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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  1/2015  

ΑΠΟΦΑΣΗ  1/2015  
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην 

αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, 

επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 8 του 

Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η μη πραγματοποιηθείσα την 1η Σεπτεμβρίου 2015 

λόγω έλλειψης απαρτίας, 1η/2015 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 

Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 39992/21-8-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 

που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Διαβούλευσης και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αντωνοπούλου Βούλα, 

εκπρόσωπος «Παιδικά Χωριά SOS», 2) Γκρέκης Παύλος, εκπρόσωπος Επιμελητηρίου 

Μεσσηνίας, 3) Δούβας Γεώργιος, εκπρόσωπος Αγροτικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, 4) 
Κακαλίκας Δημήτριος, εκπρόσωπος Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, 5) Κοντόπουλος Ιωάννης, 

εκπρόσωπος του παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας, 6) Μπατσικούρας Γεώργιος, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας 

Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 7) 

Πουλόπουλος Δημήτριος, εκπρόσωπος Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου και 8) Χασάπης 

Αθανάσιος, εκπρόσωπος Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ¨Ελληνική Δράση¨. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:  

 Εκπρόσωποι από τους φορείς  
1) Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλαμάτας, 2) Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, 3) 

Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 4) Σύλλογο 

Επαγγελματιών Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας, 5) Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων 

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δήμου Καλαμάτας, 6) Ομάδα ¨Πάμε Βόλτα¨, 7) Περιφερειακό 

Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, 8) 

Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσσηνίας – Ένωση Μεσσηνίας, 9) Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 10) 
Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 11) Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 12) Ιατρικό Σύλλογο 

Καλαμάτας, 13) ΤΕΙ Καλαμάτας, 14) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 15) Σύνδεσμος 

Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 16) Σύλλογο 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, 17) Εκπρόσωπος εργαζομένων 

Δήμου Καλαμάτας,  18) Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών 
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Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας,  19) Μορφωτικός 

Σύλλογος Μεσσηνίας, 20) Θεατρικό Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ ¨Μιχάλης Τούμπουρος¨, 21) ΕΒΕΣ 

Μεσσηνίας, 22) Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων  Νομού Μεσσηνίας, 23) Σύλλογο ΑΜΕΑ 

Νομού Μεσσηνίας, και 24) Σύλλογος ¨Οι Φίλοι του Παμίσου¨ 

 Δημότες 
1) Αδαμοπούλου Θεανώ, 2) Ααμέρ Αλέξανδρος, 3) Αβραμόπουλος Σταύρος, 4) Σουλιμιώτη 

Ελένη, 5) Δούση Σταυρούλα, 6) Βασιλόγιαννης Θεόδωρος, 7) Τσιώλης Αντώνιος, 8) Λιώλιος 

Εράλντ, 9) Πάντος Σωτήρης, 10) Θεοδωροπούλου Ουρανία και 11) Καρατζάς Γεώργιος. 
 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος, οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ και «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. 
Δημητρούλιας Γεώργιος και η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία.  

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της 

Επιτροπής, θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης. 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 
 Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2016 . 

 
Επί του θέματος του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 
2016, το οποίο είχε αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τη σχετική 
πρόσκληση, προς ενημέρωσή τους,  πραγματοποιείται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
…(δεν ακούγεται)… λοιπόν, είναι η επισκευή της πρώην Καρδιολογικής Κλινικής, 
στην οποία θα μπούνε όλες οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου εκεί. Ένα έργο είναι 

αυτό.  
Το δεύτερο είναι η ανάπλαση στο χώρο στα Ουζάκια εδώ, της πλατείας. Δηλαδή, από την 
Ξενοφώντος μέχρι τη Μακεδονίας. Η ανάπλαση, δύο.  
Τρία: Είναι το κομμάτι ανάπλασης το οποίο ξεκινάει από το πάρκινγκ εδώ πάνω, ανατολικά του 
Νέδοντα, προς τα κάτω, μαζί με τον ποδηλατόδρομο, για να ενοποιηθεί με τον άλλο.  
Το τέταρτο έργο είναι οι χώροι στον ποταμό Άρι, εδώ κάτω που βγαίνουμε, που έχουμε κάνει 
την ανάπλαση στα Ακοβίτικα.  
Είναι το γήπεδο των Σφαγείων και το γήπεδο στα Παλιάμπελα - το πέντε - τα οποία βέβαια, το 
δάνειο το οποίο έχουμε είναι πέντε εκατομμύρια, θεωρούμε ότι μέσα από τις εκπτώσεις, οι 
οποίες θα προκύψουν, ουσιαστικά θα μας μείνει και κάνα-δυο εκατομμύρια και μετά θα το 
παλέψουμε το θέμα… 

 
Ωραία, μετά αφού το παλέψετε, με εκείνα τα χρήματα να φτιάξετε και το 
πανί… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Να φτιάξουμε και την Τέντα.   

Εκείνο το οποίο εγώ θα ξεκινήσω τώρα και θα πω είναι το Τεχνικό Πρόγραμμα 
του 2016, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Αναφέρεται συγκεκριμένα ποιες υπηρεσίες 
χρηματοδοτούνται μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα, τι απαιτείται και ως ελάχιστες 
ποσοστώσεις πρέπει να έχουμε ανά δημοτική ενότητα όπως προβλέπεται μέσα από το νόμο και 
έτσι, λοιπόν, συνολικά καταλήγουμε σε έναν προϋπολογισμό ο οποίος έχει συνολικό ύψος 
4.127.580. 
Εδώ είναι τα έργα τα οποία θα είναι κάποια συνεχιζόμενα και κάποια έργα τα οποία είναι νέα 
και περιγράφονται ανά κωδικό και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία όπως είναι η Καθαριότητα, ο 
Ηλεκτροφωτισμός, όπως είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση των 
Γεωτεχνικών, η Διεύθυνση Πολεοδομίας και οι Διευθύνσεις οι οποίες έχουνε σχέση με το 
Νεκροταφείο. 

Αγαπητοί, λοιπόν, φίλοι, εχθές είπα πολλά πράγματα γύρω από το τεχνικό πρόγραμμα, ότι είναι 
ένα τεχνικό πρόγραμμα το οποίο πλέον δουλεύεται και τα χρήματα τα οποία, παράδειγμα, 
υποχρεωτικά μπαίνουν και τα βλέπετε είναι αρκετά μειωμένα σε σύγκριση με το παρελθόν. Στο 
τεχνικό πρόγραμμα δεν αναφέρεται κανένα έργο του ΕΣΠΑ, γιατί δεν πρόκειται να συνεχιστεί 
το ΕΣΠΑ, δεν θα δοθεί παράταση και έτσι δεν έχουνε γραφεί αντίστοιχοι κωδικοί. Άρα, ο 
μεγάλος αγώνας του Δήμου και της Τεχνικής Υπηρεσίας: ό,τι έργα είναι μέσα από το ΕΣΠΑ 
πρέπει να τελειώσουνε μέχρι τέλος του χρόνου, γι’ αυτό, λοιπόν, και βλέπετε ότι δεν έχουν 
γραφτεί κωδικοί για έργα τα οποία είναι συνεχιζόμενα από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, όπως είναι 
το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.    

Τώρα, όσον αφορά το νέο ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει, αλλά ακόμη δεν έχουμε τίποτα 
και ούτε καν έχουν χαραχθεί και οι κωδικοί οι αντίστοιχοι οι οποίοι θα μπορέσουνε πλέον να 
διαφαίνονται κάποια πράγματα. Βέβαια, γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές πού θα κινηθούνε, 
γνωρίζουμε τι θα περιλαμβάνει, αλλά δεν γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα ύψη των 
προϋπολογισμών για κάθε μία δραστηριότητα και όλα αυτά βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, στα 
πλαίσια αυτής της ιστορίας που έχουμε -τις απανωτές: μνημόνια, κρίση, εκλογές, παραεκλογές- 
δεν μπορούμε πλέον να διευθετήσουμε ορισμένα πράγματα. 
Εκείνο το οποίο έκανα χθες γνωστό είναι ότι όλα τα έργα του ΕΣΠΑ, πλην του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου, έχουν σταματήσει διότι οι εργολάβοι δεν πληρώνονται. Αν εξαιρέσουμε ένα έργο το 
οποίο ήρθε ειδοποίηση για κάποια πληρωμή, που είναι μέσα από το ΚΑΠΕ, το οποίο έχει σχέση 
με τον ηλεκτροφωτισμό, που είναι του κ. Πετρόγιαννη το έργο που το εκτελεί, είναι ένα έργο 
200 τόσες χιλιάδες ευρώ, που αλλάζουμε κάποιες κολώνες στη νέα είσοδο και στην Αρτέμιδος, 
σύμφωνα με τη μελέτη η οποία είχε γίνει και είχε γίνει δεκτή από το αντίστοιχο όργανο που 
βρίσκεται παραπάνω από το Δήμο. 

Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το τεχνικό πρόγραμμα, εάν έχετε να ρωτήσετε κάτι ή να πείτε 
κάτι να καταγραφεί, ώστε να συνεχίσουμε μετέπειτα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού.  

Κύριε Κακαλίκα, έχετε το λόγο.  

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι εδώ η παρουσία μας οφείλεται στο να εκφράσουμε 

κάποια άποψη, να διαφωνήσουμε ή να συμφωνήσουμε με κάποια πράγματα και να κάνουμε 
κάποιες προτάσεις. Σωστό; 

Καταρχάς, για τον προϋπολογισμό. Δεν είμαι οικονομολόγος, είμαι ένας πρακτικός άνθρωπος 
της ζωής, νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία εισηγητική έκθεση που, εν ολίγοις, να λέει τη 
φιλοσοφία του Δήμου, τι θέλει να κάνει τον επόμενο χρόνο, πού θέλει να δώσει το βάρος 
περισσότερο, πού λιγότερο και γενικά με τον τρόπο που σκέφτεται για τον επόμενο χρόνο. 
Π.χ. άκουσα απ’ αυτά που είπατε ότι θα γίνει ανάπλαση εδώ, εκεί, παρακάτω κτλ. Για μένα 
προτεραιότητα πρέπει να υπήρχε αλλού. Σε κάποια έργα τα οποία δεν έχουν βιτρίνα αλλά 
έχουν ουσία. Οι αγωγοί των ομβρίων. Η Καλαμάτα υποφέρει όταν βρέχει, κατεβαίνουνε 
ποτάμια κάτω. Αν είσαι στην παραλία θα δείτε ότι κατεβαίνουνε τρεις Νέδοντες προς την 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ:  
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παραλία. Δηλαδή, για μένα έχει μεγαλύτερη αξία να φτιαχτούν οι αγωγοί των ομβρίων, έστω 
και με εμπόδια γι’ αυτούς που κυκλοφορούν ή τα κομπρεσέρ που ενοχλούν, αλλά θα ήταν ένα 
έργο πνοής για το αύριο. 
Είναι βασικό και απορώ πώς δεν έχει συζητηθεί ακόμα πουθενά αυτό το θέμα.   

Επίσης, κ. Πρόεδρε, είπατε για το ΕΣΠΑ, κτλ. Πριν δύο χρόνια είδα μια απόφαση κάποιου 
Υπουργείου για ένα εκατομμύριο χρηματοδότηση στο Δήμο, εκ των οποίων τα 700 ήταν 
επιδότηση, για κάποια έργα, στο ΕΣΠΑ, νομίζω, ήτανε. Είδα την Υπουργική Απόφαση, το 
οποίον δεν χρησιμοποιήθηκε καν, ούτε έγινε κάνα έργο. Παραδόξως. Πριν δυο χρόνια ήτανε. 
Ιανουάριο μήνα υπογράφτηκε η απόφαση, ένα εκατομμύριο, εκ των οποίων τα 700 είναι 
επιδότηση, την έχω ακόμα την απόφαση κάτω στο γραφείο μου και δεν έγινε κανένα. Νομίζω 
κάποια ηλιακά στα σχολεία ήθελε να βάλει, φωτοβολταϊκά, κάτι τέτοια. 
Αυτό το εκατομμύριο επεστράφη, οι 700 χιλιάδες μάλλον. Δεν χρησιμοποιήθηκε.  

 
Όχι, δεν εδόθη ποτέ, κ. Κακαλίκα, δεν εδόθη ποτέ. Από το ΚΑΠΕ ήταν αυτά. Το 
ΚΑΠΕ δεν λειτούργησε.  

 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Είδα την απόφαση.  

 
Καμία αντίρρηση. Η απόφαση έγινε, οι μελέτες έγιναν, έχουμε πάει εκεί πάνω και 
έγκριση δημοπράτησης δεν έχουμε πάρει γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. 

Καταλάβατε;  
 
Δεν ήτανε κρίση ακόμα τότε. Δεν ήτανε περίοδος κρίσης. Τέλος πάντων.  
Ένα άλλο σοβαρό θέμα, μία μεγάλη ενεργοβόρος -πώς να το πω;- είναι το 

Κολυμβητήριο. Εδώ και πολλά χρόνια κάνω προτάσεις, εισηγήσεις, έρευνες, προϋπολογισμούς, 
μελέτες και όλα αυτά μήπως και αντιληφθούμε ότι στην Καλαμάτα υπάρχει ένας ήλιος 
λαμπρός, που αντί να καίμε πετρέλαιο μπορούσαμε να το ζεσταίνουμε με τον ήλιο. 
Αυτό το πράγμα το κάνουν στη Γερμανία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, που έχουν το ένα 
εκατοστό ηλιοφάνειας απ’ ό,τι έχουμε εμείς. Ας πάρουμε παράδειγμα το Νοσοκομείο μας. Με 
έναν άξιο Πρόεδρο, έχει και θέρμανση και ψύξη απ’ τον ήλιο. Και εμείς για να κάνουνε τα 
παιδιά ντουζ και να κολυμπήσουνε πρέπει να καίμε πετρέλαιο. Προς Θεού. 
Δηλαδή, το βλέπω κάτι, ας πούμε, εντελώς παράξενο και… 
Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Είμαι με τα αθλητικά, μίλησα για τα αθλητικά περισσότερο.  

 
Ευχαριστούμε.  
Λοιπόν, επειδή θα υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις, καλό θα ήτανε ένας-ένας να 

τους πούμε τους προβληματισμούς που βάζουν, να μπορέσουμε πλέον να απαντήσουμε εμείς 
από τη μεριά του Δήμου και εγώ ειδικά ως Αντιδήμαρχος από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου, τους προβληματισμούς αυτούς γιατί δεν μπορούμε να τους υλοποιήσουμε.  

Αγωγοί ομβρίων. Οι αγωγοί ομβρίων προς την παραλία. Ο κ. Κακαλίκας το έβαλε. Ρώτησε γιατί 
δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα τεχνικό πρόγραμμα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Αγωγοί ομβρίων. Γύρω από το ΕΣΠΑ. Το τελευταίο πρόγραμμα το οποίο 
τελειώνει τέλος του χρόνου, δεν προέβλεπε καμία δαπάνη -προσέξτε τι σας λέω- 

μες στους κωδικούς του για διαχείριση ομβρίων. Ούτε το νέο ΕΣΠΑ προβλέπει. Άρα λοιπόν, 
επιτακτική ανάγκη είναι να γίνουνε δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή, να πληρώνονται απ’ το 
Ελληνικό κράτος.  
Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, όπως είπατε για τους Νέδοντες που κατεβαίνουν προς τη 
Ναυαρίνου, είναι διότι, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά -γιατί και στο χώρο που 
δραστηριοποιείται ο Σύλλογός σας που είναι ο ΝΟΚ, καμία αντίρρηση- απαγορεύεται να έχουμε 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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υδροσυλλογές οι οποίες θα καταλήγουνε στο κομμάτι μέχρι και τον προλιμένα. Αυτό το 
γνωρίζετε.  
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Όχι, προσέξτε, πώς καταλήγουν και πού καταλήγουν είναι άλλο ζήτημα.   
Η διαχείριση των ομβρίων χαμηλά στην πόλη, όπως ξέρετε, έρχεται στην οδό 

Φαρών ένα δίκτυο που έχει φτιαχτεί από το 1935-’38, παίρνει την Κρήτης και κατευθύνεται σε 
μία τουρμπίνα πίσω από το νέο ξενοδοχείο το ΗΛΕΚΤΡΑ, προς τη μαρίνα. Ακριβώς κάτω από 
το JUMBO και χύνεται ένας αγωγός. Όχι, είναι μία τουρμπίνα η οποία βγαίνει εκεί πέρα, 6-7 
αγωγοί, η οποία πλέον αποδείχθηκε στην πορεία ότι αυτός ο αγωγός δεν μπορεί να παραλάβει 
το φορτίο των νερών όταν έχουμε μεγάλες βροχοπτώσεις και έντονες σε λίγο χρονικό 
διάστημα. Ένα είναι αυτό.  
Δεύτερον: Το άλλο έργο το μεγάλο, το οποίο έγινε επί Δημαρχίας Παναγή Κουμάντου, που 
αφορά την Ηρώων, που, όπως ξέρετε, είναι όλη σκαμμένη και καταλήγει σε εκείνο το κομμάτι, 
υπάρχει μελέτη, λοιπόν, από τη ΔΕΥΑΚ η οποία αυτή τη στιγμή φέρνει όλα τα νερά από τη 
Ναυαρίνου προς τα πάνω, στην Ευριπίδους και παίρνει ένας παράλληλος αγωγός, ο οποίος 
κάποια στιγμή θα μπει μέσα στον αγωγό αυτό της Ηρώων. Καταλάβατε. Είναι ένα έργο γύρω 
στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ αυτό συνολικά, για να μπορέσουμε πλέον να λύσουμε το πρόβλημα 
της μεγάλης βροχόπτωσης την οποία έχουμε και είναι έντονη σε συγκεκριμένες ώρες. Ένα είναι 
αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.   
Η προσπάθεια, λοιπόν, η οποία έγινε μέσω των Υπουργείων, να σας απαντήσω γι’ αυτό το 
θέμα και στα συνεχή ερωτήματα και υπομνήματα τα οποία στέλνει ο Δήμαρχος προς την 
κεντρική διοίκηση, δηλαδή το Κράτος, πετύχαμε να μας δώσουν δυόμισι εκατομμύρια για να 
αντιπλημμυρίσουμε τον εθνικό δρόμο τον παλιό, που ξεκινάει από τη Θουρία και έρχεται μέχρι 
και καταλήγει στο Νέδοντα.  
Ένα εκατομμύριο ευρώ θα διατεθεί, οι μελέτες έγιναν και δόθηκαν στην Περιφέρεια όσον 
αφορά τη νέα είσοδο και τώρα οι μελέτες είναι ώριμες και έτοιμες στο κομμάτι από τη Θουρία, 
από την Αγία Παρασκευή και θα ’ρθει μέχρι το νέο Νοσοκομείο και θα φτάσει και το άλλο 
κομμάτι μέχρι το Ασπρόχωμα.   
Βέβαια ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αυτουνού είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι, 
δηλαδή, γύρω στα πέντε εκατομμύρια με έξι εκατομμύρια ευρώ. Όμως, έχουμε εξασφαλίσει 
ήδη τα δυόμισι και το ένα για την αντιπλημμύριση της νέας εισόδου. Καταλάβατε; Η νέα 
είσοδος προηγείται. Ήδη τώρα οι μελέτες έχουν πάει στην Περιφέρεια και θα είμαστε στη 
διαδικασία δημοπράτησης μπορεί και μέσα σ’ αυτό το χρόνο. 
Όσον αφορά το άλλο έργο, που είναι από την Αγία Παρασκευή, εκεί πέρα που είναι η Ένωση 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, μέχρι και το νέο Νοσοκομείο, ένα σοβαρό κομμάτι, το περπατάτε 
νομίζω και το βλέπετε τι γίνεται όταν έχουμε και εκεί, όχι μόνο έντονες βροχοπτώσεις και υπό 
ΚΣ βροχοπτώσεις δεν έχουμε απορροή των υδάτων. 
Εκεί, λοιπόν, προβλέπει μια μεγάλη μελέτη την οποία την έκανε η ΔΕΥΑΚ, αυτή τη στιγμή έχει 
πάρει τις εγκρίσεις όλες, πλην των περιβαλλοντολογικών, που τις έχει η κα Ψαρού στην 
Περιφέρεια, είναι στην Αποκεντρωμένη. Ήδη της στείλαμε από την προηγούμενη εβδομάδα 
υπάλληλο από τη ΔΕΑΥΚ γιατί όλα αυτά τα διαχειρίζεται η ΔΕΥΑΚ τα έργα των ομβρίων όπως 
ξέρετε και συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι και στον προϋπολογισμό της για κατασκευή 
τέτοιων έργων.  
Ήδη μας είπε μέσα στην άλλη εβδομάδα θα έχουμε πάρει την έγκριση περιβαλλοντολογικών 
όρων και ευελπιστούμε μετά τις εκλογές να διατεθεί αυτή η πίστωση των δυόμισι 
εκατομμυρίων, που πρώτα θα δινόταν μέσω της Περιφέρειας για να εκτελέσει το έργο, διότι 
αφορά εθνική οδό, ας είναι η παλιά εθνική οδός που είναι, παράδειγμα, προς την κατεύθυνση 
αυτή, θα δοθούν όμως στο Δήμο Καλαμάτας. 
Καλησπέρα. Και ο κ. Γκρέκης, ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου. Σας καλωσορίζουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε για τα όμβρια πρέπει να διατεθούν αρκετά χρήματα και το 
σημαντικότερο είναι ότι δεν μπορεί να διατεθούν μέσα από τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά.  
Από κει και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να διατεθούν είτε χρήματα απ’ το Δήμο που δεν 
περισσεύουν, είτε χρήματα μέσα από το ταμείο της ΔΕΥΑΚ για να εκτελεστούν αυτά τα έργα 
τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλα. Είναι πάρα πολύ μεγάλα και γι’ αυτό, λοιπόν, φτάνουμε στην 
επιφανειακή απορροή των υδάτων.  
Εμείς το πρόβλημα το ξέρουμε, το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε δει και σας είπα, εάν θα 
μπορούσαμε να έχουμε το λιγότερο κόστος, δηλαδή, με ένα εκατομμύριο ευρώ έργο, θα 
μπορούσαμε να  πάρουμε  τα  νερά  από  την  Κρήτης  και  κάτω  και να τα  αποχετέψουμε 
στη θάλασσα μπροστά μας. Αυτό απαγορεύεται και το ξέρετε αυτό πάρα πολύ καλά.  Και 
όποιοι αγωγοί έχουν διανοιχθεί και υπάρχουν είναι παράνομοι, διότι αν θα δείτε τη μελέτη που 
έγινε…  
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, υπήρχαν. Όταν όμως κάποτε ήταν έτσι. Τώρα δεν μπορεί να πάει να στους 
κλείσει, αλλά να ξέρεις ότι είναι και παράνομοι. Δηλαδή, πες ότι θέλεις να τον 

μεγαλώσεις τον αγωγό αυτόν που είναι μπροστά στη Φαρών και Ναυαρίνου. Είναι δύο αγωγοί. 
Ένας είναι στου Κατελάνου και ο άλλος απέναντι. Ο ένας δεν δουλεύει. Όταν εγώ ήμουνα 
Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ πήγαμε να το καθαρίσουμε και ήρθε βολίδα το Λιμεναρχείο. «Τι κάνετε 
εκεί;». Δουλεύει…  
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Εε, δεν δουλεύει και τόσο καλά, δηλαδή, σύμφωνα με τις ανάγκες που 
απαιτούνται στην περιοχή. 

Όπως, λοιπόν, καταλαβαίνετε, το θέμα το ξέρουμε για τα όμβρια και γίνονται προσπάθειες να 
γίνουνε επενδύσεις μέσα από τις μελέτες που έχει ετοιμάσει η ΔΕΥΑΚ και ο Δήμος για να 
μπορέσουνε, παράδειγμα, να υλοποιηθούνε κάποια στιγμή. 
Όσον αφορά αυτό που είπατε, το ένα εκατομμύριο για τα πράσινα δώματα…  
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Σας απάντησα ξεκάθαρα. Ήτανε πρόγραμμα του ΚΑΠΕ, που τελικά μέσα από το 
ΚΑΠΕ δεν υλοποιήθηκε κανένα πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι;  

Πάμε λίγο παρακάτω τώρα. Όσον αφορά το ενεργοβόρο που λέγεται Κολυμβητήριο. Λοιπόν, 
να ξέρετε κάτι. Ήδη τώρα έχουμε αναθέσει στο ΚΑΠΕ, μέσω του ΚΑΠΕ και μες στο τεχνικό 
πρόγραμμα να μπορέσουμε να κάνουμε ένα θέμα -μην μου κάνεις έτσι- για τη γεωθερμία. 
Όμως εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Εγώ ήμουνα υπέρ της άποψης αυτής που είπες, 
να μπορέσουμε να βάλουμε πίνακες, κτλ. 
Πηγαίνετε να βάλετε πίνακες στο χώρο εκεί, οι οποίοι βρίσκονται γύρω απ’ το Κολυμβητήριο 
στις πολυκατοικίες και αν σας το εγκρίνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής τώρα και γενικότερα. 
Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα για την εγκατάσταση, παράδειγμα, όλων αυτών των 
βολταϊκών τα οποία μπορούν να μπούνε στην περιοχή εκεί για να πετυχαίνουμε κάποια 
πράγματα.  
Όμως, κ. Κακαλίκα, θεωρώ, έστω και με μεγάλο κόστος στο Δήμο, το Κολυμβητήριο καλά 
δουλεύει. Καλά δουλεύει. Και όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν σε λίγο και που 
εκτελούνται μέσα απ’ το τεχνικό πρόγραμμα, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν θα είναι 
το καλύτερο αλλά θα είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. 
Κύριε Πουλόπουλε, θέλετε κάτι;  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εγώ θα τοποθετηθώ αργότερα αλλά για να μην επανέρχομαι στο ίδιο θέμα, 
το σοβαρό πρόβλημα στην πόλη στα όμβρια είναι το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουμε συνέχεια, με το γήπεδο του Μεσσηνιακού.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και αυτό.  
 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το οποίο κατέστρεψε τότε το γήπεδο, μεγάλες καταστροφές.  

 
Το θυμάμαι, ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί. Εγώ σας πήρα τηλέφωνο να ανοίξουμε την 
πόρτα για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα.  

 
Ανοίξαμε την πόρτα. Εάν, λοιπόν, ο Μεσσηνιακός έλεγε «δεν ανοίγω την 
πόρτα» ή η πόρτα δεν μπορούσε να ανοίξει…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα άνοιγε μόνη της λόγω του ότι θα είχαμε…  

 
Γι’ αυτό λέω. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα νομίζω και δεν ξέρω τι μπορεί 
να γίνει. Τότε άκουσα και δεν ξέρω αν ισχύει ότι οι αγωγοί ήτανε 

ακαθάριστοι από τις Τούρλες, δεν ξέρω από πού ερχόντουσαν, μέχρι κάτω. Δεν είχανε 
συντηρηθεί, τα φρεάτια ήταν βουλωμένα κτλ.   
Τουλάχιστον ας προσέχει η ΔΕΥΑΚ γιατί το πρόβλημα από δω και στο εξής με την κλιματική 
αλλαγή, νομίζω, θα είναι σοβαρότατο. Θα έχουμε βροχές έντονες σε πολύ λίγο διάστημα και 
μεγάλους χρόνους ξηρασίας. Νομίζω πρέπει να το δούμε αυτό.    

 
Ακούστε, ακούστε να σας πω γιατί το έζησα το 2012, παράδειγμα, όλα τα 
γεγονότα αυτά που έγιναν τότε με τις βροχοπτώσεις που ήτανε, νομίζω, τέτοιο 

καιρό. Οκτώβρη ήτανε.  
 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οκτώβρη – Νοέμβρη. 

 
Ήταν πολύ νωρίτερα, δηλαδή, απ’ ό,τι περιμέναμε κάποια πράγματα, το θέμα 
είναι το εξής: Ότι όντως χρειάζεται μία σημαντική παρέμβαση ανάντη για να 

μπορέσουμε να λύσουμε ορισμένα ζητήματα.  
Όμως, όσο ήμουνα και εγώ Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ και τώρα, παράδειγμα, που είναι και ο κ. 
Καμβυσίδης, κάθε χρόνο βγαίνει ένα πρόγραμμα μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα και πηγαίνει 
ο Δήμος, η ΔΕΥΑΚ, μέσω και των μηχανημάτων που έχει και αναθέτει και σε ιδιώτες και 
γίνονται οι καθαρισμοί. Και στις Λαγκάδες που καταλήγουνε πλέον κάτω, προς το δυτικό 
κομμάτι του Κορδία, όπως, επίσης, και σε αυτό εδώ το κομμάτι και έχουμε πλέον και το νου 
μας καλύτερα, σε όλα αυτά τα ποτάμια, όπως είναι και το Πολιτέϊκο, όπως είναι και ο 
Βέλιουρας κτλ. - κτλ. Γίνονται καθαρισμοί και έτσι μπορούμε να κάνουμε.  
Όμως, αγαπητοί φίλοι, όταν έχεις, παράδειγμα, σε μία ώρα ένα ύψος βροχόπτωσης τέτοιο το 
οποίο, παράδειγμα, εγώ θυμάμαι συγκεκριμένα τότε, ότι το ποτάμι, παράδειγμα, που μένω εγώ 
στη Νέδοντος είχε φτάσει στη μέση και κάποια στιγμή παίρνω το αυτοκίνητό μου και τρέχω 
εκεί πάνω να δω τι έγινε στην αρχή που ξεκινάει, που το βλέπουμε ανοιχτό, δηλαδή, στην 
αγορά πάνω και ήταν στεγνό. Καταλάβατε λοιπόν, τα νερά ήτανε τοπικά και συγκεκριμένα και 
μέσα στην πόλη. Καταλάβατε; Δηλαδή, δεν έφερε από πάνω ο Νέδοντας, ήταν άδειος από κει 
και πάνω, ελάχιστο νερό είχε μέσα.  
Και όταν εδώ στη γέφυρα, που είναι οι γραμμές του τρένου που μένω εγώ, είχε φτάσει, 
παράδειγμα, 50 πόντους νερό μέσα, δηλαδή, το κομμάτι άλλους 70 πόντους που είναι η κοίτη 
κεκλιμένη, δηλαδή, καταλαβαίνετε για τι νερό έπεσε σε συγκεκριμένα δευτερόλεπτα μέσα στην 
πόλη και σε συγκεκριμένα μέρη. 

Κύριε Κακαλίκα, για πέστε μου, που θέλατε κάτι να πείτε. 

 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Είπατε ότι αν θα μπουν ηλιακά θα έχουμε πρόβλημα με τους περιοίκους κτλ. 
Καταρχάς, γεωθερμία αποκλείεται γιατί θέλει πολλά χιλιόμετρα σωλήνας  για να 

δουλέψει. Υπάρχουν οι αντλίες θερμότητας όμως, κ. Πρόεδρε, οι οποίες δεν απαιτούν τίποτα.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Ορίστε; Ρεύμα. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Μα το ρεύμα είναι ελάχιστο, το κόστος του. Και κάτι άλλο. Τόσα χρόνια να μην 
μπορούμε να κάνουμε διόρθωση του συνημιτόνου Φ στο Κολυμβητήριο; Μια 

δαπάνη 2.500 και να θέλουμε να πληρώνουμε 20 και 30% παραπάνω ρεύμα απ’ το να το 
γλυτώσουμε;  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Θα σου απαντήσω, κ. Γκρέκη. Θα σου απαντήσω. Τώρα γίνεται η βελτίωση εκεί 
κάτω, γίνεται, αλλά να ξέρετε κάτι όμως. Όταν έγινα Δήμαρχος στα Αρφαρά -

έχουμε πολλά αντλιοστάσια και συ το ξέρεις- ήρθανε όλοι, λοιπόν, οι συνάδελφοι μηχανικοί, 
ηλεκτρολόγοι και μηχανολόγοι και πάρα πολλοί υδραυλικοί και άνθρωποι που ξέρουν τη 
δουλειά, μου λένε: «βάλε μία σειρά από πυκνωτές να γλυτώσουμε το συνημίτονο και να 
μπορέσουμε να το βελτιώσουμε για να έχουμε οικονομία».   
Το μόνο που πετύχαμε, κ. Κακαλίκα, ξέρετε ποιο ήταν; Να γλυτώσουμε τα μοτέρια στις 
πτώσεις τάσης της ΔΕΗ που γινόταν. Μόνο αυτό πετύχαμε. Το ρεύμα δεν το καταφέραμε 
ποτέ. Δηλαδή, με το που βάζεις μπρος το μοτέρ, για να πάρει μπρος, χτυπάει συνημίτονα 0.9. 
Μετά μετριέται η ροή 0.30. Όμως, το ρολόι της ΔΕΗ γράφει 0.9. Δεν το πετύχαμε ούτε με 
τους πυκνωτές.  
Το μόνο που πετύχαμε, μια δαπάνη 10.000 ευρώ, που έγινε για τρία – τέσσερα αντλιοστάσια 
των Αρφαρών, ήταν να γλυτώσουμε τα μοτέρια, όταν είχαμε πτώση τάσης δεν μας 
καιγόντουσαν τα υποβρύχια και κάποια άλλα μοτέρια τα οποία ήτανε στον αέρα. Το μόνο που 
γλυτώσαμε ήταν αυτό. Το ρεύμα δεν το γλυτώσαμε. Και σας είπα, δεν βελτιώνεται αυτό. 
Ελάχιστα θα βελτιωθούνε και θα το δείτε. Η δαπάνη θα γίνει. Αλλά το μόνο που θα 
γλυτώσουμε θα είναι αυτό.  

 
Χρήμα είναι το θέμα να γλυτώσουμε, όχι να βελτιωθεί κάτι. Να γλυτώσουμε 
χρήματα.  
 
Μα δεν γίνεται να γλυτώσεις. Η ΔΕΗ κατακλέβει. Κατακλέβει. Όταν ο βιολογικός 
-θέλω να το καταλάβετε- ο βιολογικός είναι βιομηχανία εκεί κάτω. Έτσι; Ξέρετε 

τι ρεύμα πληρώνει κάθε χρόνο η ΔΕΥΑΚ εκεί; Ένα εκατομμύριο. Είναι οικιακό το ρεύμα, δεν 
δικαιολογείται μηχανικό τη στιγμή δίπλα που εκείνος που φτιάχνει, ξέρω εγώ, κάτι άλλο, και 
έχει μία απλή βιομηχανία, κάνει στραντζαριστά ή κάνει οτιδήποτε άλλο, έχει βιομηχανικό 
ρεύμα.   
Η ΔΕΥΑΚ, δεν θεωρεί το κράτος ότι αυτό είναι εργοστάσιο εκεί και λέει «όχι, οικιακό ρεύμα». 
Ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε και ο Δήμος τι έχει κάνει; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο Δήμος τι κάνει; Εκατό έγγραφα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ:  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Μην πάμε σε άλλες διαδικασίες τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, κ. Αντωνόπουλε, όταν 
θα σας δώσουμε το λόγο θα πείτε ό,τι έχετε να πείτε και θα σταματήσουμε. 

Εντάξει;  
Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω στον προϋπολογισμό;  
 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να πω δυο πραγματάκια για το τεχνικό πρόγραμμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι Δημήτρη, να τα ακούσουμε.  

 
Αφορά τον αθλητισμό. Όταν μιλάμε για αθλητισμό κάθε φορά εννοούμε τον 
αγωνιστικό, συνήθως, αθλητισμό, αυτόν που βλέπουμε στα γήπεδα με τις 

ομάδες, τους αγώνες της κολύμβησης, του στίβου κτλ. Και κυρίως η κάθε Δημοτική Αρχή στο 
σύνολό της, σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, από τη δραστηριότητα που παρακολουθώ, 
περιορίζεται σε βελτιώσεις εγκαταστάσεων κύρια του αγωνιστικού αθλητισμού και λιγότερο 
του σπουδαίου κομματιού του αθλητισμού που είναι ο μαζικός αθλητισμός.  

Υπήρχε παλιά ένα πρόγραμμα μέσω της Γενικής Γραμματείας που υλοποιούσαν οι Δήμοι, για 
μερικά χρόνια σταμάτησε εντελώς, τώρα ξανάρχισε δειλά-δειλά με μερικούς γυμναστές σε δύο-
τρεις αθλητικούς χώρους στην πόλη, μπορούνε με τη βοήθειά τους να γυμνάζονται οι πολίτες. 
Η Δημοτική Αρχή αυτή, όπως σχεδόν και κάθε Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα, εκτός ελαχίστων 
περιπτώσεων, δεν βελτιώνει, δεν φτιάχνει καινούργιους χώρους για τους δημότες, όχι τους 
αθλητές. Τους δημότες που τρέχουνε για την υγεία τους, τους δημότες που τρέχουνε για να 
βελτιώσουνε την ποιότητα της ζωής τους, τους δημότες που τρέχουνε για να διασκεδάσουνε ή 
να κάνουνε φίλους ή να περάσουν ευχάριστα ένα απόγευμα, ένα βράδυ κτλ.  
Και όταν ήμουνα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου είχα κάνει πρόταση, πρέπει να το 
προσέξουμε αυτό, οι εγκαταστάσεις για τη χρήση από τους ιδιώτες, από τους μη αθλητές, δεν 
είναι ευρωβόρες. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα δημοτικό πάρκο. Με πολύ λίγα 
χρήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε μια καταπληκτική διαδρομή για τζόκινγκ μέσα σε 
πράσινο, να αποσυμφορήσουμε το νότιο πεζοδρόμιο της Ναυαρίνου μέχρι το «Φιλοξένια» που 
πραγματικά είναι η πτέρυγα των καρδιοπαθών, έτσι όπως λέγεται, και να τους δώσουμε τη 
δυνατότητα να γυμνάζονται σχεδόν όλες τις ώρες της ημέρας κάτω από σκιά. Να αυξήσουμε 
έτσι τον αριθμό των ανθρώπων που γυμνάζεται και βέβαια να βελτιώσουμε την ποιότητα της 
ζωής τους και αυτό έχει και όφελος οικονομικό, όλοι το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το 
εξηγήσουμε. 
Έτσι, λοιπόν, προτείνω, κ. Αντιδήμαρχε, κ. Πρόεδρε, να εντάξετε στο τεχνικό σας πρόγραμμα, 
έστω και μέσα από το δάνειο, ένα διάδρομο για τζόκινγκ στο δημοτικό πάρκο, το οποίο θα 
είναι κατάλληλα φτιαγμένο και θα έχει πινακίδες με τις αποστάσεις που μπορεί να τρέξει ο 
καθένας ή με συνθήματα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του και φωτισμένος, κτλ. Να 
είναι έτσι ένα μέρος που θα έλκει τους δημότες να γυμναστούν.       

Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στον περιμετρικό χώρο του δημοτικού σταδίου, κοντά στο 
μανδρότοιχο, που ορίζει το οικόπεδο που είναι φτιαγμένο το στάδιο και αυτό θα αποσυμφόριζε 
το κυρίως στάδιο, το ταρτάν και το χόρτο, όπου εκατοντάδες έως χιλιάδες άτομα την ημέρα το 
χρησιμοποιούν. Τώρα έφυγα από κει, ήτανε πάνω από 200 άτομα που γυμναζόντουσαν στο 
στάδιο. 
Αυτά όσον αφορά το μαζικό. Νομίζω με πολύ λίγα χρήματα, έτσι δίνουμε και το παράδειγμα 
σαν πόλη, αλλάξουμε φιλοσοφία και βοηθάμε την ανάπτυξη του μαζικού. Βέβαια μετά απ’ την 
ανάπτυξη του μαζικού, αρχίζει η ανάπτυξη του αγωνιστικού, αφού έχουμε κόσμο που 
γυμνάζεται. 

Τώρα όσον αφορά το δάνειο που είπατε, δεν μπορώ να μεμφθώ ούτε ως μέλος παράταξης 
δημοτικής, αλλά ούτε και ως δημότης και άνθρωπος που ασχολούμαι με τον αθλητισμό τόσα 
χρόνια τη Δημοτική Αρχή, ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει χρήματα 
για να βελτιώσει όλες τις εγκαταστάσεις τις αθλητικές ή όλα τα προγράμματα που μπορεί να 
βελτιώσουνε την ποιότητα ζωής της πόλης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Μπορώ όμως να την κατηγορήσω ότι τελικά συνεχίζει αυτό που κατά καιρούς όταν ήμουνα 
μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου έλεγα, ότι δεν δίνει μεγάλη σημασία στα αθλητικά έργα. Τα 
αθλητικά έργα που στην πόλη μας είναι γηρασμένα, είναι φτιαγμένα πριν από το ’75 μέχρι το 
’80. ’76 το Κολυμβητήριο, ’75 το Στάδιο και ’80 το ταρτάν. 
Έχουμε έτσι δύο σπουδαίες -και η Τέντα αμέσως μετά- δύο μεγάλες εγκαταστάσεις 
γηρασμένες, με αποτέλεσμα: θα καταστραφούν πολύ σύντομα λόγω γήρατος και μόνο. Και 
λόγω έντονης χρήσης και μεγάλης χρήσης αλλά λόγω γήρατος.   
Σκεφτείτε αν καταρρεύσει το πανί της Τέντας, το μεγαλύτερο γήπεδο σε παρκέ στην Ελλάδα, 
είναι ενάμισι στρέμμα το παρκέ στην Τέντα, θα καταστραφεί. Και το κόστος της 
ανακατασκευής της Τέντας κάνει 350 χιλιάρικα, όσο κάνει -για να το αντιπαραβάλω- το γήπεδο 
που θα φτιάξουμε στα Παλιάμπελα, όχι γιατί θα το δώσουμε στην Καλαμάτα, μακάρι να είχαμε 
λεφτά να το φτιάξουμε, αλλά πρώτα η φιλοσοφία μου είναι να βελτιώσουμε, να συντηρήσουμε 
τις εγκαταστάσεις για να μην καταρρεύσουν που έχουμε και μετά εφόσον καταφέρουμε να τις 
συντηρήσουμε να δημιουργήσουμε καινούργιες. 
Τι να το κάνω το γήπεδο στα Παλιάμπελα ή το γήπεδο στα Σφαγεία, που βέβαια πρέπει να 
γίνει γιατί αυτό είναι μες στο κέντρο της πόλης, αν δεν δώσω προτεραιότητα στις τρεις 
μεγάλες εγκαταστάσεις: Στάδιο, Κολυμβητήριο και Τέντα; 
Έτσι, λοιπόν, η άποψή μου είναι: Πρώτο και κύριο: Τέντα, με κάθε τρόπο. Με κάθε μέσο, 
ήθελα να πω δεν ξέρω και με έρανο. Είναι τόσο τα πράγματα οριακά. Καταστρέφεται σύντομα. 
Με μία έντονη βροχόπτωση και αέρα το χειμώνα ίσως τρυπήσει και φέτος.  
Λοιπόν, δεύτερον:  Βλέπω, για να πω και τα υπέρ, ότι τον τελευταίο καιρό πραγματικά 
υπάρχουνε παρεμβάσεις στους αθλητικούς χώρους τέτοιες που να βελτιώνουνε τουλάχιστον 
την ήδη υπάρχουσα κακή κατάσταση, όπως μηχανολογικός εξοπλισμός στο Κολυμβητήριο ή το 
παρκέ στην Τέντα, ανακατασκευή και βάψιμο κτλ., τουαλέτες και γίνεται μια προσπάθεια με τα 
λίγα οικονομικά που διαθέτει ο Δήμος να κρατήσει σε ένα ανεκτό επίπεδο αυτές τις 
εγκαταστάσεις. 
Εκεί που δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και το λέω γιατί είμαι και μέλος του Διοικητικού του 
Συμβουλίου, είναι το Δημοτικό Στάδιο. Είχαμε τη διαβεβαίωση ότι θα…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτρη, εάν θυμάσαι ήσουν και εσύ παρών.  
 
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι, θα το πω, άφησέ με να το πω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία αγωνίστηκε ενάμισι χρόνο. Έφτιαξε μια μελέτη…  

 
Θα το πω γιατί δεν με αρέσει να κατηγορώ μόνο, μ’ αρέσει να λέω την 
αλήθεια πάντα.  

Είχαμε, λοιπόν, και είχα και εγώ συμβάλει μήπως καταφέρουμε και ενταχθεί στο ΕΣΠΑ το 
Στάδιο ως προπονητικό κέντρο υψηλού αθλητισμού, με περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ, για να 
ανακαινιστεί πλήρως. Αυτό κάθε μέρα το ακούγαμε και τελικά έμεινε στα χαρτιά, τώρα το 
ΕΣΠΑ δεν προβλέπει και το καινούργιο ΕΣΠΑ αθλητικά έργα, φαίνεται ότι το Στάδιο δεν θα 
βελτιωθεί ποτέ. 
Το ταρτάν είναι το 1983, που σημαίνει ότι είναι πλέον ακατάλληλο για να περπατήσεις, όχι να 
τρέξεις. Να μην μπω σε λεπτομέρειες. Είναι σκληρό, είναι όπως το καουτσούκ του αυτοκινήτου 
και δεν παίρνει το καρφί του αθλητή με αποτέλεσμα μια φορά τρέχει, τραυματίζεται και 
φεύγει.   
Λοιπόν, δεν θα γίνουνε του χρόνου τα Παπαφλέσσεια, γιατί δεν είναι κατάλληλο το Στάδιο, 
αλλά αυτό είναι το λιγότερο γιατί δεν θα γίνουν τα Παπαφλέσσεια. Τα Παπαφλέσσεια δεν 
έχουνε χρήματα πλέον να γίνονται. Αυτό είναι ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κανένας 
αθλητής και ο στίβος στην Καλαμάτα θα εκλείψει. Θα τρέχουμε μόνο τζόκινγκ οι πολίτες.   
Γι’ αυτό, λοιπόν, Αντιδήμαρχε, επειδή το κόστος της ανακατασκευής του ταρτάν είναι μόνο 
100 χιλιάδες ευρώ, ένα καινούργιο ριντόπινγκ, όπως έγινε το ’96, επί Δημαρχοντίας Μαλαπάνη, 

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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με περίπου 100, ίσως και λιγότερες χιλιάδες ευρώ, το φτιάχνουν οι ίδιες οι εταιρείες που 
φτιάχνουνε και τα πλαστικά γήπεδα, τα πλαστικά του ποδοσφαίρου, να κάνουμε μία 
ανακατασκευή, μια επίστρωση με πλαστικό, για να του δώσουμε ζωή άλλα δέκα χρόνια και να 
το κρατήσουμε σε επίπεδο να μην καταρρεύσει. Αν τρυπήσει το ταρτάν και εισχωρήσει νερό 
μεταξύ ταρτάν και εδάφους, και δαπέδου δηλαδή που πατάει, ξέρετε οι μηχανικοί, αμέσως 
αυτό φουσκώνει και κάνει μπαλόνια και με το που θα φουσκώσει θέλει κόψιμο και πέταμα. 
Είναι άχρηστο. Αν θέλουμε να το φτιάξουμε καινούργιο κάνει ένα εκατομμύριο ευρώ. Θα 
δώσουμε 100 να το κρατήσουμε 10 χρόνια.  
Τελειώνω με το τεχνικό, μια κουβέντα ακόμα. Ένα γυμνάσιο. Τώρα έχουμε αναλάβει, ο Δήμος 
έχει αναλάβει και τη συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων των γυμνασίων. Το Γυμνάσιο 
της παραλίας φτιάχτηκε το ’80. Αυτό θέλω να το προσέξεις. Φτιάχτηκε το ’80. Τα γήπεδα του 
μπάσκετ και του βόλεϊ που είναι 9 Χ 18 και 12 Χ 28, ούτε ένα στέμμα δεν είναι, πολύ λιγότερο, 
θέλουνε επίστρωση με καινούργια άσφαλτο. Έχουνε λακκούβες, γούβες και προχθές, την 
τελευταία φορά έσπασε το παιδάκι το πόδι του, το άλλο έσπασε το χέρι του. 
Στις ασφαλτοστρώσεις στους δρόμους εντάξτε, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, εντάξτε και 2-3 
γήπεδα κάθε χρόνο των σχολείων. 

 
Αυτά που αφορούν τα γήπεδα στην παραλία ήδη τώρα στις ασφαλτοστρώσεις 
που θα κάνουμε θα ενταχθεί ένα κομμάτι. Βέβαια να ξέρεις όμως, φίλε Δημήτρη, 

δεν είναι το ιδανικότερο και αυτό για τα γήπεδα.   
 
Όχι, αλλά ήταν ασφαλτοστρωμένα με άσφαλτο και κακή τότε, όχι την 
κλειστού τύπου άσφαλτο που θέλει το μπάσκετ. Ήτανε με χαλίκια μεγάλα. 

Το έζησα εκεί γιατί έκανα 30 χρόνια στο γυμνάσιο της παραλίας. Όταν έφυγα είχε 
καταρρεύσει. Και τώρα έχουν περάσει και οκτώ χρόνια…  

 
Αυτό που αφορά τα γήπεδα εκεί; Γιατί μιλάμε για τεράστιες επιφάνειες, έτσι; 
Ξέρεις ποιο είναι το άσχημο. Όταν θα πάμε σε εκείνο το σημείο να βάλουμε για 

το μπάσκετ και για το βόλεϊ θα σου πούνε οι καθηγητές: «φτιάξε και τα υπόλοιπα» και μιλάμε 
τώρα για περίπου 7.000 τετραγωνικά, που μιλάμε όλη η άσφαλτος που είναι στην εργολαβία 
είναι 14. Καταλάβατε τι σας λέω.  
Δηλαδή, στη φτώχεια μας να πάμε να βελτιώσουμε εκείνο κει. Ήδη ο κ. Γυφτέας το έχει πει, 
που είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ήδη έγινε αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία, παρότι δεν 
προβλέπεται στη μελέτη την οποία έχουμε ήδη δημοπρατήσει, θα γίνει μια παράκαμψη γι’ αυτό 
το συγκεκριμένο κομμάτι μόνο. Όπως επίσης και το μπάσκετ που είναι ακριβώς πίσω από τις 
εξέδρες στο στάδιο.  

 
Θέλω να ξέρεις, κ. Πρόεδρε, ότι δεν το λέω με διάθεση αντιπολιτευτική, 
πραγματικά είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεις το γήπεδο τώρα 

μπάσκετ για να είναι έτσι με γούβες και τέτοια δεν μπορείς να παίξεις. Θα σπάσουν τα πόδια 
τους τα παιδιά.  
Δεν έχω να πω τίποτα για τον αθλητισμό παραπέρα, θα πω λίγα πράγματα για τον 
προϋπολογισμό. 

 
Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τα μέλη των Επιτροπών που έχουνε 
σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα, ας πούμε πάλι για τον προϋπολογισμό πέντε 

πράγματα τα οποία τα είπε και χθες η Διευθύντρια και να οδεύουμε προς το τέλος, αφού 
συλλέξουμε και όλες τις απορίες και όλες τις προτάσεις.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε… 

 
Σε παρακαλώ, κ. Αντωνόπουλε. Σε παρακαλώ. Να τελειώσω εγώ. 
Λοιπόν, αφού καταγράψουμε, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Όχι βέβαια 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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σε αυτό, αλλά στην πορεία, διότι πάντα εμείς καταγράφουμε και προβληματισμούς σαν 
Δημοτική Αρχή γενικότερα και στις τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται και όταν βρίσκουμε και τα 
αντίστοιχα χρήματα προσπαθούμε να τα υλοποιούμε. 
Ορίστε, κ. Αντωνόπουλε. Έχετε το λόγο.  

 
Ευχαριστώ.  
Καταρχήν θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα των σοβαρών προβλημάτων 

που αντιμετωπίζουμε με τις πλημμύρες κάθε χρόνο στην Καλαμάτα, οι οποίες δεν έχουνε 
σχέση, θα έλεγα, άμεσα τόσο με την κλιματική αλλαγή, όσο με διάφορα θέματα της πόλης μας 
και του Δήμου μας τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουμε επιληφθεί.  
Γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο…  

 
Ερώτηση, όχι τοποθέτηση. Ερώτηση. Σου είπα, θα χορτάσουμε κουβέντα την 
άλλη βδομάδα.  

 
Έχουνε σχέση με την ερώτηση αυτό. Θα είμαι σύντομος. Έχουμε, λοιπόν, 
ένα μεγάλο Δήμο, είναι πυκνοκατοικημένος, αρχίζουν και χτίζουνε δεξιά 

και αριστερά σπίτια, σαν μηχανικός το ξέρετε, ξέρετε όμως ότι μες στο τεχνικό πρόγραμμα και 
καταλήγω στην ερώτηση δεν έχουνε προβλεφθεί μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων.     
Εσείς αναφέρατε ότι η ΔΕΥΑΚ θα αναλάβει κάποια έργα, θα πάρει χρήματα για να μπορέσει να 
υλοποιήσει έργα αντιπλημμυρικά. Προσέξτε όμως. Όταν εσείς δεν έχετε οριοθετήσει τα ρέματα 
και δεν ξέρετε τι νερό φέρνει το κάθε ρέμα στην κάθε λεκάνη, αυτά τα έργα πώς θα τα 
κάνετε; Το αντιμετωπίσαμε και στη Βέργα αυτό το πράγμα, αν θυμάστε.  
Άρα, η ερώτηση, λοιπόν, αφορά αν εσείς στο τεχνικό πρόγραμμα έχετε βάλει μελέτες 
οριοθέτησης των ρεμάτων -προσέξτε- εκεί που πάτε να κάνετε παρεμβάσεις.  

Δεύτερον: Το πρόβλημα της Ναυαρίνου, δεν ξέρω, το έθιξε ο κ. Κακαλίκας, έχει δημιουργηθεί 
με την ανακατασκευή και τη γενικότερη ανάπλαση των πεζοδρομίων που έγινε στο τέλος της 
Ναυαρίνου. Αυτό είναι ένα νέο πρόβλημα το οποίο προέκυψε και δεν σχετίζεται με τις 
βροχοπτώσεις, σχετίζεται με κάποιες κακοτεχνίες τις οποίες τις έχει παραδεχθεί η Δημοτική 
Αρχή, κτλ. Εκεί έχετε σκοπό να κάνετε κάποια επέμβαση;  

Ένα τρίτο θέμα: Στα ορεινά διαμερίσματα, από την εποχή του ’12 που αναφέρεστε, έχουνε 
δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα στην οδοποιία, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν καλυφθεί. 
Συγκεκριμένα, σας λέω στον ορεινό Ταΰγετο, στον οποίο πηγαίνω τακτικά και τα βλέπω, 
υπάρχουνε δρόμοι οι οποίοι έχουνε καταπέσει και τους ξέρετε και εσείς, έχουν έρθει αιτήματα 
στις Τεχνικές Υπηρεσίες, και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. 

Ένα άλλο θέμα που είχε απασχολήσει τη Δημοτική Αρχή και το ξέρετε πολύ καλά είναι το θέμα 
τι γίνεται με τα Κοιμητήρια. Είναι κορεσμένα τα Κοιμητήρια της πόλης μας, είναι ένα πολύ 
σοβαρό θέμα, να μην πιάνουμε μόνο τα επουσιώδη, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, στο οποίο 
θέλω να ξέρω αν έχετε προβλέψει χρήματα στο τεχνικό πρόγραμμα για την επέκταση των 
Κοιμητηρίων.  

Και άλλο ένα τελευταίο σημαντικό, αυτό το θέμα…  

 
Μιχάλη, πρόσεξε. Εγώ τα έχω σημειώσει όλα. Τέσσερα. Μην τις ξανακάνεις τις 
ερωτήσεις μεθαύριο που θα έχουμε το Συμβούλιο.  

Πάμε παρακάτω λέω. Πέμπτη ερώτηση. Εγώ θα σου απαντήσω όλες τις ερωτήσεις. Καθόλου 
βιαστικός δεν είμαι.  

 
Εμείς μπήκαμε στον κόπο, για να είμαστε συνεπείς απέναντι στις 
υποχρεώσεις μας και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοι που έχουν έρθει εδώ, να 

’ρθούμε δυο φορές για να είμαστε συνεπείς στο έργο στο οποίο, ας πούμε, έχουμε κάνει. Και 
ξέρεις ότι δεν είμαστε άνθρωποι…  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχώρα. Κάνουμε και λίγο καλαμπούρι.  
 
Καλά κάνεις. Δεν το παρεξηγώ.  
Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, υπάρχει ένα θέμα με τη διεκπεραίωση των 

μελετών. Ο Νέδοντας για παράδειγμα, στον οποίον εσείς δεν έχετε μέχρι και σήμερα βάλει 
ποσό όσον αφορά τη διευθέτηση του προβλήματος που έχουμε με το Νέδοντα. Υπάρχει μια 
μελέτη η οποία έχει κολλήσει, την ξέρουμε όλοι, περιβαλλοντική, την οποία δεν την ξεκολλάει 
όμως ο Δήμος και δεν είναι θέμα αυτό μόνο της Περιφέρειας. Γενικά ο Νέδοντας θέλει…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή έβαλες το θέμα για τις μελέτες είναι το ίδιο με την πρώτη ερώτηση.  

 
Ναι. Ο Νέδοντας, όμως, ξέρετε πολύ καλά ότι είναι αποδέκτης του κύριου 
όγκου των υδάτων των οποίων έχουμε σε περίπτωση βροχόπτωσης, όπως 

είπατε και εσείς, και δεν έχετε βάλει κάτι για το Νέδοντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Νέδοντας 
έχει κάποια θέματα. Ούτε αυτό το έχουμε πιάσει. 

 
Αντρέα, να κάνω μία παρέμβαση. Εδώ ήρθαμε να συζητήσουμε για τον 
προϋπολογισμό ή για τα προβλήματα της Καλαμάτας; Και να καταλάβω, 

δηλαδή.  
 
Κύριε συνάδελφε, ακούστε, όπως γνωρίζετε η Επιτροπή Διαβούλευσης 
απαρτίζεται από Φορείς και από κάποια άτομα τα οποία κληρώνονται, δηλαδή, 

πολίτες του Δήμου Καλαμάτας και να συμμετέχουν. Αριθμός 43 και εγώ 44, ως Πρόεδρος, 
ορισμένος απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Προσέξτε κάτι. Εδώ έχει το δικαίωμα και μπορεί να έρθει οποιοσδήποτε πολίτης θέλει, όπως 
παράλληλα και οι συμμετέχοντες δημοτικοί σύμβουλοι, είτε της πλειοψηφίας, είτε της 
μειοψηφίας. Όπως είστε και εσείς εδώ παρόντες, όχι μόνο σαν δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και 
σαν αρχηγοί παράταξης. Και ο ένας και ο άλλος, κύριοι συνάδελφοι. 
Είθισται και στα προηγούμενα χρόνια, που εγώ ήμουνα πάλι Πρόεδρος στην Επιτροπή 
Διαβούλευσης το ’11 και το ’12, δεν ήμουν το ’13 και το ’14 γιατί άλλαξα πόστο, βρέθηκα στη 
ΔΕΥΑΚ και μπορώ και δίνω απαντήσεις για θέματα πλημμύρισης κτλ. γιατί ναι μεν τα εγνώριζα 
αλλά εκεί τα έζησα ακόμη περισσότερο και μέσα από το κομμάτι που είναι αυστηρά της ΔΕΥΑΚ 
αυτό.  
Δίνουμε το δικαίωμα σε όλους, λοιπόν, να τοποθετηθούν και να πουν ό,τι θέλουν. Βέβαια…  
 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Εδώ ο προϋπολογισμός είναι το αντικείμενο της συζήτησης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, είναι τεχνικό πρόγραμμα και το προσχέδιο του προϋπολογισμού.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 
 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Ποιοι κωδικοί είναι αυτοί; Έχουν κάποιους κωδικούς, κάποια νούμερα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Οι ερωτήσεις που έκανες είναι βάσει κάποιων κωδικών που έχει το τεχνικό 
πρόγραμμα. Πρέπει να υπάρχει κάποιος κωδικός, ότι το ρεύμα είναι 

βουλωμένο δεν μου λέει τίποτα εμένα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Σε παρακαλώ κύριε συνάδελφε, υποδείξεις σε συναδέλφους μη κάνετε. Σας 
παρακαλώ. 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ξέρετε κάτι; Σε λίγο, όπως εξελισσόμαστε, σε λίγο οι πέντε πολίτες που βρίσκονται εδώ πέρα, 
εκπρόσωποι φορέων, θα φύγουν και θα μείνω εγώ, εσύ, η γραμματέας και ο Γιώργης. 
Καταλάβατε τι σας λέω;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Επειδή εχθές έγινε μία πολύ ωραία κουβέντα, μία πολύ ωραία κουβέντα και 
πολύς κόσμος που έκατσε εδώ και άκουσε ορισμένα πράγματα ήρθε και μου 

είπε: «Δεν ξέραμε τι γινόταν μέχρι τώρα και πώς βγαίνουν οι προϋπολογισμοί και πώς 
συντάσσονται και πώς… Ευχαριστούμε πάρα πολύ».  
Σήμερα δεν ήρθαν, γιατί κατάλαβαν, παράδειγμα, την αγωνιώδη προσπάθεια που κάνει κάθε 
ένα Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι συμπολίτευση, είτε είναι αντιπολίτευση, να φέρει εις πέρας 
ένα έργο ή εκείνο που έχει οραματιστεί ή εκείνο που πρέπει να υλοποιήσει ανάλογα με την 
οικονομική κατάσταση. 
Λοιπόν, Μιχάλη, έβαλες πέντε ζητήματα. Το ένα συμπίπτει με το άλλο. Πλημμύρες, Καλαμάτα, 
μελέτες, οριοθετήσεις ρεμάτων. Όπου έχει γίνει πολεοδόμηση στην Καλαμάτα μέχρι τώρα και 
είναι στα σχέδια πόλης, και το Πολιτέϊκο που είναι ένα κομμάτι μέσα και ο Βέλιουρας που είναι 
το άλλο το κομμάτι από δω και κάτω, από παλαιά, έχουν γίνει, λοιπόν, συγκεκριμένες μελέτες 
και έχουνε περάσει μες στα σχέδια πόλης. Και λέει: Το Πολιτέϊκο το οποίο εγώ το έζησα ως 
Αντιδήμαρχος ’11 – ’12, που κατασκευαζόταν δίπλα από το Μουσικό Σχολείο, ήταν ακριβώς η 
επιφάνεια η οποία προβλεπόταν μέσα από το σχέδιο πόλης.  
Είχε γίνει η μελέτη και έγινε, λοιπόν, αυτό το πράγμα. Εντάξει; Δηλαδή, όπου κτίζεται η πόλη 
και γίνονται μελετώνται και έχουν γίνει μελέτες από το παρελθόν. Εξάλλου, οι πολεοδομήσεις 
οι οποίες γίνονται τώρα τελευταία, οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν σχέση με ρέματα, όπως είναι 
η Βέργα, όπως είναι η Μαντίνεια, είναι πολύ μεγάλες μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο. 
Βέβαια αυτό δημιουργεί προβλήματα στις ιδιοκτησίες και το καταλαβαίνεις. Βέβαια τώρα 
είμαστε σε θέση στη Βέργα, που μάλλον μέχρι τέλος του μήνα θα έχουμε ετοιμάσει πλέον και 
τη μελέτη η οποία έχει σχέση με το έδαφος, τη γεωτεχνική, που εγκρίθηκε από πάνω, θα την 
περάσουμε πάνω στο σχέδιο πόλης, τα ρέματα έχουν γίνει ΦΕΚ, θέλω μετά, επειδή είσαι μέλος 
του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει σημασία πού βρίσκεσαι, θα δεις τις αντιδράσεις που θα 
έχουμε στην ανάρτηση γιατί, παράδειγμα, το ρέμα αυτό που μπροστά του περνάει, έχει μάθει 
να το κλείνει ο άλλος. Εκεί που είναι τρία μέτρα, να γίνει – παράδειγμα – δέκα. Γι’ αυτό 
προβλέπει ο μελέτης.  
Θα δεις τι αντιδράσεις θα υπάρξουν γιατί κόβονται κομμάτια γης που κάποιοι τα θεωρούν ότι 
είναι δικά τους ενώ δεν είναι δικά τους, δεν είναι δικά τους. Βέβαια, έρχεται ο νομοθέτης, 
συνάδελφε, και τα καλύπτει όλα αυτά και, τέλος πάντων, μπόρεσε και ο πολεοδόμος όλα 
εκείνα να τα χρησιμοποιήσει που να είναι, παράδειγμα, κοινόχρηστοι χώροι, δηλαδή, να είναι 4 
μέτρα μέσα απ’ την οικοδομική γραμμή, απ’ τη ρυμοτομική, και έτσι δεν θα τους μειώσει πάρα 
πολύ τα προβλήματα.   
Τώρα, ο Νέδοντας. Η μελέτη έχει γίνει, έχει κατατεθεί από το 2011. Αφορά το γκρέμισμα του 
βάθρου το οποίο είναι δω στην Ιατροπούλου, εκεί που είναι οι γραμμές του τρένου, στη 
γέφυρα ακριβώς από πάνω, στο κάτω μέρος του πάρκινγκ γιατί το βάθρο αυτό είναι πάρα 
πολύ μεγάλο και δημιουργεί προβλήματα. Βοήθησα και εγώ ενώ ήμουνα Αντιδήμαρχος να γίνει 
η μελέτη, να μην έχουμε βάθρο πλέον, να είναι ακριβώς όπως προβλέπεται.  
Μαζί με την αναβάθμιση στην κοίτη του Νέδοντα, που, όπως ξέρετε, έχει κάνει μια γραμμή 
εκεί, ένα εκατομμύριο ευρώ. Υπήρχε κάποιος κωδικός στο ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκίνησε, το οποίο 
καταναλώθηκε τάχιστα αυτό. Όπως ξέρετε, όλες αυτές οι μελέτες για να ωριμάσουν και να 
εγκριθούν τα έργα χρειάζεται περιβαντολογική μελέτη. Δύο υπάλληλοι είναι στην Περιφέρεια, 
στην Αποκεντρωμένη, η κα Ψαρού και άλλος ένας. 
Η κα, λοιπόν, Ψαρού, μετά από μεγάλη πίεση και δική μου ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, μου 
έβγαλε κάποια αποτελέσματα όσον αφορά τη μελέτη, την οποία έπρεπε να έχουμε κάνει για 
την οριοθέτηση του Νέδοντα. Πρέπει, αγαπητοί φίλοι, να γκρεμίσουμε από τον Άγιο Νικόλα και 
να φτάσουμε μέχρι του παππούλη μου του Θανάση, εκεί πέρα που είχε το γαλακτοπωλείο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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παλιά στην Αθηνών. Δηλαδή, να πάμε περίπου από κει που είναι ο Νέδοντας καμιά 50αριά – 
100 μέτρα πιο πέρα. 
Η οριοθέτηση, λοιπόν, όπως λένε, πρέπει να γκρεμίσουμε τη μισή πόλη. Όμως…  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Αυτή ήταν η κοίτη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σημαίνει, Παύλο, ότι αυτό πρέπει να γίνει;  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Το λέω γιατί δεν τρελάθηκε αυτή, αυτή ήταν η κοίτη. 

 
Όχι, όχι, τρελάθηκε αυτή, διότι έχει αλλάξει, γιατί όταν, παράδειγμα, έχουν 
αλλάξει τώρα οι ποσότητες των υδάτων κτλ. - κτλ. - κτλ., έχουνε συμβεί και 

άλλα γεγονότα πίσω και παραπίσω και δεν μπορεί πλέον να απαιτεί, παράδειγμα, στην 
οριοθέτηση να φτάνουμε σε τέτοια σημεία. Δηλαδή, να πάμε να γκρεμίσουμε και τη Νέδοντας 
και την Αρτέμιδος και την Αριστομένους και να φτάσουμε στον Άγιο Νικόλαο. 
Τώρα, επειδή κάποτε η ροή του ποταμού ήτανε ελεύθερη και ήτανε αμόλα, περνάγανε με τα 
γαϊδουράκια μέσα, νεράκια εδώ, εκεί κτλ., δεν τα έχεις ζήσει τόσο, λέω πολύ μεγάλο, το 
ποτάμι έφτανε μέχρι το νοσοκομείο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, και ειδικά εδώ κάτω, 
χαμηλότερα. Γι’ αυτό έχουμε και περιοχή Νησάκι, όπως ξέρεις. 
Λοιπόν, με αυτή την παρέμβαση την οποιαδήποτε τότε έγινε μαζεύτηκαν τα πράγματα. 
Μαζεύτηκαν τα πράγματα και τελικά καλά λειτουργεί. Καλά λειτουργεί το θέμα. 
Εκείνο το οποίο, παράδειγμα, είναι μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό εδώ που έχει γίνει από κάτω. 
Εδώ. Με δυο σειρές κολώνες. Που σκεπάστηκε από την 23ης Μαρτίου μέχρι το σημείο αυτό 
που τελειώνει το… Αυτό το κομμάτι, λοιπόν, δημιουργεί προβλήματα σοβαρά.   
Η μελέτη εδώ προβλέπει δύο τοίχους παράλληλους με τις κολώνες που αυτή τη στιγμή 
μπορούμε να παροχετεύσουμε, παράδειγμα, 60 χιλιάδες κυβικά το λεπτό, όταν θα κάνουμε 
αυτούς τους δύο τοίχους και δεν θα δημιουργούνται στροβιλισμοί γύρω-γύρω από τις κολώνες 
θα πάμε στις 190 χιλιάδες κυβικά. Δεν τα έχουμε ποτέ αυτά, ρε παιδιά, στο Νέδοντα. Ποτέ δεν 
καταγράφηκαν τόσα νερά. Ποτέ δεν καταγράφηκαν και ιστορικά. Το λεπτό, έτσι;  
Λοιπόν, άρα, εγώ είπα και θα γίνει αυτό πράξη, πάρουμε – δεν πάρουμε την περιβαντολογική 
μελέτη, θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, με λεφτά της ΔΕΥΑΚ. Ο τοίχος γίνεται 
με τσιμεντόλιθα μέχρι δύο μέτρα ύψος περίπου και μπαίνει στη διαδικασία και έτσι το μόνο το 
οποίο δεν θα υλοποιήσουμε θα είναι, παράδειγμα, γιατί το μεγαλύτερο κόστος είναι η γέφυρα. 
Είναι η γέφυρα που πρέπει να γκρεμιστεί που είναι περίπου 600 – 700 χιλιάδες ευρώ.  
Τώρα όλο το άλλο κομμάτι που είναι κομμένο, αν είδατε και επί προεδρίας μου και επί 
προεδρίας του κ. Καμβυσίδη, ήδη πάμε και ρίχνουμε τσιμέντο με ρητίνη εκεί μέσα. Φέτος εγώ 
το παρακολούθησα. Το κομμάτι που έχει πέσει δεν το κατέβασε, λειτούργησε.  
Δηλαδή, του να περιμένουμε, σύμφωνα με τη μελέτη, να γκρεμίσουμε δύο μέτρα από την 
κοίτη, από τη μία μεριά, δύο μέτρα από την άλλη, να γίνει πλήρη ανακατασκευή όλου αυτού 
του πράγματος… Τώρα μπορούμε να κάνουμε αυτή την παρέμβαση. Έγινε παρέμβαση. Με 
ρητίνες και στο μεγάλο κομμάτι και βέβαια βελτιώσαμε και το κομμάτι εδώ από κάτω που είναι 
το δύσκολο, που δεν το βλέπετε. Εδώ, μπήκαν μέσα άνθρωποι με καροτσάκια, φέραμε τις 
πρέσες από κει, από δω και έγινε παρέμβαση και γλυτώσαμε πάρα πολλά σημεία, δηλαδή, τα 
οποία ήταν προβληματικά. Όχι τώρα, και παλαιότερα έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις γύρω 
από τις κολώνες, που ήταν ένα μεγάλο λάθος της μελέτης τότε της εποχής. Δηλαδή, αν 
κάποιος ήθελε να το σκεπάσει αυτό τώρα, δεν μπόραγε. Δεν μπόραγε, δεν του δίναν άδεια.  
Πάμε παρακάτω. Επειδή το κομμάτι των προτεταμένων ήμουνα φοιτητής και είχα δουλέψει επί 
Δημαρχίας του κ. Μπένου εδώ. Και το πάνω κομμάτι και το άλλο έχει περάσει απ’ τα χέρια μου 
ως φοιτητής.  
Προβλήματα, είπατε, στη Φαρών λόγω κακοτεχνιών. Δεν υπάρχει κακοτεχνία καμία και δεν 
έχει υποστηριχθεί από το Δήμαρχο ή την Υπηρεσία. Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, να το πω και 
αυτό εδώ πέρα. Αν θυμάστε παλιά η Φαρών, πριν αρχίσει η ανάπλαση, πού ήταν το ύψος της 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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πίσσας στον άξονα του δρόμου; Ήτανε περίπου 12 με 13 πόντους πάνω από τα πεζοδρόμια, 
οπότε ρίχναμε πίσσα επί πίσσα και στην άκρη στο πεζοδρόμιο είχαμε ένα χαντάκι 40 πόντους. 
Έμπαινε το νερό εκεί το πολύ τη δύσκολη ώρα, έβγαινε κάτω, παρακάτω στη Ναυρίνου 
ξεχείλιζε, δεν το βλέπαν απάνω στο οδόστρωμα. 
Τώρα, λοιπόν, επειδή έπρεπε να πάρουμε τα σωστά υψόμετρα, γιατί ξέρετε, τώρα μπορεί να 
μην χτίζουμε λόγω κρίσης, σε λίγο δεν μπορεί να αλλάξουμε τα υψόμετρα τα οποία έχουν 
δοθεί στην πόλη και με εγκεκριμένες αποφάσεις, παράδειγμα, του Πολεοδομικού.  
Έτσι λοιπόν τι έγινε; Επειδή έγινε κατάπτωση τώρα της ασφάλτου και έπεσε όπως έπρεπε να 
πέσει, όπως έπρεπε, όπως ήταν η αρχική άσφαλτος κάποτε, λέμε κακοτεχνία αυτό. Θα ήτανε 
κακοτεχνία εάν ξαναρίχναμε τη νέα άσφαλτο πιο ψηλότερη από τα πεζοδρόμια, όπως ήτανε η 
παλιά. Γιατί παλιά τι κάναμε; Το θυμάστε όλοι. Πίσσα επί πίσσα. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι άλλο εννοούν, αγαπητέ φίλε; Για πες μου. Είπα νωρίτερα, δεν είχες έρθει.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Είχανε πλημμυρίσει μαγαζιά στη Φαρών. Εγώ το έζησα. Πριν γίνει το έργο και 
είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι ψέματα. Τέλος πάντων.  

Όσον αφορά τα Κοιμητήρια πρέπει να δούμε τι να κάνουμε, πού υπάρχει κορεσμός. Απ’ ό,τι 
είδατε, αγαπητοί φίλοι, και υπάρχουν στα δημοσιεύματα αρκετών εφημερίδων αυτές τις μέρες 
και όλο τον καιρό, ο Δήμαρχος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια για το Κοιμητήριο το οποίο 
υπάρχει αυτή τη στιγμή. 
Όπως γνωρίζετε, έχουνε καταγραφεί οικογενειακοί τάφοι εδώ και πάρα-πάρα πολλά χρόνια, οι 
οποίοι ποτέ δεν χρησιμοποιούνται. Ήδη κατάφερε 150 να τους τελειώσει και έχουν και 
κάποιους άλλους. Γίνεται μια σημαντικότατη δουλειά όσον αφορά και την ανάδειξη των 
μνημείων γι’ αυτό το καταπληκτικό Κοιμητήριο το οποίο έχουμε και οι αναπλάσεις οι οποίες θα 
γίνουν απέξω, θα τις δούμε του χρόνου, όσον αφορά την είσοδο στο Κοιμητήριο και 
γενικότερα και ό,τι άλλες παρεμβάσεις έχουνε γίνει στο εκεί μέρος, για να μπορέσουμε 
πλέον…. και να δείτε και έχει βελτιωθεί πάρα-πάρα πολύ η κατάσταση και μες στο Κοιμητήριο 
πλέον. 
Και οι εκταφές γίνονται όπως πρέπει, δεν είμαι αρμόδιος Αντιδήμαρχος γι’ αυτό το κομμάτι, 
είναι ο κ. Μπουζιάνης, αλλά γνωρίζω όμως επειδή είμαι στην Τεχνική Υπηρεσία την αγωνία η 
οποία υπάρχει και γενικότερα στην όλη κατάσταση.  
Προσπάθεια, λοιπόν, και μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα, απ’ ό,τι είδατε και υλοποιείται και 
στα υπόλοιπα Κοιμητήρια, τα 38 που έχει συνολικά ο Δήμος Καλαμάτας και στο Ασπρόχωμα 
και στα Αρφαρά και των Γιαννιτσανίκων και παραπέρα και παραπέρα και παραπέρα, και στη 
Θουρία και στον Άρη και στα υπόλοιπα Κοιμητήρια που είναι σε όλο το Δήμο πλέον τον 
Καλλικρατικό. 

Τώρα όσον αφορά αυτό που ξέρετε, το Κοιμητήριο να μεταφερθεί στο πεδίο βολής, αυτό δεν 
θα γίνει ποτέ. Το ξέρετε αυτό, το συζητήσαμε και προχθές, νομίζω, Μιχάλη. Στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ξαναμπήκε το ερώτημα. Δεν έχει δοθεί ποτέ. Δεν δόθηκε ποτέ.     

 
Αυτό είναι ο λόγος που έχει αλλάξει και στρατηγική ο Δήμος. Έχει αλλάξει 
στρατηγική ο Δήμος και το παρόν Κοιμητήριο Καλαμάτας, άσε των Γιαννιτσανίκων 

το μετατρέπει σε υψηλής χωρητικότητος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, όλες οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Το βλέπεις τώρα.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Εγώ μέχρι που παρέδωσα, ήμουνα στο Κοιμητήριο.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ:  
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Όσον αφορά την αγροτική οδοποιία. Νομίζω ότι χθες έκανα μία αναφορά τι 
σημαίνει ΣΑΤΑ. Έτσι; Έτσι μπράβο. Έκανα μία αναφορά. Και μένα οι πατριώτες 

μου στα Αρφαρά μου λέει: «Όσο ήσουνα εσύ Δήμαρχος -όχι μόνο στα Αρφαρά, γενικότερα 
στο Δήμο- και αγροτικές οδοποιίες, συντηρήσεις και χρήματα παίρναμε». «Εύχομαι -τους λέω- 
να μην ήμουνα Δήμαρχος πάλι και να μην είχε καταργηθεί ο Δήμος ο δικός σας, να είχε μείνει. 
Θέλω να δω τον Δήμαρχο τι θα τον κάνατε, διότι, παράδειγμα, εκεί που έπαιρνε 300 χιλιάδες 
ΣΑΤΑ θα έπαιρνε 60. 60 χιλιάδες ΣΑΤΑ -τους λέω- δεν θα έφτανε ούτε να βάλουμε μπρος τα 
μηχανήματα στους εργολάβους για να πάνε να συντηρήσουνε αγροτικές οδοποιίες».  
Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, ένα κομμάτι μέσα απ’ τα μηχανήματα του Δήμου και ένα κομμάτι 
μέσα από δημοπρασίες. Θεωρούμε ότι δεν είμαστε οι καλύτεροι, αλλά όχι όμως ότι δεν έχουμε 
και βατότητα στο δίκτυο. Άλλο αν θέλουμε να πηγαίνουμε με τη Μερσεντές μας και άλλο να 
θέλουμε να περνάμε έναν αγροτικό δρόμο με το αγροτικό να πάμε στις δουλειές μας. 
Δηλαδή, κάποια στιγμή φτάνουμε και σε ένα δύσκολο κομμάτι που είναι στο υπερπέραν. 
Εντάξει. «Δεν μπορώ να πάω -μου λέει- με το αυτοκίνητό μου», «τι αυτοκίνητο έχεις, ρε 
μεγάλε;» του λέω, «εμένα η LANCIA γιατί πηγαίνει εδώ;». Μου λέει «εγώ έχω Μερσεντές», «εε 
δεν μπορεί να πας με τη Μερσεντές. Αγροτικός δρόμος είναι». Το λέει από μόνο του. Αγροτική 
οδοποιία. Και χαλικάκια θα πετάγονται…  
Τώρα όσον αφορά τις καταπτώσεις…  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το λεωφορείο δεν περνάει. 

 
Για το λεωφορείο νομίζω, Μιχάλη, έγιναν οι παρεμβάσεις στις δύο καταπτώσεις 
κάτω από τις Πηγές που πηγαίνουμε στην Αλαγονία. Εντάξει; Περνάει από κει το 

λεωφορείο. Πρόσφατα ξαναπήγα βόλτα από κει. Περνάει το λεωφορείο.  
Γιατί όπως γνωρίζεις το λεωφορείο πληρώνεται απ’ το Δήμο γι’ αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει 
κανένα πρόγραμμα από αλλού. Και πόσο θα πληρώνει ο Δήμος; Και προχθές στη Γιορτή της 
Πατάτας που παρευρέθηκα να εκπροσωπήσω το Δήμαρχο όλοι μου είπανε: «Θέλουμε και άλλο 
λεωφορείο εδώ πάνω». Πού ’ν’ τα τα λεφτά; Κατάλαβες τώρα. Άλλα θα είναι τα προβλήματα 
σε λίγο, όχι μόνο αυτό. Και αυτό μέσα από την προσπάθεια αυτή γίνεται η συντήρηση.  
Και τώρα θα πάμε στα σημεία τα δύσκολα να περάσουμε γραμμές λευκές στην άκρη, 
συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια σε μια εργολαβία, έχει ήδη σταλεί απ’ το Δήμαρχο και την 
Τεχνική Υπηρεσία επιστολή και έγινε έγκριση απ’ τον κ. Τατούλη και τον Αντιπεριφερειάρχη, 
για κομμάτια τα οποία θα ασπρίσουμε στις άκρες των δρόμων, να μπορείς το βράδυ να έχεις, 
παράδειγμα, μία βατότητα όπως πρέπει, να μην κινδυνεύεις και γίνεται μία προσπάθεια 
σημαντική. 
Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε όταν, παράδειγμα, σας το είπα, το τεχνικό πρόγραμμα είναι 
πολύ πιο φτωχό από πέρυσι, φτωχότερο από πρόπερσι, κτλ. - κτλ. - κτλ. και βαίνουμε προς τα 
κάτω, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. 

 
Να κάνω μια ερώτηση για εκείνες τις γραμμές που σήμερα τις βάφουμε και αύριο 
ξεβάφουνε;   
 
Θα σας πω, θα σας πω. Μεγάλο πρόβλημα, η διάβαση πεζών. Για να πετύχεις το 
βέλτιστον εκεί, ο συνάδελφος ο Αντιδήμαρχος ένα χρόνο ήταν Υπεύθυνος του 

Κυκλοφοριακού, εκεί πρέπει να κάνουμε θερμοπλαστικές. Ξέρεις τι σημαίνει θερμοπλαστική; Η 
κάθε μία αυτή που βλέπεις και μένει χρόνια και αναλλοίωτη, θέλει 5.000 ευρώ. Αυτές οι πέντε 
γραμμούλες και άλλες πέντε σε ένα διπλό δρόμο…  
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Όμως γίνεται επένδυση. Την κάνουμε σήμερα και την έχουμε πάντα.  

 
Άκου να δεις όμως. Οι ανάγκες της πόλης για όλα τα σημεία που απαιτούνται να 
κάνουμε αυτό το πράγμα χρειάζονται πολλές τέτοιες θερμοπλαστικές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :1/2015                     Τετάρτη  02/ 09 / 2015                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  1/2015 

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  18 

Ήδη τώρα ένα έργο, το οποίο είναι μέσα από το Πράσινο Ταμείο, το οποίο έχει σταματήσει και 
αυτό γιατί και αυτός δεν πληρώνεται, του μακαρίτη του Γιάννη του Κωνσταντακόπουλου που 
δούλευε στη Νομαρχία, του μηχανικού, η κόρη του έχει πάρει το έργο, 60.000 ευρώ, ήδη 
έκανε ένα κομμάτι και τώρα θα ξεκινήσει κάποιες άλλες. Αλλά δεν πληρώνεται γιατί είναι μέσα 
απ’ το Πράσινο Ταμείο. Δυστυχώς τα προβλήματα, δηλαδή, απ’ ό,τι βλέπετε, σε κάποια…, θα 
γίνουν αρκετά κομμάτια τέτοια με θερμοκολλητική.  
Βέβαια το άλλο κομμάτι, όπως ξέρετε, είναι πάνω στην πίσσα και στη πίσσα, λοιπόν, έχουμε 
κρύο, έχουμε ζέστη αλλοιώνεται όπως και να ’ναι το χρώμα και τα χρώματα είναι αρκετά καλά, 
γιατί και εγώ στην αρχή πίστευα αυτό.  

 
Εκείνα τα καρφιά που είχαμε παλιά όταν ήμασταν παιδάκια; Κάτι μπρούντζινα 
καρφιά. 
 
Εντάξει, τώρα αυτά απαγορεύονται. Αυτά απαγορεύονται. Απαγορεύονται. 
Απαγορεύονται αυτά τώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία.  

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, να προχωρήσουμε λίγο;  

 
Εννοείται, κ. συνάδελφε, θα προχωρήσουμε και νομίζω ότι εγώ το κλείνω το 
θέμα σιγά-σιγά γιατί όταν μπαίνουνε τέτοια ερωτήματα δεν πρέπει να μείνουν 

αναπάντητα. Με συγχωρείς. Εννοείται. Ρωτήσατε και απαντήσαμε. Νομίζω και όσο μπορέσαμε 
σας καλύψαμε. Εγώ λέω να πάμε στον προϋπολογισμό τώρα, να κάνουμε την τελευταία 
κουβέντα, να κλείσουμε τη σημερινή ημερήσια διάταξη. 

 
Αντρέα, να σου κάνω δύο ερωτήσεις μόνο επί του τεχνικού προγράμματος.  
Η πρώτη ερώτηση είναι: Υπάρχει στην καθαριότητα που λέει… Θες να σου 

πω τον κωδικό; Νομίζω ότι δεν υπάρχει και υπολογιστής εδώ. Στις δαπάνες ενημέρωσης 
δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλωσίμων, δράσεις – προβολές ευαισθητοποίησης έχει 
ένα…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, είναι ο κωδικό 20.7425.01, 15.000.  
 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Μπράβο, 15.000. Ποιες είναι οι δράσεις προβολής;  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Να απαντήσω; 

 
Βεβαίως να απαντήσετε, κ Αντιδήμαρχε και Υπεύθυνε της Καθαριότητας. Αν έχεις 
άλλη ερώτηση.  

 
Και άλλη μία. Στα γεωτεχνικά, στους κωδικούς 35.7336.01 «Συντηρήσεις, 
απεντομώσεις», στο 35.7425.00 «Ειδικές διαχείρισης κωνοποειδή» και 

35.7435.12 «Υλοποίηση προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης», πώς γίνονται οι 
αναθέσεις αυτές; Γίνονται με διαγωνισμό, με αίτηση; Πώς γίνονται;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, απαντήστε για το θέμα αυτό που σας αφορά.  

 
Οι δράσεις για την ανακύκλωση που λέμε, 15.000, είναι τα σποτάκια που 
παίζουν στην τηλεόραση, είναι το ετήσιο, η προβολή, τα σποτ που παίζουν 

στην τηλεόραση, όπως, επίσης, η Γιορτή Ανακύκλωσης που κάναμε δύο χρόνια πριν, έχουμε 
κρατήσει ένα ποσό μήπως και φέτος καταφέρουμε να κάνουμε μια Γιορτή Ανακύκλωσης, είναι 
κάτι δύσκολο βέβαια και πολυέξοδο, αλλά έχουμε χορηγούς.  

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Για το άλλο που μου είπατε, κ. συνάδελφε, για τα κωνοποειδή, ναι, υπάρχει συνεργασία με την 
Αναπτυξιακή. Η Αναπτυξιακή βγάζει το διαγωνισμό και εμείς σαν Δήμος Καλαμάτας, όπως και 
άλλοι, όλοι οι Δήμου του Νομού Μεσσηνίας, συμμετέχουμε με το ποσοστό που μας αναλογεί.  

Για τις δράσεις κομποστοποίησης, συνοικιακής κομποστοποίησης που έχετε ρωτήσει και άλλη 
φορά, κάναμε την πρώτη ανάθεση εκεί, τοποθετήθηκαν οι κομποστοποιητές, βγήκανε τα 
συμπεράσματα, οι μελέτες που γίνανε πόσο μπορεί να διαχειριστεί ο κάθε κομποστοποιητής και 
πλέον, το επόμενο βήμα θα είναι η διαδικασία η διαγωνιστική. 
Αυτό που βλέπετε, δηλαδή, θα είναι διαγωνιστική διαδικασία. Και μεταφέρθηκε από την 
Καθαριότητα στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών για αυτονόητους λόγους, διότι στη 
Διεύθυνση Καθαριότητας είναι ανταποδοτικά τέλη και έχει πρόβλημα στα ανταποδοτικά τέλη. 

 
Να σε ρωτήσω, σε παρακαλώ. Οι απεντομώσεις και τα κωνοποειδή βγαίνει 
διαγωνισμός;  

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Από την Αναπτυξιακή …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ: Απ’ την Αναπτυξιακή;  
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
 
 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής 

συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση της 

υπηρεσίας,  καθώς και τις γνώμες – προτάσεις που κατατέθηκαν και καταχωρούνται στο 

ιστορικό της απόφασης αυτής 

 
ΟΜΟΦΩΝΑ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

 

Υπέρ του καταρτισθέντος σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού 

έτους 2016, το οποίο έχει ως εξής : 

 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016 
 

Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

              

1.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  
Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20)  

20.7131.02 Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείων 
κάδων 20.000,00 

Ανταποδοτικά 
Τέλη 

Καθαριότητας 
    

  

20.7135.01 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου 12.500,00 
Ανταποδοτικά 

Τέλη 
Καθαριότητας 

    
  

20.7135.02 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου 10.000,00 
Ανταποδοτικά 

Τέλη 
Καθαριότητας   

  
  

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ:  
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

20.7311.06 

Δαπάνες   για την επικάλυψη των 
απορριμμάτων με αργιλοχώματα 
(επικάλυψη αδρανών και 
αδρανοποιημένων υλικών, υλικό 
κατάσβεσης πυρκαγιών), 
διαμόρφωση χώρου, διαχείριση 
σταγγιδίων 

20.000,00 
Ανταποδοτικά 

Τέλη 
Καθαριότητας 

  

  

  

20.7425.01 

Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα 
θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων 
- Δράσεις Προβολής - 
Ευαισθητοποίησης 

15.000,00 
Ανταποδοτικά 

Τέλη 
Καθαριότητας   

  

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 77.500,00         

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Κ.Α. 20)  
  Β.1.  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ           

20.7325.01 Επεκτάσεις Δημοτικού φωτισμού 
μέσω  ΔΕΗ  30.000,00 

Ανταποδοτικά 
Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

  

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  30.000,00         

  Β.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ           

20.7325.09 Εορταστικός φωτισμός πόλεως & 
Δημ. Διαμερισμάτων 2014 10.000,00 

Ανταποδοτικά 
Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

  

              

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  10.000,00         

  Β.3.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ           

20.7325.04 Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού 
πλην Καλαμάτας 55.000,00 

Ανταποδοτικά 
Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

  

20.7325.06 
Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 
και ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. 
χώρων, πλατειών κλπ.) 

10.000,00 
Ανταποδοτικά 

Τέλη 
Ηλ/φωτισμού 

  ΝΕΟ 
  

20.7325.07 Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 
πόλης 30.000,00 

Ανταποδοτικά 
Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

  

20.7335.01 

Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού 
φωτισμού (προμήθεια & αντικ/ση 
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, 
επισκευή δικτύου κ.λ.π.)  2015 

120.000,00 
Ανταποδοτικά 

Τέλη 
Ηλ/φωτισμού 

  ΣΥΝ 

  

20.7335.04 

Επισκευή & συντήρηση Δημοτικού 
φωτισμού (προμήθεια & αντικ/ση 
λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, 
επισκευή δικτύου κ.λ.π.)  2016 

50.000,00 
Ανταποδοτικά 

Τέλη 
Ηλ/φωτισμού 

  ΝΕΟ 

  

20.7335.02 

Αναβάθμιση συστήματος 
οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας 
με σκοπό την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τη μείωση κόστους 
λειτουργίας (JESSICA) 

167.000,00 
Ανταποδοτικά 

Τέλη 
Ηλ/φωτισμού 

  ΣΥΝ 
ΠΡΟΫΠΟ ΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 
9.348.818,00 

€ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 3  432.000,00     

  Β.4.  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ           

              

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  0,00         

  Β.5.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ           

              

  ΣΥΝΟΛΟ: 5  0,00         



Συνεδρίαση :1/2015                     Τετάρτη  02/ 09 / 2015                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  1/2015 

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  21 

Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
(1+2+3+4+5) 472.000,00       

  

              

 
2.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Α.EΡΓΑ  ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  (Κ.Α. 30...)   

  Α.1.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ           

30.7331.04 Δαπάνες προστασίας επικινδύνων  
κτιρίων.  3.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

30.7336.12 Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των 
Δημοτικών κτιρίων 10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

30.7425.01 Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν 
εκτάκτων αναγκών 5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

30.7425.03 
Σύνδεση Δημοτικών 
κτιρίων,πλατειών και κοιν. χώρων με 
δίκτυα κοινής ωφέλειας 

20.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 
  

30.7336.13 Συντήρηση πυροσβεστήρων 5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

30.7323.01 Συντήρηση Αγροτικών οδών, 
Διανοίξεις κλπ  2016 50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7323.70 

Αποκατάσταση βλαβών έργων 
υποδομής (τοιχοι αντιστήριξης, 
αποκατάσταση καθιζήσεων, 
διευθέτηση ομβρίων κλπ) 

30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  

30.7331.30 
Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 
(δημοτικά καταστήματα, παιδικοί 
σταθμοί, κλπ) 

15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
  

              

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  138.000,00         

  Α.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ           

30.7324.03 Κατασκευή πεζοδρομίων, 
ρειθροκρασπέδων κλπ. έτους 2016 35.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7323.75 Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων 
δρόμων Τοπικών κοινοτήτων 85.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

              

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  120.000,00         

  Α.3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ           

30.7336.07 Προμήθεια δομικών υλικών από 
μάνδρα 2015 20.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ   

30.7336.08 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος 
2015 40.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ   

30.7336.22 Προμήθεια δομικών υλικών από 
μάνδρα 2016 50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7336.23 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος 
2016 71.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7336.09 Προμήθεια ξυλείας 2016 30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7336.10 Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου 
2016 50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7336.11 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, 
χρωμάτων κλπ 2016 40.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7336.04 Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016 15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

             

  ΣΥΝΟΛΟ: 3  316.000,00         
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

  Α.4.  ΜΕΛΕΤΕΣ           

              

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  0,00         

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΡ.                      
Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (1+2+3+4) 574.000,00       

  

              

Β. EΡΓΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ    (Κ.Α. 30...)  
Β.1. EΡΓΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ    (Κ.Α. 30...)   

  Β.1.1.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ           

30.7331.06 Συντήρηση  ανελκυστήρων  
Δημοτικών κτιρίων 5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

30.7332.07 Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων 
(Κεντρικός διάδρομος κλπ) 20.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ   

30.7333.14 Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση 
δρόμων (Βασ. Γεωργίου κλπ) 50.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

30.7336.05 Συντήρηση κεντρικού 
ποδηλατόδρομου 10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

30.6236.02 
Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, 
λυομένων, πυργων ναυαγοσωστών, 
περιπτέρων κλπ. 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 
  

30.7135.01 Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου 
Καλαμάτας για πιστοποίηση 80.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΤΑΜΕΙΟ   ΣΥΝ   

30.7331.27 
Ανακατασκευή κτηρίου για τη 
στέγαση της Χημικής Υπηρεσία 
Καλαμάτας 

108.665,00 
ΥΠ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩ
Ν 

  ΣΥΝ 
  

30.7336.24 Συντήρηση συνθετικών ταπήτων 
γηπέδων ποδοσφαίρου 9.430,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

30.7336.20 Συντήρηση και εξοπλισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων 15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

              

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  308.095,00         

  Β.1.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ           

30.7323.03 
Διανοίξεις τμημάτων οδών στις 
περιοχές επεκτάσεων σχεδίου 
πόλης (2015) 

10.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
  

64.7311.03 

Επισκευή & διαρρύθμιση 
εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην 
Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου 
Καλαμάτας για τη στέγαση 
υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας 

500.000,00 ΥΠ. ΕΣ/ΣΑΕ 
055   ΣΥΝ 

  

30.7323.21 Διαμόρφωση κόμβου στη συμβολή 
των οδών Λακωνικής και Ναυαρίνου 20.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ - 

ΣΥΝ 
5.000 
ΣΥΝΕΧΙΖ 

30.7332.06 
Ενίσχυση φωτισμού πάρκων 
(Ανατολικού Κέντρου, Δυτ. Κέντρου, 
ΟΣΕ. Κλπ. 

10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
  

30.7323.07 Ασφαλτοστρώσεις  Καλαμάτας 
(2016) 140.000,00 ΣΑΤΑ ΔΠ ΝΕΟ 

85.000 
ΣΑΤΑ ΚΑΙ 
45.000 ΔΠ 

30.7333.05 
Οργάνωση στάθμευσης επί οδών 
και βελτίωση λειτουργικότητας 
υφιστάμενων χώρων στάθμευσης 

60.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ   ΣΥΝ 

  

30.7323.22 
Κρασπεδώσεις και φωτισμός της 
οδού Αρτέμιδος από οδό Λεΐκων 
έως οδό Σπάρτης 

100.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

30.7323.24 
Ασφαλτοστρώσεις – κρασπεδώσεις 
διαφόρων δρόμων Δήμου 
Καλαμάτας 

30.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
  

30.7422.01 

Κατεδάφιση αυθαιρέτων 
κατασκευών – παραπηγμάτων 
αθιγγάνων στην περιοχή Αγίας 
Τριάδας 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

  

30.6236.01 

Μεταφορά στο Δήμο Καλαμάτας των 
60 (εξήντα) παραχωρηθέντων 
λυόμενων οικίσκων από τη ΔΑΕΦΚ 
για τη στέγαση αθιγγάνων 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

  

30.7336.15 

Επισκευή – εγκατάσταση λυόμενων 
οικίσκων στην κατασκήνωση 
Μπιρμπίτα για τη στέγαση 
αθιγγάνων 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

  

30.7312.02 Διευθέτηση αγωγού ομβρίων στην 
οδό Βέντρη 2.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ   

30.7324.05 
Διαμόρφωση ανατολικού 
πεζοδρομίου οδού  Αριστομένους 
στην περιοχή του πάρκου 

15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
  

30.7326.15 Κατασκευή αποχωρητηρίων σε 
κοινόχρηστους χώρους 20.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7324.06 

Κατασκευή πεζοδρομίων και 
ηλεκτροφωτισμού στις οδούς 
Ηρώων και Αύρας από οδό Κρήτης 
έως οδό Ναυαρίνου 

30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  967.000,00         

  Β.1.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ           

30.7131.10 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος 
επούλωσης λάκκων σε σάκκους 30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7131.13 Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής 
σήμανσης 10.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ   

30.7131.01 Προμήθεια ανταλλακτικών 
ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 1.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7131.04 Προμήθεια εργαλείων συνεργείων 15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ - 
ΣΥΝ 

5.000 
ΣΥΝΕΧΙΖ 

30.7131.14 Προμήθεια εξοπλισμού συστήματος 
Parking 25.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

30.7336.20 Προμήθεια μονωτικών υλικών 15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7131.15 Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής 
σήμανσης 2016 30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

30.7336.25 Προμήθεια ανταλλακτικών υπογείων 
κάδων (Φαρών, και υπολοίπων) 15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

  ΣΥΝΟΛΟ: 3  141.000,00         

  Β.1.4.  ΜΕΛΕΤΕΣ           

30.6117.01 Αμοιβές ελεγκτών δόμησης  1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

30.7413.11 
Ανάπλαση ιστορικού κέντρου 
Καλαμάτας (Β'+Γ' φάση) 
(ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ) 

10.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ 
  

30.7413.03 

Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας 
με τίτλο Πιστοποίηση του επιπέδου 
ασφαλείας του Συστήματος 
Αυτομάτου Ελέγχου και Έλεγχος 
Ασφαλείας των Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων των "Τεχνικών 
σκηνής" του Μεγάρου Χορού 
Καλαμάτας 

3.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ 

  

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  14.000,00         
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

  
Β.1.5.  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ        

  

30.7331.18 Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων 8.000,00 ΥΠ.ΕΣ.   ΣΥΝ   

30.7331.24 Επισκευές μονώσεων σχολείων 
2015 45.100,00 ΥΠ.ΕΣ.   ΣΥΝ   

30.7331.23 Επισκευές  σε σχολικά  κτίρια που 
αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2015 60.000,00 ΥΠ.ΕΣ.   ΣΥΝ   

30.7331.31 Επισκευές  σε σχολικά  κτίρια που 
αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 2016 145.100,00 ΥΠ.ΕΣ.   ΝΕΟ   

30.7331.32 Επισκευές μονώσεων σχολείων 
2016 55.000,00 ΥΠ.ΕΣ.   ΝΕΟ   

              

  ΣΥΝΟΛΟ: 5  313.200,00       
ΕΊΝΑΙ 
160.100 * 
2 -7000 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ. 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
(1+2+3+4+5) 

1.743.295,00       
  

Β.2. EΡΓΑ  ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ    (Κ.Α. 30)  

30.7323.71 
Κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων 
και προστασία οδών από 
βραχοπτώσεις στις Τ.Κ. Ταϋγέτου 

20.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
  

              

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

20.000,00       
  

Β.3. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ   

45.7311.01 Αποπεράτωση οστεοφυλακίου 
Θουρίας 5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

30.7323.15 
Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης 
πλησίον του γηπέδου της Δ.Ε. 
Θουρίας 

11.285,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ 
  

30.7323.72 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
Δ.Ε. Θουρίας 2016 18.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

              

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ  34.285,00       

  

Β.4. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ    

30.7322.03 Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου 
(Μαγκλαρέικο) 30.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ   

30.7323.73 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
Δ.Ε. Αρφαρών 2016 18.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

              

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ 48.000,00       

  

Β.5. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ    

30.7323.74 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας 
Δ.Ε. Άριος 2016 11.454,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

            

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΟΣ 
(1+2+3+….+8) 

11.454,00       
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
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ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝ. 
ΕΡΓΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ 2.431.034,00       

  

 
3.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Κ.Α. 35)  

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

35.7131.01 Προμήθεια κηποτεχνικού 
εξοπλισμού 10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7135.01 

Προμήθεια οργάνων  και 
απαραίτητου εξοπλισμού για την 
πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου 
Καλαμάτας (2015) 

50.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

  

35.7135.02 Προμήθεια φυτικού υλικού   (υψηλό 
πράσινο) 10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7135.03 Προμήθεια υλικών άρδευσης και 
συντριβανιών  15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7135.05 Προμήθεια υλικών συντήρησης 
πρασίνου 5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7135.06 Προμήθεια ανταλλακτικών 
παιδότοπων  10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7135.07 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού 5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7135.08 

Προμήθεια οργάνων  και 
απαραίτητου εξοπλισμού για την 
πιστοποίηση παιδότοπων Δήμου 
Καλαμάτας (2016) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

  

              

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ   

35.7322.01 
Συμπληρωματικές φυτεύσεις 
δένδρων δημοτικών δενδροστοιχιών 
και πάρκων 

25.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
  

35.7322.02 
Εργασίες διαμόρφωσης 
περιβάλλοντα χώρου Νέου 
Δημαρχείου 

15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
  

35.7322.03 Αυτοματοποίηση αρδευτικών 
δικτύων πόλης 15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

35.7326.01  Αναδιάταξη πρασίνου στις νησίδες 
πόλης 30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

35.7332.01 
Δαπάνες συντήρησης και 
συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και 
παιδότοπων (Αυτεπιστασία)  

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 
  

35.7332.02 Συντήρηση οργανωμένων χώρων 
πρασίνου (2015) 20.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ   

35.7332.04 
Κλαδέματα δενδροστοιχιών και 
άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων 
δένδρων (2016) 

50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
  

35.7332.05 Συντήρηση παιδικών χαρών(2015) 10.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ   

35.7332.06 Συντήρηση και επισκευή αντλητικών 
συγκροτημάτων (2016) 15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

35.7332.07 Συντήρηση παιδικών χαρών (2016) 20.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

35.7332.08 Συντήρηση οργανωμένων χώρων 
πρασίνου (2016) 35.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

              

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ  

35.7336.01 Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και 
κτιρίων 3.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
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ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

35.7336.02 
Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης 
σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα 
και δημοτικού οδικού δικτύου (2016) 

40.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
  

35.7336.03 Φυτοπροστασία αλσυλίων και 
υπολοίπων χώρων πρασίνου (2016) 20.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ   

35.7336.04 Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και 
μνημείων Δήμου  5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7336.07 Προμήθεια δομικών υλικών από 
μάντρα 5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7336.08 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 2.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7336.09 Προμήθεια ξυλείας 3.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7336.10 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
μεταλλικών περιφράξεων στις 
παιδικές χαρές του Δήμου 

30.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
  

35.7336.11 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, 
χρωμάτων κλπ 10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7336.13 Κοπή και απομάκρυνση 
προσβεβλημένων φοινίκων (2015) 10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

              

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ  

35.7425.01 Συμμετοχή στην διαχείριση 
κωνοπωειδών (2016) 10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7425.02 Συμμετοχή στην διαχείριση 
κωνοπωειδών (2015) 5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

35.7425.03 
Δαπάνες πιστοποίησης παιδικών 
χαρών νηπιαγωγείων, παιδικών 
σταθμών κλπ 

3.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
  

35.7425.06 Δαπάνες για την πιστοποίηση των 
παιδικών χαρών της πόλης (2015) 6.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

35.7425.08 Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων (2016) 15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7425.09 
Δαπάνες για την υλοποίηση του 
προγράμματος παρακολούθησης 
αδέσποτων ζώων 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 
  

35.7425.10 Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων 
ζώων (2015) 10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ   

35.7425.11 Διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων 10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

35.7425.12 Υλοποίηση προγράμματος 
συνοικιακής κομποστοποίησης 40.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ 

597.500,00       

  

 

4.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Κ.Α. 40...)  

40.7111.01 

Απαλλοτριώσεις- Ρυμοτομήσεις-
Διανοίξεις Δρόμων-Αγορά 
Κοινοχρήστων Χώρων κ.λπ.. -
Δαπάνες υλοποίησης Πράξεων 
Αναλογισμού-Άρση Ρυμοτομικών 
Βαρών  

100.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   

  

40.7111.03 
Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού 
Βασ. Γεωργίου από Φάρων έως 
Ηρώων.  

30.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.01 
Αμοιβή Μελέτης "Ολοκλήρωσης 
Πράξεων εφαρμογής Δήμου 
Καλαμάτας"  

10.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  



Συνεδρίαση :1/2015                     Τετάρτη  02/ 09 / 2015                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  1/2015 

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  27 

Κ.Α. ΕΡΓΟ 
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ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

40.7413.07 

Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης 
περιοχής Μπαριάμαγα 
(Κτηματογράφιση-Πολεοδόμηση-
Πράξη Εφαρμογής) 

25.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.31 

Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης 
Περιοχής εκατέρωθεν της οδού 
Ηρώων Πολυτεχνείου στις περιοχές 
που από το ΓΠΣ προβλέπονται ως 
Ζώνες ΕΠΧ0 και ΕΠΧ1 
(Κτηματογράφιση-Πολεοδόμηση-
Πράξη Εφαρμογής) 

10.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   

  

40.7413.26 

Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης 
Περιοχής Πρώην ΔΥΤΙΚΉΣ ΖΕΠ  
(Κτηματογράφιση-Πολεοδόμηση-
Πράξη Εφαρμογής)   

15.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
  

40.7413.25 
Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης 
περιοχής  Κορδία (Κτηματογράφιση-
Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής)  

5.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
  

40.7413.10 
Αμοιβή Μελέτης "Σύνταξη Πράξεων 
αναλογισμού  αδιάνοικτων δρόμων 
του σχεδίου πόλης Καλαμάτας”  

4.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.11 

Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη Πράξεων 
αναλογισμού ορισμένων τμημάτων 
οδών Κορώνης-Μεθώνης-
Παπανικολή κ.λ.π 

4.059,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.16 

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για 
καταχώριση Πράξεων εφαρμογής 
στο Κτηματολόγιο της περιοχής 
Δυτικά Αρτέμιδος, Ανταλλαγών κ.λ.π   

1.722,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.17 
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για 
την καταχώριση Πράξεων 
Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο  

5.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.27 Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ 
Θουρίας 5.000,00 ΔΠ ΣΥΝ     

40.7413.28 Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας 10.000,00 ΔΠ ΝΕΟ     

40.7413.23 
Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης 
Εφαρμογής Περιοχής 
Ασπροχώματος  

50.245,68 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.33 
Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης 
Εφαρμογής Περιοχής Μικρής 
Μαντίνειας   

20.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
  

40.7413.34 
Αμοιβή μελέτης Πολεοδόμησης 
τμηματος περιοχής Ανατολικής 
Παραλίας 

30.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
  

40.7413.35 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου 
οικοδομικών αδειών, (σχεδίων) 10.000,00 ΔΠ ΝΕΟ     

40.7413.36 
Εγκατάσταση λογισμικού ανάπτυξης 
εφαρμογών πολεοδομικού 
σχεδιασμού - χρήσεων γης 

10.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
  

40.7413.18 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 
Π.Μ  περιοχής Ασπροχώματος 2.100,00 ΔΠ ΣΥΝ     

40.7413.21 Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 
Π.Μ  περιοχής Παραλίας Βέργας 1.800,04 ΔΠ ΣΥΝ     

40.7413.24 

Μελέτη επικαιροποίησης και 
συμπληρωματικής οριοθέτησης 
ρεμάτων περιοχής ''Παραλίας 
Βέργας'' δήμου Καλαμάτας 

4.428,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.37 

Αμοιβή μελέτης  Πράξης  
Εφαρμογής Πυκν. Περιοχής Βόρειας 
Συνοικίας μεταξύ οδών Αγ. 
Γεωργίου- Λεΐκων. 

5.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
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ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

40.7413.38 

Αμοιβή μελέτης Σύνταξης  Πράξης 
αναλογισμού για την διάνοιξη της 
οδού Θεμιστοκλέους από την οδο 
Θουκιδίδου εως την οδό 
Ποσειδώνος   

3.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
  

40.7413.39 

Αμοιβη μελέτης Επικαιροποιησης 
και συμπληρωσης οριοθετησης 
ρεματος βόρειας περιοχης 
Καλαμάτας 

5.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   
  

40.7413.40 
Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης 
Εφαρμογής Περιοχής Παραλία 
Βεργας 

20.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
  

  ΣΥΝΟΛΟ 386.354,72         

40.7425 

 Δαπάνες για τη εκτ/ση βασικών 
κοιν/στων πολ/κων έργων 
(πληρωμή επικειμένων) 
(Ανταποδοτικά έσοδα από 
εισφορά σε χρήμα και 
μετατροπής γης σε χρήμα 
ιδιοκτητών περιοχών 
εντασσομένων στο σχέδιο πόλης) 

  

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

40.7425.01 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Δυτικής συνοικίας  

2.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

40.7425.02 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Βόρειας-Κεντρικης συνοικιας  

2.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

40.7425.03 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Ανατολ. Παραλίας  

1.800,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

40.7425.04 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Γιαννιτσάνικα  

1.800,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

40.7425.05 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Ανατ. Συνοικία 

1.800,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

40.7425.06 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Παναγίτσα 

1.500,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

40.7425.07 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/  
Ακοβίτικα 

1.807,09 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

40.7425.08 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/  
Δυτικά Αρτέμιδος  

5.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

40.7425.09 
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/  
Κηπούπολη  

1.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 
εισφορά σε 
χρήμα και 

μετατροπή γης 
σε χρήμα  

    

  

  ΣΥΝΟΛΟ 18.707,09         

40.7421 

Απαλλοτριώσεις για τη 
δημιουργία χώρων κοινοχρήστων 
και  κοινωφελών  χρήσεων 
(Προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις, 
αποζημιώσεις ιδιοκτησιών σε 
περιοχές επεκτάσεων Σχ. Πόλης) 

  Ανταποδοτικά 
έσοδα      

  

  

 ( Ανταποδοτικά έσοδα από εισφορά 
μετατροπής γης σε χρήμα 
ιδιοκτήτων περιοχών εντασσομένων 
σε σχέδιο πόλεως ) 

        
  

40.7421.02 
Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Δυτ.Συνοικ 

10.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 

    

  

40.7421.03 
Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Βόρεια/Κεντρική  Συνοικία 

10.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 

    

  

40.7421.04 
Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ 
Ανατ.Παραλία 

10.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 

    

  

40.7421.05 
Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Γιαννιτσάνικα 

12.242,71 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 

    

  

40.7421.06 
Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ 
Ανατ. Συνοικ. 

12.242,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 

    

  

40.7421.07 
Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Παναγίτσα 

10.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 

    

  

40.7421.08 
Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Ακοβίτικα 

10.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΤΕΙ 
ΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΕΤΟΥΣ 2016 

ΠΗΓΗ    
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  

1 2016 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/

ΣΗΣ  2 
2016 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

ΠΑΡΑΤΗ 
ΡΗΣΕΙΣ 

40.7421.09 
Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Δυτικά Αρτέμιδος 

5.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 

    

  

40.7421.10 
Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Κηπούπολη 

5.000,00 

Ανταποδοτικά 
έσοδα από 

προσκυρώσει, 
τακτοποιήσεις 

και 
αποζημιώσεις 

    

  

  ΣΥΝΟΛΟ 84.484,71         

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 489.546,52         

 
5.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Κ.Α. 45...)  

  Επενδύσεις           

45.7131.01 Προμήθεια pροκατασκευασμένων 
οστεοθηκών 10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

45.7336.06 Συντηρήσεις - Επισκευές στα 
κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας 50.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ   

              

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 45 60.000,00         

 

6.   ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΑ  (Κ.Α. 81) 
              

  ΣΥΝΟΛΟ 0,00         

       

. 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Τ.Π. 2016 4.127.580,52 

  
    

  

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  2016 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 77.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  472.000,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

Γενικά έργα 574.000,00 

Έργα Δ.Κ. Καλαμάτας 1.743.295,00 

Έργα λοιπών Δ.Κ. Δ.Ε. Καλαμάτας 20.000,00 

Εργα Δ.Ε. Θουρίας 34.285,00 

Έργα Δ.Ε. Αρφαρών 48.000,00 
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Έργα Δ.Ε. Άριος 11.454,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.431.034,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 597.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 489.546,52 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 60.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.127.580,52 

    

Έργα που δεν αφορούν όλες τις Δημοτικές Ενότητες 

Έργα Δ.Κ. Καλαμάτας 1.743.295,00 

Έργα λοιπών Δ.Κ. Δ.Ε. Καλαμάτας 20.000,00 

Σύνολο έργων Δ.Ε. Καλαμάτας 1.763.295,00 

Εργα Δ.Ε. Θουρίας 34.285,00 

Έργα Δ.Ε. Αρφαρών 48.000,00 

Έργα Δ.Ε. Άριος 11.454,00 

Σύνολο έργων  (πλην γενικών) 1.857.034,00 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 ΣΑΤΑ  1.190.739,00 

2 ΔΠ 1.222.284,72 

3 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 472.000,00 

4 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 77.500,00 

5 ΥΠ. ΕΣ/ΣΑΕ 055 (Νέο Δημαρχείο) 500.000,00 

6 ΥΠ.ΕΣ. 313.200,00 

7 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 140.000,00 

8 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 18.707,09 

9 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

84.484,71 

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΧΗΜΕΙΟ) 108.665,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.127.580,52 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 

ακολουθεί : 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καραγιάννης Ανδρέας  1. Αντωνοπούλου Βούλα  

  2. Γκρέκης Παύλος 

  3. Δούβας Γεώργιος 

  4. Κακαλίκας Δημήτριος 

  5. Κοντόπουλος Ιωάννης 

  6. Μπατσικούρας Γεώργιος 

  7. Πουλόπουλος Δημήτριος 

  8. Χασάπης Αθανάσιος 

   
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 7 Σεπτεμβρίου 2015 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

                                          ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ                  
 
 
 
 


