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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 17ης/2013 

Πέµπτη 8 Αυγούστου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 13. Καραγιάννης Ανδρέας 25. Μπρεδήµας Θεόδωρος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 14. Καρβέλης Γεώργιος 26. Μωραγιάννης Κων/νος 1. Λιακουνάκου Βενετία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Βασιλάκη Γεωργία  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 15. Κελλαράκος Ευστράτιος 27. Μωρακέας Σπυρίδων 2. Χειλάς Γεώργιος (ΒΕΡΓΑΣ) 2. ∆ουρδουνάς Αργύριος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 2. Γκρέτσας Γεώργιος (ΑΛΩΝΙΩΝ) 

4. Αναζίκος Ιωάννης 16. Κουδούνης Αργύριος 28. Νιάρχος Αναστάσιος  3. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 3. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

 17. Μανδηλάρης Ιωάννης 29. Νταγιόπουλος Γεώργιος  4. Κοροµηλάς Παναγιώτης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 4. Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα (ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ)  

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 18. Μαρινάκης Σαράντος   5. Κουτσουρόπουλος Χαράλ. (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 5. Μαθιός Νικόλαος (ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ) 

6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 19. Μιχαλόπουλος Κων/νος 30. Οικονοµάκου Μαρία  6. Λεβεντόπουλος Ανδρέας (Άνθειας) 6. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

7. Γκραίκης Παύλος 20. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 31. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  7. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 7. Πολυχρόνη Ευσταθία (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

8. Γουρδέας Ανδρέας  32. Ριζάς Χρήστος  8. Μανωλόπουλος Παναγιώτης (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ) 8. Σούµπλης Κων/νος (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

9. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος    9. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ)  

10. ∆ιασάκος Νικόλαος 21. Μπεχράκης Σταµάτης 33. Φαββατάς ∆ηµήτριος 
 10. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

(ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 
 

 22. Μπουζιάνης Παύλος 34. Φωτέας Νικόλαος  11. Μπρούµας Αθανάσιος (ΑΡΙΟΣ)  

11. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 23. Μπούρας Ιωάννης 35. Χριστόπουλος Ιωάννης  12. Σκούρας Παναγιώτης (ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ)  

12. Καµβυσίδης Ιωάννης 24. Μπούχαλης ∆ηµήτριος   13. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ)  

    14. Φαββατάς Γεώργιος (ΑΜΦΕΙΑΣ)  

    15. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ)  
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  Γενικά πριν την ηµερήσια διάταξη. Στην αρχή της συνεδρίασης κατατέθηκαν προς έκδοση 2 ψηφίσµατα: 

i. Από τη δηµοτική παράταξη ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
«κατά της ένταξης των µικροεπαγγελµατιών των χωριών κάτω των 
2.000 κατοίκων στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ». 

ii. Από τη δηµοτική παράταξη ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ «υπέρ της ανάκλησης της απαγόρευσης χορήγησης 
ιατρικών βεβαιώσεων σε αθλούµενους από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ». 
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Στη συνέχεια από Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 

 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Τι θα κάνει η ∆ηµοτική Αρχή για να αντιµετωπίσει την κατάσταση µε τα 
σκουπίδια η οποία είναι ανυπόφορη; Θα αυξήσει τη συχνότητα των 
δροµολογίων των απορριµµατοφόρων; Την περίοδο αυτή δείχνουµε 
άσχηµη εικόνα στους τουρίστες. 

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο κ. ∆ηµόπουλος στην προηγούµενη συνεδρίαση είχε πει «τέρµα οι 
τοποθετήσεις ασφάλτου επί ασφάλτου». Στην Κρήτης που τώρα 
κατασκευάζεται θα τοποθετηθεί άσφαλτος επί ασφάλτου ή θα ξηλωθεί; 

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

Τι γίνεται µε τα γήπεδα της Μικροµάνης, για το οποίο δεν έχει υπογραφεί 
χρησιδάνειο και  των Αρφαρών; Έγινε δηµοπρασία ή απευθείας ανάθεση 
και ποίο είναι το ποσό; Τα γήπεδα κινδυνεύουν λόγω και της καλοκαιρινής 
περιόδου. 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

- Στη ∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών πληρώνουµε ενοίκιο για τη στέγαση 
των υπηρεσιών και του ΚΕΠ, ενώ υπάρχουν κενά κτήρια, όπως το 
Νιαρχέικο Λιοτρίβι, για το οποίο έχουν ξοδευτεί περίπου 400.000 €  και 
στο οποίο δεν έχουµε καταφέρει εδώ και 3 χρόνια να δώσουµε ρεύµα. 
Επίσης κενό είναι και το κτήριο που στεγαζόταν των πρώην ∆ηµαρχείο. 
∆εν µπορεί ο ∆ήµος να κάνει κάποιες προσπάθειες ώστε να γλιτώσουµε 
τα ενοίκια;  

- Τι θα κάνετε για τον οικισµό ¨Πελεκητό¨ ο οποίος στερείται ύδρευσης; 

 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ 

Η περιοχή στα Παλιάµπελα ήταν για τους Αθίγγανους η µόνιµη κατοικία 
τους. Γιατί επιµένετε να µεταφέρετε τους γηγενείς Αθίγγανους της 
Καλαµάτας στην Μπιρµπίτα; Το ορθότερο θα ήταν να εξασφαλιστεί 
δηµοτικός χώρος, όχι σε ένα, αλλά σε πολλά σηµεία. ∆εν το κάνατε και 
προτιµήσατε την βίαιη  αποξήλωσή τους.  
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ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Εδώ και αρκετές ηµέρες έχουµε στείλει στον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου αίτηση µαζί µε την εισήγηση για το θέµα του ∆ηµοτικού 
Παντοπωλείου και παρά τη σοβαρότητα του θέµατος δεν το είδαµε στην 
ηµερήσια διάταξη. Γιατί;  

- Κυκλοφόρησε, κατά κάποιο τρόπο, προεκλογικό πρόγραµµα, το οποίο 
αναφέρεται στις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου. Αυτό είναι απαράδεκτο, 
διότι δεν είναι δυνατόν µε χρήµατα του ∆ήµου και των δηµοτών να 
δηµιουργείται αυτό το  προεκλογικό πρόγραµµα και να διαφηµίζεται η 
παράταξη της πλειοψηφίας. Επίσης, επί της ουσίας, µέσα  σε αυτό 
αναφέρονται πράγµατα που δεν είναι σωστά. 

- Υπάρχει αναστάτωση στους καταστηµατάρχες της Φαρών γιατί 
περιορίσατε το χώρο τραπεζοκαθισµάτων. 

 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Καταγγέλλουµε την αποτρόπαια και ρατσιστική ενέργεια της ∆ηµοτικής 
Αρχής που µε τη συνδροµή υπερβολικά µεγάλης δύναµης των ΜΑΤ 
γκρέµισε τις παράγκες των Αθιγγάνων της Αγ. Τριάδας. Η ∆ηµοτική Αρχή 
προχώρησε σε αυτή την ενέργεια για να εξυπηρετήσει άλλα συµφέροντα 
που θέλουν να εκµεταλλευτούν το συγκεκριµένο χώρο. Απαιτούµε άµεσα 
να λύσετε το πρόβληµα και να βρείτε κατάλληλο χώρο για την 
εγκατάσταση αυτών των ανθρώπων, µε τις απαιτούµενες υποδοµές. 
Τέτοιος χώρος σε καµία περίπτωση δεν είναι η Μπιρµπίτα. 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Στην επόµενη συνεδρίαση να γίνει ολοκληρωµένη συζήτηση για την 
κατάσταση πίσω από το Πολυκλαδικό. 

 

ΝΙΑΡΧΟΣ 

Που βρισκόµαστε όσον αφορά στη διαθεσιµότητα των δηµοτικών 
υπαλλήλων και τι ενέργειες έχει κάνει η ΠΕ∆ και ο ∆ήµος Καλαµάτας; 

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 

- Η κατάσταση µε τα σκουπίδια δεν είναι και τόσο άσχηµη. Υπάρχει 
συγκεκριµένο πρόγραµµα αποκοµιδής και εδώ και 2 εβδοµάδες γίνεται 
πλύσιµο των κάδων. 

- Για τα γήπεδα ετοιµάζεται η µελέτη συντήρησης αυτών. 
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∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Άλλο η άσφαλτος επί ασφάλτου και άλλο η οδοστρωσία. Στην Κρήτης θα 
πέσει η υπολειπόµενη στρώση πάνω στην υπόβαση. 

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Αφού δεν έχει ψηφιστεί νέος κανονισµός λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ισχύει ο πρότυπος που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, στον οποίο προβλέπονται µεταξύ των άλλων οι χρόνοι και η 
σειρά οµιλίας. 

  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πράγµατι ισχύει ο πρότυπος κανονισµός. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Το θέµα των Αθιγγάνων είναι ένα µείζον ζήτηµα και για την πόλη και για 
το ∆ήµο. Να το φέρετε µε τη διαδικασία που προβλέπεται και να 
ενταχθεί πρώτο στην ηµερήσια διάταξη στην επόµενη συνεδρίαση. Το 
θέµα αυτό µπορεί να το καταλάβουν µόνο οι πολίτες που ζουν στη 
συγκεκριµένη περιοχή. Είναι ένα ζήτηµα για το οποίο υπάρχουν ευθύνες 
και πολιτικές, διότι γινόταν διαπραγµάτευση ψήφων και αλισβερίσι και σε 
πολλές περιπτώσεις υπήρχε και το ακαταδίωκτο. Για την αντιµετώπιση 
του ζητήµατος αγοράστηκαν κτήµατα και δηµιουργήθηκε κατασκήνωση 
για τη διαµονή αυτών των ανθρώπων. Αυτή η προσπάθεια υπονοµεύτηκε 
και χάθηκαν εκατοµµύρια ευρώ. Στη δυτική Καλαµάτα εξελίσσεται ένα 
δράµα και υπάρχουν ζητήµατα που έχουν σχέση µε την υγεία και την 
περιουσία. Για τους Αθίγγανους λοιπόν υπάρχει δικός τους χώρος και θα 
πάνε εκεί, όσες πολιτικές δυνάµεις και αν δεν το θέλουν. Καταγράψαµε 
κάποιες περιπτώσεις που είναι σε δηµοτικό χώρο, τον οποίο κινδυνεύει 
να χάσει ο ∆ήµος επειδή δεν έχει συντελεστεί ο σκοπός της 
απαλλοτρίωσης από το 1968. Εκδόθηκαν πρωτόκολλα διοικητικών 
αποβολών και προχωρήσαµε στην υλοποίησή τους. Ο ∆ήµος βοηθά τους 
Αθίγγανους µε δεκατιανό στους µαθητές, µε επικουρική διδασκαλία από 
το Σεπτέµβριο, µε το δηµοτικό παντοπωλείο, αλλά δεν είναι δυνατόν να 
συνεχισθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση στη δυτική περιοχή.  Έχω 
δώσει εντολή στην Πολεοδοµία να ελέγξει όλα τα αυθαίρετα 
παραπήγµατα και θα ελέγξουµε επίσης  όλα τα επιδόµατα που 
λαµβάνουν από την Πρόνοια.  
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- Το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο είναι µία δοµή για την οποία είµαι 
υπερήφανος και η οποία έγινε µόνο µε ψήφους της πλειοψηφίας. Εάν 
θέλετε να τεθεί θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να το φέρετε µε τη 
διαδικασία που προβλέπεται. 

- Όταν ∆ήµοι εκδίδουν πολυτελέστατα φυλλάδια ή έχουν ραδιόφωνα και 
τηλεοράσεις και λένε πολλά και διάφορα, αυτό που έκανε ο ∆ήµος 
Καλαµάτας είναι αντικειµενικό και έχει σκοπό να ενηµερώσει τους 
πολίτες. Εάν θεωρείτε ότι λέµε κάπου ψέµατα να το εντοπίσετε και να το 
φέρετε εδώ. Το δηµοτικό έργο πρέπει να κοινοποιείται για το καλό των 
πολιτών και είµαστε υπερήφανοι ότι έχουµε δέκα κοινωνικές δοµές ενώ 
δεν υπήρχε σχεδόν καµία. 

- Μαζί πήραµε την απόφαση για την παραχώρηση των κοινόχρηστων 
χώρων στο υπό ανάπλαση πεζοδρόµιο της Φαρών. Γιατί λοιπόν ρωτάτε; 

- Για τη διαθεσιµότητα οι αποφάσεις της ΠΕ∆ ήταν πρωτοποριακές και 
παράδειγµα για τις άλλες ΠΕ∆. Είµαστε υπέρ της αξιολόγησης και της 
µετακίνησης προσωπικού που περισσεύει. 

- Σήµερα εκδόθηκε απόφαση από το Πολυµελές Πρωτοδικείο Καλαµάτας 
που απορρίπτει αγωγή κατοίκων περιοχής Μαραθόλακκας. Ξεχνάµε τους 
προπηλακισµούς και τις ύβρεις για το συµφέρον της πόλης. 

- Γρήγορα αναµένεται η απόφαση για το κούρεµα των γηπέδων. 

- Το γήπεδο στα Παλιάµπελα δόθηκε στην «Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ» αλλά θα 
χρησιµοποιείται από όλους. 

- Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν ρίχνει άσφαλτο επί ασφάλτου. Ξύνει την παλιά 
άσφαλτο και ρίχνει νέα. 

- Το Νιαρχέικο έχει ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραµµα του 2013 και ελπίζω 
να δηµοπρατηθεί µέχρι τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για παρέµβαση 
ύψους 60.000 €. 

- Ως προς την υδροδότηση του οικισµού ¨Πελεκητό¨ έχει λάβει εντολή η 
∆ΕΥΑΚ να συντάξει µελέτη σχετικά για να δώσουµε νερό στις ορεινές 
περιοχές. 

 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση του παρακάτω εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµατος.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

370  Καθορισµός ανώτατου ύψους προϋπολογισµού εξόδων 
δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2014.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και όλοι οι παρόντες 
Πρόεδροι Συµβουλίων ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπρόσωποι 
Τοπικών Κοινοτήτων, ΑΠΟΧΗ δηλώνουν οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) καθορίζεται το ύψος σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου, ανά ∆ηµοτική-Τοπική Κοινότητα 
ως εξής: 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 559.429,80        ΑΜΜΟΣ 2.000,00 

ΒΕΡΓΑ 8.000,00 ΑΛΩΝΙΑ 2.000,00 

ΑΛΑΓΟΝΙΑ 2.000,00 ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ 2.000,00 

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 2.000,00 ΑΡΦΑΡΑ 6.000,00        

ΚΑΡΒΕΛΙ 2.000,00 ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ 2.000,00 

ΛΑ∆Α 2.000,00 ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ 2.000,00 

ΠΗΓΕΣ 2.000,00 ΠΗ∆ΗΜΑ 4.000,00 

ΝΕ∆ΟΥΣΑ 2.000,00 ΠΛΑΤΥ 3.500,00 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ 2.000,00 ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 2.500,00 

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 3.500,00 ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ 2.000,00 

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ 2.500,00 ΑΓΡΙΛΟΣ 2.000,00 

ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 5.000,00 ΘΟΥΡΙΑ 6.000,00        

ΛΑΙΪΚΑ 3.500,00 ΠΟΛΙΑΝΗ 2.000,00 

ΜΙΚΡΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 3.500,00 ΑΜΦΕΙΑ 3.000,00 

ΑΡΙΣ 6.000,00 ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ 3.000,00 

ΑΡΙΟΧΩΡΙ 3.000,00 ΑΝΘΕΙΑ 2.500,00 

ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ 2.000,00 ΑΙΘΑΙΑ 2.500,00  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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371 1.  ¨Λευκή νύχτα¨ (31/8 – 1/9/2013).  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς 
και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης ¨Λευκή νύχτα¨  και η διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 €, για 
την κάλυψη µέρους των εξόδων αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

372 2.  2η Έκθεση αγροτικών και τοπικών προϊόντων του 
∆ήµου Καλαµάτας ¨Άρτος – Οίνος – Έλαιον 2013¨. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της 2ης Έκθεσης, από 24/8 µέχρι 
1/9/2013 στο ∆ηµοτικό Πάρκο Σιδηροδρόµων και η διάθεση πίστωσης 
9.000,00 € για την κάλυψη των εξόδων αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης  Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών.  

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση – 
συµπλήρωση προηγούµενων κανονιστικών αποφάσεων, όπως εισηγήθηκε 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 47/2013 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και όπως τελικά 
διαµορφώθηκε µε προτάσεις µελών του Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης.  

374 4.  Αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και τροποποιήσεις 
στη µελέτη για την ανάπλαση του οδικού άξονα της 
οδού Φαρών. 

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, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών  
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της  δηµοτικής  
παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνονται, η µεταφορά στάσεων του 
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αστικού λεωφορείου, η απαγόρευση στάσης/στάθµευσης σε τµήµα της 
ανατολικής πλευράς της οδού Φαρών, καθώς και λοιπές ρυθµίσεις, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 54/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

375 5.  Ίδρυση ισόπεδης διάβασης τροχοφόρων στη Χ.Θ. 
227+533 της γραµµής Μύλων - Καλαµάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτό το αίτηµα του ΟΣΕ Α.Ε. για τη δηµιουργία 
ισόπεδης διάβασης, 

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¨) παρέχεται η δέσµευση ότι σε µελλοντική 
λειτουργία της γραµµής Μύλων – Καλαµάτας ο ∆ήµος θα αναλάβει την 
υποχρέωση για την προµήθεια και τοποθέτηση του αυτόµατου 
συστήµατος ισόπεδης διάβασης (ΑΣΙ∆),  

σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

376 6.  Επί ενστάσεων της  αναδόχου  Κ/ξιας  «Ηλιόπουλος 
Ιωάννης του  Κων/νου   &  Ηλιόπουλος  ∆ηµήτριος του 
Παν/τη»  του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών έργων 
οµβρίων τµήµατος Εισόδου Καλαµάτας από Νοσοκοµείο 
έως Ασπρόχωµα».  

ΟΜΟΦΩΝΑ απορρίπτονται οι ενστάσεις της  αναδόχου  κ/ξίας που 
αφορούν σε διορθώσεις στις τιµές της 7ης αναλυτικής επιµέτρησης και της 
τελικής επιµέτρησης, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

377 7.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Προστασία ακτών Μικράς 
Μαντίνειας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και o 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¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνονται  ο  2ος ΑΠΕ  και  
το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης 
Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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378 8.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«∆ιαµόρφωση χώρου για τη δηµιουργία Κέντρου 
Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται  ο 1ος ΑΠΕ και η 
παράταση προθεσµίας µέχρι 03/09/2013, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

379 9.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών 
του έργου «Ανάπλαση τµήµατος VII Ιστορικού Κέντρου 
Καλαµάτας (Γ Φάση)».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΤΑ 
οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
παράταση προθεσµίας µέχρι 04/10/2013, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

380 10.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης όλων των 
εργασιών του έργου «Βελτιώσεις ∆ηµοτικής οδοποιίας 
∆.∆. Άριος» ∆.Ε. Άριος.  

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 
παράταση προθεσµίας µέχρι 30/09/2013, µε αναθεώρηση, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

381 11.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης όλων των 
εργασιών του έργου «Ανάπλαση προαυλίου Ι.Ν. 
Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ασπροχώµατος».  

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 
παράταση προθεσµίας µέχρι 30/09/2013, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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382 12.  Έγκριση µελέτης του έργου µε τίτλο «Επισκευή και 
διαρρύθµιση εγκαταστάσεων κτηρίου πρώην 
Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου Καλαµάτας για τη 
στέγαση Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας  του ∆ήµου 
Καλαµάτας».   

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, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΠΑΡΩΝ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η µελέτη  προϋπολογισµού  1.364.000,00 €, 
όπως  αυτή συντάχθηκε  από  το Τµήµα Μελετών της  ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

383 13.  Αναγκαίες τοπικές προσαρµογές για το έργο «Ανάπλαση 
οδικού άξονα Φαρών στην Καλαµάτα».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες  σύµβουλοι  της πλειοψηφίας 
και η Πρόεδρος του  Συµβουλίου  της  ∆ηµοτικής Κοινότητας  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνονται: 

1. οι αναγκαίες προσαρµογές, ως προς τις θέσεις των κάδων, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 55/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

2. ο 1ος ΑΠΕ και  το 1ο ΠΚΤΜΝΕ, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

384 14.  Απευθείας ανάθεση στο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.  (πρώην ∆ΕΗ) 
Καλαµάτας, του υποέργου 2 µε τίτλο «Μετατόπιση 
Ιστών ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. και αύξηση παροχής ισχύος» της 
πράξης «Ανάπλαση Οδικού Άξονα Φαρών στην 
Καλαµάτα».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
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 
ανάθεση του υποέργου, προϋπολογισµού που δεν θα ξεπερνά το ποσό των 
80.000,00 €, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

∆. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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385 15.  Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθµ. 318/2013 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου -  Έγκριση της µελέτης και 
της µε αυτεπιστασία εκτέλεσης του έργου «∆απάνες 
συντήρησης & συµπλήρωσης  πρασίνου και παιδότοπων 
για το 2013».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η µελέτη του έργου προϋπολογισµού 198.066,90 
€, µε ΦΠΑ, καθώς και η µε αυτεπιστασία εκτέλεση αυτού, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της 
∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

386 16.  Παραχώρηση Βιολογικού ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου σε 
αιτούντες δηµότες.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παραχώρηση, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής. 

Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

387 17.  ∆ιόρθωση της υπ΄ αριθµ. 345/2013 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία αφορά στην 
τροποποίηση – επέκταση της σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου µε το Υπεραστικό 
ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας.  

ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι  της  πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής  παράταξης  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης  
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η διόρθωση ως προς το οικονοµικό 
αντικείµενο της σύµβασης, που αφορά στο δροµολόγιο Καλαµάτα – Βέργα, 
2 φορές την ηµέρα και 6 φορές την εβδοµάδα, από το λανθασµένο 
28.257,77 € στο σωστό 26.720,98 €, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

388 18.  Παραχώρηση κατά χρήση στεγασµένων χώρων της 
Τοπικής Κοινότητας Πηδήµατος στο Μορφωτικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο Πηδήµατος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση της χρήσης του χώρου των 
παλαιών µαγειρείων του πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου στον Μορφωτικό 
Πολιτιστικό Σύλλογο Πηδήµατος, καθώς και η χρησιµοποίηση απ’ αυτόν 
του χώρου συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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389 19.  Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης στην περιοχή Φαραί, 
θέση Μπιλινά, στους: α) Λέσχη Μοτοσικλέτας 
Μεσσηνίας, β) Λέσχη Μοτοσικλέτας Καλαµάτας και γ) 
Λέσχη Μοτοσικλετιστών BMW Πελοποννήσου. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι όροι της σύµβασης χρησιδανείου για την 
παραχώρηση της χρήσης της έκτασης για είκοσι (20) έτη, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

390 20.  Απευθείας παραχώρηση διαφηµιστικής εκµετάλλευσης 
δέκα (10) στεγάστρων αναµονής επιβατών υπεραστικής 
συγκοινωνίας.  

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 σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η απευθείας παραχώρηση στην εταιρεία «media motion» έως 
31/12/2013 αντί ποσού 1.000,00 €, σύµφωνα µε την εισήγηση και τους 
συνηµµένους σε αυτή όρους του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

391 21.  Έγκριση καταβολής ποσού για εξόφληση οφειλής 
κατανάλωσης ηλεκτρικούς ρεύµατος στο πρώην 
∆ηµοτικό Σχολείο Καλαµίου Ασπροχώµατος. 

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 καταβολή 1.233,19 €, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

392 22.  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, ετήσιου 
προγράµµατος δράσης και προϋπολογισµού ∆ήµου 
Καλαµάτας, έτους 2013, καθώς και Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση του 
προϋπολογισµού όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ 
αριθµ. 247/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε τις προτάσεις της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

393 23.  Επί πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται τα πρακτικά των υπ’ αριθµ. 
7/14-6-2013 και 8/27-6-2013 συνεδριάσεων της Φορολογικής Επιτροπής. 
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394 24.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή συνολικού ποσού 20.393,34 €, 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

395 25.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

1. «Μεσσηνιακός Γυµναστικός Σύλλογος Καλαµάτας», µε το ποσό των 
1.000,00 €, για τη διοργάνωση επιµορφωτικού σεµιναρίου της Ο.∆.Β.Ε. 

2.  «Πολιτιστικός Σύλλογος ¨ΜΑΝΤΙΝΕΟΙ¨», µε το ποσό των 700,00 €, 
για την κάλυψη δαπανών αδελφοποίησης µε τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Νεοχωρίου Χίου. 

3.  «Σύλλογος ¨Αρχέγονο Κύτταρο Αίµατος¨», µε το ποσό των 400,00 €, 
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

396 26.  Ορισµός εκπροσώπου ∆ήµου Καλαµάτας στην επιτροπή 
διακοπής λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.  

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¨) ορίζεται εκπρόσωπος του ∆ήµου ο κ. 
Αδαµόπουλος Ιωάννης και αναπληρωτής του  ο κ. Γκραίκης Παύλος. 

397 27.  Ορισµός εκπροσώπου ∆ήµου Καλαµάτας στην επιτροπή 
ανάθεσης µικροεργολαβιών κλπ του άρθρου 9 παρ. 4 
του Π.∆. 437/81 του ∆ασαρχείου Καλαµάτας «περί 
µελέτης και εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών έργων».   

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 εκπρόσωπος του ∆ήµου ο κ. Γκραίκης 
Παύλος και αναπληρωτής του ο κ. Φαββατάς ∆ηµήτριος, οι οποίοι 
αναδείχθηκαν ύστερα από κλήρωση που διενήργησε η ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικών, ως αρµόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραµµατειακά το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

398 28.  Ορισµός εκπροσώπου ∆ήµου Καλαµάτας στην Εφορεία 
της Φοιτητικής Εστίας του ΑΤΕΙ Καλαµάτας.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) ορίζεται εκπρόσωπος του ∆ήµου ο κ. Καρβέλης 
Γεώργιος και αναπληρωτής του  ο κ. Μπρεδήµας Θεόδωρος. 
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399 29.  Αναβάθµιση υπηρεσίας σύνδεσης στο internet.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αναβάθµιση από ADSL 24 Mbps VDSL 50 Mbps, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Νέων Τεχνολογιών & 
Πληροφορικής της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

400 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 
2/8/2013 στην Αθήνα (Υ.ΠΕ.Κ.Α., ΥΠ.ΟΙΚ. & ΥΠ. ΕΣ.). 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

401  Έκδοση ψηφισµάτων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση ψηφισµάτων: 

1. κατά της ένταξης των µικροεπαγγελµατιών των χωριών κάτω των 
2.000 κατοίκων στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ. 

2. υπέρ της ανάκλησης της απαγόρευσης χορήγησης ιατρικών 
βεβαιώσεων σε αθλούµενους από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.   

Καλαµάτα  12 Αυγούστου 2013  

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

 
 

  
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 
 


