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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 13ης/2014 

Πέµπτη 21 Αυγούστου 2014,  08:00 µ.µ. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Πολίτης ∆ηµήτριος 5. Γκραίκης Παύλος 11. Καρβέλης Γεώργιος 17. Μπάκας Ιωάννης 22. Μπρεδήµας Θεόδωρος 28. Οικονοµάκου Μαρία 

2. Αδαµόπουλος Ιωάννης   18. Μπασακίδης Νικόλαος 23. Μωραγιάννης Κων/νος 29. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

3. Αθανασόπουλος Κων/νος 6. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 12. Κουδούνης Αργύριος  24. Μωρακέας Σπυρίδων 30. Ριζάς Χρήστος 

 7. ∆ιασάκος Νικόλαος 13. Μανδηλάρης Ιωάννης  25. Νιάρχος Αναστάσιος  

 8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 14. Μαρινάκης Σαράντος 19. Μπουζιάνης Παύλος 26. Νινιός ∆ηµήτριος  

4. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 15. Μιχαλόπουλος Κων/νος 20. Μπούρας Ιωάννης 27. Νταγιόπουλος Γεώργιος 31. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 10. Καραγιάννης Ανδρέας 16. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 21. Μπούχαλης ∆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  

  Τιµητική εκδήλωση για ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
µε πολύχρονη παρουσία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Με την έναρξη της συνεδρίασης πραγµατοποιείται εκδήλωση στη διάρκεια της 
οποίας τιµώνται οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ, 
∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ και ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ για την επί πολλά έτη προσφορά τους στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

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

 

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ 

- Πόσο στοιχίζει το καθηµερινό συσσίτιο και σε τι ποσότητα δίνεται, γιατί 
σήµερα διαπίστωσα ότι κάποιος είχε πάρει ένα τέταρτο µερίδας. Επίσης, 
επειδή το συσσίτιο δεν χορηγείται τα Σαββατοκύριακα,  παρακαλώ να 
συµπεριληφθούν και οι ηµέρες αυτές και ακόµη να αυξηθούν η ποσότητα 
και οι µερίδες. 

- Αυτές τις ηµέρες, µεταξύ Πλατύ και Αριοχωρίου υπάρχει πρόβληµα από την 
εναπόθεση των απορριµµάτων. Γιατί επελέγη αυτή η περιοχή για να ρίξουν 
τα σκουπίδια; 
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ΜΩΡΑΚΕΑΣ 

Τι ενηµέρωση έχετε για το θέµα των µελετών της ΕΡΓΟΣΕ για το 
σιδηροδροµικό δίκτυο και για τη γραµµή Πάτρα-Πύργος-Κυπαρισσία-
Καλαµάτα; Είµαστε ∆ήµος που καταλήγει αυτή η µελέτη και η πιθανότητα 
υλοποίησής της και άρα πρέπει να δραστηριοποιηθούµε, να αναπτύξουµε µία 
κινητοποίηση προκειµένου να προχωρήσουν αυτές οι διαδικασίες. 

 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

- Πριν µερικές µέρες στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα στίβου, ο Λούης 
Τσάτουµας, αθλητής του Μεσσηνιακού Γυµναστικού Συλλόγου, κατέκτησε 
τη δεύτερη θέση στο άλµα εις µήκος. Νοµίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο για την 
πόλη, στην προσπάθεια που κάνουµε τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη 
του αθλητικού τουρισµού, µε τις γνωριµίες που έχει σε παγκόσµιο επίπεδο 
στο στίβο. 

- Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία είτε 
στην αντιπολίτευση είτε στη συµπολίτευση. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια 
έκανα αντιπολίτευση παραγωγική και όχι αντιπολίτευση για την 
αντιπολίτευση.  ∆εν θα σταµατήσω να προσφέρω τις υπηρεσίες µου στην 
πόλη από τους τοµείς που δραστηριοποιούµαι, κύρια του αθλητισµού, αλλά 
και όπου αλλού χρειαστεί θα προσπαθήσω να κάνω ακόµα καλύτερη την 
Καλαµάτα µας και να βοηθήσω να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των 
πολιτών της. Σας ευχαριστώ. 

 

ΜΠΟΥΡΑΣ 

Το Υπουργείο Οικονοµικών είπε ότι θα κάνει αλλαγές στις αντικειµενικές αξίες. 
Έχουν γίνει ή πρόκειται να γίνουν κάποιες ενέργειες από το ∆ήµο Καλαµάτας 
ώστε να αρθούν κάποιες αδικίες που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές όπως είναι 
οι ορεινές κοινότητες του πρώην ∆ήµου Αρφαρών;  

 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 

Το θέµα πήρε  µία διάσταση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 
Ότι έγινε ήταν στα πλαίσια του καθηµερινού καθαρισµού που διενεργούµε σε 
διάφορες περιοχές του ∆ήµου µας. Εναποθέσαµε προσωρινά εκεί ενάµισι 
φορτηγό αδρανή απορρίµµατα, δηλαδή, χορτάρια, χώµατα, λάστιχα, ογκώδη 
αντικείµενα και όχι οικιακά απορρίµµατα και σήµερα πήγαµε και τα πήραµε. 
Ήταν µία συγκεκριµένη διαδικασία την οποία έχουµε κάνει και σε άλλα σηµεία 
του ∆ήµου, όπου, αν δεν προλαβαίνουµε χρονικά τα τοποθετούµε σε ένα 
σηµείο και τις επόµενες πάµε και τα παίρνουµε. 
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ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 

Για τις  αντικειµενικές αξίες έχουµε στείλει επιστολές προς το Υπουργείο 
Οικονοµικών και πιστεύουµε ότι έχουν λάβει το µήνυµα και ήδη έχει 
ανακοινωθεί ότι από τον Ιανουάριο ξεκινάνε οι επιτροπές οι οποίες θα ορίσουν 
τις νέες αντικειµενικές αξίες πλέον και θα είναι και για την περιοχή µας. 
Πραγµατικά είναι µία µεγάλη αδικία για τις ορεινές κοινότητες όλου του ∆ήµου 
µας αλλά και όλης της Μεσσηνίας. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

- Το κράτος έχει υποχρέωση να αναλάβει τις ευθύνες του και πρέπει  να 
παρέχει τα αναγκαία προς το ζην και να µην χρησιµοποιούνται οι ∆ήµοι ως 
άλλοθι. Αυτό θα αποτελέσει έκφραση συγκεκριµένης πολιτικής από όλους 
τους ∆ήµους γιατί πήγαµε προσωρινά να καλύψουµε µία κατάσταση που 
φαινόταν να µετεξελίσσεται σε εκρηκτική και περίπου το κράτος ένιωσε ότι 
πολύ εύκολα θα µετακυλήσει ευθύνες σε αυτούς που δεν τις έχουν. Για το 
συγκεκριµένο θέµα ο ∆ήµος σε συνεργασία µε την Ιερά Μητρόπολη 
Μεσσηνίας, µε την Αεροπορία και µε άλλες οργανώσεις, όπως είναι η 
Χριστιανική Στέγη, αλλά και µε ενορίες, κάνει ότι είναι δυνατόν για να 
ανακουφίσει ανθρώπους που δεν έχουν τα προς το ζην. Σας βεβαιώνω ότι 
κανείς δεν έφυγε από την πόρτα του χώρου που δίνεται φαγητό χωρίς να 
πάρει φαγητό αρίστης ποιότητας και πιστοποιηµένο.  

- Η Παµµεσσηνιακή µε διαβεβαίωσε, δια του Προέδρου, ότι δεν έχουν καµία 
ανάγκη από οικονοµική υποστήριξη, αντίθετα έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν οικονοµική υποστήριξη στο λαό της Καλαµάτας και γι’ αυτό 
τους ευχαριστώ θερµά και δηµόσια. Εµείς τους εφοδιάσαµε µε εποπτικό 
υλικό και µε βιβλία για την πόλη. Είµαστε σε συνεχή επαφή και του χρόνου, 
κατά τη διάρκεια που θα βρίσκονται στην Καλαµάτα, θα τους δώσουµε έναν 
οργανωµένο χώρο που θα είναι σηµείο αναφοράς γι’ αυτούς. Ότι µας 
ζήτησαν το είχαν. Όχι χρήµατα.  

- Με τα σκουπίδια στο Πλατύ και στο Αριοχώρι δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα. 
Μάλλον είναι προσωπικό το ζήτηµα και δεν επεκτείνοµαι επ’ αυτού.  

- Για τη διαχείριση των απορριµµάτων µου έδωσε µία αναφορά ο κ. Γκραίκης 
που θα τη διαβάσω µε πολύ προσοχή και µε την ευκαιρία τον ευχαριστώ 
θερµά για την προσφορά του σε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα που πράγµατι 
ήταν µία προσφορά µε ανοικτό µυαλό, µε ρεαλισµό και µε γνώµονα τα 
συµφέροντα της πόλης.  

- Με την ΕΡΓΟΣΕ έχουµε µία καλή συνεργασία. Έχω συµµετάσχει σε αυτήν 
την ιστορία για το τρένο από το 2009 σε διάφορες συσκέψεις που γίνονταν. 
Η πληροφόρηση είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί η γραµµή το 2017 µέχρι την 
Πάτρα, το 2020 µέχρι τον Πύργο και µελετητικά, η κανονικού εύρους 
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γραµµή διεθνών προδιαγραφών, µέχρι το 2020, θα έχει φτάσει µέχρι την 
Καλαµάτα, αλλά για την κατασκευή δεν γνωρίζουµε ακόµα. 

-  Ο Λούης Τσάτουµας µε την επίδοσή του τίµησε την Ελλάδα και την 
ιδιαίτερη πατρίδα του και τον Σύλλογο από τον οποίον προέρχεται, τον 
Μεσσηνιακό. Θα είναι πολύ µεγάλη µου χαρά κατά την έλευσή του στη 
Μεσσηνία να έρθει και στο ∆ηµαρχείο.  Να δούµε  τι µπορούµε να κάνουµε 
για να τιµήσουµε αυτόν τον έξοχο αθλητή και άνθρωπο ο οποίος προβάλλει 
και την πόλη και την περιοχή και την πατρίδα µας.  

- Να σε ευχαριστήσω ∆ηµήτρη για την πολύ καλή συνεργασία την οποία 
είχαµε σε όλα τα επίπεδα και βεβαιώνω ότι πάντοτε η θέση σου και οι 
απόψεις σου ήταν για το συµφέρον του αθλητισµού, και της πόλης.  

- Για τις αντικειµενικές αξίες, έχει πάρει αποφάσεις το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
έχουµε στείλει και σχετικές επιστολές. Υπάρχει µία επιτροπή η οποία 
ξαναβλέπει τις αντικειµενικές αξίες και θα στείλω και πάλι την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και αυτές τις επιστολές, ώστε να τεθούν υπόψη της 
επιτροπής. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

368 1.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Βελτίωση χώρων Κοιµητηρίου 
Καλαµάτας» του ∆ήµου Καλαµάτας.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΠΑΡΩΝ οι  
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µελέτη του έργου, προϋπολογισµού 19.977,68 €, 
µε ΦΠΑ, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 
51/2014 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

369 2.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Πλακόστρωση χώρου 
Μνηµείου έναντι ∆ηµαρχείου».  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  ο 
κ. ΜΩΡΑΚΕΑΣ, ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΠΑΡΩΝ οι σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται 
η µελέτη του έργου, προϋπολογισµού 40.000,00 €, µε ΦΠΑ, όπως εισηγήθηκε 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 52/2014 απόφασή της, 
σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
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370 3.  Έγκριση µελέτης µε τίτλο «Συντήρηση – 
Ασφαλτόστρωση δρόµων Καλαµάτας (Τµήµατα οδών 
Βασιλέως Γεωργίου, Ακρίτα, Αρτέµιδος)».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ  
οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και 
ΛΕΥΚΟ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η µελέτη του έργου, προϋπολογισµού 163.639,89 
€, µε ΦΠΑ, όπως εισηγήθηκε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την υπ’ αριθµ. 
53/2014 απόφασή της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Μελετών της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  

371 4.  Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης εργασιών 
του έργου «Βελτίωση δρόµου Άνω Κάτω Άµφειας».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η παράταση 
προθεσµίας, µε αναθεώρηση, µέχρι 10/10/2014, σύµφωνα µε την εισήγηση 
του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

- 5.  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 
παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου  
«Αποπεράτωση Η/Μ εγκαταστάσεων Νιαρχέικου 
Λιοτριβιού στην Τοπική Κοινότητα Αρφαρών».  

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

372 6.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής του έργου «∆ιευθέτηση – εγκιβωτισµός 
ρέµατος ΡΙΖΟΣ και κατασκευή παρακείµενων δρόµων 
στην Ανατολική Συνοικία Καλαµάτας».   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται το 
πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου, σύµφωνα µε την 
εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

373 7.  Επί ενστάσεως κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και 
οριστικής παραλαβής του έργου «∆ιάνοιξη και κατασκευή 
περιφερειακού δρόµου βόρειας γειτονιάς από συνοικία 
Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεϊκων και δευτερεύοντες 
δρόµοι»  και έγκριση εκ νέου του πρωτοκόλλου όπως 
συµπληρώθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 1) απορρίπτεται η  
ένσταση κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 
έργου και 2) εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής 
του έργου, όπως συµπληρώθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής, σύµφωνα µε 
την εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων, Συντήρησης & Αυτεπιστασίας 
της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
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374 8.  Υποκατάσταση αναδόχου παροχής υπηρεσιών Τ.Σ. µε 
τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη του ∆ήµου για ωρίµανση - 
υλοποίηση Μελετών έργων Κυκλοφοριακών, Οδοποιίας & 
Προστασίας Ακτών» σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 
3316/05.  

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¨) εγκρίνεται η 
υποκατάσταση της εταιρείας «Σπύρος Παρασκευόπουλος & Συνεταίροι ΟΕ» 
από τον µελετητή Μάρη Ιωάννη, σύµφωνα µε την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Β. ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

375 9.  Έγκριση τριµερούς συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας, της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης 
– Ανακύκλωσης Α.Ε. και της Κοιν. Σ.Επ. «Περιβαλλοντική 
Συνεταιριστική». 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και  
της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και ΚΑΤΑ οι 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η τριµερής συµφωνία συνεργασίας για το 
πρόγραµµα επεξεργασίας σύµµεικτων δηµοτικών αποβλήτων & ανακύκλωσης 
των ανακτώµενων υλικών, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 
Βασιλόπουλου Αθανασίου. 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

376 10.  ∆ιάθεση πίστωσης και επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών 
∆ήµου Καλαµάτας για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
Σχολικών Μονάδων (Γ΄ ∆όση έτους 2014).  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση µε το συνολικό ποσό των 134.152,04 
€, το οποίο κατανέµεται ανά Σχολική Επιτροπή ως εξής: 
1. Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 69.152,04 €, 
2. Σχολική Επιτροπή Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 65.000,00 €, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 11/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής 
Παιδείας. 

377 11.  Κατανοµή αποδιδόµενου από το Υπουργείο Εσωτερικών 
ποσού προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών και 
επενδυτικών δραστηριοτήτων ή έργων.  

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνεται η κατανοµή ποσού 105.897,37 € προς κάλυψη α) λειτουργικών 
δαπανών 35.897,37 € και β) επενδυτικών δραστηριοτήτων & έργων 70.000,00 
€, σύµφωνα µε την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου. 

378 12.  ∆ιάθεση πίστωσης δεύτερης δόσης για τη διοργάνωση 
∆ιαγωνισµού Χορωδιών και Φεστιβάλ στην Καλαµάτα. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 18.450,00 € που 
αφορά στη δεύτερη δόση, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου 
Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων & Εθιµοτυπίας. 
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379 13.  Τροποποίηση τεχνικού προγράµµατος, προϋπολογισµού, 
οικον. έτους 2014, και επιχειρησιακού προγράµµατος 
∆ήµου 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¨) εγκρίνεται η 
τροποποίηση: 

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

ii. του Προϋπολογισµού ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2014, όπως 
εισηγήθηκε η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθµ. 299/2014 απόφασή 
της, σύµφωνα µε την πρόταση του Τµήµατος Λογιστηρίου της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

380 14.  Έγκριση πρακτικών Φορολογικής Επιτροπής ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και 
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & 
¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνονται τα 
πρακτικά των υπ’ αριθµ. 3/16-4-2014 & 4/10-6-29014 συνεδριάσεων της 
Φορολογικής Επιτροπής. 

381 15.  ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς – χρηµατικούς 
καταλόγους. 

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διαγραφή, σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των 
Τµηµάτων Ταµειακής Υπηρεσίας και ∆ηµοτικών Προσόδων της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών.   

382 16.  Επιχορήγηση της Εταιρείας Φίλων της Αρχαίας Θουρίας. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας,  
ΛΕΥΚΟ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 
και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) εγκρίνεται η επιχορήγηση µε το ποσό των 20.000,00 
€, σύµφωνα µε την εισήγηση του Γραφείου Επικοινωνίας, ∆ηµοσίων Σχέσεων 
& Εθιµοτυπίας. 

383 17.  Οικονοµική ενίσχυση φορέων και εκδηλώσεων. ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων: 

1. «Ναυτικός Όµιλος Καλαµάτας ¨Ο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ¨», µε το ποσό των 1.400,00 
€, (200,00 € για τη διοργάνωση ιστιοπλοϊκών και κολυµβητικών αγώνων 
και 1.200,00 € για τη διοργάνωση του διάπλου του Μεσσηνιακού Κόλπου). 

2. «Αθλητικός Όµιλος ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980¨», µε το ποσό των 3.000,00 €, για 
τη διοργάνωση τουρνουά καλαθοσφαίρισης. 
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∆. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

- 18.  Τροποποίηση – συµπλήρωση της υπ΄αριθµ. 55/2014 
απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Καλαµάτας, σχετικά 
µε την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στα περίπτερα 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ 

384 19.  Έγκριση επιµόρφωσης εργαζοµένων του ∆ήµου 
Καλαµάτας (οδηγών) για την απόκτηση Πιστοποιητικού 
Επαγγελµατικής Ικανότητας Π.Ε.Ι.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η διενέργεια επιµορφωτικών σεµιναρίων σε οδηγούς 
του ∆ήµου για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας 
Π.Ε.Ι., σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος Οχηµάτων της ∆ιεύθυνσης 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων & Οχηµάτων. 

385 20.  Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών 
παιγνίων σε κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η χορήγηση άδειας σε καφενείο (Βύρωνος 68) για δύο 
ειδικά διασκευασµένα τραπέζια, σύµφωνα µε την εισήγηση του Τµήµατος 
Αδειών & Ελέγχων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών. 

386 21.  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¨ και ΚΑΤΑ οι σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨) 
εγκρίνονται οι µετακινήσεις του κ. ∆ηµάρχου α) στις 4/8/2014 στην Αθήνα 
(∆ΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΥΠ.ΕΣ.), β) στις 12/8/2014 στην Αθήνα (ΥΠ.ΕΣ.) και γ) 
στις 20/8/2014 στην Αθήνα (ΥΠ.ΠΑΙ∆. & ΘΡΗΣΚ.). 

Καλαµάτα  25 Αυγούστου 2014  

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

 

 

  
 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  ∆ηµήτριος Πολίτης 
 


