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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 23ης/2013 

∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 2013,  10:45 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ  

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 13. Καµβυσίδης Ιωάννης 25. Μπούχαλης ∆ηµήτριος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 14. Καραγιάννης Ανδρέας 26. Μπρεδήµας Θεόδωρος 1. Χειλάς Γεώργιος (Βέργας) 2. Βασιλάκη Γεωργία (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 1. Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα (ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ)  

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 15. Καρβέλης Γεώργιος 27. Μωραγιάννης Κων/νος  3. Ζαγαρέλος Ηλίας (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 2. Πολυχρόνη Ευσταθία (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

4. Αναζίκος Ιωάννης 16. Κελλαράκος Ευστράτιος 28. Μωρακέας Σπυρίδων  4. Κοροµηλάς Παναγιώτης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 3. Σούµπλης Κων/νος (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

5. Ανδρεάκος Κων/νος 17. Κουδούνης Αργύριος 29. Νιάρχος Αναστάσιος   5. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ)  

6. Βασιλόπουλος Αθανάσιος    6. Λιάππα Χρυσή (ΘΟΥΡΙΑΣ)  

7. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 18. Μαρινάκης Σαράντος 30. Ντίντα Παναγιώτα  7. Μανωλόπουλος Παναγιώτης (ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ)  

8. Γκραίκης Παύλος 19. Μιχαλόπουλος Κων/νος 31. Οικονοµάκου Μαρία 
 8. Μπελόγιαννη - Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

(ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 
 

9. Γουρδέας Ανδρέας 20. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 32. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  9. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ)  

10. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 21. Μπάκας Ιωάννης 33. Ριζάς Χρήστος  10. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ)  

11. ∆ιασάκος Νικόλαος 22. Μπασακίδης Νικόλαος   11. Τσαούσης Αθανάσιος (ΛΕΪΚΩΝ)  

 23. Μπεχράκης Σταµάτης 34. Φαββατάς ∆ηµήτριος  12. Φέστας Κων/νος (ΑΡΦΑΡΩΝ)  

12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 24. Μπουζιάνης Παύλος 35. Φωτέας Νικόλαος    

  36. Χριστόπουλος Ιωάννης    
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  Γενικά πριν την ηµερήσια διάταξη. Στην αρχή της συνεδρίασης κατατίθεται από τον κ. ΦΩΤΕΑ σχέδιο 
ψηφίσµατος καταδίκης της δολοφονίας δύο νέων ανθρώπων, του Γ. 
Φουντούλη και του Μ. Καπελώνη και στη συνέχεια ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ 
ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ στη µνήµη των δολοφονηθέντων. 
 

Ακολούθως από Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 
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∆ΙΑΣΑΚΟΣ 

Η σηµερινή νεροποντή και οι καταστροφές, απέδειξαν ότι ο ∆ήµος είναι 
ανοχύρωτος απέναντι σε καιρικά και φυσικά φαινόµενα και δείχνουν πόσο 
δίκιο έχουµε όταν ζητάµε επίµονα έργα, που να θωρακίζουν το ∆ήµο από 
πληµµύρες, σεισµούς, και πυρκαγιές. Ζητάµε λοιπόν από τη ∆ηµοτική Αρχή 
να πάρει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την καταγραφή των ζηµιών και την 
αποζηµίωση των πληγέντων. 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

- Με αφορµή την ανακοίνωση για τις υποτροφίες του κληροδοτήµατος 
ΣΚΙΑ, µεταφέρω τις απόψεις και διαµαρτυρίες πολλών συµπολιτών µας, 
που λένε ότι δεν γίνεται αποδεκτό αυτό που αναφέρει στη διαθήκη του ο 
Λυκούργος Σκιάς. Θα πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουµε τη θέληση και τη 
δέσµευση που φαίνεται στη δηµόσια διαθήκη και µιλάει επακριβώς πώς 
θα πρέπει να χορηγείται σε άπορους νέους. 

- Μια από τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν το περασµένο καλοκαίρι και 
ήταν υπό την αιγίδα της ΦΑΡΙΣ και την οποία διαχειριστήκατε 
επικοινωνιακά, ήταν η συναυλία Μάλαµα, η οποία δεν έγινε. Πολλοί 
συµπολίτες όµως πλήρωσαν εισιτήριο και δεν τους έχουν επιστραφεί τα 
χρήµατα.  

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Σήµερα, µετά τις νεροποντές και τα άσχηµα καιρικά φαινόµενα, που 
αντιµετωπίσαµε στην περιοχή του ∆ήµου µας, πάρα πολλοί συνδηµότες 
µας, βρέθηκαν σε πραγµατικά δύσκολη κατάσταση, αλλά και ολόκληρες 
περιοχές. Ποια ήταν η αντιµετώπιση από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου; Να 
καταγραφούν όλα τα περιστατικά που δηµιουργήθηκαν, να µελετηθούν οι 
αιτίες και να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε στο µέλλον για την 
αντιµετώπισή τους.  

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

Τις παρακάτω ερωτήσεις τις έχω καταθέσει αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε 
καµία ανταπόκριση.  

- Προβλήµατα υπάρχουν στην τέταρτη επαρχιακή οδό µε τη διέλευση των 
βαρέων οχηµάτων. ∆υστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα, αν και 
προβλέπεται αποκατάσταση σύµφωνα µε τη σύµβαση παραχώρησης.  
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- Μεγάλο σοβαρό πρόβληµα αντιµετωπίζουν οι περιοχές των πρώην 
∆ήµων µε την έλλειψη φωτισµού και επειδή ο κ. ∆ήµαρχος µιλάει για 
κοτέτσια, λέω ότι πρόκειται για κεντρικούς δρόµους, για 
ασφαλτοστρωµένους δρόµους, µέσα στον οικισµό των χωριών.   

 

ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ 

- Στη Φαρών, πέρα από τη σηµερινή νεροποντή και την προηγούµενη 
βδοµάδα που είχε βρέξει, υπήρχαν σηµεία που είχε λιµνάσει νερό σε 
µικρές λακκούβες. Είναι απαράδεκτο να γίνεται ένα καινούριο έργο και να 
έχουµε τέτοιου τύπου κακοτεχνίες. 

- Την προηγούµενη εβδοµάδα αναρτήθηκε στη ∆ιαύγεια ένα πρόστιµο που 
έχει επιβάλλει η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος στο ∆ήµο Καλαµάτας και 
αφορά τη Μαραθόλακα και τα σκουπίδια. Πώς προέκυψε αυτό το 
πρόστιµο; Για ποιο λόγο; 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 

Συµπληρωµατικά, σ’ αυτό που είπε ο Γιάννης ο Χριστόπουλος, υπάρχουν 
έντονα παράπονα ότι, παιδιά που να είναι και οι δύο γονείς καθηγητές,  
παίρνουν υποτροφία του Λυκούργου Σκιά, που είναι πέρα την επιθυµία του 
θανόντος. Πρέπει να το δούµε άµεσα.  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Σήµερα πληγήκαµε από ένα ακραίο καιρικό φαινόµενο. Σε όλον τον 
κόσµο τα έργα τα οποία κατασκευάζονται είναι για την αντιµετώπιση 
µεσαίων φαινοµένων, όχι ακραίων, κι αυτό γιατί υπάρχει πάντοτε η 
σχέση οφέλους – κόστους. ∆εν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε 
φαινόµενα όταν σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα  πέφτουν πολλά 
χιλιοστόµετρα νερό. Αυτό δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί ως φαινόµενο 
και δεν µπορεί να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι ο ∆ήµος είναι 
ανοχύρωτος, παρ’ ότι έχουµε κάποια προβλήµατα. Κάναµε ένα 
συντονιστικό όργανο στις 12 το µεσηµέρι, υπήρξε µια κινητοποίηση 
γενική του ∆ήµου υπό τον κ. Ριζά και αύριο 12 η ώρα το µεσηµέρι θα 
κάνουµε µια αποτίµηση της κατάστασης που θα έχουν υποχωρήσει τα 
νερά. Στα ακραία καιρικά φαινόµενα ή σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, 
τον πρώτο λόγο δεν τον έχει ο ∆ήµος, αλλά η Πυροσβεστική κι εµείς 
συνεπικουρούµε. Φαίνεται ότι οι µεγαλύτερες καταστροφές είναι στις 
καλλιεργηµένες εκτάσεις  και αυτό φαίνεται προς το παρόν να είναι το 
σηµαντικότερο.  
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- Όσον αφορά στις υποτροφίες του Σκιά, απορώ γιατί κάνετε στο ∆ήµο 
την ερώτηση. Θα πω για πολλοστή φορά ότι, ο ∆ήµος δίνει τα λεφτά και 
τις υποτροφίες τις δίνει επιτροπή στην οποία συµµετέχουν ο ∆ιευθυντής 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ο ∆εσπότης µας και ο Πρόεδρος του 
∆ικηγορικού Συλλόγου. Πέρα από τις πολλαπλές ανακοινώσεις δεν 
µπορούµε να κάνουµε κάτι άλλο, γιατί, όταν αρµόδια είναι η επιτροπή 
αυτή, καταλαβαίνετε ότι  εκφεύγει από τα όρια και τις δυνατότητες του 
∆ήµου. Εν πάση περιπτώσει όµως εγώ θα κάνω µια παρέµβαση. 

- Για τη συναυλία του Μάλαµα υπήρξε ένα πρόβληµα, ένα φάουλ, το 
οποίο δεν έγινε από το ∆ήµο. Ήταν ζήτηµα της εταιρείας µε την οποία 
συνεργάζεται ο Μάλαµας, ο οποίος βγήκε και είπε, «δεν έχουµε κανένα 
παράπονο από το ∆ήµο, δεν ευθύνεται ο ∆ήµος». Μακάρι να υπήρχε ο 
νοµικός τρόπος ο ∆ήµος να τα επιστρέψει, σ’ αυτούς που δεν τα 
επέστρεψε.  

- Η τέταρτη επαρχιακή οδός και κάθε επαρχιακή οδός δεν είναι 
αρµοδιότητα του ∆ήµου. Παρ’ όλα αυτά η τεχνική υπηρεσία πήγε στην 
τέταρτη επαρχιακή οδό και υπάρχει υποχρέωση του Μορέα, από τη 
µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να ασφαλτοστρώσει αυτόν τον 
δρόµο. Έχω επικοινωνήσει πέντε φορές, µε το Μορέα, µε τον Καρνέση, 
µε την υπηρεσία υποδοµών του ΥΠΕΚΑ και µε διαβεβαίωσαν ότι θα γίνει 
ασφαλτόστρωση. Προβλέπεται από τη µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, της οποίας µελέτης η εφαρµογή ελέγχεται από την 
Περιφέρεια, γιατί είναι επαρχιακός δρόµος και η µελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια.  

- Είχαµε ένα ζήτηµα, το οποίο λύθηκε, µε την προµήθεια λαµπτήρων. Είναι 
θέµα ηµερών για να κλείσει αυτό. Έχετε δίκιο, γιατί βλέπω τα 
τηλεφωνήµατα από το 60700.  

- Για τη Φαρών, είναι προφανές, πριν παραληφθεί το έργο θα ελεγχθούν 
όλα αυτά και αν υπάρχει κάποιο ζήτηµα, όσον  αφορά τα υψόµετρα, 
όπως είναι εκεί που έχουν διαµορφωθεί οι χώροι των πάρκινγκ για τα 
αυτοκίνητα, προφανώς θα διορθωθεί. Έτσι θα αφεθεί; Η Φαρών είναι σε 
φάση κατασκευής. Προφανώς υπάρχουν αστοχίες αλλά Θα διορθωθούν 
όλες.  

-  Για τη Μαραθόλακα δεν θέλω να επεκταθώ, µη θεωρηθεί ότι έχω καµιά 
οξεία αντιπαράθεση µε τον Τατούλη. Έχω αντιπαράθεση, αλλά όχι και 
εχθρότητα.  Ο ∆ήµος Καλαµάτας, είναι ο µόνος ∆ήµος στην Ελλάδα που 
προσπαθεί να κάνει κάτι µε τα απορρίµµατα, και έρχεται και του βάζει 
πρόστιµο. ∆εν πρόκειται να πληρώσουµε τίποτα. Θα κάνουµε προσφυγή 
στη δικαιοσύνη. 
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- Πιστεύω ότι, στις επόµενες µέρες, θα είµαι στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσω ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ για προµήθεια µηχανηµάτων όσον 
αφορά τη διαχείριση των απορριµµάτων. Θα δείτε µέχρι τα τέλη του 
2013 τι εντυπωσιακές επιδόσεις θα έχουµε σε σχέση µε το 2012. Και το 
2014 θα πάµε ακόµα πιο καλά, κι αυτό θα µας δώσει την άµεση ένταξη 
επιπλέον έργων στο τεχνικό πρόγραµµα.  

 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση του παρακάτω εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµατος.  

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

498  Συνέχιση της σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
συγκοινωνιακού έργου στο ∆ήµο Καλαµάτας από το 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας έως 31/12/2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, 
καθώς και, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  
ΒΕΡΓΑΣ, οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων 
ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ & ΑΡΦΑΡΩΝ και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων 
ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η 
συνέχιση της σύµβασης έως 31/12/2013, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

499 20. Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, ετήσιου 
προγράµµατος δράσης και προϋπολογισµού, οικον. 
έτους 2013, ∆ήµου Καλαµάτας. 

Προτάσσεται της σειράς του 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς 
και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων ΑΓΙΟΥ 
ΦΛΩΡΟΥ & ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ, 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 τροποποίηση, σύµφωνα 
µε τις εισηγήσεις του Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων και του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

500 2.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση 
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ στην Καλαµάτα µε τίτλο 
«ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση του 
φεστιβάλ και η διάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00 € για την κάλυψη 
µέρους των εξόδων αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

501 3.  Εορταστικές εκδηλώσεις «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2013».  ΟΜΟΦΩΝΑ  εγκρίνονται:  

1. η διοργάνωση των εκδηλώσεων και η διάθεση συνολικής πίστωσης 
µέχρι του ποσού των 23.681,95 € για το σκοπό αυτό, 

2. η ανάθεση της οργάνωσης και προβολής των εκδηλώσεων στη 
Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ αντί ποσού 
11.783,40 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 

3. η ανάληψη εκ µέρους του ∆ήµου της δαπάνης 11.898,55 € για την 
ηχητική και φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, για τον στολισµό της 
πλατείας και διαφόρων δρόµων και για εκτυπώσεις, 

σύµφωνα µε την εισήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

502 4.  Έγκριση απολογισµών δαπανών της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ για τις 
εκδηλώσεις  α) εορτασµού της 23ης Μαρτίου, β) 
αποκριάτικων εκδηλώσεων 2013 και γ) πολιτιστικό 
καλοκαίρι 2013.   

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 ο απολογισµός των δαπανών, 
που ανέρχονται, για τον εορτασµό της 23ης Μαρτίου, στο ποσό των 
7.806,91 € και για το πολιτιστικό καλοκαίρι,  στο ποσό των 16.442,67 €.   

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 
ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο απολογισµός των δαπανών για τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις, που ανέρχονται στο ποσό των 8.994,80 €.    

503 5.  Εκδήλωση για την παρουσίαση της έκδοσης «Ο 
Νικόλαος Πολίτης και το Κέντρον Ερεύνης της 
Ελληνικής Λαογραφίας, Πρακτικά διεθνούς 
επιστηµονικού συνεδρίου».   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης και η διάθεση πίστωσης ποσού 699,14 € για την κάλυψη 
µέρους των εξόδων αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 
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504 1. Λήψη απόφασης (κατ’ αρχήν) για την υποβολή 
φακέλου διεκδίκησης της ανακήρυξης της Καλαµάτας 
ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (2021).   

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 ΑΠΟΧΗ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται, κατ’ αρχήν, η υποβολή φακέλου διεκδίκησης 
της ανακήρυξης της Καλαµάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης για το έτος 2021. 

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

505 6.  Έγκριση της µελέτης του έργου µε τίτλο «Βελτίωση 
∆ρόµου Άνω – Κάτω Άµφεια».  

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 µελέτη, προϋπολογισµού 51.506,00 €, 
µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

506 7.  Έγκριση της µελέτης του έργου µε τίτλο 
«Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων Νιαρχέικου 
Λιοτριβιού στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών».   

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 ΑΡΦΑΡΩΝ 
και ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η µελέτη, προϋπολογισµού 79.690,00 
€, µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

507 8.  Έγκριση και παραλαβή της µελέτης «Εξεύρεση χώρου 
εναπόθεσης αδρανών οικιακών απορριµµάτων 
σύµβασης συνεργασίας των ∆ήµων Άριος, Αρφαρών, 
Θουρίας, Αβίας και Καλαµάτας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
{εκτός του κ. ΡΙΖΑ}  και των δηµοτικών παρατάξεων ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ {εκτός του κ. ΦΑΒΒΑΤΑ} και ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΡΙΖΑΣ και ΚΑΤΑ ο κ. ΦΑΒΒΑΤΑΣ) εγκρίνεται η 
παραλαβή της µελέτης, όπως αυτή συντάχθηκε από τον µελετητή κ. 
Αντωνόπουλο Μιχάλη, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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508 9.  Συµπληρωµατική απόφαση για τη σύναψη της 
δανειακής σύµβασης µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων που αφορά στα έργα α) «Ασφαλτοστρώσεις 
διάφορων δρόµων της πόλεως Καλαµάτας» και β) 
«Συντήρηση Καλλιτεχνικών κτιρίων και ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος  Άνθειας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύµβουλοι 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¨)  α) διευκρινίζεται 
ότι η υπ’ αριθµ.  40/2013 µελέτη  του έργου  «Ασφαλτοστρώσεις 
διάφορων  δρόµων  της  πόλεως Καλαµάτας»  προϋπολογισµού 
463.000,00 €, είναι τροποποιητική της υπ’ αριθµ. 146/2011 µελέτης,  µόνο  
ως  προς  τον  περιορισµό  των  ποσοτήτων  του  φυσικού  αντικειµένου  
και  βάση αυτής θα γίνει η δανειστική σύµβαση και β) εγκρίνεται η 
τροποποιηµένη υπ’ αριθµ. 38/2012 µελέτη του έργου «Συντήρηση 
Καλλιτεχνικών κτιρίων και ∆ηµοτικού Καταστήµατος  Άνθειας» 
προϋπολογισµού 200.000,00 € και βάση αυτής θα γίνει η δανειστική 
σύµβαση, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

509 10.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανάπλαση προαύλειου Ι. Ν. 
Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ασπροχώµατος».  

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

510 11.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση πεζοδροµίων και 
κατασκευή διαβάσεων πεζών».  

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

- 12.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
«Επισκευή Νεκροταφείου Αντικαλάµου».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 
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511 13.  Προσωρινή παραλαβή του έργου «Ασφαλτόστρωση 
δρόµου προς Παλιό Χωριό Τοπικού ∆ιαµερίσµατος 
Βέργας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, καθώς και ο Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής κοινότητας ΒΕΡΓΑΣ 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 παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

512 14.  Προσωρινή παραλαβή του έργου «Τοποθέτηση 
περίφραξης και λοιπές εργασίες για διαµόρφωση χώρου 
στάθµευσης δηµοτικών οχηµάτων ∆ηµοτικής Ενότητας 
Θουρίας».   

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 το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

513 15.  Γνωµοδότηση επί των προτάσεων οριοθέτησης των 
ρεµάτων της περιοχής «Παραλίας Βέργας ∆ήµου 
Καλαµάτας» σύµφωνα µε τη «Μελέτη επικαιροποίησης 
και συµπληρωµατικής οριοθέτησης ρεµάτων περιοχή 
¨Παραλίας Βέργας ∆ήµου Καλαµάτας¨». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, 
καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής κοινότητας ΒΕΡΓΑΣ 
και ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  παρέχεται  θετική γνωµοδότηση για την 
οριοθέτηση των ρεµάτων, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
µε την υπ’ αριθµ. 77/2013 απόφασή της,   σύµφωνα µε την πρόταση του 
Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

514 16.  Ρυθµίσεις κυκλοφορίας και στάθµευσης για τη 
λειτουργία του φωτεινού σηµατοδότη στη 
διασταύρωση των οδών Κρήτης – Φιλελλήνων –  
Μιαούλη. 

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¨) εγκρίνονται: 
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1) η απαγόρευση στάσης και στάθµευσης α) στην οδό Κρήτης (από την 
οδό Φαρών έως την οδό Ψαρών) στην κατεύθυνση προς την οδό 
Ψαρών από την οδό Φαρών έως τον υπόγειο κάδο απορριµµάτων µε 
εξαίρεση τις στάσεις αστικού λεωφορείου «Παπαφλέσσα» και 
«Κρήτης», β) στην οδό Κρήτης (από την οδό Φαρών έως την οδό 
Ψαρών) στην κατεύθυνση προς την οδό Φαρών από την οδό Ψαρών 
έως την οδό Μιαούλη και από την οδό Κανάρη έως την οδό Φαρών και 
γ) στις οδούς Φιλελλήνων και Μιαούλη σε απόσταση 20 µέτρων από το 
φωτεινό σηµατοδότη, 

2) η µονοδρόµηση της οδού Μιαούλη µε κατεύθυνση προς τη 
σηµατοδοτούµενη διασταύρωση, 

3) η απαγόρευση αριστερής στροφής από την οδό Κρήτης προς την οδό 
Φιλελλήνων, 

4) η τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας στη Λυκούργου για περιπορεία 
προς οδό Φιλελλήνων, 

όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 78/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.    

515 17.  Παραχώρηση ειδικών θέσεων στάθµευσης σε ΑµεΑ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση δύο θέσεων στάθµευσης σε ΑµεΑ, 
επί των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου και Βύρωνος, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 79/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την 
πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.    

516 18.  Καθορισµός χώρου στάσης ή στάθµευσης (πιάτσα) ταξί 
στον Αλµυρό. 

ΟΜΟΦΩΝΑ καθορίζεται χώρος στάσης ή στάθµευσης (πιάτσα) ταξί στον 
Αλµυρό της ∆ηµοτικής Κοινότητας Βέργας, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 80/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την 
πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 

517 19.  Παράταση προθεσµίας αλλαγής εξωτερικού 
χρωµατισµού των ταξί.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση της προθεσµίας αλλαγής του 
εξωτερικού χρωµατισµού των ταξί έως 31/12/2014, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 81/2013 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

518 21.  Έγκριση διενέργειας προµήθειας υγρών καυσίµων & 
λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ∆ήµου 
Καλαµάτας και των Νοµικών του Προσώπων για τα έτη 
2014-2015. 

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 ΠΑΡΩΝ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται η διενέργεια της προµήθειας βάση της υπ’ αριθµ 
12/2013 µελέτης προϋπολογισµού 778.279,83 €, µε ΦΠΑ, σύµφωνα  µε  
την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

519 22.  Συµπλήρωση – τροποποίηση προηγούµενων 
αποφάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικών µε την 
απευθείας αγορά ακινήτων.   

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 συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 181/2013 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικής µε την  απευθείας 
εξαγορά ακινήτου, για την απόδοσή του στην κοινή χρήση µέσω της 
διαµόρφωσής του και ένταξής του στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου 
Χορού Καλαµάτας» 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 246/2013 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικής µε την  απευθείας αγορά 
ρυοµοτοµηθέντων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη τµηµάτων των οδών Τριών 
Ναυάρχων – Χίου & Ιερολοχιτών 

ως προς την κάλυψη της απαιτούµενης δαπάνης, σύµφωνα µε τις 
εισηγήσεις των Τµηµάτων Λογιστηρίου και ∆ηµοτικής Περιουσίας & 
∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

520 23.  Έγκριση όρων σύµβασης χρησιδανείου µεταξύ του 
Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού 
(Ο.Α.Ε.∆.) και του ∆ήµου Καλαµάτας για την 
παραχώρηση της χρήσης στο ∆ήµο Καλαµάτας  όλων 
των χώρων του αµφιθεάτρου του κτιρίου του Ο.Α.Ε.∆. 
που στεγάζεται το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
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¨)  εγκρίνονται οι όροι της σύµβασης χρησιδανείου 
για την παραχώρηση της χρήσης στο ∆ήµο Καλαµάτας όλων των χώρων 
του αµφιθεάτρου του κτιρίου του Ο.Α.Ε.∆.,  µέχρι 31/12/2023, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.  
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521 24.  Ετήσια συνδροµή στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα 
«Σηµερινή Πελοπόννησος».  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η εγγραφή του ∆ήµου Καλαµάτας ως συνδροµητή 
στην εβδοµαδιαία εφηµερίδα «Σηµερινή Πελοπόννησος», σύµφωνα  µε  
την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

522 25.  Εγκατάσταση και λειτουργία παιγνίου τύπου καρουζέλ 
στην πλατεία Βασ. Γεωργίου.  

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 εγκατάσταση και λειτουργία καρουζέλ 
στην πλατεία Βασ. Γεωργίου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
κ. Μπουζιάνη Παύλου. 

523 26.  ∆ιαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίµων 
αυθαιρέτων κατασκευών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή προστίµου 4.070,55 €, διότι η 
αυθαίρετη κατασκευή έχει ενταχθεί στις διατάξεις του Ν. 4014/2011, 
σύµφωνα µε την  εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας. 

524 27.  Επιστροφή ποσών σε δηµότες.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή συνολικού ποσού 494,25 €, σύµφωνα 
µε τις εισηγήσεις των Τµηµάτων Ταµειακής Υπηρεσίας και Αδειών & 
Ελέγχων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

525 28.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται τα εξής: 

1. η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

i. «Πολιτιστικός – Εξωραϊστικός Σύλλογος Αλαγονίων Καλαµάτας», 
µε το ποσό των 2.200,00 € για τη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

ii. «Μεσσηνιακός Γυµναστικός Σύλλογος Καλαµάτας», µε το ποσό 
των 1.000,00 €, για τη διοργάνωση τουρνουά βόλεϊ. 

iii. «Καλλιτεχνικό Στέκι», µε το ποσό 400,00 €, για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων µε θέµα τις ¨Παγκόσµιες Ηµέρες¨. 

2. η εγγραφή του ∆ήµου Καλαµάτας ως µέλους στο Ελληνικό Κέντρο 
Περίθαλψης Αγρίων Ζώων, µε συνδροµή 200,00 € ετησίως. 

ΣΤ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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526 29.  Πρακτική άσκηση µαθητών ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 
Καλαµάτας στο ∆ήµο Καλαµάτας για το σχολικό έτος 
2014-2015.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρακτική άσκηση 30 µαθητών διαφόρων 
ειδικοτήτων, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου 
Αθανασίου. 

527 30.  Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού 
ορισµένου χρόνου, διάρκειας πέντε ηµεροµισθίων κατ΄ 
άτοµο το µήνα. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ  οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η πρόσληψη 20 
ατόµων εργατικού και τεχνικού προσωπικού, διάρκειας πέντε 
ηµεροµισθίων κατ΄ άτοµο το µήνα, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

528 31.  Προσθήκη υπηρεσιών γρήγορης σύνδεσης στο internet. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η προσθήκη σύνδεσης στο internet στο κτήριο της 
Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου και σε κτήριο του ∆ήµου, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Νέων Τεχνολογιών & Πληροφορικής της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

529 32.  Ανανέωση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήµατος 
από πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό άσκησης 
επαγγέλµατος εκδιδόµενου επ’ αµοιβή προσώπου.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨&  ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ 
και ΑΠΟΧΗ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η ανανέωση της άδειας, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Αδειών & Ελέγχων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

530 33.  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¨) εγκρίνονται οι µετακινήσεις του κ. ∆ηµάρχου, α) 
στις 19/10/2013 στην Πύλο (Συνέδριο Περιφέρειας Πελοποννήσου), β) 
στις 21/10/2013 στην Τρίπολη (Συνεδριάσεις Περιφερειακού Συµβουλίου 
και ΦΟ∆ΣΑ), γ) στις 25/10/2013 στην Τρίπολη (Συνεδρίαση ΦΟ∆ΣΑ), δ) 
στις 30/10/2013 στην Αθήνα (Ε.Φ.∆.Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και ε) στη 1/11/2013 στην 
Αθήνα (ΥΠ. ∆ΙΟΙΚ. ΜΕΤ. & ΗΛ. ∆ΙΑΚ.). 
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Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

531 34.  Προγραµµατισµός δράσεων Τουριστικής Προβολής του 
∆ήµου Καλαµάτας για το έτος 2014.  

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¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνονται οι 
δράσεις και οι δαπάνες ενηµέρωσης και προβολής, προϋπολογισµού 
10.000,00 €, µε ΦΠΑ,  σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

532 35.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο ∆ιεθνές 
Πρόγραµµα «ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ» για το έτος 2014. 

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 συµµετοχή του ∆ήµου για τις ακτές 
«Ανάστασης» και «Μ. Μαντίνειας», σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

533 36.  Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής 
Επιχείρησης «ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ» για την υλοποίηση της 
δράσης: «Καθαρισµοί και συντηρήσεις παιδικών χαρών 
της πόλης». 

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 σύναψη της προγραµµατικής σύµβασης, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

534 37.  Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της Κτηµατικής Καλαµάτας – ∆ηµοτικής 
Ανώνυµης Εταιρείας ¨∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨ για την εκτέλεση 
του έργου «Άρση του κινδύνου από την πτώση 
απολεπίσεων του φέροντος οργανισµού του ΒΙΟ.ΠΑ. 
Καλαµάτας και εργασίες συντηρήσεώς του».  

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 σύναψη της προγραµµατικής σύµβασης, 
σύµφωνα µε την πρόταση της Κτηµατικής Καλαµάτας – ∆ηµοτικής 
Ανώνυµης Εταιρείας ¨∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨. 
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Η. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

535 38.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 79/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Φορέα Κοινωνικής 
Προστασίας και Αθλητισµού του ∆ήµου Καλαµάτας, που 
αφορά στην ∆΄ τροποποίηση του προϋπολογισµού, 
οικον. έτους 2013, του νοµικού προσώπου.  

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 υπ’ αριθµ. 79/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του νοµικού προσώπου. 

536 39.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 54/2013 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κτηµατικής Καλαµάτας – 
∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας ¨∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨, που 
αφορά στην τροποποίηση του προϋπολογισµού, οικον. 
έτους 2013, της εταιρείας.  

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 υπ’ αριθµ. 54/2013 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

537  Έκδοση ψηφίσµατος καταδίκης της στυγερής και 
άνανδρης δολοφονίας δύο νέων ανθρώπων, του Γ. 
Φουντούλη και Μ. Καπελώνη.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσµατος. 

Καλαµάτα  15 Νοεµβρίου 2013  

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