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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 18ης/2013 

Πέµπτη 5 Σεπτεµβρίου 2013,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ       
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 8. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 15. Κουδούνης Αργύριος 23. Μπουζιάνης Παύλος 31. Ντίντα Παναγιώτα 1. Κουτσουρόπουλος Χαράλ. (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 9. ∆ιασάκος Νικόλαος 16. Μανδηλάρης Ιωάννης 24. Μπούρας Ιωάννης 32. Οικονοµάκου Μαρία 2. Μπαλίκος Ιωάννης (ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ) 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος  17. Μαρινάκης Σαράντος 25. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 33. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 3. Τζαβάρας Γεώργιος (ΠΛΑΤΕΟΣ) 

4. Αναζίκος Ιωάννης 10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 18. Μιχαλόπουλος Κων/νος 26. Μπρεδήµας Θεόδωρος 34. Ριζάς Χρήστος 4. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 

5. Ανδρεάκος Κων/νος 11. Καµβυσίδης Ιωάννης 19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 27. Μωραγιάννης Κων/νος   

6. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 12. Καραγιάννης Ανδρέας 20. Μπάκας Ιωάννης 28. Μωρακέας Σπυρίδων 35. Φαββατάς ∆ηµήτριος  

 13. Καρβέλης Γεώργιος 21. Μπασακίδης Νικόλαος 29. Νιάρχος Αναστάσιος   

 14. Κελλαράκος Ευστράτιος 22. Μπεχράκης Σταµάτης 30. Νταγιόπουλος Γεώργιος 36. Χριστόπουλος Ιωάννης  

7. Γουρδέας Ανδρέας      
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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: 
 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Συγχαρητήρια σε όλους για την επιτυχία της «Λευκής Νύχτας». Θα 
θέλαµε να κάνουµε κάποιες παρατηρήσεις σε περίπτωση µελλοντικής 
επανάληψης. Τα δρώµενα θα πρέπει να γίνονται και σε άλλα σηµεία, σε 
κάποια σηµεία υπήρχε ελλιπής φωτισµός και θα πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

- Έγινε παραλαβή του έργου της κεντρικής πλατείας; Υπάρχουν κάποια 
προβλήµατα τα οποία έχουµε καταγράψει και θα τα φέρουµε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

- Θα αυξήσετε ή θα µειώσετε τα δηµοτικά τέλη, σε συνάρτηση και µε το 
θέµα των απορριµµάτων; 

- Παρουσιάστηκαν προβλήµατα στον αγωγό ύδρευσης στην οδό Κιλκίς, τα 
οποία επαναλήφθησαν. 
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- Έχουµε καταθέσει πρόταση για συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
σχετικά µε το Παντοπωλείο και µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει αποδεκτή. 
Ζητάµε να τεθεί ως θέµα στην επόµενη συνεδρίαση. 

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

Την Τετάρτη ανοίγουν τα σχολεία. ∆ίνετε τις διαβεβαιώσεις  ότι έχουν 
γίνει οι απαραίτητες προετοιµασίες και ότι όλα τα σχολεία θα είναι  σε 
καλή κατάσταση και καθαρά; Κατά τον αγιασµό η ∆ηµοτική Αρχή  να έχει 
παρουσία στα πιο αδύναµα και µικρά σχολεία και όχι µόνο σε αυτά του 
κέντρου που είναι και πιο επικοινωνιακά. 

 

ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ 

Η συντήρηση των καυστήρων, των κλιµατιστικών, των ηλεκτρολογικών 
κλπ. των σχολείων γίνεται µε διαγωνισµό ώστε να έχουµε πιο 
συµφέρουσες τιµές;  

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

Τρίτη φορά ρωτάµε για τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας στη 
∆ηµοτική Ενότητα Αρφαρών. Οι αγροτικοί δρόµοι είναι αδιάβατοι. Θα γίνει 
πραγµατικά κάποια συντήρηση; 

 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Η Οικονοµική Επιτροπή σχετικά µε το θέµα των σκουπιδιών θα πρέπει να 
ανατρέχει για κάποια στοιχεία σε παλαιότερες αποφάσεις. Το 2003 το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε αναθέσει µε 650 € ανά δροµολόγιο τη µεταφορά 
2 κοντέινερ 35 κυβ. έκαστο, στη χωµατερή των Άνω Λιοσίων. Τότε λοιπόν 
αναφερόταν το ποσό και ο προορισµός. 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΣ 

Θέλουµε ενηµέρωση για το διαρκές φαινόµενο των σκουπιδιών. Τι γίνεται 
σε επίπεδο Περιφέρειας και τι µε την προσωρινή διαχείριση; 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Υπάρχει έντονη διαµαρτυρία κατοίκων της Θουρίας όπου εκφράζονται 
φόβοι για δυσάρεστα αποτελέσµατα το χειµώνα από τον ξεροπόταµο 
«Ξερίλα». 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

Ως προς τη συντήρηση, άργησε να συγκροτηθεί το συµβούλιο έργων της 
Περιφέρειας και ο έλεγχος του σχετικού διαγωνισµού, για τα οποία δεν 
ευθύνεται ο ∆ήµος, µε αποτέλεσµα να καθυστερήσει και να αρχίσει η 
συντήρηση τον Ιούλιο. Είµαστε σε συνεργασία µε τους Προέδρους και το 
πρόγραµµα συντήρησης είναι σε εξέλιξη. Στην περιοχή της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αρφαρών έχει γίνει συντήρηση στο 50%. 

 

ΡΙΖΑΣ 

Στην Τοπική Κοινότητα Σταµατινού όχι µόνο έχει πάει αλλά έχουν ξοδευτεί 
κα τα περισσότερα χρήµατα µε τη διάθεση της σφύρας για να επιτευχθεί 
αυτό το σηµαντικό έργο µε τις µπάρες. 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

Το γνωρίζουµε για τις µπάρες, αλλά εγώ ρώτησα για τη συντήρηση της 
αγροτικής οδοποιίας.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

- Γίνεται ότι είναι δυνατόν για να είναι έτοιµα τα σχολεία κατά την έναρξη 
της σχολικής περιόδου. Κατά τον αγιασµό δεν χρειάζεται να 
απολογηθούµε για το που θα  πάµε.  Εγώ  κατά  την  επέτειο  της  25ης  
Μαρτίου  ήµουν στο Ασπρόχωµα όπου παρακολούθησα µια ωραία γιορτή 
των παιδιών των Ροµά. Έχει καταρτισθεί πρόγραµµα ώστε  να γίνουν  
παρεµβάσεις  σε όλα τα σχολεία σχετικά  µε  την  αυτοφυή   βλάστηση  
και  θεωρώ ότι θα είµαστε έτοιµοι ως προς τον ευπρεπισµό των  αύλειων  
χώρων. Ως προς τις καθαρίστριες υπάρχει µια ολιγωρία από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. Εµείς δεν έχουµε καµία πρόθεση να 
αντικαταστήσουµε καµία από τις καθαρίστριες, οι οποίες  κάνουν  
αποτελεσµατικά τη δουλειά τους, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων που δεν 
θέλουν να συνεχίσουν.  

- Υπάρχει κανόνας ως προς τις προµήθειες και οι ∆ιευθυντές απευθύνονται 
στους µειοδότες που έχουν  προκύψει  από διαγωνισµούς  του  ∆ήµου. 
Σε αντίθετη περίπτωση µπορούν να επιλέξουν κάποιον άλλο µε τιµή ίση 
και µικρότερη αυτής του αντίστοιχου διαγωνισµού. Όπου δεν υπάρχει 
διαγωνισµός του ∆ήµου και είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις αυτές, γίνεται 
συλλογή προσφορών ώστε να έχουµε το λιγότερο δυνατόν κόστος. 
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ΚΑΡΒΕΛΗΣ 

Την Τρίτη θα συνεδριάσουν οι Σχολικές Επιτροπές και θα κάνουν, µε 
νόµιµο τρόπο, τις προσλήψεις και τις επαναπροσλήψεις των καθαριστριών. 
Παρά τη µείωση της επιχορήγησης, τα έχουµε πάει καλά και σε 
συντονισµό µε την Τεχνική Υπηρεσία έχουµε όλα τα σχολεία έτοιµα. 

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Η βλάβη του αγωγού, ο οποίος είναι παλαιωµένος, αποκαταστάθηκε αλλά 
υπήρξε αστοχία πιο πέρα. Ο διαγωνισµός για το µεγάλο έργο της 
αντικατάστασης του αγωγού αµιάντου έγινε, έχουµε προσωρινό µειοδότη 
και η σχετική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. 

 

ΡΙΖΑΣ 

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τον καθαρισµό του Ξερίλα. Επίσης έχουν 
γίνει ενέργειες σύνταξης µιας προµελέτης για τον καθαρισµό του Άρι και 
ελπίζουµε σε χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Το αυτοδιοικητικό τοπίο αλλάζει, νέα δεδοµένα έρχονται και εποµένως 
πρέπει να αλλάξουµε και τακτική και συµπεριφορές.  

- Είµαστε υπερήφανοι που µε ελάχιστα ή χωρίς χρήµατα προσφέρουµε 
µέγιστες υπηρεσίες στην πόλη. Η Λευκή Νύχτα στοίχισε 9.000,00 € και 
υπήρξε µεγάλη κινητοποίηση και αγαστή συνεργασία µε τις παραγωγικές 
τάξεις και τους φορείς. Η επόµενη Λευκή Νύχτα θα γίνει στις 30/8/2013. 
Υπάρχει σειρά εκδηλώσεων, που γίνονται ή στηρίζονται από τη ∆ηµοτική 
Αρχή και που φέρνουν κόσµο, κινητικότητα και ζωντάνια. Η Καλαµάτα, 
εκτός από οικονοµικό και πολιτιστικό κέντρο, πρέπει να είναι και το 
ψυχαγωγικό κέντρο της ευρύτερης Περιφέρειας.   

- Το µείζον δεν είναι οι ζηµιές που γίνονται σε δίκτυα αγωγών ύδρευσης 
δεκαετιών, αλλά ότι εντάξαµε το έργο και σε 60 χλµ θα αλλάξουν οι 
αµιαντοσωλήνες. 

- Γίνεται ηρωική προσπάθεια για τα σχολεία µε ελάχιστα χρήµατα. Οι 
Σχολικές Επιτροπές και η ∆ιεύθυνση Παιδείας αξιοποιούν αυτά  τα 
ελάχιστα χρήµατα µε τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν προβλήµατα µε 
τους σχολικούς φύλακες, αλλά µέχρι το τέλος του µήνα θα έχουµε πάρει 
αποφάσεις για τη στοιχειώδη φύλαξη των σχολικών χώρων. Κατά τον 
αγιασµό ο καθένας κάνει τις επιλογές του. ∆εν πρέπει να προσεγγίζουµε 
τα σχολεία µε ταξική νοοτροπία.  
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- Ο ∆ήµος, µε τα µέσα που έχει και µε µειωµένους πόρους, προσπαθεί να 
ανταποκριθεί και κάνει το καλύτερο για τη συντήρηση των δρόµων. 
Βέβαια οι ορεινές περιοχές παρουσιάζουν συνεχή προβλήµατα λόγω και 
του επικλινούς του εδάφους. 

- Τα δηµοτικά τέλη θα παραµείνουν σταθερά και τη φετινή χρονιά, παρά 
το γεγονός ότι έχουν µειωθεί οι κρατικοί πόροι και ότι οι πολίτες δεν 
µπορούν να ανταποκριθούν. Έχουν µειωθεί οι πόροι του κωδικού των 
ανταποδοτικών κατά 30%. 

- Τη ∆ευτέρα στην Αθήνα, µεταξύ των άλλων, θα έχω συνάντηση και µε 
το Γ.Γ. της Πολιτικής Προστασίας για το θέµα του καθαρισµού του Άρι.  

- Ο διαγωνισµός της Περιφέρειας για τα απορρίµµατα ολοκληρώθηκε και 
έδωσε προσωρινό ανάδοχο. Η εκτίµηση είναι ότι το κόστος θα είναι 61 
€/τόνο και 15 € για µεταφορά, συν ΦΠΑ 13%. Είµαστε υποχρεωµένοι να 
πηγαίνουµε στο εργοστάσιο ορισµένη ποσότητα σκουπιδιών και αυτά 
που µας αντιστοιχούν θα τα πληρώσουµε οπωσδήποτε, γιατί αυτά είναι 
µέσα στη σύµβαση. Τα σκουπίδια είναι εκχωρηµένα βάσει του 
διαγωνισµού και την ΜΟΛΑΚ να τη δούµε σε σχέση µε το διαγωνισµό, 
γιατί µέσα σε αυτόν δεν υπήρχε ΜΟΛΑΚ. Σε καµία περίπτωση δεν 
µπορούν να δεχθούν οι ∆ήµοι να πληρώνουν και να µην έχει την ευθύνη 
της διαχείρισης ο ΦΟ∆ΣΑ. Είναι ένα θέµα νοµικής φύσεως και αυτή τη 
στιγµή γίνεται µια επεξεργασία στο ΥΠΕΚΑ για το ποιος ακριβώς και µε 
ποιο τρόπο θα έχει τη διαχείριση των απορριµµάτων. Τα χρήµατα θα 
παίρνονται κεντρικά και θα κόβονται από τους ΚΑΠ. Ως προς την 
προσωρινή διαχείριση, οι λύσεις για την πόλη µας είναι τρεις. 1) Να 
γεµίσει η πόλη σκουπίδια, 2) να τα µεταφέρουµε και 3) να κάνοµε 
διαχείριση (κοµποστοποίηση και ανάκτηση των ανακυκλώσιµων).  

- ∆εν έχει γίνει οριστική παραλαβή της πλατείας. Ότι έχετε εντοπίσει  να 
τα δώσετε στη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για να τα λάβουν υπόψη. 

- Είµαι πολύ ευτυχής γιατί ο όποιος ∆ήµαρχος Καλαµάτας είναι και 
∆ήµαρχος της παραλίας. Καλή επιτυχία στον Πρόεδρο και στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου. Ο ∆ήµος θα µπορέσει να 
υλοποιήσει ένα πρόγραµµα ώστε να αλλάξει την εικόνα του λιµανιού. 
Ανοίγουν πολλά ζητήµατα, όπως το υδατοδρόµιο, δηλαδή ένα 
παραθαλάσσιο αεροδρόµιο, µε ότι αυτό συνεπάγεται.  

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

Συγχαίρουµε κι εµείς τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου αλλά 
µε έκπληξη είδαµε ότι χωρίς πρόσκληση συνεδρίασε το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο και ενέκρινε κάποια µελέτη. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Εγώ ζήτησα να τεθεί το θέµα της µελέτης για το λιµάνι γιατί το 
Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε ένα έργο ώριµο µελετητικά, ώστε να το 
εντάξει και να το χρηµατοδοτήσει. Για την µελέτη αυτή έχει ήδη 
αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και είναι ένα απολύτως ώριµο 
µελετητικά έργο, ώστε η πόλη µας να αποκτήσει παραθαλάσσιο πάρκο 
από το Πανελλήνιο µέχρι του Κοιλάκου.  

- Το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο είναι δηµοτική δοµή και υπηρεσία. Ως 
µειοψηφία µπορείτε, µε τη διαδικασία που προβλέπεται, να το φέρετε ως 
θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εµείς δεν το φέρνουµε για τι δεν έχουµε 
να εισηγηθούµε κάτι. 

 

Ακολούθως το Σώµα αποδέχθηκε τη συζήτηση των παρακάτω εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θεµάτων.  

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

402  Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών ∆ήµου Καλαµάτας 
για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων 
(Γ΄ ∆όση έτους 2013). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση µε το συνολικό ποσό των 
148.662,23 €, το οποίο κατανέµεται ανά Σχολική Επιτροπή ως εξής: 

1. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 84.120,98 €, 

2. Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 65.000,00 €, 

σύµφωνα µε την απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας. 

403  Έγκριση αναθεωρηµένης µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια 
εξοπλισµού για την επέκταση – ενίσχυση του τοπικού 
δικτύου οικιακής κοµποστοποίησης» και συµπλήρωση 
της πρότασης χρηµατοδότησης στην πρόσκληση µε 
κωδ. 4.11 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
& ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η αναθεωρηµένη µελέτη, 
προϋπολογισµού 607.128,00 €, µε ΦΠΑ και η συµπλήρωση της 
υποβληθείσας πρότασης χρηµατοδότησης µε 5 µηχανικούς 
κοµποστοποιητές και την υποβολή αιτήµατος για τη χρηµατοδότηση 
δράσεων ενηµέρωσης του κοινού και εκπαίδευσης για τη χρήση των 
οικιακών και µηχανικών κοµποστοποιητών µε το ποσό των 20.000,00 €, 
σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και 
Οχηµάτων.  
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404  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια εξοπλισµού για 
την προεπεξεργασία των σύµµεικτων απορριµµάτων» 
και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στην 
πρόσκληση µε κωδ. 4.09 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΛΕΥΚΟ  οι  παρόντες σύµβουλοι  της  δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η µελέτη, προϋπολογισµού 
1.585.470,00 €, µε ΦΠΑ και η υποβολή σχετικής πρότασης 
χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων και Οχηµάτων. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

405 1.  Προσωρινή στέγαση Αθιγγάνων.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ 
οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) θεωρείται και προτείνεται ως 
κατάλληλος χώρος για τη προσωρινή στέγαση των Αθιγγάνων η περιοχή 
«Μπιρµπίτα». 

Β. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

406 2.  Επανεξέταση µονοδρόµησης οδού στην Τοπική 
Κοινότητα Πλατέος. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ανάκληση της υπ’ αριθµ. 530/2012 απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία είχε εγκριθεί η µονοδρόµηση 
οδού  στην  Τοπική Κοινότητα Πλατέος,  και η επαναφορά της 
κυκλοφορίας στην προτεραία πριν τη µονοδρόµηση κατάσταση, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 59/2013 
απόφασή της.  

407 3.  Παραχώρηση ειδικής θέσης στάθµευσης ΑµεΑ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση µιας ειδικής θέσης στάθµευσης 
ΑµεΑ επί της οδού Ακρίτα 142, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 57/2013 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση 
του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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408 4.  Τοποθέτηση πινακίδας απαγόρευσης στάθµευσης στην 
κοίτη των ρεµάτων «Ξεροπόταµος» και «Κερεζένια». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τοποθέτηση πινακίδας «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ – ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 58/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

409 5.  Έγκριση µελέτης του έργου «Επισκευές σε σχολικά 
κτίρια που αφορούν υγιεινή και ασφάλεια».  

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  103.021,50 
€, όπως  αυτή συντάχθηκε  από  το Τµήµα Μελετών της  ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

410 6.  Έγκριση µελέτης του έργου «Κατασκευή περίφραξης 
γηπέδου στα Παλιάµπελα».  

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¨,  εκτός του κ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ) εγκρίνεται η µελέτη  προϋπολογισµού  37.000,00 €, 
όπως  αυτή συντάχθηκε  από  το Τµήµα Μελετών της  ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

411 7.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανέγερση 10ου και 26ου 
∆ηµοτικού Σχολείου 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  ο  2ος ΑΠΕ  και  το 2ο ΠΚΤΜΝΕ, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης 
& Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

412 8.  Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 93/2012 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΠΑΡΩΝ οι  
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
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ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ)  συµπληρώνεται  η  υπ’ 
αριθµ. 93/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε την 
παρατήρηση ότι η υπ’ αριθµ. 37/2012 µελέτη του έργου «Συντήρηση 
πεζοδροµίων και κατασκευή  διαβάσεων  πεζών»  αποτελεί  ανασύνταξη 
της υπ’ αριθµ. 45/2011 µελέτης του ίδιου έργου και ότι η δανειστική 
σύµβαση µε το Τ.Π.&∆. θα γίνει µε  βάση  την  υπ’  αριθµ. 37/2012 
µελέτη, µε την οποία  έγινε  ο  διαγωνισµός  του  έργου,  σύµφωνα  µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

413 9.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
«∆ιαµόρφωση αύλειου χώρου ∆ηµοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου 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 ΛΕΥΚΟ οι  σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

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

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και οι Πρόεδροι τω Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων  
ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ & ΑΡΦΑΡΩΝ, ΛΕΥΚΟ οι  παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση: 

1.  του Τεχνικού Προγράµµατος, του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης και 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων   και 

2. του Προϋπολογισµού ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2013, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 277/2013 
απόφασή της, σύµφωνα µε τις προτάσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 
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415 11.  ∆ιάθεση πίστωσης δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. 
έτους 2013. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  
ΛΕΥΚΟ οι  παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨∆ΙΚΤΥΟ 
ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨) εγκρίνεται 
η διάθεση πίστωσης 10.400,00 € για την κάλυψη εξόδων ενηµέρωσης και 
προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

416 12.  Ετήσια συνδροµή του προγράµµατος «∆οµική 
ενηµέρωση».  

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 ανανέωση της εγγραφής στο 
πρόγραµµα «∆οµική ενηµέρωση», σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

417 13.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή συνολικού ποσού 5.128,55 €, 
σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του Αντιδηµάρχου κ. Μπουζιάνη, του Τµήµατος 
∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών και του Τµήµατος 
Ελέγχου Τήρησης Λειτουργίας Καταστηµάτων και Επιχειρήσεων της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

418 14.  Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή συνολικού ποσού 1.306,52 €, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

419 15.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση της 
11ης Πανελλήνιας Λαµπαδηδροµίας Εθελοντών 
Αιµοδοτών, της τελετής λήξης αυτής και της τελετής 
έναρξης της 26ης Αµφικτυονίας Συλλόγων και Φορέων 
Εθελοντικής Αιµοδοσίας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου και η διάθεση πίστωσης 
1.000,00 € για την κάλυψη µέρους των δαπανών, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

420 16.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση του 
Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Ελεύθερης Κατάδυσης 
2013.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διεξαγωγή του πρωταθλήµατος και η 
επιχορήγηση του Ναυτικού Αθλητικού Συλλόγου Καλαµάτας «ΑΙΟΛΟΣ» για 
τη συµµετοχή του στη διοργάνωση αυτού µε το ποσό των 2.000,00 €, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων 
& Εθιµοτυπίας. 
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421 17.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. 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¨) εγκρίνονται: 

Α. η συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση του επιστηµονικού 
συνεδρίου από την Ελληνική Εταιρεία της Επιστήµης των 
Οπωροκηπευτικών και η διάθεση πίστωσης 400,00 € για την κάλυψη 
µέρους των δαπανών. 

Β. η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

1. «Σύλλογος Γυναικών Άριος Μεσσηνίας», µε το ποσό των 600,00 €, 
για τη διοργάνωση της γιορτής Χελιού και Φασολιού. 

2. «Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Απανταχού Πηγιωτών», µε 
το ποσό των 500,00 €, για τη διοργάνωση εκδήλωσης. 

Ε. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

422 18.  Καθορισµός χώρου συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας. 

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¨) 
καθορίζεται ως χώρος συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η 
υπάρχουσα αίθουσα που βρίσκεται στον όροφο του κεντρικού ∆ηµαρχείου 
επί της Αριστοµένους 28, µε όσο επιπλέον χώρο χρειασθεί από τα γραφεία 
της µειοψηφίας και της Γραµµατείας του κ. ∆ηµάρχου. 

423 19.  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 9/8/2013 στην Αθήνα (ΥΠΕΚΑ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ), β) στις 27/8/2013 στην 
Αθήνα (ΚΕ∆Ε) και γ) στις 2/9/2013 στην Τρίπολη (ΦΟ∆ΣΑ). 

ΣΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

- 20.  Πρόταση συνεργασίας µε το Landkreis Schwabisch Hall. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ    
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424 21.  Επικαιροποίηση προηγούµενων αποφάσεων ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας σχετικών µε τη λειτουργία 
λαϊκών αγορών. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨)  

1. Εκφράζεται η ανάγκη διατήρησης της λαϊκής αγοράς του ∆υτικού 
Εµπορικού Κέντρου (Αγ. Τριάδα). 

2. ∆ιαπιστώνεται, µετά την σχετική απόφαση του ∆Σ της εταιρείας 
«Βιοµηχανικά Σφαγεία – Αγορά Καλαµάτας ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ»,  
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για παραχώρηση χώρου λειτουργίας 
λαϊκής αγοράς στην Κεντρική Αγορά Καλαµάτας. 

3. Επικαιροποιούνται οι προηγούµενες σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας καθώς και του Νοµαρχιακού Συµβουλίου 
Μεσσηνίας.  

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

425 22.  Έγκριση Προϋπολογισµού οικον. έτους 2014 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΛΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των  δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ ο κ. 
ΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ) εγκρίνεται ο προϋπολογισµός, ο οποίος ανακεφαλαιωτικά 
παρουσιάζει την εξής εικόνα: 

ΕΣΟ∆Α   186.750,00 € 

ΕΞΟ∆Α        185.300,00 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.450,00 €  

Καλαµάτα  9 Σεπτεµβρίου 2013  

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

 

 

  
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 
 


