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  Γενικά πριν την ηµερήσια διάταξη. Στην αρχή της συνεδρίασης από Μέλη του Σώµατος τίθενται τα εξής 
θέµατα και ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 
 

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 

Η ηµέρα των συνεδριάσεων θα αλλάξει; Να το γνωρίζουµε, γιατί 
σήµερα µας βγάλατε έξω από το πρόγραµµα. Θερµή παράκληση να 
υπάρχει σταθερή ηµέρα. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Ύστερα από διαβούλευση µε τους επικεφαλής των παρατάξεων, το 
αίτηµα αυτό, το οποίο ετέθη και από τον κ. Μπεχράκη, θα γίνει 
αποδεκτό και σταθερή ηµέρα συνεδριάσεων θα είναι η δεύτερη Πέµπτη 
κάθε µήνα, εκτός εάν προκύψει κάποιο σοβαρό θέµα.   

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 9. Γουρδέας Ανδρέας 16. Κουδούνης Αργύριος 24. Μπουζιάνης Παύλος 32. Ντίντα Παναγιώτα ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 10. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 17. Μανδηλάρης Ιωάννης 25. Μπούρας Ιωάννης 33. Οικονοµάκου Μαρία ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 11. ∆ιασάκος Νικόλαος 18. Μαρινάκης Σαράντος 26. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  Λιακουνάκου Βενετία 

4. Αναζίκος Ιωάννης  19. Μιχαλόπουλος Κων/νος 27. Μπρεδήµας Θεόδωρος 34. Ριζάς Χρήστος  

5. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος 12. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 20. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 28. Μωραγιάννης Κων/νος   

6. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 13. Καµβυσίδης Ιωάννης 21. Μπάκας Ιωάννης 29. Μωρακέας Σπυρίδων 35. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

 14. Καραγιάννης Ανδρέας 22. Μπασακίδης Νικόλαος 30. Νιάρχος Αναστάσιος 36. Φωτέας Νικόλαος  

7. Γκλεγκλές Ιωάννης 15. Καρβέλης Γεώργιος 23. Μπεχράκης Σταµάτης 31. Νταγιόπουλος Γεώργιος 37. Χριστόπουλος Ιωάννης  

8. Γκραίκης Παύλος      
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ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ 
Το ίδιο θα ήθελα να πω και για τις Επιτροπές (Οικονοµική και Ποιότητας 
Ζωής) που συνεδριάζουν µεσηµέρι, εάν γίνεται η ώρα συνεδριάσεων να 
είναι χρονικά πιο πίσω για να µπορούµε να συµµετέχουµε. 
 
ΓΚΡΑΙΚΗΣ 
Το δίκτυο αστικών λυµάτων δεν µπορεί να λειτουργήσει, εάν δεν 
υπάρχει µεγάλος όγκος λυµάτων, ιδιαίτερα στην ανατολική περιοχή. 
Γιατί η ∆ηµοτική Αρχή, αν και γνωρίζει το πρόβληµα, αν και υπάρχει 
σχετικός κανονισµός, δεν φροντίζει να γίνουν συνδέσεις;   
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Είναι γνωστό το πρόβληµα, η διοίκηση έκανε προσπάθειες και ήδη 
υπάρχει ένας ικανός αριθµός συνδέσεων και συνεχίζεται η προσπάθεια 
να γίνουν συνδέσεις στο σύνολό τους. 

 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση του εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµατος µε τίτλο «Εορτασµός Υπαπαντής του Χριστού». 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

029  Εορτασµός Υπαπαντής του Χριστού. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ εκτός του κ. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ και ΚΑΤΑ ο κ. 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ και οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνονται οι πρωτοβουλίες 
και οι δράσεις όπως αυτές αποφασίσθηκαν σε σχετική σύσκεψη µε τη 
συµµετοχή των εµπλεκοµένων φορέων, µε την προσθήκη του 
καθορισµού δύο επιπλέον θέσεων στάθµευσης τουριστικών 
λεωφορείων, κατά την περίοδο του εορτασµού, επί της πλατείας 23ης 
Μαρτίου. 

   Στη συνέχεια το Σώµα επανέρχεται στη διαδικασία ελέγχου της 
∆ηµοτικής Αρχής και από µέλη αυτού τίθενται τα εξής θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις: 
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ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 
Μετά την ανακοίνωση για µείωση των τελών ύδρευσης, θα 
προχωρήσετε και στη µείωση και των άλλων δηµοτικών τελών 
(φωτισµού & καθαριότητας) και θα λάβετε ιδιαίτερη µέριµνα για τους 
νέους επαγγελµατίες; 
 
∆ΙΑΣΑΚΟΣ 
- Οι χώροι άθλησης υπολειτουργούν, ενώ ο Φορέας χρωστά σε 

προµηθευτές καθώς και το εφάπαξ εργαζοµένων. Τι θα κάνετε για τη 
λειτουργία των χώρων άθλησης και για το χρέος του ∆ήµου προς τον 
Φορέα; Το χαράτσι που επιβάλατε στα σωµατεία θα το συνεχίσετε ή 
θα το καταργήσετε; 

- Επιστολή Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης κάνει λόγο για άστεγους. 
Ο ∆ήµος να τους προσφέρει µόνιµη στέγη και τροφή. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 
- Στη σύσκεψη που έγινε στην Αρχαία Ολυµπία για την µη κατάργηση - 

τροποποίηση της σύµβασης για το δρόµο Πύργος – Καλό Νερό – 
Τσακώνα αποφασίσθηκε µεταξύ των άλλων όπως τα συλλογικά 
όργανα λάβουν σχετικές αποφάσεις. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Καλαµάτας γιατί δεν έχει πάρει καµία απόφαση ή ψήφισµα; Έχει 
προγραµµατισθεί να γίνει συνάντηση για το θέµα αυτό µε τον 
Πρωθυπουργό;  

- Η νέα τιµολογιακή πολιτική που ανακοινώσατε είναι προς τη θετική 
κατεύθυνση. Οι συντελεστές µείωσης του κόστους παραγωγής δεν 
έχουν περιορισθεί µέχρι σήµερα, ενώ υπάρχουν δυνατότητες 
περιορισµού.  Προτίθεστε να οργανώσετε τη διαχείριση του δικτύου 
ώστε να γίνει πιο λειτουργικό και µε λιγότερο κόστος και θα πάρετε 
πρωτοβουλίες για τη µείωση του ρεύµατος στα αντλιοστάσια; Πόσο 
είναι το όφελος από το µισθολογικό περιορισµό των εργαζοµένων και 
οι µειώσεις ανταποκρίνονται σε αυτό το ύψος; Συµπτωµατικά 
συνέπεσαν οι µειώσεις µε την αλλαγή Προεδρίας στη ∆ΕΥΑΚ ή 
προσπαθείτε επικοινωνιακά να επιφορτίσετε την τιµολογιακή πολιτική 
που ακολουθούσατε στον προηγούµενο Πρόεδρο της ∆ΕΥΑΚ;  

 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ 
Προτίθεστε να κάνετε διαχωρισµό, ώστε το τέλος για τη χρήση των 
αθλητικών χώρων να επιβάλλεται µόνο στα σωµατεία που εισπράττουν 
από τα παιδιά; 
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ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 
Θετική η παράταση για τις υποτροφίες του Λυκ. Σκιά. Να δοθούν 
κάποιες κατευθύνσεις σχετικά µε τη διαδικασία επιλογής και αυτή να 
γίνει σύµφωνα µε το διαθέτη. 
  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Γίνεται µια προσπάθεια ώστε να δώσουµε στο ∆ηµοτικό Θέατρο 
Παµπελοποννησιακή διάσταση σε συνεργασία µε την ΠΕ∆ και την 
Περιφέρεια. 

- Είναι άδικο να παρουσιάζεται η Καλαµάτα ως πόλη που πεινάνε τα 
παιδιά της, όπως παρουσιάστηκε τις τελευταίες ηµέρες, γιατί όπως 
γνωρίζετε, αγωνίζονται πολλοί ώστε να υπάρχει για όλους ένα πιάτο 
ζεστό φαγητό. 

- Βρείτε µια δηµοτική αρχή που έκανε µειώσεις δηµοτικών τελών. Οι 
µειώσεις στα τέλη ύδρευσης έγιναν όχι µόνο γιατί έχουµε µείωση 
µισθοδοσίας, αλλά και γιατί έγιναν προσπάθειες σε οργανωτικό 
επίπεδο και σε αυτές τις µειώσεις είχαµε καταλήξει µε την 
προηγούµενη διοίκηση της ∆ΕΥΑΚ. Εάν για την καθαριότητα είχαµε 
µία χωµατερή, όπως έχει το 80% των πόλεων, θα µπορούσαµε να 
κάνουµε µείωση και των αντίστοιχων τελών. Εάν νοµίζετε ότι υπάρχει 
δυνατότητα, να δείτε τα οικονοµικά µεγέθη και πείτε µας ¨κόψτε 
τόσο και καλύψτε το από εκεί¨. 

- Ο Φορέας έχει διερχόµενα έσοδα, τα οποία δεν επαρκούν. Να δούµε 
µήπως οι υπηρεσίες που προσφέρει πρέπει να περιέλθουν στο ∆ήµο. 
Ο ∆ήµος κάνει τα έργα καθώς και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
Όταν γίνεται χρήση από σωµατεία που εισπράττουν από τα µέλη 
τους, δεν πρέπει το σωµατείο αυτό να έχει κάποια συµµετοχή; Είναι 
εύκολο να λέµε να µην πληρώνει κανείς τίποτα, αλλά να δούµε τα 
οικονοµικά δεδοµένα και πάνω εκεί να απαντήσουµε. Θα εξετάσει ο κ. 
Αδαµόπουλος τα ζητήµατα που θέσατε και πολύ σύντοµα θα έρθουν 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

- Έγινε καταγραφή των αστέγων που ανέρχονται σε 8, πέραν των 
ευκαιριακών που κυρίως είναι µετανάστες. Είχα συνάντηση µε τον 
Υπουργό  Εργασίας  και  καταβάλλεται  προσπάθεια να µπούµε  σε 
ένα πρόγραµµα, το  οποίο δυστυχώς προχωρά µέσω µη 
κυβερνητικών οργανώσεων, για τη δηµιουργία οργανωµένου χώρου 
στέγασης. 
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- Για το έργο της «Ολυµπίας οδού» είναι έτοιµο το σχετικό ψήφισµα 
και προφανώς θα γίνει η συνάντηση µε τον Πρωθυπουργό. Η 
Ολυµπία οδός είναι µεγάλο αναπτυξιακό ζήτηµα, όµως, εξίσου µεγάλο 
είναι και το εσωτερικό δίκτυο του νοµού. Εάν έχοµε συρρίκνωση της 
περιφέρειας τότε δεν θα είναι καλά τα µηνύµατα και για την 
Καλαµάτα, γιατί η Καλαµάτα αιµοδοτείται από την περιφέρεια.  

- Υπήρξε συνεννόηση µε τον Περιφερειάρχη να χρηµατοδοτηθεί η 
αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στην πόλη, ύψους 4.000.000 € εκ 
των οποίων 1.400.000 € συµµετοχή της ∆ΕΥΑΚ. Με τις 900.000 € που 
επιστρέφουν στους δηµότες από τη µείωση των τιµολογίων, λήφθηκε 
πρόνοια ώστε να µην υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη βιωσιµότητά 
της. Το ρεύµα στο αντλιοστάσιο το πληρώνουµε ως οικιακό και για να 
αλλάξει αυτό έχουν γίνει προσπάθειες και έχουν εκδοθεί σχετικά 
ψηφίσµατα. 

- Σύµφωνα µε τη διαθήκη του Λυκ. Σκιά η επιλογή των υποτρόφων 
γίνεται από τριµελή επιτροπή και όχι από το ∆ήµο. ∆εν µπορούµε να 
δώσουµε συµβουλές στην επιτροπή, αλλά λέµε ότι κάνουν σωστά τη 
δουλειά τους. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

030 1.  Εκλογή δύο δηµοτικών συµβούλων των παρατάξεων της 
µειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας,  ως µελών 
της Εκτελεστικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαµβάνεται κατά τις διατάξεις του 
Ν. 3584/2007. 

Οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ απέχουν και δεν συµµετέχουν στη διαδικασία εκλογής. 

Από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, υποψήφιοι αναδεικνύονται οι κ.κ. Ανδρεάκος & 
Φωτέας, λαµβάνοντας το σύνολο των ψήφων των παρόντων 
δηµοτικών συµβούλων των παρατάξεων αυτών.  

Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων, εκλέγονται, από το σύνολο των 
συµβούλων της πλειοψηφίας και της µειοψηφίας, εκτός  της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ που απέχει, οι 
κ.κ. Ανδρεάκος & Φωτέας, λαµβάνοντας το σύνολο των ψήφων των 
παρόντων δηµοτικών συµβούλων των παρατάξεων που συµµετείχαν 
στη διαδικασία. 
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031 2.  Εκκαθάριση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης ∆ήµου 
Αρφαρών (∆.Ε.Α.∆.Α.). 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  
και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται ο τελικός 
ισολογισµός εκκαθάρισης, η καταβολή του συνόλου των υποχρεώσεων 
ποσού 4.607,67 € στους δικαιούχους και η λύση της επιχείρησης, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

032 3.  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 14/1/2013 στην Αθήνα (ΥΠ. 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ), β) στις 18/1/2013 στην Τρίπολη (Γ.Γ. ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ∆/ΣΗΣ. 
ΠΕΛ/ΣΟΥ ∆ΥΤ. ΕΛΛ. & ΙΟΝ.) και γ) στις 23/1/2013 στην Τρίπολη 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η µετακίνηση του κ. ∆ηµάρχου στις 24/1/2013 
στην Αθήνα (ΥΠΕΚΑ, ΥΠ. ΟΙΚ. & ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ). 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

033 4.  Συνέχιση παροχής ∆ηµοτικού Συσσιτίου.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΛΕΥΚΟ  οι  παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η συνέχιση 
παροχής συσσιτίου από το ∆ήµο Καλαµάτας σε άπορους και άστεγους, 
µε αύξηση των µερίδων από 30-40 σε 40-50, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας. 

034 5.  ∆ιοργάνωση εκδήλωσης  στη µνήµη των Ελλήνων, που 
εκτελέσθηκαν από τα Γερµανικά στρατεύµατα κατοχής στις 8 
Φεβρουαρίου 1944.     

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της εκδήλωσης και η διάθεση 
πίστωσης 250,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  για την κάλυψη 
των δαπανών της εκδήλωσης, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, Εθιµοτυπίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων. 
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035 6.  Παράταση της απευθείας παραχώρησης µε αντάλλαγµα του 
δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας στο 
διευρυµένο ∆ήµο Καλαµάτας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 13 του Ν. 2971/01.  

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 υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο 
Οικονοµικών για την παράταση της απευθείας παραχώρησης, σύµφωνα 
µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

036 7.  ∆ιαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

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 
διαγραφή συνολικού ποσού 1.570,00 €, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις 
των Τµηµάτων Ταµιακής Υπηρεσίας και ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

037 8.  Έγκριση όρων σύναψης δανείου για εκτέλεση έργων. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ 21, οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας και ΚΑΤΑ 13, οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνονται οι όροι 
δανειακής σύµβασης µε το Τ.Π. και ∆ανείων, για τη χορήγηση δανείου 
ποσού 1.398.000,00 ευρώ, για την  εκτέλεση έργων. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- 9.  Συγκρότηση Επιτροπών.  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

038 10.  Επανέγκριση των τροποποιηµένων Συµβατικών Τευχών του 
Υποέργου 6 του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» µε τίτλο 
¨Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου για την 
παρακολούθηση και υποστήριξη του ΣΧΥ του ∆ήµου µε σκοπό 
την αποτελεσµατική  υλοποίηση των έργων¨.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και ΚΑΤΑ οι  σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) επανεγκρίνονται τα συµβατικά τεύχη 
µετά την τροποποίησή τους, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

039 11.  Προσωρινά µέτρα κυκλοφορίας οχηµάτων στην οδό 
Αριστοµένους, στην κεντρική πλατεία. 

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: 

1. η οριζόντια διαγράµµιση και η προσωρινή τοποθέτηση κολωνακίων, 
σε τµήµα της οδού Αριστοµένους από Βαλαωρίτου έως Φραντζή, 

2. η επισήµανση της στάσης του Αστικού ΚΤΕΛ, η διατήρηση των 
θέσεων στάθµευσης µηχανών και η δηµιουργία µιας λωρίδας 
κυκλοφορίας προς την οδό Αριστοµένους και την οδό Νικηταρά, σε 
τµήµα της οδού Κροντήρη, 

όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 2/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών.  

  ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  

040  Έκδοση ψηφίσµατος υπέρ της ολοκλήρωσης της κατασκευής 
του έργου της «Ολυµπίας οδού». 

ΟΜΟΦΩΝΑ (απείχαν οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  

Καλαµάτα  28 Ιανουαρίου 2013  

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

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 

Ακριβές Αντίγραφο 
Καλαµάτα 28 Ιανουαρίου 2013 

Για τη Γραµµατεία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 
 


