένονται; 

 

ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ 

Το λιµάνι θα χρησιµοποιηθεί για τους επόµενους δύο µήνες του καλοκαιριού 
ως χώρος στάθµευσης. Με δεδοµένο ότι µε τη διαπλάτυνση του 
πεζοδροµίου της Φαρών θα χαθούν θέσεις στάθµευσης, µπορεί να εξετασθεί 
το ενδεχόµενο να χρησιµοποιηθεί για όλο το χρόνο, ώστε να ελαφρυνθεί η 
περιοχή; 

 
∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

- Με την ανάπλαση του πεζοδροµίου της Φαρών θα χαθούν ελάχιστες 
θέσεις στάθµευσης, γιατί αυτό που γίνεται είναι µια τακτοποίηση του 
χώρου και οι θέσεις που κόπηκαν είναι οι θέσεις στις γωνίες που έτσι κι 
αλλιώς ήταν παράνοµες. Υπάρχει σκέψη για µονοδρόµηση της Φαρών, 
αλλά µέχρι να εφαρµοσθεί θα περάσει από πολλά στάδια και ύστερα από 
σχετική  διαβούλευση. Οι επιχειρήσεις της περιοχής ωφελούνται και µε την 
ανάπλαση και µε την οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων. Επίσης θα κατέβει το επίπεδο του 
οδοστρώµατος για να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα πληµµυρών. 

- Το πλύσιµο των πλακών είναι προϋπολογισµού 45.000,00 €, χρήµατα που 
προέρχονται από το ΕΣΠΑ και το ξεφλούδισµα που παρατηρείται θα 
ξεπεραστεί µε την αδιαβροχοποίηση. 

 

ΡΙΖΑΣ 

- Υπήρχε βλάβη στο λογισµικό του σηµατοδότη της Θουρίας που 
αποκαταστάθηκε και τώρα λειτουργεί. 

- ∆εν είµαστε ευχαριστηµένοι µε τον φωτισµό, αλλά στοιχειωδώς 
ανταποκρινόµαστε και προσπαθούµε όσο το δυνατόν περισσότερο. 

- Για τα σήµατα και τα φανάρια στην Κλαδά το έχω δώσει να το δει ο 
αρµόδιος υπάλληλος. 
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ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 
- Σήµερα πήραµε χειριστές και από αύριο θα είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε 

τη διαδικασία πλυσίµατος των κάδων. 

- Οι νταλίκες δεν απόθεταν αλλά µετέφεραν απορρίµµατα. Η µεταφορά 
πρέπει να γίνεται σε νόµιµους χώρους και στη νέα σύµβαση υπάρχει όρος 
για την προσκόµιση παραστατικών σχετικά µε το χώρο εναπόθεσης. 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Συγχαρητήρια στον κ. Κελλαράκο, στον οποίο εύχοµαι καλή επιτυχία και 
καλή συνεργασία. 

- Άνοιξε το ΗΡΩ∆ΕΙΟ τις πύλες του φέτος µε την παράσταση ΕΛΕΝΗ και 
µας κάνει όλους περήφανους γιατί προβλήθηκε η πόλη µας. 

- Επίσης προβλήθηκε η πόλη µε το επιτυχηµένο 19ο Φεστιβάλ Χορού στα 
πλαίσια του οποίου άνοιξε το Μέγαρο Χορού. Θέλω να ευχαριστήσω το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο και την τεχνική ηγεσία του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών που ανέλαβαν την ευθύνη της υποστήριξης και λειτουργίας των 
πρώτων παραστάσεων του Φεστιβάλ. Από κει και πέρα το µεγάλο 
πρόβληµα είναι η λειτουργία του Μεγάρου Χορού και στην εποχή της 
οικονοµικής κρίσης θα αποδειχθεί δυσκολότερη η λειτουργία και η 
βιωσιµότητά του από την κατασκευή του. 

- Κανένα από τα µεγάλα έργα, στα οποία αναφερθήκατε µε τα όποια 
προβλήµατα έχουν, δεν χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του 
∆ήµου και σε κανένα δεν υπάρχει οικονοµική συνεισφορά των δηµοτών. 
Είναι χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν µπορούσαν 
να γίνουν πουθενά αλλού σχεδόν, εκτός από τα σηµεία στα οποία 
γίνονται. 

- Στη Φαρών κάθε χειµώνα είχαµε το φαινόµενο της πληµµύρησης των 
καταστηµάτων, το οποίο θα αντιµετωπισθεί άπαξ δια παντός µε την 
ανάπλαση του πεζοδροµίου. Επίσης, η υποβάθµιση της ερυθράς είναι 
σωστή ενέργεια και µαζί µε την αναβάθµιση και του ανατολικού 
πεζοδροµίου θα δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης αρκετών επαγγελµατιών 
από την Κρήτης µέχρι τη Ναυαρίνου. Αυτό θα τονώσει την περιοχή, όπως 
και ο µεγάλος πεζόδροµος µέχρι την Αριστοµένους, που θα δώσει τη 
δυνατότητα στους τουρίστες να φθάνουν πεζή στην Κεντρική Πλατεία και 
στο Ιστορικό Κέντρο.   

-  Οι ∆ήµοι Καλαµάτας, Τρίπολης και ∆υτ. Μάνης είναι οι µόνοι που δεν 
έχουν χωµατερές. Πρέπει να πληρώνουµε µερικά εκατοµµύρια για να 
µεταφέρουµε τα σκουπίδια αλλού. Ως προς τον εργολάβο, δεν έχει έρθει 
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επίσηµο έγγραφο στο ∆ήµο Καλαµάτας για καταδίκη του. Τα σκουπίδια 
µας όπως και όλης της Πελοποννήσου είναι υποθηκευµένα σύµφωνα µε το 
διαγωνισµό της Περιφέρειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και δεν µπορεί 
ο κάθε ∆ήµος να βαδίσει µόνος του. Ζήτηµα υπάρχει µε την προσωρινή 
διαχείριση που έρχεται σε σύγκρουση µε τη µόνιµη. 

- Έχουµε, κατ’ επανάληψη, υψώσει τη φωνή µας για δηµιουργία 
σωφρονιστικού καταστήµατος στο ∆ήµο Καλαµάτας και έχοµε υποβάλει 
σχετικό φάκελο µε συγκεκριµένους χώρους και αποφάσεις. Όταν στην 
Ελλάδα έχουµε κατασκευασµένες φυλακές, που δεν ανοίγουν λόγω 
έλλειψης προσωπικού, νοµίζετε ότι είναι θέµα του παρόντος η κατασκευή 
σωφρονιστικού καταστήµατος; Είναι προφανές ότι όπου υπάρχει Εφετείο  
πρέπει να υπάρχει και φυλακή. Ο ∆ήµος, ότι ήταν δυνατό, το έχει κάνει 
και θα συνεχίσει να το κάνει στη κατεύθυνση υποστήριξης του Εφετείου. 

- Το έργο της πλατείας περνάει θετικά προς την κοινωνία. Το γυάλισµα είναι 
εργασία εγκεκριµένη από τη ∆ιαχειριστική Αρχή, πληρώνεται από κοινοτικά 
κονδύλια και είναι µία πρακτική που γίνεται σχεδόν παντού.  

- Ο ΜΟΡΕΑΣ είναι υποχρεωµένος να ανακατασκευάσει πλήρως το δρόµο 
από το λατοµείο µέχρι τη Θουρία, το δρόµο µπροστά από τα συνεργεία, 
καθώς και όπου αλλού έχουµε καταστάσεις προβληµατικές επί του παλιού 
δικτύου να παρέµβει σχετικά.  

- Για τη διαθεσιµότητα - κινητικότητα έφερα το θέµα στην ΠΕ∆ και πήραµε 
µία απόφαση η οποία εκφράζει και τα 26 ∆ηµοτικά Συµβούλια και είναι 
παραδειγµατική για όλες τις ΠΕ∆. Στην ΚΕ∆Ε πάντα λαµβάνω το λόγο 
εκφράζω τις θέσεις της δικές µας και της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος 
ήταν παρούσα και πρωτοπόρησε σε αυτά τα ζητήµατα, τα οποία δεν ήταν 
θέµα των ∆ηµοτικών Συµβουλίων. Είπαµε να κινηθούµε κεντρικά και να 
έχουµε µία έκφραση που ικανοποίησε και τους εργαζόµενους σε όλα τα 
επίπεδα. 

- Για τη σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου παρακαλώ να εφαρµόζεται το 
σχετικό άρθρο του Ν.3852. 

- Μόνοι µας, ως ∆ηµοτική Αρχή, κάνουµε έναν αγώνα, 7 χρόνια τώρα, για 
να πάρουµε το Λιµενικό Ταµείο και την ευθύνη της χερσαίας ζώνης του 
λιµανιού. Ήδη στάλθηκε προς δηµοσίευση η ΚΥΑ για τη µεταφορά του 
προσωπικού στο ∆ήµο Καλαµάτας και αναµένεται η έκδοση απόφασης από 
τον κ. Αγγελάκα για την έναρξη και λειτουργία του ∆ηµοτικού Λιµενικού 
Ταµείου. 

- ∆εν έχουµε αντίρρηση να διαµορφωθεί ένα ψήφισµα για τη λειτουργία 
των καταστηµάτων τις Κυριακές και να το κουβεντιάσουµε στην προσεχή 
συνεδρίαση. 
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- Για τον φωτισµό πείτε µας συγκεκριµένα που υπάρχει πρόβληµα ώστε να 
ελέγχουµε και τον εργολάβο. Ο φωτισµός δεν είναι για κοτέτσια, στάβλους 
και µποστάνια. 

- Το λογισµικό των φαναριών, σε όλη την Ελλάδα, είναι της εταιρείας, η 
οποία το κρατάει για τον εαυτό της και δεν είναι στη διακριτική µας 
ευχέρεια να παρεµβαίνουµε σε αυτό. 

- ∆εν ξέρω τι πρόβληµα υπάρχει µε το χρησιδάνειο του γηπέδου των 
Αρφαρών, αλλά ας έρθει αύριο ο Πρόεδρος να το λύσουµε και να 
υπογράψουµε. 

- Πράγµατι πρέπει να παρέµβουµε στην Αθηνών, αλλά µε τον περιµετρικό 
θα µοιράζεται ο φόρτος σε 8 κόµβους. Θα γίνει µελέτη για το τι 
παρεµβάσεις χρειάζονται και παρακαλώ ότι προτάσεις έχετε να τις 
καταθέσετε. 

- Μετά την πρόσληψη των εποχικών θα γίνει ο καθαρισµός των κάδων. Οι 
υπόγειοι κάδοι δουλεύουν πάρα πολύ καλά και χωρίς αυτούς δεν θα είχαµε 
υπηρεσίες καθαριότητας ούτε µεσαίου επιπέδου. 

- Όταν το Λιµενικό Ταµείο έρθει σε µας θα δούµε και για το πάρκο και για 
το πάρκινγκ στο χώρο του λιµανιού. 

 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε: 

1. την πρόταξη, έναντι των άλλων, του υπ’ αριθµ. 15 θέµατος, λόγω της 
σοβαρότητας αυτού αλλά και της παρουσίας επαγγελµατιών. 

2. την έκδοση, του κατατιθέµενου από τον κ. Μπρεδήµα, ψηφίσµατος, 
υπέρ της διαγραφής των οφειλοµένων δόσεων στον ΟΕΚ των 
σεισµόπληκτων της πολυκατοικίας Αριστείδου 28. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Ε. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- 15. Τροποποίηση – συµπλήρωση κανονιστικών 
αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορούν 
στη στάση και στη στάθµευση των τουριστικών 
λεωφορείων. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

341 2.  Αντικατάσταση του παραιτηθέντος ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Γκλεγκλέ Ιωάννη σε Συµβούλια - 
Επιτροπές. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η αντικατάσταση του κ. Γκλεγκλέ Ιωάννη από 
άλλους ∆ηµοτικούς Συµβούλους, όπως αυτοί προτάθηκαν από τις δηµοτικές 
παρατάξεις ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨. 

342 3.  Ορισµός ∆ηµοτικού Συµβούλου, µετά του 
αναπληρωτή του, σε επιτροπή παραλαβής 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι  σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) ορίζεται µέλος στην επιτροπή παραλαβής  υπηρεσιών  
όσον αφορά στα εθιµοτυπικά, ο κ. Μωρακέας Σπυρίδων και αναπληρωτής 
του ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, οι οποίοι αναδείχθηκαν ύστερα από 
κλήρωση που διενήργησε η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία 
που υποστηρίζει γραµµατειακά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

343 4.  Οριοθέτηση κοινόχρηστων χώρων για εµπορική - 
επαγγελµατική χρήση στο υπό κατασκευή πεζοδρόµιο 
των οδών Φαρών και Πλάτωνος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ οριοθετούνται οι κοινόχρηστοι χώροι για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων και εµπορευµάτων στο δυτικό πεζοδρόµιο της οδού 
Φαρών και στο νότιο πεζοδρόµιο της οδού Πλάτωνος, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 50/2013 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

344 5.  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 2/7/2013 
στην Αθήνα (ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ & ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ). 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



Φάκελος Περίληψης Συνεδρίασης            Συνεδρίαση 16/2013 – ∆ευτέρα  22/07/2013 - 08 : 00 µ.µ. 

∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας Σελ. 9 από 14 

 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  

345 6.  Τροποποίηση – επέκταση της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου µε το Υπεραστικό 
ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση – 
επέκταση της σύµβασης, µε την συµπλήρωση του δροµολογίου Καλαµάτα – 
Βέργα, 2 φορές την ηµέρα και 6 φορές την εβδοµάδα, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

346 7.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για 
την επέκταση – ενίσχυση του τοπικού δικτύου 
οικιακής κοµποστοποίησης» και υποβολή πρότασης 
χρηµατοδότησης στην πρόσκληση µε κωδ. 4.10 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη».  

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 η µελέτη, προϋπολογισµού 
365.064,00 €, µε ΦΠΑ και η υποβολή σχετικής πρότασης χρηµατοδότησης, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

347 8.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Ανάπλαση παραλιακής 
ζώνης – τµήµα από Πανελλήνιο µέχρι την οδό 
Λεωνίδου» και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ΕΠΙΝ 2007-2013.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και η 
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ 
οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η επικαιροποιηµένη µελέτη, προϋπολογισµού 
1.520.000,00 €, µε ΦΠΑ, και η υποβολή σχετικής πρότασης 
χρηµατοδότησης, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ 
αριθµ. 51/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

348 9.  Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και του Συνδέσµου Ύδρευσης ∆ήµων 
Καλαµάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής  
Καλαµάτας για την πράξη «Αντικατάσταση κεντρικού 
αγωγού µεταφοράς νερού από τις πηγές της Τοπικής 
Κοινότητας Πηδήµατος µέχρι την Καλαµάτα – 
Μεσσήνη».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
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349 10.  Λειτουργία και εγκατάσταση θεµατικού ψυχαγωγικού 
πάρκου. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η 
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η αίτηση του κ. Σταυρόπουλου 
Φωτίου για εγκατάσταση και λειτουργία λούνα παρκ σε ιδιωτικό χώρο επί 
της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

350 11.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Ολοκλήρωση ανάπλασης 
κεντρικής οδού Θουρίας (διάστρωση µε κυβόλιθους 
του κεντρικού δρόµου)».  

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 Τοπικής Κοινότητας ΘΟΥΡΙΑΣ 
και ΠΑΡΩΝ οι  σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µελέτη προϋπολογισµού 100.000,00 €, 
µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

351 12.  Ανάθεση στη ∆.Ε.ΥΑ.Κ. της σύνδεσης του Γυµνασίου 
Παραλίας µε το δίκτυο αποχέτευσης.  

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι  της   πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  &  ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και  ΛΕΥΚΟ  οι  σύµβουλοι της δηµοτικής  παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η ανάθεση της σύνδεσης στη ∆ΕΥΑΚ αντί 
ποσού 8.997,87 €, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

∆. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ 

352 13.  Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στα 
Ο.Τ. 766 & 767 ως προς τη δηµιουργία πεζόδροµου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, µε 
µετακίνηση των ρυµοτοµικών γραµµών στο βόρειο τµήµα των Ο.Τ. 766Β & 
767 και δηµιουργία πεζόδροµου µεταξύ των Ο.Τ. 766 – 766Β και 766 – 767, 
όπως εισηγήθηκε η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  µε  την υπ’  αριθµ.  
48/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Πολεοδοµικών – Τοπογραφικών Εφαρµογών & Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης 
Πολεοδοµίας. 
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353 14.  Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου Ασπροχώµατος – 
ορισµός χώρου ως κοινόχρηστου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, ως προς 
το χαρακτηρισµό του περιβάλλοντος χώρου των υφιστάµενων εκκλησιών, 
από χώρο εκκλησίας σε κοινόχρηστο χώρο – πλατεία, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 49/2013 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Πολεοδοµικών – Τοπογραφικών 
Εφαρµογών & Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

354 16.  Απευθείας ανάθεση, µέσω της διαδικασίας 
διαπραγµάτευσης, της προµήθειας ειδών κρεοπωλείου 
για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών για το έτος 
2013. 

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 οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση στην εταιρεία «Βασιλική Κατσίρα Μάλαµα & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» αντί ποσού 15.371,95 €, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου.  

355 17.  Έγκριση των όρων σύµβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση της αίθουσας 13 του Ανατολικού 
Κέντρου στους Ποδοσφαιρικούς Συλλόγους  ¨Α.Ο. 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ¨Α.Π.Ο.Κ. ΙΚΑΡΟΣ¨.  

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

356 18.  Έγκριση των όρων σύµβασης χρησιδανείου  για την 
παραχώρηση του Πάρκου και του Αθλητικού Κέντρου 
Αντικαλάµου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντικαλάµου.  

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 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνονται οι όροι της σύµβασης 
χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης έκτασης µετά των εντός 
αυτής εγκαταστάσεων για πέντε (5) έτη, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

357 19.  Έγκριση των όρων σύµβασης χρησιδανείου  για την 
παραχώρηση τµήµατος του χώρου αθλητικών 
εγκαταστάσεων της ευρύτερης περιοχής της δυτικής 

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  (ΥΠΕΡ  οι  παρόντες  σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και  της  δηµοτικής  παράταξης  ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος 
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες  σύµβουλοι  των  δηµοτικών  παρατάξεων  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
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συνοικίας στον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο «Η 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ».   

∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ {εκτός του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ο οποίος τάσσεται 
ΚΑΤΑ}  &  ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  και  ΚΑΤΑ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)  εγκρίνονται οι όροι της σύµβασης 
χρησιδανείου για την παραχώρηση της χρήσης του χώρου για δεκαοκτώ 
(18) έτη, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & 
∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

358 20.  Τροποποίηση των όρων σύµβασης χρησιδανείου περί 
παραχώρησης του γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας 
Ασπροχώµατος στον Αθλητικό Σύλλογο  
Ασπροχώµατος.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
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¨)  εγκρίνονται οι όροι της σύµβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση της χρήσης του γηπέδου για  δέκα (10) έτη, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

359 21.  Τροποποίηση – συµπλήρωση των όρων της 
µακροχρόνιας µίσθωσης ακινήτων του 
κληροδοτήµατος Κων. Αναστασόπουλου, σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθµ. 1104031 ΕΞ 2013/28-6-2013 απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµικών.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ο 
Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ, 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 τροποποίηση – 
συµπλήρωση των όρων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

360 22.  Απ’ ευθείας µίσθωση ακινήτου (κυλικείου) ιδιοκτησίας 
ΓΑΙΑΟΣΕ, ευρισκόµενο στο πάρκο του ΟΣΕ, από το 
∆ήµο Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται 
η µίσθωση του ακινήτου µετά του περιβάλλοντος πλακοστρωµένου χώρου 
για δώδεκα (12) έτη, µε µηνιαίο µίσθωµα εννιακόσια ευρώ (900,00 €), 
σύµφωνα µε την εισήγηση του αρµοδίου εντεταλµένου ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 
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361 23.  Παραχώρηση, κατά χρήση, οικίσκου για πιάτσα ταξί.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παραχώρηση ενός οικίσκου στο Σωµατείο 
Ιδιοκτητών Ταξί, για την πιάτσα «∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ», χωρίς υποχρέωση 
καταβολής δηµοτικών τελών, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

362 24.  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, ετήσιου 
προγράµµατος δράσης, επιχειρησιακού προγράµµατος 
και προϋπολογισµού 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 τις εισηγήσεις των ∆ιευθύνσεων 
Οικονοµικών και Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

363 25.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή συνολικού ποσού 9.241,95 €, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

364 26.  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή συνολικού ποσού 773,67 €, σύµφωνα 
µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών.  

365 27.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη έκδοση 
Φωτογραφικού Λευκώµατος, µε επίκεντρο την πόλη 
της Καλαµάτας και χρονικό ορίζοντα την περίοδο 
1937-1974.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται 
η συµµετοχή του ∆ήµου και η διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 €, για την 
κάλυψη µέρους των εξόδων της έκδοσης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη Παύλου. 

366 28.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας σε συνέδριο για τις 
γερµανικές αποζηµιώσεις.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου στο συνέδριο και η 
εκπροσώπηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από το ∆ηµοτικό Σύµβουλο και 
επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
κ. Μπρεδήµα Θεόδωρο. 
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367 29.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

1. «Ναυτικός Όµιλος Καλαµάτας ¨Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ¨», µε το ποσό των 800,00 
€, για τη διοργάνωση του 25ου Κολυµβητικού Μαραθώνιου του 
Μεσσηνιακού Κόλπου. 

2.  «Σύλλογος Φιλίππων Πελοποννήσου», µε το ποσό των 800,00 €, για τη 
διεξαγωγή ιπποδροµιών. 

3.  «Αθλητικός Όµιλος Θουρίας», µε το ποσό των 800,00 €, για τη 
διοργάνωση τουρνουά µπάσκετ 3Χ3. 

4.  «Πολιτιστικός Σύλλογος ¨Αγία Τριάδα¨», µε το ποσό των 500,00 €, για 
τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

368 30. Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 61/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Κοινωνικής 
Προστασίας και Αθλητισµού ∆ήµου Καλαµάτας που 
αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2013 του νοµικού προσώπου. 

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¨, ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨)  

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

369  Έκδοση ψηφίσµατος υπέρ της διαγραφής των 
οφειλοµένων δόσεων στον ΟΕΚ των σεισµόπληκτων 
της πολυκατοικίας Αριστείδου 28. 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Καλαµάτα  25  Ιουλίου 2013  

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

 

 

  
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 
 


