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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 13ης/2016 

Πέµπτη 21 Ιουλίου 2016,  8:00 µ.µ.  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

 13. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
24. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 14. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 25. Μπεχράκης Σταµάτης 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Κουτσουρόπουλος Χαρ.  (ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ) 1. Αλιφέρης Κων/νος (ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ) 

2. Αλούπης Παναγιώτης 15. Καµβυσίδης Ιωάννης 26. Μπουζιάνης Παύλος 2. Χειλάς Παναγιώτης (ΒΕΡΓΑΣ) 2. Λιακέας Στυλιανός (Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ) 2. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

3. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 16. Κανγτζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 27. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  3. Μιχαλόπουλος Κων/νος (ΘΟΥΡΙΑΣ) 3. Βαρελάς Αριστείδης (ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ) 

4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 17. Καραγιάννης Ανδρέας 28. Μπρεδήµας Θεόδωρος  4. Νίκας Νικόλαος (ΠΛΑΤΕΟΣ) 4. Κάργας Γεώργιος (ΑΓΡΙΛΟΥ) 

 18. Καρατζέας Παναγιώτης 29. Νιάρχος Αναστάσιος  5. Περρωτής Παναγιώτης (ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ) 5. Κουρνέτας Θεόδωρος (ΑΓΙΟΥ ΦΛΩΡΟΥ) 

5. Βεργινάδη Μαρία 19. Καρβέλης Γεώργιος 30. Ντίντα Παναγιώτα  6. Πολίτης Βασίλειος (ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ) 6. Μαρκόπουλος Απόστολος (ΠΗΓΩΝ) 

6. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος 20. Κουτίβας Ηλίας 31. Οικονοµάκος ∆ηµήτριος  7. Σπυρόπουλος Ευάγγελος (ΑΙΘΑΙΑΣ) 7. Μουτσιούλας Ιωάννης (ΠΟΛΙΑΝΗΣ) 

7. Βουτσής Γεώργιος 21. Λιάππα Χρυσή 32. Πολίτης ∆ηµήτριος  8. Φέστας Κωνσταντίνος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 8. Μπούρα Ελένη (ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ) 

8. Γεωργακίλας Κων/νος  33. Σταµατόπουλος Ευστάθιος  9. Φλέσσας ∆ηµήτριος (ΑΝΘΕΙΑΣ) 9. Σάλµας Νικήτας  (ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ) 

9. Γιαννόπουλος Παναγιώτης 22. Μαρινάκης Σαράντος 34. Φάβας Γεώργιος    

10. Γυφτέας Ηλίας 23. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 35. Φαββατάς ∆ηµήτριος     

11. ∆ηµητρούλιας Γεώργιος      

12. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος      

 

 ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.ΑΡ. ΑΠΟΦ.    ΑΡ. ΘΕΜ. ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Θ Ε Μ Α Τ Ο Σ  

  Γενικά πριν την ηµερήσια διάταξη. 

 

Στην αρχή της συνεδρίασης, η οποία άρχεται υπό την Προεδρία της 
Αντιπροέδρου κας Βεργινάδη Μαρίας, λόγω απουσίας της Προέδρου κας 
Οικονοµάκου Μαρίας, από Μέλη του Σώµατος τίθενται διάφορα θέµατα και 
ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις. 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Η οµόφωνη απόφαση του ΦΟ∆ΣΑ οδηγεί την διαχείριση των 
απορριµµάτων σε µια νέα φάση και κυρίως στην ενεργοποίηση των ∆ήµων 
ώστε να µπορέσουν να προχωρήσουν σε αυτά που περιγράφει και ο ίδιος 
ο ΦΟ∆ΣΑ στην εισηγητική του έκθεση στο ΠΕΣ∆Α. Θεωρούµε ότι πρέπει 
να περιγράψουµε ένα αίτηµα και να το ζητήσουµε, να το διεκδικήσουµε 
από τη Κυβέρνηση, ώστε να δώσει µια νέα αρµοδιότητα στους ∆ήµους 
που αφορά τις µικρές µονάδες αποκεντρωµένης και τοπικής διαχείρισης 
απορριµµάτων.  

- Έχει ωριµάσει το αίτηµα για την επέκταση της αστικής γραµµής του 
αστικού ΚΤΕΛ στη ανατολική πλευρά του µεσσηνιακού κόλπου. Πιστεύω 
ότι πρέπει να καταθέσουµε το αίτηµα προς τη Περιφέρεια, που είναι η 
αρµόδια για την ανακήρυξη της περιοχής ως αστικής, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα της επέκτασης της αστικής γραµµής και ταυτόχρονα ζητάµε 
να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αποστολή αιτήµατος προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών, ενηµερώνοντας και την Κ.Ε.∆.Ε., ώστε να 
µεταφερθεί η αρµοδιότητα ανακήρυξης αστικών περιοχών στους 
Καλλικρατικούς ∆ήµους.  

 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ 

- Υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα µε το φωτισµό στις γειτονιές της 
Καλαµάτας και φυσικά στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. ∆ίπλα στο Μέγαρο 
Χορού έχουµε φτιάξει ένα πάρκινγκ το οποίο επειδή δεν φωτίζεται, 
γίνονται ζηµιές στα αυτοκίνητα.  

- Υπάρχει σοβαρό θέµα που έχει να κάνει µε τη συντήρηση των δρόµων. 
Πολλοί δρόµοι είναι γεµάτοι λακκούβες και κάποιοι είναι στην κυριολεξία 
βοµβαρδισµένοι. Πρέπει κάποια στιγµή να γίνουνε κάποιες εργασίες να 
συντηρηθούν αυτοί οι δρόµοι. 

- Οι εργασίες που γίνονται στην περιοχή από το Φιλοξένια µέχρι το 
Ξενοδοχείο Φωτεινή δηµιουργούν προβλήµατα. Νοµίζω ότι δεν είναι 
κατάλληλος ο χρόνος αυτή τη στιγµή να γίνονται εργασίες. Πρέπει να 
ξεκινήσουν τουλάχιστον από τον Σεπτέµβρη.  

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Αυτές τις ηµέρες έγιναν ανακοινώσεις σχετικά µε το θέµα της διαχείρισης 
των απορριµµάτων και αυτά που ακούστηκαν θυµίζουν τις φοιτητικές 
εκλογές όπου όλοι είναι νικητές. Επιτέλους, παρακαλώ πολύ, µπορείτε να 
µας πείτε ποιες είναι αποφάσεις και τι πρόκειται να γίνει;  
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- Επανέρχοµαι και πάλι, εκ µέρους πάρα πολλών συνδηµοτών µας, για το 
θέµα του κτηρίου Αλιφέρη το οποίο είναι το µοναδικό παραδοσιακό 
οικοδοµικό τετράγωνο στο κέντρο της Καλαµάτας και θα ήτανε µεγάλη 
υπόθεση για το ∆ήµο της Καλαµάτας να αποκτηθεί.  

- Για το κυκλοφοριακό µας είχατε πει ότι θα υπάρξει µία γενικότερη µελέτη. 
Πού βρίσκεται το θέµα αυτό;  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Καταρχήν, να ευχηθούµε στους συναδέλφους που γιορτάζουν, τον κ. Ηλία 
Γυφτέα, το κ. Ηλία Κουτίβα, τα χρόνια πολλά.  

- Επίσης, να συγχαρώ την Βασιλική Μπάκα, την κόρη του Γιάννη Μπάκα, η 
οποία πήρε ένα χρυσό µετάλλιο. Θεωρώ ότι είναι µια πολύ σηµαντική 
επιτυχία για την πόλη µας, για το ∆ήµο µας, κι αυτό δείχνει και τις  
ανάγκες σε υποδοµές που έχουµε και µπορούµε να αναπτύξουµε στη πόλη 
µας. 

- Το γιατρό εργασίας τον έχουµε στεγάσει σε ένα χώρο στα συνεργεία του 
∆ήµου, σε κάποιο λυόµενο. Επειδή κάνει µια σηµαντική δουλειά θα πρέπει 
να είναι σε έναν άλλο χώρο και αν είναι δυνατόν να βρεθεί ένας χώρος 
ώστε να τον επισκέπτονται µε κάποια διακριτικότητα.  

- Για πρώτη φορά, µετά από πάρα πολλά χρόνια, εξαιρέθηκε η περιοχή της 
Καλαµάτας από την καταπολέµηση του δάκου.  Εάν ήταν δυνατόν να γίνει 
ένα έγγραφο προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες, γιατί είναι σηµαντικό για το 
ΠΟΠ Καλαµάτα και στο τέλος – τέλος δεν µπορεί να γίνει σωστή 
καταπολέµηση αν δεν υπάρχει συνολική καταπολέµηση.  

- Κάποια σοβαρά ζητήµατα θα έπρεπε να τα συζητάµε και οι επικεφαλής 
των παρατάξεων µερικές φορές στο γραφείο σας. Να γίνεται κάποια 
διαβούλευση, να ανταλλάσσονται απόψεις και να µην έρχονται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ως  τετελεσµένο γεγονός.  

 

ΑΛΟΥΠΗΣ 

- Επανέρχοµαι σε ένα αίτηµα το οποίο έχει γίνει και απευθύνεται στο 
Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σχετικά µε κατάθεση εγγράφων που 
έχω ζητήσει από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Αυτό δεν έχει γίνει. 

- Ζητώ από το Προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να προσδιορίσει και 
να συγγραφεί µία τεκµηριωµένη γνωµάτευση από νοµικό σχετικά µε τις 
αστικές, ποινικές και λοιπές ευθύνες των µελών ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
των Επιτροπών.  
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- Η τεκµηριωµένη άποψη την οποία εκφράσαµε για το Καλαµάτα – 
Ριζόµυλος, έχει απήχηση και από άλλα άτοµα στο ευρύ κυβερνητικό σχήµα 
και ξεχωρίζει πλέον από τις εµµονές που διατυπώνει η ∆ηµοτική Αρχή.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

Έχει συνταχτεί η απάντηση σε σχέση µε την αίτηση που έχετε κάνει στις 
Τεχνικές Υπηρεσίες και είναι θέµα ηµερών να σας αποσταλεί. 

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Η απόφαση που πάρθηκε από τον ΦΟ∆ΣΑ είναι γεγονός ότι µας έχει 
µπερδέψει λίγο όλους. Ο µελετητής όµως, που επί αυτού ψηφίσαµε, ήταν 
συγκεκριµένος. Έλεγε ότι από τους πέντε κάδους που θα έχετε στήσει, τους 
τέσσερις µπορείτε να τους διαχειριστείτε εσείς µε τις µονάδες που έχετε ή 
θα δηµιουργήστε σαν προσωρινές µέχρι την ολοκλήρωση της 
ολοκληρωµένης διαχείρισης και ο πέµπτος κάδος όµως, αυτός που θα έχει 
περισσέψει από τη διαλογή στη πηγή, ο σύµµεικτος, ο προβληµατικός, θα 
πρέπει να πάει στη κεντρική διαχείριση. Αυτό ψηφίσαµε.  

 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

- Ο δρόµος στο Γαρδίκι, έχει συµπεριληφθεί σε µελέτη ασφαλτοστρώσεων.  

- ∆εν είχαµε στοχεύσει να γίνουν εργασίες αυτόν τον καιρό, από Φιλοξένια 
ως Φωτεινή, θεωρώ όµως ότι ο όχληση δεν είναι τέτοιου µεγέθους που 
δηµιουργεί προβλήµατα. Όπως και να έχει όµως το πράγµα, το πρώτο 
στάδιο της προσπάθειας ολοκληρώθηκε και η συνέχεια θα είναι µετά το 
πέρας του καλοκαιριού. Το σηµαντικότερο είναι ότι επανακαταλάβαµε έναν 
χώρο ο οποίος ήτανε για το κοινό σύνολο.  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Θα συνεδριάσουµε και πάλι στις 11 Αυγούστου, διότι υπάρχουν κρίσιµα 
θέµατα και µετά να ξαναβρεθούµε το Σεπτέµβρη. 1) έγκριση της µελέτης 
για το Ανοιχτό Θέατρο και 2) η υποβολή πρότασης για χρηµατοδότηση 
από το ΕΠΠΕΡΑΑ, αγοράς µηχανολογικού εξοπλισµού για τη διαχείριση 
των απορριµµάτων στη Μαραθόλακα και µηχανολογικού εξοπλισµού για τα 
τέσσερα, πέντε πράσινα σηµεία. 

- Συγχαρητήρια στην δεσποινίδα Μπάκα για τις σπουδαίες επιδόσεις της. Να 
έχει καλή επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, γιατί αυτή είναι εξαιρετική και στον 
αθλητισµό και στα γράµµατα και τιµή µας που είναι και κόρη συναδέλφου. 
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- Χρόνια πολλά και για τους Ηλίες και για τον κ. Κουτίβα και για τον κ. 
Γυφτέα που στη κατασκήνωση κάνει πράγµατα και θάµατα. 

- Είµαι πάρα πολύ προβληµατισµένος µε την απόφαση του ΦΟ∆ΣΑ. Ο 
καθένας ότι ήθελε ζήταγε για να βάλει την υπογραφή του. ∆εν είναι η 
απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, η οποία ήταν απολύτως 
συγκεκριµένη. Βλέπω µία αγωνία για τη διαχείριση των απορριµµάτων και  
δυσκολίες για τα προσεχή χρόνια, για αυτό πρέπει να προετοιµαστούµε ως 
∆ήµος όσο καλύτερα γίνεται για να κάνουµε τοπική διαχείριση.  

- Η επέκταση της αστικής περιοχής ανατολικά είναι σοβαρή υπόθεση. Είναι 
αρµοδιότητα της Περιφέρειας. Με τις αρµοδιότητες έχει επέλθει σε 
πανελλήνιο επίπεδο µία σύγκρουση µεταξύ Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης, γιατί πάρα πολύ απλά και σωστά εµείς 
λέµε ότι ο Καλλικράτης γράφει ότι είµαστε ισότιµοι βαθµοί. ∆εν έχω καµία 
αντίρρηση να σταλεί το αίτηµα προς το Υπουργείο, ως προς την 
µεταβίβαση της αρµοδιότητας. Επί της ουσίας πρέπει να γίνει µία µελέτη 
και µία προσυνεννόηση µε την Τρίπολη, µην κάνουµε πάλι µία πενταετία. 

- Για το φωτισµό είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισµός για τα 15.000 φώτα του 
JESSICA και είναι επίσης σε εξέλιξη και ένας διαγωνισµός µε δηµοτικούς 
πόρους που ολοκληρώνεται για τη βελτίωση του φωτισµού σε διάφορα 
σηµεία. Το πάρκινγκ δυτικά του Μεγάρου Χορού είναι µες τη διαδικασία 
του διαγωνισµού αυτού.  

- Για τη συντήρηση των δρόµων υπάρχει µία εργολαβία 82.000,00 € η οποία 
είναι σε εξέλιξη και µέσα σε αυτή τη εργολαβία είναι και ο δρόµος                
Άνω – Κάτω Γαρδίκι ή Άµφεια.  

- Εγώ χαίροµαι για το γεγονός και  νοµίζω χαίρεστε κι εσείς, διότι ο ∆ήµος 
ανέλαβε να κάνει τη δουλειά του κράτους σε καταπατηµένες εκτάσεις του 
δρόµου Φιλοξένια – Αγίας  Σιών που είχαν απαλλοτριωθεί από το 1961 
µέχρι το 1964. Μας δόθηκε η σχετική άδεια, κάναµε τρία χρόνια 
συνεννοήσεων µε τους ιδιοκτήτες µε τη παρουσία όλων των αποδεικτικών 
στοιχείων και χαίροµαι για το γεγονός ότι οι συµπολίτες µας σε µεγάλο 
βαθµό συναίνεσαν και προχωρεί µία διαδικασία, είναι αρχή µιας 
διαδικασίας για να κάνουµε έναν ωραίο δρόµο εκεί φωτισµένο. Επειδή 
έχουµε καθυστερήσει και υπάρχουν χρονικά όρια στα διάφορα έργα, 
προφανώς καταλαβαίνετε ότι το έργο πρέπει να τελειώσει. Κι επειδή κι 
εγώ έγινα δέκτης κάποιων παραπόνων από ξενοδόχους είπαµε να δουλεύει 
σε χρόνους που δεν ενοχλούνται, τρεις, τέσσερις ώρες την ηµέρα µετά τις 
10:00, δυο, τρεις µέρες δουλειά είναι, για να τελειώσει η πρώτη φάση µε 
τις χωµατουργικές εργασίες.  
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- Για τη διαχείριση των απορριµµάτων, η άποψή µου είναι ότι το Υπουργείο 
πολύ δύσκολα θα δεχθεί µία ασαφή απόφαση, θα ζητήσει σαφήνεια ή θα 
κάνει ότι θέλει γιατί εµείς στην απόφαση αυτή έχουµε αφήσει το πεδίο 
εντελώς ελεύθερο. Ότι θέλετε κάνετε λέει η απόφαση ή τούτο ή εκείνο ή 
το άλλο. Αν ζητήσει συγκεκριµένη δέσµευση, όπως στην Αττική, θα το 
επιστρέψει.  

- Το κτήριο Αλιφέρη είναι προτιµότερο από το να είναι ερείπιο να ’ρθει 
κάποιος να το φτιάξει. ∆εν θα το φορτώσει σε κανένα πλοίο να το πάρει 
από τη πόλη της Καλαµάτας.  

- Η γενική κυκλοφοριακή µελέτη θα εξελιχθεί πάρα πολύ σύντοµα και θα 
έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

- Ο γιατρός εργασίας πρέπει να είναι δίπλα στους εργάτες. 

- Για την αντιµετώπιση του δάκου, έχω ειδοποιήσει την Υπηρεσία, να µας 
δώσει ένα έγγραφο για το συγκεκριµένο θέµα.  

- ∆εν έχω καµία αντίρρηση να γίνονται συσκέψεις µε τους επικεφαλής, πριν 
από κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

- Μην µας ζητάτε έγγραφα τα οποία υπάρχουν στη ∆ιαύγεια. ∆εν έχουµε 
πλέον προσωπικό, έχουµε το µισό προσωπικό. Ότι κρέµεται στη ∆ιαύγεια 
και µπορείτε να το πάρετε από τη ∆ιαύγεια προφανώς πρέπει να το 
παίρνετε από εκεί και ότι άλλο µε τις δυνατότητες που έχει η Υπηρεσία. 
∆εν έχουµε να κρύψουµε οτιδήποτε. 

- Για το δρόµο Καλαµάτα – Ριζόµυλος, δεν έχω εµµονές κανενός είδους κι 
είµαι έτοιµος και να αναθεωρήσω απόψεις όταν διαπιστώνεται ότι έχω 
κάνει λάθος, αλλά ο δρόµος Καλαµάτα – Ριζόµυλος είναι καθοριστικό έργο 
υποδοµής για την ανάπτυξη των 6,5 χιλιοµέτρων της δυτικής παραλίας 
Καλαµάτας.  

 
 
Στη συνέχεια το Σώµα αποδέχεται: 

- Να συζητηθούν τα παρακάτω εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. 

- Να προταθούν και να συζητηθούν σε προτεραιότητα έναντι των 
υπολοίπων τα υπ’ αριθµ. 16 & 11 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λόγω 
της παρουσίας υπηρεσιακών παραγόντων. 

- Να συζητηθεί (στο τέλος της συνεδρίασης) η έκδοση ή µη του 
ψηφίσµατος που κατατέθηκε, στην αρχή της συνεδρίασης, από τον κ. 
Χριστόπουλο, εκ µέρους της δηµοτικής παράταξης «ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

317  Εκµίσθωση ακινήτου και περιβάλλοντος ακάλυπτου 
χώρου, του Κεντρικού Σιδηροδροµικού Σταθµού 
Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η εκµίσθωση του κτιρίου 02 εµβαδού 310 τ.µ. µετά 
του περιβάλλοντος ακάλυπτου χώρου, για τρία έτη, για πολιτιστικές – 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικής Περιουσίας & ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών. 

318  Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας, του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου 
Καλαµάτας και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – 
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ για την 
ηλεκτροδότηση µεγάλων σκαφών στο λιµάνι της 
Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 
εγκρίνεται η σύναψη της προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Καλαµάτας. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

319 16. Επιχειρησιακό   Πρόγραµµα    ∆ήµου     Καλαµάτας    2015  
–  2019, Β΄  Φάση  Επιχειρησιακός  Προγραµµατισµός.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας  και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  εγκρίνεται 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας, (Β΄ Φάση - Επιχειρησιακός 
Προγραµµατισµός), όπως εισηγήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή µε την υπ’ 
αριθµ. 2/2016 απόφασή της και όπως εκπονήθηκε από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

320 11. Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Προστασία 
ακτών Μικράς Μαντίνειας».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ {εκτός 
του κ. ΑΛΟΥΠΗ}, καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τοπικής 
Κοινότητας Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ) εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής 
παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης 
Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Α. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ   
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321 1.  Κυκλοφοριακές ρυθµίσεις γύρω από το Μέγαρο Χορού 
Καλαµάτας (οδός Κουµουνδούρου κλπ).   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και συγκεκριµένα: 
i. η µονοδρόµηση του τµήµατος της οδού Ανθέων, που είναι παράλληλη και 

βόρεια των σιδηροδροµικών γραµµών, µεταξύ Αρτέµιδος και Αλέξ. 
Κουµουνδούρου και η απαγόρευση της στάθµευσης και στις δύο 
πλευρές, πλην των θέσεων που υπάρχουν στην ειδικά διαµορφωµένη 
εσοχή, 

ii. η διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης στο τµήµα της οδού Ανθέων, που 
είναι παράλληλη και βόρεια των σιδηροδροµικών γραµµών, µεταξύ Αλέξ. 
Κουµουνδούρου και Ναπολέων Λαπαθιώτη και η απαγόρευση της 
στάθµευσης και στις δύο πλευρές, 

iii. η µονοδρόµηση της οδού Αλέξανδρου Κουµουνδούρου από τις γραµµές 
του τραίνου έως την οδό Κλαδά, 

iv. η διατήρηση της απαγόρευσης στάθµευσης στο τµήµα της οδού Κλαδά, 
από την οδό Αλέξ. Κουµουνδούρου έως την οδό Αρτέµιδος, στη δεξιά 
πλευρά της οδού, 

v. η απαγόρευση στάθµευσης στο τµήµα της οδού Αρτέµιδος, από την οδό 
Κλαδά έως τις γραµµές του τρένου, λόγω της λειτουργίας φωτεινού 
σηµατοδότη, πλην των οχηµάτων που σταθµεύουν στην ειδικά 
διαµορφωµένη εσοχή, 

vi. ο καθορισµός των προτεραιοτήτων, µε την οδό Κλαδά να συνεχίζει να 
έχει προτεραιότητα έναντι της οδού Αλέξ. Κουµουνδούρου και στις 
υπόλοιπες διασταυρώσεις των οδών να ισχύουν τα όσα αναφέρονται 
στον Κ.Ο.Κ. (φωτεινοί σηµατοδότες, προτεραιότητα από δεξιά, κ.λ.π.), 

όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 48/2016 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

322 2.  Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης επί της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου για υπό ίδρυση ¨Πρατηρίου υγρών 
καυσίµων µετά πλυντηρίου – λιπαντηρίου¨.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η κυκλοφοριακή σύνδεση, όπως εισηγήθηκε η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 51/2016 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

323 3.  Παραχώρηση µε µίσθωση αποκλειστικής θέσης 
στάθµευσης. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση µε µίσθωση µιας θέσης στάθµευσης 
για επαγγελµατική χρήση, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος, επί της 
οδού Βασ. Κων/νου 3, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την 
υπ’ αριθ. 49/2016 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

324 4.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου 
«Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και 
ασφάλεια (2015)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται ο 1ος Α.Π.Ε. και η παράταση 
προθεσµίας µέχρι 10/9/2016, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

325 5.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης 
εργασιών του έργου «Κρασπεδώσεις και φωτισµός οδού 
Αρτέµιδος από οδό Λεϊκων έως οδό Σπάρτης» του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται ο 1ος Α.Π.Ε. και το  1ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

326 6.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και έγκριση παράτασης προθεσµίας 
εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αστική ανάπλαση 
περιοχής Μεγάρου χορού Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η 
Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται ο 2ος Α.Π.Ε. και το  2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύµφωνα 
µε την εισήγηση Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

327 7.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 2ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης συµπληρωµατικής σύµβασης του 
έργου «Ανακατασκευή κτιρίου για τη στέγαση της Χηµικής 
Υπηρεσίας Καλαµάτας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται ο 2ος Α.Π.Ε., το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 1η 
συµπληρωµατική σύµβαση, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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328 8.  Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Αποπεράτωση οστεοφυλακίου Κοιµητηρίου 
Θουρίας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο 2ος Α.Π.Ε., σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

329 9.  Έγκριση 3ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του 
έργου «Ανάπλαση τµήµατος παραλιακής ζώνης Καλαµάτας 
(πλατεία Ανάστασης)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι  σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  
εγκρίνεται ο 3ος Α.Π.Ε., σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος  
Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 

330 10.  Προσωρινή παραλαβή του έργου «Ανάπλαση δυτικού 
πεζοδροµίου (από Φραντζή έως Ξενοφώντος)».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  καθώς και 
η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και 
ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του 
έργου, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

331 12.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Ανάπλαση 
κοινόχρηστου χώρου στην Πάνω  Μεριά του Οικισµού 
Αλαγονίας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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332 13.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου «Κατασκευή 
γηπέδου Νέδουσας». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ και ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

333 14.  Επί αιτήµατος για κυκλοφορία Τουριστικού Τρένου στην 
Καλαµάτα.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) παρέχεται θετική 
γνωµοδότηση για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου, την αφετηρία 
(Αρτέµιδος & Νικ. Πλαστήρα), τη διαδροµή και τις στάσεις (4), όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 54/2016 απόφασή 
της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ 

334 15.  Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου για άρση ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης στα Ο.Τ. 834 και 835 του Ρυµοτοµικού 
Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου σε 
συµµόρφωση δικαστικής απόφασης και συγκεκριµένα εγκρίνονται: 

•  ο αποχαρακτηρισµός τµήµατος κοινόχρηστου χώρου στη νοτιοανατολική 
γωνία των Ο.Τ. 834 & 835 και η µετατροπή του σε οικοδοµήσιµο, 

•  ο διαχωρισµός του χώρου αυτού από τον υπόλοιπο Κ.Χ. µε αξονική 
γραµµή. 

•  η δηµιουργία πρασιάς πλάτους 2 µ. στην ανατολική πλευρά του Ο.Τ. 835 
σε συνέχεια υφιστάµενης και πρασιάς πλάτους 4µ. στη νότια πλευρά. 

• η δηµιουργία πεζοδρόµου επιφάνειας ίσης µε την εισφορά σε γη στη 
νότια πλευρά του Ο.Τ. 835 σε συνέχεια υφιστάµενου.   

όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 50/2016 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Τοπογραφικών - 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας. 
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∆. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

335 17. Χορήγηση – ανανέωση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 
αγορών στην Κοταρίδη Σταµατίνα, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, 
Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

336 18. ∆ιενέργεια διεθνούς διαγωνισµού για την επεξεργασία 
αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων ∆ήµου Καλαµάτας µε 
κινητό σύστηµα διαχωρισµού – κοµποστοποίηση 
οργανικού κλάσµατος – αξιοποίηση ανακυκλώσιµων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ {εκτός του κ. ΑΛΟΥΠΗ} & ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ 
& ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ) 
εγκρίνεται η ανάθεση της υπηρεσίας, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθµ. 
10/2016 µελέτη, προϋπολογισµού 4.999.680,00 €, µε ΦΠΑ, µέσω ανοιχτού 
διεθνούς διαγωνισµού, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

ΣΤ. ΘΕΜΑΤΑ  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ– ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

337 19. Έγκριση οργάνωσης της 5ης Έκθεσης Αγροτικών και 
Τοπικών Προϊόντων «Άρτος – Οίνος Έλαιον» 2016, 
διάθεση πίστωσης και έγκριση των προτεινόµενων 
δαπανών.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διοργάνωση της 5ης Έκθεσης, από 19/8/2016 
µέχρι 21/8/2016 στο ∆ηµοτικό Πάρκο Σιδηροδρόµων και η διάθεση 
πίστωσης 11.440,78 €, µε ΦΠΑ, για την κάλυψη των εξόδων αυτής, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
∆ιεύθυνσης  Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

338 20 Έγκριση παράτασης της διάρκειας της σύµβασης για την 
παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση  οργανωµένων χώρων 
πρασίνου (2015)». 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παράταση της σύµβασης µέχρι 5/9/2016, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Γεωτεχνικών Έργων της 
∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Ζ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

339 21. Επί πρακτικού Ειδικής Επιτροπής Επιλογής Νηπίων, σχετικά 
µε διαγραφές νηπίων και αλλαγή κατηγορίας τροφείων για 
νήπιο, στους  ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ υιοθετείται το πρακτικό της επιτροπής και εγκρίνονται οι 
διαγραφές και η αλλαγή κατηγορίας τροφείων, όπως καταγράφονται σε 
αυτά. 
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Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

340 22.  Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ  οι παρόντες 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 
γίνονται αποδεκτοί οι όροι λήψης δανείου από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος, συνολικού ποσού 1.220.000,00 €, για τη σύνταξη πολεοδοµικών 
µελετών, όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 
267/2016 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. 
Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

341 23.  Καθορισµός ύψους προϋπολογισµού εξόδων ∆ηµοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων, έτους 2017.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και ο 
Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) καθορίζεται 
το ύψος, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Ηλιόπουλου 
Αθανασίου, ανά ∆ηµοτική - Τοπική Κοινότητα ως εξής: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

1.  ΚΑΛΑΜΑΤΑ 677.490,00        8. ΝΕ∆ΟΥΣΑ 8.000,00 

2.  ΒΕΡΓΑ 30.000,00 9. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ 9.000,00 

3.  ΑΛΑΓΟΝΙΑ 9.000,00 10. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ 11.000,00 

4.  ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 9.000,00 11. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ 9.000,00 

5.  ΚΑΡΒΕΛΙ 8.000,00 12. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 13.000,00 

6.  ΛΑ∆Α 8.000,00 13. ΛΑΙΪΚΑ 13.000,00 

7.  ΠΗΓΕΣ 8.000,00 14. Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ 9.000,00 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ 

1. ΑΡΙΣ 12.000,00 4. ΑΜΜΟΣ 8.000,00 

2. ΑΡΙΟΧΩΡΙ 10.000,00 5. ΑΛΩΝΙΑ 8.000,00 

3. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑ 8.000,00 6. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ 8.000,00 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ 

1. ΑΡΦΑΡΑ 13.000,00        5. ΠΛΑΤΥ 10.000,00 

2. ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ 8.000,00 6. ΑΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ 9.000,00 

3. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗ 8.000,00 7. ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ 8.000,00 

4. ΠΗ∆ΗΜΑ 9.000,00 8. ΑΓΡΙΛΟΣ 8.000,00 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ 

1. ΘΟΥΡΙΑ 13.000,00        4. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ 9.000,00 

2. ΠΟΛΙΑΝΗ 7.000,00 5. ΑΝΘΕΙΑ 9.000,00 

3. ΑΜΦΕΙΑ 9.000,00 6. ΑΙΘΑΙΑ 9.000,00 
 

342 24.  Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας των µελών της Κριτικής 
Επιτροπής του Πανελληνίου ανοιχτού αρχιτεκτονικού 
διαγωνισµού ιδεών ενός σταδίου µε αντικείµενο: 
¨Επανασχεδιασµός της οδού 23ης Μαρτίου µε σκοπό την 
ενοποίηση του ιστορικού και εµπορικού Κέντρου της 
πόλης της Καλαµάτας¨. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η δαπάνη 1.000,00 € για τη φιλοξενία (διαµονή 
και διατροφή) των µελών της επιτροπής, σύµφωνα µε την εισήγηση 
Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

343 25.  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος και 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2016, ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ΚΑΤΑ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η τροποποίηση: 

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

2. του Προϋπολογισµού ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2016, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 265/2016 απόφασή 
της, σύµφωνα µε τις προτάσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

344 26.  Απόδοση ποσού παράβασης Κ.Ο.Κ. στο ∆ηµοτικό Λιµενικό 
Ταµείο Καλαµάτας.    

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η απόδοση ποσού 100,00 €, ως εκ παραδροµής 
εισπραχθέν από το ∆ήµο, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.   
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345 27.  Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνονται τα πρακτικά της υπ’ αριθµ. 4/15-6-2016 
συνεδρίασης της Φορολογικής Επιτροπής. 

346 28.  Επιστροφή ποσών σε δηµότες.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Ελέγχων & Τήρησης  Λειτουργίας Καταστηµάτων & Επιχειρήσεων 
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

347 29.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 

1.  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α¨ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε το ποσό 
των 1.000,00 €, για τη διοργάνωση µουσικοχορευτικής παράστασης – 
φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και µουσικής. 

2.  «∆ΗΜΑΚΕΙΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ¨Ο ΤΑΫΓΕΤΟΣ¨», 
µε το ποσό των 600,00 €, για τη διοργάνωση  αθλητικών – πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 

3.  «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΙΪΚΩΝ ¨Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ¨», µε το ποσό 
των 600,00 €, για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

4.  «ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ¨ΝΕΟΣ ΑΡΙΣ¨», µε το ποσό των 600,00 €, 
για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

5.  «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ¨», µε το ποσό των 
600,00 €, για τη διοργάνωση κολυµβητικού µαραθωνίου. 

6.  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΑΝΙΤΩΝ ¨Ο ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ¨», µε το ποσό των 400,00 
€, για τη διοργάνωση παραδοσιακής µουσικοχορευτικής εκδήλωσης. 

7.  «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ», µε το ποσό των 500,00 €, για τη 
διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

8.  «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΡΙΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ», µε το ποσό των 500,00 €, 
για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

9.  «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΛΑ∆ΑΙΩΝ 
¨ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑ∆ΑΣ¨», µε το ποσό 600,00 €, για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η επιχορήγηση του συλλόγου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΟΙ 
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΜΙΣΟΥ¨», µε το ποσό των 600,00 €, για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
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Θ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

348 30.  Πρόσληψη τεσσάρων (4) οδηγών µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου (2 µηνών) για την κάλυψη των 
κατεπειγουσών και έκτακτων αναγκών ανταποδοτικού 
χαρακτήρα της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – 
ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΟ  ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η πρόσληψη 4 οδηγών µε σύµβαση εργασίας 2 
µηνών, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

349 31.  Πρόσληψη ενός (1) Ιατρού, ειδικότητας  Παιδιάτρου  µε 
σύµβαση µίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του Προγράµµατος   
«Εναρµόνιση Επαγγελµατικής & Οικογενειακής ζωής» - 
∆ηµοτικοί  Παιδικοί  Σταθµοί, ΕΣΠΑ 2014 – 2020,  για  την 
αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών των ∆ηµοτικών 
Παιδικών Σταθµών Καλαµάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η πρόσληψη 1 Παιδιάτρου µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου, από 1/9/2016 έως 31/7/2017, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Προσωπικού & Μισθοδοσίας της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών. 

350 32.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς 
υπηρεσιών διαδικτύου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας στην εταιρεία «ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ 
ΠΑΝ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Ελέγχων & 
Τήρησης Λειτουργίας Καταστηµάτων &  Επιχειρήσεων της ∆ιεύθυνσης 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

351 33.  Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης  ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται οι µετακινήσεις του κ. ∆ηµάρχου α) στις 
6/7/2016 στην Αθήνα (ΚΕ∆Ε), β) στις 11/7/2016  στην  Τρίπολη (ΦΟ∆ΣΑ), 
γ) στις 13/7/2016 στην  Αθήνα  (ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝ. ΑΜYΝΑΣ),  δ) στις 
14/7/2016 στην Αθήνα (∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) και ε) στις 20/7/2016 στην Αθήνα 
(ΥΠ.ΕΣ.). 

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
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352 34.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 7/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής Καλαµάτας, η 
οποία αφορά στην αναµόρφωση του προϋπολογισµού, 
οικον. έτους 2016, του νοµικού προσώπου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 7/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του νοµικού προσώπου. 

353 35.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 26/2016 απόφασης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κτηµατικής Καλαµάτας 
∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας ¨∆ΙΟΚΛΗΣ Α.Ε.¨, η οποία 
αφορά στην έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας του 
Βιοτεχνικού Πάρκου Καλαµάτας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 26/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας. 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

354  Έκδοση ψηφίσµατος περί έκφρασης συλλυπητηρίων για  
το θάνατο  του ΤΖΩΝ ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η έκδοση του ψηφίσµατος. 

Καλαµάτα  25 Ιουλίου 2016  

 

 Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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