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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 11ης/2016 

Πέµπτη 16 Ιουνίου 2016,  8:00 µ.µ.  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

1. Οικονοµάκου Μαρία 12. Γυφτέας Ηλίας 21. Κουτίβας Ηλίας 30. Μπούχαλης ∆ηµήτριος ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης 13. ∆ηµητρούλιας Γεώργιος  31. Μπρεδήµας Θεόδωρος 1. Φοίφα Τασία (ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1. Φέστας Κων/νος (ΑΡΦΑΡΩΝ) 

3. Αλούπης Παναγιώτης 14. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 22. Μάκαρης Εµµανουήλ-Λεονάρδος 32. Νιάρχος Αναστάσιος   

4. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 15. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 23. Μαρινάκης Σαράντος 33. Ντίντα Παναγιώτα   

5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 16. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης 24. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 34. Οικονοµάκος ∆ηµήτριος  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 

6. Βγενής Χαράλαµπος 17. Καµβυσίδης Ιωάννης 25. Μπάκας Ιωάννης 35. Πολίτης ∆ηµήτριος  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

7. Βεργινάδη Μαρία 18. Καντζιλιέρη Χριστίνα-Ελευθερία 26. Μπασακίδης Νικόλαος 36. Σταµατόπουλος Ευστάθιος  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ (ΛΑ∆Α) 

8. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος 19. Καραγιάννης Ανδρέας 
27. Μπελογιάννη - 

Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 
37. Φάβας Γεώργιος   

9. Βουτσής Γεώργιος 20. Καρατζέας Παναγιώτης 28. Μπεχράκης Σταµάτης    

10. Γεωργακίλας Κων/νος  29. Μπουζιάνης Παύλος    

11. Γιαννόπουλος Παναγιώτης      

 
 

 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 από Μέλη του Σώµατος τίθενται διάφορα 
θέµατα και ερωτήµατα και δίνονται οι σχετικές απαντήσεις. 
 

ΜΑΚΑΡΗΣ 

- Τα τέλη στάθµευσης και τα πρόστιµα που εισπράττονται από το ∆ήµο 
για τη παράνοµη στάθµευση, πρέπει να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. 
∆ηλαδή τα έσοδα αυτά πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για τη 
βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του ∆ήµου. Που έχει διαθέσει η 
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∆ηµοτική Αρχή τα συγκεκριµένα έσοδα; Προβλέπονται νέες θέσεις 
στάθµευσης; Το πρόβληµα είναι µεγάλο και συνεχώς διογκώνεται. 

- ∆εδοµένου ότι η διαχείριση απορριµµάτων είναι µια κοστοβόρα υπόθεση, 
ο ∆ήµος εκµεταλλεύεται επαρκώς την ανακύκλωση προς όφελός του; 
Συγκεκριµένα, ποιο είναι το ετήσιο οικονοµικό όφελος από την 
ανακύκλωση;  

- Πόσο έχει επιβαρυνθεί συνολικά ο προϋπολογισµός του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου, από τα πρόστιµα που του έχουν επιβληθεί µέχρι 
τώρα όσον αφορά το θέµα της διαχείρισης των απορριµµάτων, καθώς 
και σχετικά µε την µετακίνηση περίφραξης του τελωνειακού χώρου; 

- Έχει εξεταστεί το θέµα επικινδυνότητας του χιλιοµέτρου σε ακραίες 
καιρικές συνθήκες; 

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Ύστερα από τις τελευταίες δηλώσεις σχετικά µε το µεγάλο θέµα του 
Στρατοπέδου της Καλαµάτας κι επειδή ο κόσµος δεν γνωρίζει τι ακριβώς 
έχει συµβεί, θα θέλαµε µια απάντηση, αφού προηγουµένως µας δώσετε 
µια εξήγηση γιατί όταν η παράταξή µας ζήτησε την έκτακτη σύγκληση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προκειµένου να έχετε µια απόφαση, να 
οπλιστείτε µε µεγαλύτερη δύναµη, µε µεγαλύτερο κύρος, δεν 
συγκαλέσατε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο; 

- Με την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών µηχανηµάτων στο 
πάρκινγκ παρατήρησα ότι υπήρχε µεγάλος αναβρασµός. Μήπως υπάρχει 
κάποιο πρόβληµα στα µηχανήµατα; Μήπως θα πρέπει σε κάθε µηχάνηµα 
να βάλετε και έναν υπάλληλο, τις πρώτες ηµέρες να εξηγεί στον κόσµο, 
τι ακριβώς έχει γίνει;  

- Οι ασφαλτοστρώσεις είναι πάρα πολύ καλές, είναι σε εποχή που πρέπει 
να γίνουν, αλλά δηµιουργούν προβλήµατα. Στη Ναυαρίνου δεν υπήρχε 
προηγούµενη ανακοίνωση προς τους επαγγελµατίες. 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

- Ο ∆ήµος Καλαµάτας µαζί µε άλλους 30 ∆ήµους της Ελλάδας έχει 
ενταχθεί στα γνωστά ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης), που 
σηµαίνει ότι οι δηµότες του τόπου µας, χρήζουν κάποιας εισοδηµατικής  
ελάφρυνσης ή βοήθειας, προκειµένου να τα βγάλουνε πέρα. Θα 
µπορούσε η ∆ηµοτική Αρχή να εξετάσει το ενδεχόµενο µείωσης των 
τελών ή να δώσει κάποια κίνητρα, όπως έδωσε η ∆.Ε.Η., της τάξεως του 
15% στους λογαριασµούς που πληρώνονται έγκαιρα;  
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- Έχει θεσπιστεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες νόµος που απαγορεύει τη 
χρήση της πλαστικής σακούλας. Οσονούπω ετοιµάζεται και ο νόµος που 
θα ισχύσει και στην Ελλάδα, αλλά εµείς ως ∆ήµος µπορούµε να είµαστε 
πρωτοπόροι δίνοντας κίνητρα για την κατάργηση της πλαστικής 
σακούλας στα µεγάλα σούπερ µάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις που 
διακινούν πλαστική σακούλα. Είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό.  

- Για το Στρατόπεδο, µπορούν να εξεταστούν και εναλλακτικές χρήσεις 
του, µε όφελος για τη πόλη, σε περίπτωση που αυτό υποβαθµιστεί ή δεν 
λειτουργήσει όπως πριν, που µπορούν να σχετίζονται είτε µε τη 
δηµιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου, είτε µε εξυπηρέτηση άλλων 
χώρων, που µπορεί η πόλη να έχει ανάγκη, προκειµένου να αξιοποιηθεί ο 
χώρος και να µη µείνει στα αζήτητα. 

 

∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 

- Η στροφή µετά το ¨Φιλοξένια¨, ιδίως κατά τους θερινούς µήνες, γίνεται 
εξαιρετικά επικίνδυνη, λόγω της έλλειψης φωτεινών σηµατοδοτών. Τώρα 
µε την ανάπλαση που θα γίνει σε όλη τη περιοχή, δεν είναι ώρα να λυθεί 
µαζί και αυτό το πρόβληµα;  

- Τι προτίθεστε να κάνετε µε τους Ροµά της Αγίας Τριάδας; Όπως µε 
πληροφόρησαν οι κάτοικοι της περιοχής, που είναι αρκετά εξαγριωµένοι, 
τη προηγούµενη Πέµπτη, µε την αποφυλάκιση ενός Ροµά, όλος ο 
παράνοµος καταυλισµός θορυβούσε ενοχλητικά για όλο το βράδυ, παρά 
τη πολλαπλή επέµβαση της Αστυνοµίας, όπως φαίνεται αυτό από το 
βιβλίο συµβάντων.   

 

ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ 

- Στο Φραγκοπήγαδο κόβεται η διάβαση των ανθρώπων για τα σπίτια 
τους, επειδή αδειοδοτήθηκε µια οικοδοµή για να οικοδοµηθεί. Γίνεται µια 
πρόχειρη επέµβαση και κάνουν ένα µπάι µπας στο σηµείο, µία 
παράκαµψη. Ουσιαστικά είναι χρήµατα χωρίς κανέναν προγραµµατισµό, 
τσάµπα, γιατί µετά πάλι πάει στο οικόπεδο και πρέπει ξανά να 
δηµιουργηθεί ο δρόµος ο προβλεπόµενος µε βάση τη πολεοδοµική 
µελέτη. Γιατί δεν το κάνουµε εξ αρχής;   

 

ΑΛΟΥΠΗΣ 

- Ζητώ να κατατεθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την εφαρµογή των τεχνικών προδιαγραφών, για την 
ποιότητα υλικού, πάχους και συµπύκνωση, για όλα τα έργα µε εργασίες 
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ασφαλτικών, που κατασκευάστηκαν, κατασκευάζονται, παρελήφθησαν 
µε προσωρινή ή οριστική παραλαβή από τον Οκτώβριο του 2014.  

- Καταθέτω την προσφυγή κάποιας εταιρείας κατά της διαδικασίας του 
διαγωνισµού για την επεξεργασία αστικών σύµµεικτων απορριµµάτων και 
ερωτάται η ∆ηµοτική Αρχή, αν προτίθεται να στηρίξει την συγκεκριµένη 
διεύθυνση µε προσωπικό και τεχνογνωσία, προκειµένου να αποφευχθεί 
στο µέλλον, παρόµοια διεθνής διαπόµπευση, µε τις συνεχόµενες 
ανακλήσεις. Η διαπόµπευση της διακήρυξης φαίνεται στην προσφυγή 
που καταθέτω στο σώµα.  

 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ 

- Αναπτύσσεται στη πόλη µια συζήτηση εάν αντιµετωπίζουµε εξίσου τον 
πολιτισµό µε τον αθλητισµό. ∆εν θέλω να αναπτύξω το θέµα, είναι πάρα 
πολύ σοβαρό. Συµφωνείτε στις δραστηριότητες που αναδεικνύουµε σαν 
πολιτιστικό καλοκαίρι να αναδείξουµε παράλληλα και δραστηριότητες για 
ένα αθλητικό καλοκαίρι; 

 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

- Οι εισπράξεις από τα τέλη στάθµευσης και τα πρόστιµα είναι γύρω στα 
300.000,00 € ετησίως. Πάρα πολλά έργα για το κυκλοφοριακό, όπως 
είναι οι ασφαλτοστρώσεις, γίνονται απ’ αυτά τα χρήµατα.  

- Πραγµατικά υπάρχει πρόβληµα µε το πάρκινγκ. Πρέπει να εξοικειωθεί 
τόσο ο κόσµος, όσο και οι υπάλληλοι του ∆ήµου, µε τη λειτουργία του 
πάρκινγκ. Κάποιος που δεν µπορεί να τα πάει καλά µε το σύστηµα, 
µπορεί να πάει στο κεντρικό ταµείο που υπάρχει άνθρωπος του ∆ήµου 
και µπορεί να πληρώσει και εκεί. ∆εν έχει παραληφθεί το σύστηµα 
στάθµευσης και δεν θα παραληφθεί αν έχει το οποιοδήποτε πρόβληµα. 

 

ΒΓΕΝΗΣ 

- Έχουµε δεχθεί 12 υποµνήµατα από το Κεντρικό Λιµεναρχείο Καλαµάτας, 
το οποίο εφαρµόζει τη νοµοθεσία που προβλέπει να ενταχθούµε σε 
σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων ιδιωτικής εταιρείας από τη Πάτρα, 
πολλαπλασιάζοντας το κόστος λειτουργίας του Λιµανιού και κάνοντας µη 
ελκυστικό στη προσέλκυση των κρουαζιερόπλοιων και γενικά των 
πλοίων. Εµείς έχουµε καταθέσει ολόκληρο σχέδιο διαχείρισης 
απορριµµάτων στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας και µάλιστα πριν δυο 
µέρες, προφορικά είχαµε ενηµέρωση ότι είναι καθ’ όλα εντάξει και θα 
δεχθούµε την έγκρισή του από την αρµόδια Υπηρεσία. Κατόπιν τούτου, 
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η Νοµική Υπηρεσία του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου ετοιµάζει αίτηση 
θεραπείας επί των υποµνηµάτων για να τελειώσει το ζήτηµα εκεί. 

- Όσον αφορά το χιλιόµετρο, είναι λιµενική εγκατάσταση και έχουν 
προβλεφθεί τα πάντα, όπως προβλέπεται, έτσι ώστε, σε περίπτωση 
άσχηµων καιρικών φαινοµένων, να εγκλωβίζονται οι δίοδοι και να µην 
υπάρχει ζήτηµα.  

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

- Στη Μεσσηνία λειτουργεί Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών, το 
οποίο είναι της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης. Η Ελληνική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης δεν επιδοτεί τα ανακυκλώσιµα υλικά τα οποία πηγαίνουν 
στο χώρο της, αλλά, αντί αυτού, µας δίνει κάδους ανακύκλωσης, 
επισκευάζει απορριµµατοφόρα ανακύκλωσης.  

- Για την πλαστική σακούλα το έχουµε προβλέψει στο τοπικό σχέδιο 
διαχείρισης. Είναι ένα από τα θέµατα που θα καταθέσουµε για πρόταση 
στο ΕΣΠΑ για τη προµήθεια βιοδιασπώµενων σακουλών.   

- Για τη διακήρυξη του διαγωνισµού, η προσπάθειά µας ήταν να βρούµε 
µια αξιόπιστη εταιρεία και πήγαµε στην αξιολόγηση. Η Επιτροπή 
αποφάσισε ότι δεν µπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της και να 
υλοποιήσει την αξιολόγηση, διότι θα είχαµε πολλές προσφυγές, πολλές 
ενστάσεις και ενδεχοµένως να περνούσε πάρα πολύς καιρός και να µην 
καταλήγαµε κάπου στο διαγωνισµό. Για αυτό και σήµερα στην 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίσαµε την ακύρωση του διαγωνισµού, 
προκειµένου να την εξετάσουµε και ώριµα πλέον να καταθέσουµε µια 
νέα µελέτη ενδεχοµένως. Για εµάς όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα και 
προσπαθούµε και µέσα από τα λάθη µας, µαθαίνουµε κιόλας, φέρνουµε 
καλύτερες µελέτες. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- ∆εν έχουµε σοβαρό πρόβληµα στάθµευσης εκτός από δύο µήνες το 
χρόνο και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν µπορούν να 
ευδοκιµήσουν στη πόλη της Καλαµάτας, ιδιωτικά πάρκινγκ. Αυτό δεν 
σηµαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουµε ότι µπορούµε σε επίπεδο 
κυκλοφορίας. Τα νέα κυκλοφοριακά δεδοµένα που θα προκύψουν από τη 
λειτουργία, σε λίγες εβδοµάδες, του περιµετρικού, θα µας οδηγήσουν 
στη µελέτη εκείνη, η οποία θα βελτιώσει την κατάσταση. 

- Από τα τέλη, µόνο το 2016, θα διατεθούν περί το 1.000.000,00 € για 
ασφαλτοστρώσεις στη πόλη της Καλαµάτας.  
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- Για τη διαχείριση των απορριµµάτων θα απασχοληθούµε µέχρι τα τέλη 
του µήνα και θα κουβεντιάσουµε εδώ για την πρόταση η οποία έχει έρθει 
για το νέο ΠΕΣ∆Α.  

- Ο ∆ήµος Καλαµάτας εδώ και 15 χρόνια έχει συµβληθεί µε την Ελληνική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης, η οποία έχει χρηµατοδοτήσει την κατασκευή του 
Κ∆ΑΥ στο Ασπρόχωµα και έχει υποχρέωση να δίνει µηχανολογικό 
εξοπλισµό. Εγώ, παρ’ ότι δεν υπέγραψα τη σύµβαση µε την Ελληνική 
Εταιρεία Ανακύκλωσης, την υπέγραψε η προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή, 
κρίνω ότι ήταν επωφελής για το ∆ήµο η συγκεκριµένη υπογραφή και 
βοήθησε η Καλαµάτα να είναι σε καλό επίπεδο, στο καλύτερο µπορώ να 
πω, στα ζητήµατα ανακύκλωσης.  

- Στο Λιµάνι υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα σε πάρα πολλούς τοµείς. Ο 
κοινός βηµατισµός του Λιµενικού Ταµείου µε το ∆ήµο είναι µια δύσκολη 
υπόθεση, διότι εκεί είχαν άλλες συµπεριφορές και δεν αλλάζουν τα 
πράγµατα από τη µια στιγµή στην άλλη. Το βέβαιο είναι ότι θα φτάσουν 
σε ένα σηµείο ικανοποιητικό.  

- Η παράδοση του χιλιοµέτρου ήταν µία θετική ενέργεια, αποτέλεσµα της 
συνεργασίας µε το Λιµεναρχείο και µε το Τελωνείο. Το χώρο τον 
χαίρονται ιδιαίτερα τα παιδιά, εκατοντάδες κάθε βράδυ και οι τουρίστες 
και οι φιλοξενούµενοι το καλοκαίρι.  Είναι βέβαιο όµως ότι πρέπει να 
γίνουν πολλά ακόµα, όπως η διασύνδεση του χιλιοµέτρου και του 
Λιµανιού µε τη Μαρίνα και η αναβάθµιση του πεζόδροµου Ποσειδώνος, 
θέµα για το οποίο θα συζητήσουµε στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µαζί µε την Αύρας και την Ηρώων.  

- Το Στρατόπεδο σας λέγω ότι κινδύνευσε και δεν διασώζεται ούτε µε 
αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Προφανώς η ευθύνη σύγκλησης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι της ∆ηµοτικής Αρχής, αλλά έχετε και εσείς 
δικαίωµα σύµφωνα µε το  νόµο να συγκαλείτε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Εποµένως µη µας εγκαλείτε γιατί δεν το συγκαλέσαµε εµείς. Εµείς δεν το 
συγκαλέσαµε, γιατί ειλικρινά δεν ήθελα να ρίξω λάδι σε µια φωτιά, η 
οποία απειλούσε να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Το κλείσιµο ενός 
Στρατοπέδου δεν συνδέεται µε επιταγές της Τρόικα και των θεσµών, οι 
οποίοι θέλουν γενικότερα να µειωθεί ο δηµόσιος τοµέας και όχι να 
κλείσει κάποιο συγκεκριµένο Στρατόπεδο ή κάποια συγκεκριµένη µονάδα. 
Εγώ αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι ο δηµόσιος τοµέας θα συρρικνωθεί, θα 
µειωθεί και το ξέρω πολύ απλά γιατί η χώρα δεν έχει να πληρώσει. 
Εποµένως, πρέπει να ετοιµαστούµε για διάφορα ζητήµατα, τα οποία 
πρέπει να κουβεντιάσουµε µε λογική, µε συνεννόηση. Η συνεννόηση 
νοµίζω σε µία πόλη είναι το ζητούµενο. Οι φωνές είναι εύκολες και πάρα 
πολύ εύκολα µπορούµε να παρασύρουµε κάποιους ανθρώπους, κυρίως 
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για προσωπικό όφελος. Το δύσκολο είναι να στεκόµαστε όρθιοι και να 
αναζητούµε συµµαχίες και να προστατεύουµε δοµές, γιατί το 
Στρατόπεδό µας έχει και ιστορία, έχει και πατριωτισµό, έχει και 
προγόνους, έχει ένα σωρό πράγµατα. Αυτά δεν µπορούµε να τα 
χρησιµοποιούµε ως προµετωπίδα, ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε 
ανιδιοτέλεια και κάποιοι να χρησιµοποιούν το Στρατόπεδο για την 
αύξηση της πολιτικής τους δύναµης.  

- Στο πάρκινγκ είχαµε πρόβληµα λειτουργίας το πρωί, αλλά έχουµε και 
πρόβληµα βανδαλισµού σε διάφορα µηχανήµατα. Θα δούµε, θα το 
αντιµετωπίσουµε µε ηλεκτρονικά µέσα. Προφανώς, οι µεγαλύτεροι δεν 
µπορούν να προσαρµοστούν εύκολα, πόσο µάλλον να πάµε στη χρήση 
του κινητού. Γι’ αυτό είπαµε, να είναι συνέχεια εκεί ∆ηµοτικοί 
Αστυνοµικοί να στηρίζουν, γιατί δεν µπορεί να µείνουµε µε το ξυστό, 
πρέπει να πάµε στο επόµενο βήµα στο ηλεκτρονικό.  

- Με την ασφαλτόστρωση της Ναυαρίνου, η εταιρεία ήρθε ξαφνικά, τη 
νύχτα.  Αυτοί που διαµαρτύρονται έχουν δίκιο. Είναι σωστό αυτό το 
οποίο λέτε και η ∆ηµοτική Αστυνοµία καταβάλλει κάθε προσπάθεια µε 
προγραµµατισµό. Επειδή θα έρχονται και άλλες ασφαλτοστρώσεις, 
πρέπει να υπάρξει µία υποµονή, γιατί το αποτέλεσµα εξυπηρετεί όλους.  

- Την άξιζε η πόλη την κοινωνική αλληλεγγύη. Μη νοµίζετε όµως ότι το 
Εισόδηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι κάτι φοβερό, είναι µια 
διασφάλιση, σε ένα µίνιµουµ φτώχειας.  

- Για την πλαστική σακούλα, χαίροµαι για το γεγονός ότι έρχεται 
νοµοθετική ρύθµιση.  

- Για τη στροφή στη ¨Φωτεινή¨, παίρνουµε χώρο που απαλλοτρίωσε το 
ελληνικό δηµόσιο και εκεί θα κάνουµε έναν κυκλοτερή κόµβο, µαζί µε 
πεζοδρόµια και φωτισµό από την Αγία Σιών, µέχρι τον κόµβο 
Γιαννιτσανίκων.  

- Για το Φραγκοπήγαδο, πρέπει να σκεφτούµε ότι έχουµε σχέδια πόλης 
του 1905 και του 1986, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί. Με τα χρήµατα 
τα οποία έχουµε µπορούµε να διασφαλίσουµε δρόµους και κάποια άλλα 
σηµεία, αλλά δεν µπορούµε να τα διασφαλίσουµε όλα. ∆εν είναι µόνο 
αυτός ο ιδιοκτήτης, είναι καµιά  τριακοσαριά σε όλη τη πόλη. Εποµένως 
πρέπει να βάλεις κριτήρια, να βάλεις µια τάξη, γιατί είναι πάρα πολλοί οι 
αδιάνοικτοι δρόµοι. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δώσαµε µία λύση για 
να εξυπηρετείται ο κόσµος.  

- Για τα ασφαλτικά, όπως ξέρετε, είναι δουλειά των µηχανικών. Υπάρχει 
µελέτη, υπάρχει επίβλεψη, υπάρχουν άνθρωποι που υπογράφουν, 
υπάρχει προσωρινή παραλαβή, υπάρχει οριστική παραλαβή. 
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Συνεννοηθείτε µε τους Αντιδηµάρχους, να πάτε να τα πάρετε ότι θέλετε 
και να τα ψάξετε όλα. 

- Για τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, οι προσπάθειες που γίνονται είναι 
επικές. Το καλοκαίρι υπάρχει µία κάλµα µε τις αθλητικές εκδηλώσεις γιατί 
κάνει ζέστη. Μόνο νυχτερινές εκδηλώσεις µπορούν να γίνουν. Όταν 
έχουµε σε ανοιχτούς χώρους 35 βαθµούς θερµοκρασία, αυτό που µπορεί 
να γίνει και πρέπει να γίνει, είναι εκδηλώσεις που έχουν σχέση µε τον 
ναυταθλητισµό και γίνονται στην Καλαµάτα πάρα πολλές κάθε χρόνο.  

- Το θέµα της διαχείρισης των Αθιγγάνων πανελληνίως έχει πάει πίσω 
εξαιτίας του προσφυγικού ζητήµατος. Ο ∆ήµος σύµφωνα µε τις θεσµικά 
δυνατότητες έκανε διοικητική αποβολή, αλλά κανένας κάτοικος ή 
ιδιοκτήτης από την περιοχή, γιατί υπάρχουν και ιδιοκτήτες που δεν 
µένουν στη περιοχή, δεν έκανε την ίδια διαδικασία, όπως επίσης και το 
κράτος που έχει το κεντρικό οικόπεδο στην Αγία Τριάδα, όπου είναι ο 
πυρήνας του καταυλισµού. ∆εν µπορεί ένας ∆ήµος µόνος του, όταν το 
κράτος δεν αποφασίζει, για το θέµα αυτό. Νοµίζω ότι το κράτος θα 
ασχοληθεί θέλει δεν θέλει, µετά την ιστορία µε τους πρόσφυγες. 

 
Στη συνέχεια το Σώµα αποδέχεται να συζητηθούν και τα παρακάτω εκτός 
ηµερήσιας διάταξης θέµατα. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

257  Τροποποίηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ 
οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  εγκρίνεται η τροποποίηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και 
η διεύρυνση αυτού µε όλα τα Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τοµέα Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

258  Τροποποίηση – συµπλήρωση της υπ΄ αριθµ. 219/2016 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  σχετικά µε την 
πρόσληψη ειδικού προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας 
της κατασκήνωσης Αγίας Μαρίνας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση – συµπλήρωση της απόφασης και 
καθορίζονται οι κατασκηνωτικές περίοδοι σε 4, ο αριθµός του προσωπικού 
σε 36, οι ειδικότητες καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 3/2016 πράξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
κατασκήνωσης.   
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

259 1.  Τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στο Ο.Τ. 
1404 ως προς την αλλαγή θέσης διόδου.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου και 
συγκεκριµένα η µετατόπιση της διόδου, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 38/2016 απόφασή της, σύµφωνα µε την 
πρόταση του Τµήµατος Τοπογραφικών - Πολεοδοµικών Εφαρµογών & 
Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας. 

260 2.  ∆ιόρθωση  της υπ΄ αριθµ. 53/2014 απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, που αφορά σε 
τροποποίηση Ρυµοτοµικού Σχεδίου Καλαµάτας στην περιοχή 
¨Πλακωτά¨, ως προς τον αριθµό του οικοδοµικού 
τετραγώνου.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διόρθωση, ως προς τον αριθµό του οικοδοµικού 
τετραγώνου, από το λάθος «1130» στο σωστό «1131», όπως εισηγήθηκε 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 39/2016 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Τοπογραφικών - Πολεοδοµικών 
Εφαρµογών & Χωροταξίας της ∆ιεύθυνσης  Πολεοδοµίας. 

Β.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

261 3.  Μονοδρόµηση ανώνυµης οδού στην περιοχή ¨Ακοβίτικα¨.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η µονοδρόµηση της οδού, µε κίνηση των 
οχηµάτων από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου  προς βόρεια, όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 40/2016 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

262 4.  Παραχώρηση γενικών θέσεων στάθµευσης ΑµεΑ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση δύο (2)  γενικών  θέσεων 
στάθµευσης  ΑµεΑ στην δυτική πλευρά της πλατείας του Ι. Ν. 
Αναστάσεως, επί της οδού Βυζαντίου, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 41/2016 απόφασή της, σύµφωνα µε την 
πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

263 5.  Παραχώρηση αποκλειστικών θέσεων στάθµευσης ΑµεΑ. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η παραχώρηση τριών (3) αποκλειστικών θέσεων  
στάθµευσης  ΑµεΑ,  επί των οδών  Φιλελλήνων,  Παυσ. Λυκουρέζου και 
Κορώνης, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 
42/2016 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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264 6.  Επί αιτήµατος Συνδέσµου Ιδιοκτητών Ταξί Καλαµάτας για 
παραχώρηση θέσεων στάθµευσης.  

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 η παραχώρηση δύο (2) νέων θέσεων επί της 
οδού Γεωργούλη και µιας (1) νέας θέσης επί της οδού Ακρίτα,  όπως 
εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθ. 43/2016 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, 
Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, µε τη 
διαφοροποίηση ως προς τις θέσεις της οδού Γεωργούλη από 4 σε 2. 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

265 7.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου 
«Συµπληρωµατικές εργασίες για τη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος χώρου νέου ∆ηµαρχείου».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨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¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε., σύµφωνα 
µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

266 8.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράτασης εκτέλεσης εργασιών 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¨, 
¨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 1ος Α.Π.Ε., το  1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η 
παράταση προθεσµίας κατά 3 µήνες, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

267 9.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση 
δρόµων Καλαµάτας (τµήµατα οδών Β. Γεωργίου, Ακρίτα, 
Αρτέµιδος)». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ 
{εκτός του κ. ΑΛΟΥΠΗ}, ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΚΑΤΑ ο κ. ΑΛΟΥΠΗΣ και ΛΕΥΚΟ  οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨)  
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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. 

268 10.  Έγκριση των 1ου (τακτοποιητικού) και 2ου ανακεφαλαιωτικού 
πίνακα εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση κοινοχρήστου 
χώρου (Μαγκλαρέικο)».  

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 ο 1ος και ο 2ος Α.Π.Ε., σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

269 11.  Έγκριση 5ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 4ου 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή και διαρρύθµιση 
εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην Γενικού Νοµαρχιακού 
Νοσοκοµείου Καλαµάτας για τη στέγαση υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας».    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨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¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  εγκρίνονται ο 5ος Α.Π.Ε. και το  4ο 
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, 
Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

270 12.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης 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¨)  εγκρίνεται η παράταση προθεσµίας µέχρι 30/6/2016, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

271 13.  Προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου 
«Αποκατάσταση ζηµιών από πληµµύρες ∆Ε 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 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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∆. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ– ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

272 14.  Παράταση διάρκειας της σύµβασης παροχής υπηρεσιών 
«Εργασίες διαµόρφωσης περιβάλλοντα χώρου Νέου 
∆ηµαρχείου». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨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¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  εγκρίνεται η παράταση της 
σύµβασης µέχρι 16/8/2016, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Γεωτεχνικών Έργων της ∆ιεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών. 

Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

273 15.  Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης µε τίτλο 
«Λειτουργία Κέντρου Συµβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυµάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο ∆ήµο 
Καλαµάτας» και έγκριση υλοποίησης µε ίδια µέσα.  

ΟΜΟΦΩΝΑ γίνεται αποδεκτή η απόφαση ένταξης της πράξης και 
εγκρίνεται η υλοποίηση αυτής µε ίδια µέσα, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων. 

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

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

275 17.  Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2016.  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 διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και η 
διάθεση συνολικού ποσού 37.100,00 € για την κάλυψη των εξόδων 
(17.760,00 € ανάθεση δράσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ¨ΦΑΡΙΣ¨ και 
19.250,00 για δράσεις που αναλαµβάνει ο ∆ήµος), σύµφωνα µε την 
εισήγηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου και Προέδρου του ∆.Σ. της Κ.Ε. 
¨ΦΑΡΙΣ¨ κ. Ηλιόπουλου Αθανασίου. 
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276 18.  Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ∆ήµου 
Καλαµάτας, ∆ήµου Πύλου Νέστορος και της  Κ.Ε ΦΑΡΙΣ , 
για την οικονοµική στήριξη του γραφείου Υποψηφιότητας 
“KALAMATA:21”– Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 
2021.  

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 ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η σύναψη της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε την 
εισήγηση της Κ.Ε. ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

277 19.  Έγκριση οικονοµικών στοιχείων 1ου τριµήνου, οικον. έτους 
2016, ∆ήµου Καλαµάτας.   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνονται τα 
οικονοµικά στοιχεία του 1ου τριµήνου, όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική 
Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 179/2016 απόφασή της, σύµφωνα µε την 
πρόταση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

278 20.  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. 217/2016 απόφασή 
της, σύµφωνα µε τις προτάσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

279 21.  Καθορισµός µισθωτικού ανταλλάγµατος του δικαιώµατος 
απλής χρήσης αιγιαλού.    

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ 
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ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) καθορίζεται το 
µισθωτικό αντάλλαγµα του δικαιώµατος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, 
εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Καλαµάτας, για την τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισµάτων και ξαπλωστρών, για το έτος 2017 και εφεξής, εφόσον 
παραχωρηθεί εκ νέου,  σε 4,00 € / τ.µ., όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική 
Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 214/2016 απόφασή της, σύµφωνα µε την 
πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου. 

280 22.  Καθορισµός τελών καθαριότητας αιγιαλού.  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, καθώς και η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών 
παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) εγκρίνεται η επιβολή 
ετήσιου τέλους καθαριότητας αιγιαλού, στα καταστήµατα υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου Καλαµάτας, ποσού 5,00 € / τ.µ. χρησιµοποιούµενης επιφάνειας, 
όπως εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 215/2016 
απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη 
∆ηµητρίου. 

- 23.  ∆ιάθεση µέρους του δανείου, από τις εκπτώσεις των έργων, 
για την εκτέλεση νέων έργων.   

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

281 24.  Έγκριση διενέργειας προµήθειας για τη σίτιση των µαθητών 
του Μουσικού Σχολείου στο ∆ήµο Καλαµάτας, σχολικού 
έτους 2016 – 2017. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διενέργεια της προµήθειας, προϋπολογισµού 
127.305,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση του του Τµήµατος 
Εκπαιδευτικών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Παιδείας. 

282 25.  Έγκριση διενέργειας προµήθειας τροφίµων για τις ανάγκες 
των παιδικών σταθµών του ∆ήµου Καλαµάτας, έτους 2016-
2017. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διενέργεια της προµήθειας, προϋπολογισµού 
101.616,23 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

283 26.  Έγκριση διενέργειας προµήθειας δεκατιανού (σάντουιτς 
κ.α.) για τις ανάγκες των δηµοτικών σχολείων  του ∆ήµου 
Καλαµάτας, έτους 2016-2017.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διενέργεια της προµήθειας, προϋπολογισµού 
108.066,00 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών.  
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284 27.  Έγκριση διενέργειας προµήθειας υγρών καυσίµων & 
λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του ∆ήµου Καλαµάτας & 
των Νοµικών Προσώπων του, για το έτος 2017.  

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¨) εγκρίνεται η διενέργεια της 
προµήθειας, προϋπολογισµού 576.926,80 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών & Αποθήκης της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών.  

285 28.  Έγκριση διενέργειας προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού 
(έτους 2016). 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διενέργεια της προµήθειας, προϋπολογισµού 
148.790,17 € µε ΦΠΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών.  

286 29.  Επιστροφή ποσού στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων 
για ισόποση απόσβεση δανείου.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιστροφή ποσού 59.422,71 €, σύµφωνα µε την 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

287 30.  Ενεργοποίηση  διαγραφέντος παραστατικού για επιστροφή 
αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σε δηµότη.   

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η ενεργοποίηση (επανεγγραφή) παραστατικού για 
επιστροφή ποσού 113,38 € σε δηµότη, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

288 31.  Επί αιτήµατος της εταιρείας «ΠΑΝΕΛΕΝΗ ΞΤΑΕ» για 
χαρακτηρισµό του ξενοδοχειακού συγκροτήµατος 
«ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» ως εποχιακής λειτουργίας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨)  χαρακτηρίζεται το ξενοδοχειακό 
συγκρότηµα ως εποχιακής λειτουργίας, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Μπούχαλη ∆ηµητρίου 

289 32.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις του 
Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

290 33.  ∆ιοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασµό της Αγίας Σκέπης. 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¨) εγκρίνεται η διοργάνωση της 
εκδήλωσης και η διάθεση πίστωσης ποσού 50,00 €, µε ΦΠΑ, για την 
κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης, σύµφωνα µε την εισήγηση του 
Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας.  
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291 34.  Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση της 
Επετείου της Μάχης της Βέργας.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου στη διοργάνωση της 
εκδήλωσης και η διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 €, για την κάλυψη 
µέρους των εξόδων αυτής, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 

292 35.  Κάλυψη δαπανών στο πλαίσιο εθιµοτυπικών επισκέψεων και 
λοιπών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται στο ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ποσού 4.800,04 € για την 
κάλυψη δαπανών των εθιµοτυπικών επισκέψεων και λοιπών εκδηλώσεων, 
σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων 
και Εθιµοτυπίας. 

293 36.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων.  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α. εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων - φορέων: 

1. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ - ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΑΓΟΝΙΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε το ποσό των 600,00 €, για τη διοργάνωση της 
γιορτής της πατάτας. 

2. «ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ¨ΑΡΜΟΝΙΑ¨», µε το ποσό 
των 400,00 € για τη διοργάνωση χορωδιακής εκδήλωσης. 

3. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» µε το ποσό των 300,00 € για τη 
διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

4. «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΟΥΡΙΑΣ», µε το 
ποσό των 400,00 € για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

5. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ ¨Η ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ¨» µε το 
ποσό των 700,00 € για τη διοργάνωση γιορτής ρυζιού. 

6. «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ  
¨ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΑΓΡΕΣ¨», µε το ποσό των 300,00 €, για τη 
διοργάνωση µουσικής βραδιάς. 

7.  «ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ», µε 
το ποσό των 800,00 €, για τη διοργάνωση γιορτής αγκινάρας. 

8. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», µε το ποσό των 
300,00 € για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 

9.  «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΑΙΟΛΟΣ¨», µε το ποσό των 
1.000,00 €,  για τη διοργάνωση του πανελληνίου πρωταθλήµατος 
optimist. 

10. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ¨ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α¨», µε το ποσό των 
400,00 € για τη διοργάνωση µουσικοχορευτικής παράστασης. 
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Β. εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη διοργάνωση του 
οδοντιατρικού συνεδρίου και η διάθεση πίστωσης 800,00 €,  για την 
κάλυψη µέρους των εξόδων. 

Η. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

294 37.  Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.  ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η συγκρότηση των επιτροπών 1) Προσωρινής   
Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον του 
γηπέδου της Τ.Ε. Θουρίας», 2) Προσωρινής Παραλαβής του έργου  
«Ανάπλαση πεζοδρόµων Αγίου Νικολάου - κεντρικής οδού και πλατείας 
Αγίου Βασιλείου στην Τ.Κ. Λαδά», 3) Προσωρινής  Παραλαβής του έργου 
«Γήπεδο Θουρίας», 4)  Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου 
«∆ιάνοιξη δηµοτικής οδού εντός οικισµού Λαδά», 5) Οριστικής  Παραλαβής 
του έργου «Ανέγερση κτιρίου για το 3ο νηπιαγωγείο Καλαµάτας», 6)   
Οριστικής Παραλαβής του έργου  «Ανέγερση 10ου και 26ου ∆ηµοτικού 
Σχολείου», 7) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση ∆ηµοτικού Πάρκου Σιδηροδρόµων» και 8) Προσωρινής και 
Οριστικής  Παραλαβής του έργου «Επισκευές σε σχολικά κτίρια που 
αφορούν υγιεινή και ασφάλεια», αποτελούµενες από ένα δηµοτικό 
σύµβουλο και τεχνικούς  υπαλλήλους του ∆ήµου, οι οποίοι αναδείχθηκαν 
ύστερα από κληρώσεις που διενήργησαν η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών, ως 
αρµόδια υπηρεσία που υποστηρίζει γραµµατειακά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών αντίστοιχα. 

295 38.  Μετακινήσεις ∆ηµάρχου, Αντιδηµάρχων και ∆ηµοτικών 
Συµβούλων.  

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 οι µετακινήσεις του κ. 
∆ηµάρχου α) στις 20/5/2016 στην Σπάρτη (∆ΗΜΑΡΧΟ ΣΠΑΡΤΗΣ), β) στις 
25/5/2016 στην Αθήνα (ΤΑΙΠΕ∆), γ) στις 27/5/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. 
ΕΣΩΤ), δ) στις 30/5/2016 στην Τρίπολη (∆Σ ΠΕ∆), ε) στις 1/6/2016 στην 
Αθήνα (ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΟΙΝ. ΑΣΦ. & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛ.),  στ) στις 3/6/2016 στην 
Σκάλα Λακωνίας (∆ΗΜ. ΕΥΡΩΤΑ), ζ) στις 6/6/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. 
ΠΟΛ.), η)  στις 7/6/2016 στην Αθήνα (ΥΠ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ) και θ) στις 
12/6/2016 στην Χώρα (ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΥ). 

Θ. ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
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296 39.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 4/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ∆ηµοτικού  Πνευµατικού Κέντρου 
Καλαµάτας ¨Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή¨, η οποία αφορά 
στον απολογισµό εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2015, 
του νοµικού προσώπου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨ & 
¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ 
ΠΟΛΙΤΕΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται ο απολογισµός, όπως ψηφίστηκε 
µε την υπ’ αριθµ. 4/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ο 
οποίος ανακεφαλαιωτικά παρουσιάζει: 

ΕΣΟ∆Α 158.716,57 € 

ΕΞΟ∆Α 134.012,42 € 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 24.704,15 € 
 

297 40.  Έγκριση της υπ΄ αριθµ. 20/2016 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Αθλητικού Οργανισµού του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2016, του νοµικού 
προσώπου.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
∆ΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ & ¨ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ¨) 
εγκρίνεται η υπ’ αριθµ. 20/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
νοµικού προσώπου. 

Καλαµάτα  21 Ιουνίου 2016  

 

 Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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