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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  6/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  077/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Φεβρουαρίου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 6/15-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  4) 
Γουρδέας Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 
11) Κουδούνης Αργύριος,  12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
21) Ράλλης Γεώργιος,  22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  24) Τσερώνης 
Κωνσταντίνος. 
 
∆εν παραβρίσκονται,  αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος και 3) Μπάκας ∆ηµήτριος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Αρτεµισίας, Νέδουσας, Λαδά, 
Λεϊκων, Μ. Μαντίνειας, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας, Ασπροχώµατος, Βέργας και Καρβελίου,  κ.κ.  
Βασιλάκη Γεωργία, Βεργινάδης Νικήτας, Βουτσής Γεώργιος, Βρυώνης Φώτιος, Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, Κούτρος Χρήστος, Μέλιος Ιωάννης, Σπανός Αντώνιος, Χειλάς Ευάγγελος  και 
Χρυσοµάλης Ιωάννης αντίστοιχα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων Πηγών, Αντικαλάµου και Σπερχογείας, κ.κ. Αλάµαρας Πέτρος, Αργυροπούλου 
Βασιλική και Περρωτής Παναγιώτης αντίστοιχα. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».   
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος, οικον. έτους 2007, ∆ήµου Καλαµάτας.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος παραβρίσκονται οι κ.κ. Τενέντες Περικλής, ειδικός συνεργάτης 
του ∆ήµου, Τζαµουράνης Βασίλειος, ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου και Κουράκλη 
Παναγιώτα, ∆ιευθύντρια Περιβάλλοντος του ∆ήµου, οι οποίοι παρίστανται µετά την υπ΄ αριθµ. 
πρωτ.  3765/16-2-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου προκειµένου να δώσουν τις απαραίτητες 
πληροφορίες και διευκρινήσεις που τυχόν τους ζητηθούν επί του συγκεκριµένου θέµατος. 
 
 
Στο φάκελο του θέµατος την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται, α) η πρόταση του τεχνικού 
προγράµµατος 2007, β) οι πίνακες για της δαπάνες επενδύσεων ανά υπηρεσία του τεχνικού 
προγράµµατος 2007 (επενδύσεις), και γ) οι πηγές χρηµατοδότησης της πρότασης. 
οι πίνακες για της δαπάνες επενδύσεων ανά υπηρεσία του τεχνικού προγράµµατος 2007 
(επενδύσεις), και οι πηγές χρηµατοδότησης της πρότασης, έχουν ως εξής: 
 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2007 (ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ) 
 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.343.800 
  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 636.900 
  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 30.000 
  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 14.380.808 
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 564.614 
ΕΡΓΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 1.649.750 
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ 247.000 
  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 4.503.000 
  
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 470.235 
  
ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π. 2007 - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 25.826.107 

 
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2007 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 
1 ΣΑΤΑ 3.697.380 
2 ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.756.705 
3 ΘΗΣΕΑΣ 7.175.100 
4 ∆ΩΡΕΕΣ 90.000 
6 ∆ΑΝΕΙΟ 1.880.000 
7 ΥΠΕΣ∆Α – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 564.614 
8 Γ΄ ΚΠΣ/ΥΠΠΟ – ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ 5.000.000 
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9 ΠΕΠ Πελ/σου (Πρόγραµµα Ράχης) - 
10 Γ΄ ΚΠΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1.557.308 
11 ΥΠΕΧΩ∆Ε - ΕΠΠΕΡ 200.000 
12 Ανταποδοτικές ∆απάνες Πολεοδοµικών Εφαρµογών 840.000 
13 Πρόγραµµα INTERREG - MEDOCCOMPOST 65.000 
 ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π. 25.826.107 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. Η παρούσα πρόταση Τ.Π. ως προς την ΣΑΤΑ είναι υπερβατική κατά 626000 € περίπου 
εν σχέσει µε την ΣΑΤΑ 2006 (2.285.000 €) περιλαµβανοµένου και του υπολοίπου του 
έτους 2006 (786.000 €).(Αναµενόµενη αύξηση ΣΑΤΑ) 

2. Εκ των ∆ηµοτικών πόρων ποσόν 3.343.800 € αφορά δαπάνες ανταποδοτικών 
υπηρεσιών (καθαριότητα & ηλεκτροφωτισµός). 

3. Οι πιστώσεις που προβλέπονται από ΥΠΕΣ∆ΑΑ για την συντήρηση σχολικών κτιρίων 
είναι αυξηµένες κατά 287.289 € εν σχέσει µε τις περυσινές περιλαµβανοµένου και του 
µικρού υπολοίπου του έτους 2006. 

4. Έχει εγγραφεί πίστωση 5.000.000 € για την ανέγερση του Μεγάρου Χορού σύµφωνα 
µε το σχετικό Τεχνικό ∆ελτίο που έχει υποβληθεί στην ∆ιαχειριστική Αρχή. 

5. Τα ποσά από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ είναι προσαρµοσµένα στην σχετική πρόταση 
τροποποίησης που υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 

6. Το Πρόγραµµα Ράχης πληρώνεται απ΄ ευθείας από το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης.  
 
 
 
 
Το θέµα εισηγούνται οι Αντιδήµαρχοι κ.κ. Σπίνος, Αθανασόπουλος και Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 
οι οποίοι αναφέρουν τα εξής: 

 
Κε Πρόεδρε θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά µε αφορµή και την κουβέντα στο πρώτο 
θέµα ότι θα ήταν πολύ εύκολο στην κουβέντα θεωρητικά να µιλάµε για µεγάλες 

ανακατανοµές και αναδιανοµές έργων και καινούργιες καταθέσεις τεχνικών προτάσεων και 
στόχων. Επειδή όµως η ∆ηµοτική αρχή είναι συνέχεια µιας προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής 
που ήταν κι αυτή συνέχεια µιας άλλης ∆ηµοτικής αρχής, θεωρώ ότι υπάρχει ένας 
προγραµµατισµός που πρέπει να τον τηρούµε, απλώς να βάζουµε το δικό µας στίγµα και τη 
δικιά µας τάξη όπου χρειάζεται. Ξεκινώντας για την κατάθεση του τεχνικού προγράµµατος, 
είχα δηλώσει και δηλώνω κι εδώ παρουσία του Σώµατος, ότι είναι . . .Ένα στοιχείο που 
µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε είναι ότι είναι φιλόδοξο τεχνικό πρόγραµµα. Έχει έναν 
προϋπολογισµό 26 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου, ίσως το µεγαλύτερο προϋπολογισµό που έχει 
κατατεθεί ποτέ στην ιστορία του ∆ήµου της Καλαµάτας και λογικά και σίγουρα αυτό µας 
φέρνει σε πολύ µεγάλες ευθύνες κατά την υλοποίησή του όλο το χρόνο. Η επιτυχία µας όµως 
όπως έχει ειπωθεί και από τις προηγούµενες φορές δεν θα είναι κατά πόσο δείξαµε µεγάλο 
προϋπολογισµό ή πόσο µεγάλο αριθµό έργων καταθέσαµε ή από αυτά που θα υποσχεθούµε 
σήµερα διάφορες ελπίδες ότι θα υλοποιηθεί και θα είναι εφαρµόσιµο και όλα αυτά τα 
πράγµατα που ακούγονται σε κάθε εισήγηση τεχνικού προγράµµατος αλλά κατά πόσο στο 
τέλος του χρόνου όταν θα ξαναβρεθούµε πάλι σ΄ αυτήν την αίθουσα, θα κάνουµε ένα 
απολογισµό και θα αποδείξουµε ότι σε σχέση µε τις προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές είχαµε το 
µεγαλύτερο βαθµό απορρόφησης. Που συγχρόνως θεωρώ ότι θα είναι και η πρώτη φορά που 
θα δείξουµε εκτός από µεγάλης απορρόφησης των χρηµάτων και δείγµατα ποιότητας έργου 
στην καλή παραλαβή των έργων χωρίς προβλήµατα στη λειτουργία από τους δηµότες, σε 
οικονοµία των έργων όσον αφορά τις χρηµατικές αποζηµιώσεις δηλαδή θα προσπαθήσουµε να 
µειώσουµε πάρα πολύ τις χρηµατικές υπερβάσεις που παρουσιαζόντουσαν αρκετά χρόνια πριν 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µείωση χρόνου όσο µπορούµε ποιά να πιέσουµε τους εργολάβους 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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να µην έχουµε αυτές τις παρατάσεις έτσι ώστε αυτή την ιστορία των συνεχιζόµενων έργων 
από χρονιά σε χρονιά να σταµατήσει. Είναι ένα µεγάλο στοίχηµα εκτός από την απορρόφηση 
αυτό το τρίπτυχο «ποιότητα – οικονοµία και χρόνο». 
 
Για να µπούµε και στην ουσία του προγράµµατος, θα ήταν καλό να ξεκινήσουµε από κάποιους 
γενικούς συνολικούς προϋπολογισµούς για να δείξουµε και την τάξη µεγέθους σε κάθε 
υπηρεσία που φτάνουµε. Μιλάµε για την υπηρεσία της καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 
που έχει ένα πολύ µεγάλο ποσό των 3.500.000 ευρώ, όπως και η υπηρεσία πρασίνου µε 
650.000 ευρώ. Υπάρχει η υπηρεσία νεκροταφείου µε 30.000 ευρώ. Όταν λέµε υπηρεσία 
νεκροταφείου µιλάµε για το υφιστάµενο νεκροταφείο όχι για το νέο. Και όσον αφορά για τα 
έργα, υπάρχουν έργα των 14.500.000 ευρώ µες στην πόλη της Καλαµάτας, 560.000 ευρώ είναι 
περίπου οι συντηρήσεις και οι επισκευές των σχολικών κτηρίων, 1.600.000 είναι τα έργα στα 
δηµοτικά διαµερίσµατα και περίπου 250.000 ευρώ θα είναι οι µελέτες. Και µια µεγάλη µερίδα 
στην πίττα µάλλον αυτού του τεχνικού προγράµµατος είναι η πολεοδοµία λόγω Βασ. Γεωργίου 
και λόγω των διανοίξεων των δρόµων µε το δάνειο που προείπε ο κ. ∆ήµαρχος που παίρνει 
περίπου τα 4.500.000 ευρώ.  
 
Έχει τέσσερις άξονες βασικούς το σηµερινό τεχνικό πρόγραµµα που έχετε στα χέρια σας. 
Βασικά ο πρώτος άξονας όπως είναι σε κάθε τεχνικό πρόγραµµα, είναι οι λειτουργικές δαπάνες 
όπως αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού ή η αγορά οχηµάτων. Είναι τα συνεχιζόµενα έργα που 
είναι ένα πολύ µεγάλο ποσοστό. Μπορεί να είναι και παραπάνω από τα 2/3 τα συνεχιζόµενα 
έργα από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή που εννοείται τα συνεχίζουµε, απλώς θα πιέσουµε 
και ευελπιστούµε ότι θα τα ολοκληρώσουµε στο 2007 όπου µπορεί να γίνει. Υπάρχουν τα νέα 
έργα. Είναι πολλά νέα έργα που όµως αυτά είναι τα ανελαστικά που λέµε. Είναι οι 
αποζηµιώσεις, είναι οι διανοίξεις που κάθε χρόνο µπαίνουν σε οποιαδήποτε ∆ηµοτική αρχή, σε 
οποιοδήποτε τεχνικό πρόγραµµα. Και υπάρχουν τα νεοεντασσόµενα έργα που έχουν ας πούµε 
το δικό µας στίγµα. Κάποια δικά µας πράγµατα που µπορέσαµε λόγω των οικονοµικών αυτών 
δυσκολιών να τα εντάξουµε µέσα εδώ, να υπάρχουν σαν κωδικοί και να αρχίσουµε σιγά – σιγά 
την υλοποίησή τους.  
 
Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω µερικά έργα και από τα συνεχιζόµενα και από τα νέα τα δικά 
µας που θεωρούµε ότι θα είναι και οι βασικοί έτσι πυλώνες του τεχνικού προγράµµατος. 
∆ηλαδή στη σελίδα 3 είναι οι τρεις σηµατοδότες Αύρας και Κρήτης, Αρτέµιδος και Λεϊκων, 
Κλαδά και Αρτέµιδος, που µέσα στο 2007 θα µπουν. Όπως και το 46 είναι µια βασική 
παρέµβαση που θα ισχύει για όλη την τετραετία της ∆ηµοτικής αρχής, ηλεκτροφωτισµός. 
Όπως έχει πει και ο κ. ∆ήµαρχος, η Καλαµάτα είναι µια σκοτεινή πόλη και ξεκινάµε µε την 
Φαρών, τη Ναυαρίνου, τη Σαλαµίνος για παρέµβαση στον ήδη υφιστάµενο ηλεκτροφωτισµό. 
Αυτό για την πρώτη χρονιά και µπαίνουν στο προγραµµατισµό και άλλοι κεντρικοί άξονες τις 
επόµενες χρονιές. Είναι πολύ σοβαρό έργο. Στον αύξοντα αριθµό 55, ξεκινάει η κατασκευή του 
µεγάρου χορού της Καλαµάτας συνέχεια από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή ενταγµένο στο 
3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης που αυτό θα απορροφήσει ένα πολύ µεγάλο ποσό. Στο 65 αξίζει 
να σηµειώσουµε ότι εδώ εµφανίζονται οι πρώτες εργασίες µε µικρό ποσό µεν, 100.000 € αλλά 
δείχνουµε τη διάθεσή µας ότι από φέτος θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο νεκροταφείο µε 
την µετεγκατάσταση του πεδίου βολής και του σκοπευτικού οµίλου και κάποιων 
χωµατουργικών. Ένα κοµµάτι επιπλέον που δεν φαίνεται µέσα από τα δηµοτικά διαµερίσµατα 
αλλά αξίζει γιατί είναι ένα προάστιο κι αυτό της Καλαµάτας, είναι στον κωδικό 80, η βελτίωση 
του δηµοτικού δρόµου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και οι διανοίξεις αγροτικών δρόµων, 
γιατί ήδη τώρα ο εργολάβος θα µπει να κάνει τα πρώτα δυο χιλιόµετρα οπότε θα 
ολοκληρώσουµε κι εµείς τα υπόλοιπα δύο χιλιόµετρα. Αυτό το αναφέρω διότι ο Κουταλάς δεν 
είναι µες στα δηµοτικά διαµερίσµατα, είναι προάστιο της πόλης. ∆εν µιλάµε πάλι για το ΘΗΣΕΑ 
για Βασ. Γεωργίου. Σηµαντικό κοµµάτι, σηµαντικό έργο και που είναι απαίτηση πολλών 
δηµοτών, δυστυχώς άργησε η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή, εµείς προσπαθούµε να πιάσουµε 
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τους χρόνους, είναι η κατασκευή των δύο πεζογεφυρών στο Νέδοντα, στην αγορά και στο 
κάτω σηµείο προς τα νότια του Νέδοντα στη ∆ΕΗ.  
 
Αφήνω τα δηµοτικά διαµερίσµατα, το πράσινο και την καθαριότητα, θα τα αναλύσουν οι 
αρµόδιοι αντιδήµαρχοι. Ένα σηµαντικό κοµµάτι του τεχνικού προγράµµατος είναι οι µελέτες. 
Αυτό το πρόβληµα που έχει ειπωθεί πολλές φορές ότι δεν υπάρχουν µελέτες, δηλαδή σε 
προγράµµατα που θα αρχίσουν να τρέχουν όπως το 4ο ΚΠΣ ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει 
τέτοια προγράµµατα, εµείς θα προσπαθήσουµε να τα ολοκληρώσουµε, να υλοποιήσουµε 
κάποιες τέτοιες παρεµβάσεις µέσα στο 2007. Θεωρώ ότι πρέπει η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου 
να δουλέψει αρκετά στο κοµµάτι των µελετών. Έτσι στο κωδικό 142 µιλάµε για προµελέτη και 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην κατασκευή του νέου νεκροταφείου. Σοβαρό κοµµάτι που θα 
είναι κι αυτός ένας από τους σοβαρούς πυλώνες της ∆ηµοτικής αρχής στο 2007 είναι η 
σύνταξη της κυκλοφοριακής µελέτης. Κι εδώ θα µου επιτρέψετε να κάνω µια παρένθεση. 
Μπορεί να βλέπετε το ποσό και θα είναι απάντηση και στην προηγούµενη τοποθέτηση του κ. 
Ηλιόπουλου ότι βλέπει πολύ µικρά ποσά, το γνωρίζει κι ο ίδιος, γινόταν και στη ∆ηµοτική αρχή 
που ήταν αντιδήµαρχος, ότι γίνονται κάποιες τροποποιήσεις µετά. Το θέµα είναι να µπουν σαν 
έναρξη κάποια µικρά ποσά να γραφτεί σαν κωδικός και αφήστε κε Ηλιόπουλε, θα δείτε ότι δεν 
θα είναι µόνο τα 30.000 θα είναι πολύ παραπάνω και τότε να έρθετε να µας πείτε εάν τελικά 
είναι µικρό το ποσό ή όχι όταν θα ολοκληρωθεί κι αυτή η κυκλοφοριακή µελέτη και η µελέτη 
του Ασπροχώµατος. Το γνωρίζετε πολύ καλά για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγµα και είναι 
µικρό το ποσό. Οπότε θεωρώ να µην µπούµε σ΄ αυτή την πολιτική αντιπαράθεση. 
 
Επίσης στις µελέτες, δύο σοβαρές µελέτες είναι η ελεγχόµενη στάθµευση στο κέντρο της 
πόλης που θα είναι σε συνάρτηση µε την κυκλοφοριακή µελέτη και ένα σοβαρό κοµµάτι που 
θα αφήσει και το στίγµα της η ∆ηµοτική αρχή είναι ότι µετά την παραλιακή ζώνη, την κεντρική 
ζώνη και το ιστορικό κέντρο, η σηµερινή ∆ηµοτική αρχή θα µπει και στο κοµµάτι του 
υπόλοιπου τµήµατος του ιστορικού κέντρου από πλατεία 23ης Μαρτίου έως Κολοκοτρώνη και 
από Αριστοµένους µέχρι Φαρών που ποια θα εκπονηθεί µελέτη πως θα συµπληρώσουµε, πως 
θα εφαρµόσουµε µια καλλίτερη λειτουργία σ΄ αυτό το κοµµάτι που είναι παρατηµένο 
πραγµατικά απ΄ όλες τις ∆ηµοτικές αρχές όλα τα προηγούµενα χρόνια και από θέµα 
πεζοδροµήσεων και από θέµα χώρων πάρκινγκ.  
 
Εννοείται ότι µεγάλο βάρος θα δοθεί στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο του διευρυµένου ∆ήµου 
που είναι ένα συνεχιζόµενο έργο από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή αλλά είναι το εργαλείο 
και σε µας και στις επόµενες ∆ηµοτικές αρχές και θα ρίξουµε σοβαρό βάρος γιατί είναι το 
εργαλείο ανάπτυξης στα όρια του διευρυµένου ∆ήµου.  
 
Για το 1.000.000 ευρώ που είπαµε για το δάνειο που θα ανοιχτούν αρκετοί αδιάνοιχτοι δρόµοι 
µέσα στο σχέδιο του 1905 που δυστυχώς ταλαιπωρούν την πόλη και τους δηµότες και την 
κυκλοφορία και εκεί θα ρίξουµε το βάρος µας.  
 
Και τελειώνω κε Πρόεδρε µ΄ αυτό που είχα πει πάλι και θεωρώ ότι είναι ένα από τα ποιο 
σηµαντικά στοιχεία του τεχνικού προγράµµατος, ότι ωραία και καλά οι στόχοι έχουν µπει, τα 
λεφτά υπάρχουν, θα γίνουν και κάποιες τροποποιήσεις, πιστεύω όµως ότι επειδή όλοι 
ενδιαφερόµαστε για να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο η εικόνα της πόλης και επειδή όλοι δεν 
είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι µε τις εικόνες και τις παραστάσεις που έχουµε, θεωρώ ότι πρέπει 
να συµβάλουµε όλοι και όταν λέω όλοι, εννοώ και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την κριτική µε 
τους ελέγχους, µε όλα αυτά τα πράγµατα αλλά µε µια παρουσία που θα βοηθήσει κι εµάς στην 
ολοκλήρωση αυτών των έργων ή κάποιων τροποποιήσεων µε τη σύµφωνη γνώµη τους. Το ίδιο 
και για τους εργολάβους ότι κι αυτοί θα πρέπει να θεωρούν ότι είναι συνεργάτες µαζί µας και 
ότι σ΄ αυτούς ποια θα ριχτεί το µπαλάκι στο να υλοποιήσουν αυτά τα έργα άµεσα, γρήγορα 
και µε αρτιότητα. Αλλά και από τους ίδιους τους δηµότες θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι οι δηµότες 
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όπως και εµείς, όπως έχει ειπωθεί ότι θα πρέπει πρώτα να υπερισχύει το εµείς και για την πόλη 
µας και µετά το εγώ για οτιδήποτε γίνεται µπροστά στις ιδιοκτησίες τους. 
 

 
Κύριοι συνάδελφοι βρίσκοµαι στη δύσκολη θέση πολλές φορές ως έχων 
µια θητεία αρκετών χρόνων στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κάνω την 

κριτική εις ότι έχει σχέση µε την υπάρχουσα κατάσταση ξεκινώντας από την υπηρεσία 
καθαριότητας, υπηρεσία πρασίνου, υπηρεσία περιβάλλοντος. Ξεκινήσαµε όλοι µαζί την 
προηγούµενη τετραετία µια διαπαραταξιακή επιτροπή καταθέτοντας τις προτάσεις µας και 
καταλήγοντας σε ένα πρόγραµµα βελτιώσεως της εικόνας της πόλεως υπό την έννοια της 
καθαριότητας. Το πρόγραµµα αυτό συνεχίζεται, βελτιώνεται και ευελπιστούµε ότι πολύ 
γρήγορα θα έχουµε βελτίωση συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που όλοι µαζί χαράξαµε όλα τα 
προηγούµενα χρόνια και πιστοί στα όσα κατά το παρελθόν είχαµε πει ότι δεν είναι αντικείµενο 
µιας θητείας ένα έργο που ταλαιπωρεί όχι µόνο την πόλη της Καλαµάτας, την πατρίδα µας 
γενικότερα, το συνεχίζουµε και µε τη βοήθεια όλων των συναδέλφων, της υπηρεσίας η οποία 
αγωνιά, συσκέπτεται συνεχώς και προγραµµατίζει, ελπίζουµε ότι για το καλό όλων η εικόνα της 
πόλεως θα βελτιωθεί. Προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε ανάγκη λόγω ελλιπών θα έλεγα 
οικονοµικών δυνατοτήτων, να προχωρήσουµε στο προγραµµατισµό ενός δανείου 800.000 
ευρώ περίπου για την βελτίωση του εξοπλισµού της καθαριότητας. ∆εν νοµίζω να υπάρχει 
αντίρρηση διότι διαφορετικά δεν γίνεται ή µάλλον θα έλεγα ότι προσωπική µου άποψη ήταν το 
δάνειο να είναι ακόµη µεγαλύτερο, να κλείσουµε το κεφάλαιο «εξοπλισµός» άπαξ δια παντός 
µε τις όποιες συνέπειες αυτό συνεπάγεται για την επόµενη τετραετία, ενδεχοµένως και την 
µεθεπόµενη τετραετία. Σηµαίνει δηλαδή ότι κάνουµε µια προσπάθεια, είναι κατανοητό, δεν 
µπορούσαµε να κάνουµε διαφορετικά.  
 
Πάµε στο έτερο σκέλος που έχει σχέση µε τον ηλεκτροφωτισµό. Κάνουµε µια προσπάθεια να 
αλλάξει άρδην και δεν αποτελεί µοµφή κατ΄ ουδενός, ο τρόπος εκτελέσεως ορισµένων έργων. 
Προσωπική µου άποψη είναι ότι είναι ασυµβίβαστο υπόγειος ηλεκτροφωτισµός µε την ύπαρξη 
ταυτοχρόνως σε περιορισµένης εκτάσεως νησίδες υψηλού πρασίνου. ∆υστυχώς το ριζικό 
σύστηµα µετά από λίγα χρόνια καταστρέφει τις υπόγειες καλωδιώσεις µε αποτέλεσµα τα 
δίχτυα ηλεκτροφωτισµού να είναι σε άθλια κατάσταση. Έχουµε λοιπόν προγραµµατίσει 
ανανεώσεις και ταυτόχρονα και του φωτισµού αλλά και του πρασίνου επί της Βασ. Γεωργίου. 
Θα προχωρήσουµε στη Ναυαρίνου σε ένα πρόγραµµα ανανεώσεως του φωτισµού 
αντιλαµβάνεστε ότι είναι η όψη της πόλεως εκτός από το κέντρο το οποίο δεν είναι στα 
επιθυµητά αποτελέσµατα, η παραλιακή ζώνη. Θα πρέπει να ηλεκτροφωτισθεί. Οµοίως θα 
πρέπει να ηλεκτροφωτισθούν, άλλωστε ξεκινήσατε κι εσείς µια προσπάθεια ηλεκτροφωτισµού 
ορισµένων αξόνων και πρέπει να το συνεχίσουµε. Ο κατακερµατισµός των έργων είναι η 
γενεσιουργός αιτία όχι καλών αποτελεσµάτων. Πρέπει να ρίξουµε το βάρος σε συγκεκριµένα 
έργα τα οποία θα ξεκινούν και θα τελειώνουν, πράγµα το οποίο δυστυχώς δεν ήταν στα 
επιθυµητά επίπεδα µέχρι σήµερα. Εποµένως λοιπόν προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει µια 
πίστωση γύρω στα 700.000 ευρώ περίπου για να κάνουµε τον εξηλεκτρισµό ορισµένων οδικών 
αξόνων.  
 
Οµοίως υπάρχει αυτό το γερασµένο θα έλεγα πράσινο. Οι λεύκες οι οποίες πριν από 20 χρόνια 
περίπου έχουν φυτευτεί στην πόλη δυστυχώς έχουν δηµιουργήσει πολύ µεγάλα προβλήµατα. 
Έχουµε αρχίσει σταδιακά και µε την άδεια του δασαρχείου, την ανανέωση του πρασίνου. 
Βεβαίως δεν έχουµε ακόµη ολοκληρωµένη άποψη τι είδους δενδροφυτεύσεις θα γίνουν, 
προσπαθούµε να βρούµε το καλλίτερο επιθυµητό και µε τις λιγότερες συνέπειες γιατί 
αντιλαµβάνεστε ότι το µεγάλο πρόβληµα κατασκευής ενός έργου δεν είναι η δαπάνη την οποία 
µπορείς να εξασφαλίσεις, υπάρχει και ένα άλλο πρόβληµα το οποίο µπορεί να συνεκτιµηθεί και 
αυτό έχει σχέση µε τη συντήρηση αυτών των έργων που θα κάνεις, γιατί αν κάνεις ένα έργο 
και στην πορεία του χρόνου δεν είσαι σε θέση να το συντηρήσεις, δυστυχώς όπως συµβαίνει 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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µε πολλά έργα τα οποία ξεκίνησαν, έγιναν και δυστυχώς σήµερα βρίσκονται σε άθλια 
κατάσταση, πρέπει λοιπόν αυτή την εικόνα να τη βελτιώσουµε µε τις όσο το δυνατόν 
λιγότερες συνέπειες συντηρήσεως γιατί υπάρχει το µεγάλο πρόβληµα. Και ταυτόχρονα η 
βελτίωση της εικόνας και της ποιότητας των έργων είναι ένα άλλο κεφάλαιο που προσπαθούµε 
µαζί µε την υπηρεσία όπου εντοπίζουµε µειονεκτήµατα θα έλεγα κακοτεχνίες, ή προβλήµατα 
να τα βελτιώσουµε ούτως ώστε κάτι που γίνεται να γίνεται σωστό και να µην επανερχόµεθα 
ξανά προκειµένου να το συντηρήσουµε και να υφιστάµεθα αυτές τις δαπάνες οι οποίες 
δυστυχώς είναι δυσανάλογες, είναι δυσβάστακτες για το ∆ήµο και έχουν δηµιουργήσει µεγάλα 
προβλήµατα. Νοµίζω δεν θα διαφωνήσει κανείς σ΄ αυτή την κατεύθυνση που όλοι έχουµε 
στραφεί αποφεύγοντας να κατακερµατίσουµε ορισµένα έργα διότι δεν θα τελειώσουν ποτέ. Ή 
µάλλον όταν τελειώσουν αυτά που κατακερµατίζεις, έχουν ξεκινήσει πάλι από την αρχή, τα 
ξανακατασκευάζεις και ποτέ δεν έχεις επιτύχει την επιθυµητή εικόνα.  
 
Αυτή είναι όλη η κατάσταση γύρω από το πράσινο, την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισµό. 
 

 
Για τα τοπικά διαµερίσµατα έχουµε έργα από τους κωδικούς του 
τεχνικού προγράµµατος 1.741.750 ευρώ και µελέτες 83.000 ευρώ. 

Βασίστηκε σε δύο άξονες το τεχνικό πρόγραµµα για τα διαµερίσµατα:  
1) Να εισακουστούν οι απόψεις των τοπικών συµβουλίων και να περιληφθούν στο τεχνικό 

πρόγραµµα έργα τα οποία έχουν προταθεί από τα τοπικά συµβούλια των 
διαµερισµάτων.  Ο ίδιος παραβρέθηκα τον Ιανουάριο στις συνεδριάσεις που έγιναν στα 
χωριά, κατέγραψα τα προβλήµατα, συζήτησα µε τα τοπικά συµβούλια και η επιλογή 
των έργων έγινε µέσα από τις προτάσεις των συµβουλίων. ∆εν υπάρχει κανένα έργο το 
οποίο να έχει µπει στο τεχνικό πρόγραµµα και να µην το έχει ζητήσει κάποιο τοπικό 
συµβούλιο. Η δε επιλογή των έργων αυτών έγινε λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες κάθε 
διαµερίσµατος και ειδικότερα τις πληθυσµιακές και τις κοινωνικές και βέβαια 
λαµβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι µπορεί το έργο αυτό είτε τεχνικά είτε 
οικονοµικά να κατασκευαστεί.  

2) Τα έργα τα οποία έχουν µπει στο τεχνικό πρόγραµµα αποσκοπούν στη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής των κατοίκων των διαµερισµάτων. Όπως θα δείτε κύριοι 
συνάδελφοι υπάρχουν δύο ειδών έργα, είναι έργα στους γενικούς κωδικούς και 
αναφέροµαι στην προµήθεια και στην τοποθέτηση προστατευτικών µπαρών σε 
δρόµους των δηµοτικών διαµερισµάτων και ειδικότερα µιλάµε για το Ελαιοχώρι, για τη 
Νέδουσα και το Καρβέλι όπου υπάρχει σοβαρότατο πρόβληµα, στην επισκευή των 
δηµοτικών καταστηµάτων, στη συντήρηση της οδοποιίας, σε ασφαλτοστρώσεις, 
τσιµεντοστρώσεις καθώς επίσης και στις πλακοστρώσεις, ένα έργο το οποίο ξεκίνησε 
αυτές τις ηµέρες. Επίσης υπάρχουν διάφορα επιµέρους έργα στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα µικρότερων ποσών όπως για παράδειγµα είναι οι εργασίες ολοκλήρωσης 
στα αλώνια στον Αντικάλαµο, η παιδική χαρά στο Καλάµι, η ολοκλήρωση των 
αναπλάσεων στην πλατεία Αγίου Βασιλείου στο Ελαιοχώρι κλπ.  

 
Αυτό το οποίο όµως έχει πολύ µεγάλη σηµασία και σ΄ αυτό πρέπει να σταθούµε και αυτό είπε 
και ο κ. ∆ήµαρχος, είναι ότι θα κριθούµε στο τέλος από την απορροφητικότητα και από την 
εκτέλεση του τεχνικού προγράµµατος. Αυτό είναι και το ζουµί στην όλη υπόθεση, εκεί θα 
πρέπει να καταβάλουµε τις µεγάλες προσπάθειες και τις µεγάλες µας δυνάµεις έτσι ώστε να 
υλοποιήσουµε αυτά τα έργα που έχουν εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραµµα για τα δηµοτικά 
διαµερίσµατα διότι το ποιο εύκολο θα µπορούσαµε να βάλουµε άλλα τόσα έργα και στο τέλος 
να είχαµε υλοποιήσει τα µισά και ίσος λιγότερα και να µιλάγαµε για αδυναµία εκτέλεσης του 
τεχνικού προγράµµατος. Ευχαριστώ. 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος. 
 
Για το συγκεκριµένο θέµα οι θέσεις της µειοψηφίας εκφράζονται µε τις εξής τοποθετήσεις: 

 
(Εκ µέρους της δηµοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ»): 
Καταρχάς θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις γενικές πάνω στο τεχνικό 

πρόγραµµα. 
 
Βλέπουµε ότι η ∆ηµοτική αρχή προτίθεται να συνάψει ένα δάνειο 1.880.000 ευρώ. Εµείς δεν 
είµαστε κατά των δανείων αναφανδόν αλλά πιστεύουµε ότι η ∆ηµοτική αρχή βλέποντας την 
οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου έχει µελετήσει και βλέπει ότι µπορεί να εισπράξει και ακόµα 
µεγαλύτερα δάνεια. Είναι γεγονός ότι το τεχνικό αυτό πρόγραµµα δεν έχει να δώσει κάτι 
καινούργιο. Και για να προλάβω τους αγαπητούς της πλειοψηφίας ότι υλοποιούνται οι 
δεσµεύσεις της ∆ηµοτικής αρχής, θα πω τούτο: Κατά κόρον ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρει ότι δεν 
υπάρχουν µελέτες, δεν βρήκατε µελέτες. Το ποσόν κε ∆ήµαρχε που βάζετε είναι 247.000 ευρώ 
σε σύνολο 24.000.000 ευρώ για µελέτες στον ευρύτερο ∆ήµο. Από κει και πέρα πιστεύω ότι 
σας έχει σηµαδέψει η θητεία της προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής και δεν σας αφήσαµε 
φαίνεται πολλά περιθώρια να δείξετε που θέλετε να πάτε την πόλη. Μα κάνετε ένα πολύ 
µεγάλο λάθος. Περιοριστήκατε στην πόλη της Καλαµάτας και αφανίζετε τα δεκατρία 
διαµερίσµατα. Σ΄ αυτό θα επανέλθω.  
 
Ένα θέµα που είχε προκύψει προεκλογικά ήταν το θέµα το κυκλοφοριακό. Έχουν γραφτεί και 
έχουν ειπωθεί και έχει χυθεί πολύ µελάνι. Αν θυµάµαι η θέση της ∆ηµοτικής αρχής ήταν ότι θα 
γίνει µια ολοκληρωµένη µελέτη που θα δούµε εάν υπάρχει και αν προβλέπει πάρκινγκ, και 
γενικότερα να λυθεί το κυκλοφοριακό. Εάν πιστεύετε κύριοι της πλειοψηφίας ότι µε 30.000 
ευρώ θα προκηρύξετε κυκλοφοριακή µελέτη είσαστε νυχτωµένοι άγρια.  
 
Και ένα δεύτερο θέµα. ∆ίχως να έχει γίνει ολοκληρωµένη κυκλοφοριακή µελέτη, ας πούµε ότι 
θα γίνει µε τις 30.000 ή µε κάποια αύξηση του ποσού. Ελεγχόµενη στάθµευση πως θα γίνει 
αυτό; ∆ηλαδή το έχετε προαποφασίσει; Όχι ότι εµείς είµαστε ΚΑΤΑ, αλλά αυτά τα πράγµατα 
συγκρούονται. Πρώτα πρέπει να γίνει µια ολοκληρωµένη µελέτη, να δούµε τι θα βγάλει η 
µελέτη, αν προβλέπει πάρκινγκ ή όχι και να δούµε τελικά αν προκρίνεται ελεγχόµενη 
στάθµευση στο κέντρο της πόλης.  
 
Σηµατοδότες. Βάζετε σε τρία σηµεία της πόλης σηµατοδότες. Πως; Πως έχουν προκύψει αυτοί 
οι σηµατοδότες; Βρήκαµε τρία σηµεία τα οποία όντως υπάρχει πρόβληµα και το λύνουµε µε 
σηµατοδότες; Αυτή είναι η λύση; ∆εν πρέπει να προηγηθεί η µελέτη να δούµε αν χρειάζεται, 
που χρειάζεται;  
 
Άρα λοιπόν η ∆ηµοτική αρχή δεν έχει µπούσουλα να λύσει το κυκλοφοριακό. Και αν κύριοι της 
πλειοψηφίας πηγαίνετε για κατάργηση του πάρκινγκ δεν θα έπρεπε να προβλέπεται ένα ποσό 
µέσα για αποζηµίωση; Εκτός αν έχετε ανακρούσει και δεν βάζετε τέτοιο θέµα.  
 
Ένα άλλο µεγάλο θέµα που βάζατε και εξακολουθείτε να βάζετε είναι τα διατηρητέα και η 
αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας. Ε, για αυτό πλέον δεν αξίζει τον κόπο να αφιερώσουµε 
ούτε δύο λεπτά. ∆εν κάνατε τίποτα. Και την µία µελέτη που µπήκε στο ΘΗΣΕΑ την βγάλατε 
εκτός. Άρα λοιπόν να µην έχουµε για το θεαθήναι ενδιαφέρον για τα διατηρητέα, για την 
περιουσία του ∆ήµου όταν, όταν έρθει η ώρα δεν κάνουµε τίποτα.  
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 
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Ένα άλλο κε Σπίνο, εδώ πέρα λέτε 4.756.000 από δηµοτικούς πόρους. Εγώ θα είµαι ευτυχής 
αν το επιτύχετε. Αλλά εµείς το δρόµο σας τον έχουµε δείξει ποιος ήταν, και όχι της ποιο 
περασµένης ∆ηµοτικής αρχής που είσαστε κε Σπίνο µέλος. ∆είξαµε ποιος είναι, πως έχουµε 
έσοδα από δηµοτικούς πόρους. Ελπίζω σε αυτό τον τοµέα και εύχοµαι να πάτε καλλίτερα. ∆ιότι 
όλοι οι άλλοι πόροι, όλες οι άλλες πηγές, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ, δωρεές, δάνειο, όλα αυτά είναι 
εξασφαλισµένα. Άρα λοιπόν εσείς θα κριθείτε κατά πόσον θα υλοποιηθεί αυτό το πράγµα, είναι 
από τους δηµοτικούς πόρους.  
 
Κε Σπίνο δεν είχαµε υπερβάσεις έργων, γιατί αυτό όπως ξέρετε απαγορεύεται. Υπερβάσεις 
έργων δεν έγιναν στην προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή, ούτε στην επόµενη, ούτε στην 
προηγούµενη. Υπερβάσεις απαγορεύονται. Εκτός εάν εννοείται υπέρβαση την απορρόφηση. 
∆εν υπάρχει άλλη διαδικασία. Ότι άλλο σκέπτεστε να κάνετε, είναι παράνοµο. Κατηγορήσατε 
την περασµένη ∆ηµοτική αρχή για υπερβάσεις έργων. Και σας λέω ότι το µόνο νόµιµο που 
µπορεί να γίνει είναι να καλυφθούν τα απρόβλεπτα, δεν µπορούν να γίνουν υπερβάσεις.  
 
Για να έρθουµε στον αγαπητό µου τον Θανάση τον Ηλιόπουλο και τον αγαπητό µου τον 
Κώστα, είναι γεγονός ότι στον τοµέα της καθηµερινότητος που έχει ο κ. Αθανασόπουλος, 
έχουν αρχίσει να γίνονται µερικά πράγµατα. Πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσετε µε τον 
µηχανολογικό εξοπλισµό της πόλης. ∆εν µπορεί αυτό το θέµα να σέρνεται. ∆εν µπορεί δηλαδή 
να πάµε 4 – 5 – 10 χρόνια γιατί θα έχει παλιώσει ο πρώτος εξοπλισµός. Πρέπει κάποτε δηλαδή 
να πάρετε µια απόφαση µε ποιο τρόπο θα τελειώσουµε µε τον εξοπλισµό της πόλης από 
µηχανήµατα. Το αρχίσαµε εµείς, τελειώστε το ακόµα και µε δάνεια. Εµείς θα το ψηφίσουµε 
διότι η πόλη δεν µπορεί να συνεχίσει άλλο αν δεν κάνει ένα άλµα στην καθηµερινότητα. 
Υπάρχει µια συνεργασία µε τον κ. Αθανασόπουλο, πιστεύω ότι στον τοµέα αυτό δεν έχουµε 
και πολλές ενστάσεις.  
 
Απ΄ ότι φαίνεται όµως στο τεχνικό πρόγραµµα και απ΄ ότι καταδείχτηκε από τον ΘΗΣΕΑ 
ρίχνετε πολύ µεγάλο βάρος, υπέρµετρο, στις διανοίξεις των δρόµων στις επεκτάσεις του 
σχεδίου πόλης. Είναι σωστό, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι για να εξυπηρετήσουµε ένα στόχο 
µηδενίζουµε όλους τους άλλους. Και µηδενίζετε αγαπητοί όλα ανεξαρτήτως των διαµερίσµατα. 
Και ρωτάω τον φίλο µου το Θανάση τον Ηλιόπουλο: Πήγε σε δεκατρία διαµερίσµατα. Ποιο 
διαµέρισµα έχει πάρει χρήµατα; Εδώ είναι όλες οι προτάσεις των διαµερισµάτων ιεραρχηµένες. 
Το µόνο που βρήκε είναι να βάλει, στην Αλαγονία βέβαια τίποτα, εκτός εάν τη δωρεά του 
συγκεκριµένου αλαγόνιου την παίρνει για έργο. Στην Αρτεµησία 3.000 ευρώ για τις προσθήκες. 
Στο Ασπρόχωµα 12.000, στον Αντικάλαµο 12.000, στην Βέργα στην οποία τα δύο έργα τα 
µεγάλα τα συνεχιζόµενα είναι της προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής από ΣΑΤΑ βάζετε 70.000 € 
όταν θα εισπράξετε τουλάχιστον 300.000 € από τη Βέργα. Εδώ πρόκειται περί ληστείας. 
Αφαίρεση πόρων από τα δηµοτικά διαµερίσµατα πέρα για πέρα.  
 
Να µην πω για όλα τα διαµερίσµατα γιατί είναι σε όλα το ίδιο. Εκείνο όµως που είναι το βασικό 
ποιο είναι: Ότι από τα 1,649 που λέει στα δηµοτικά διαµερίσµατα, 60.000 είναι µόνο ΣΑΤΑ. Το 
οποίο τι σηµαίνει. Έργο που δεν είναι στη ΣΑΤΑ, και είναι από δηµοτικούς πόρους ξέρουµε τι 
γίνεται. ∆εν γίνεται. Και γι΄ αυτό δεν βάλατε τη ΣΑΤΑ, γι΄ αυτό κε Ηλιόπουλε έχετε µόνο 
60.000 ΣΑΤΑ. ∆εν διαθέτεται στα διαµερίσµατα ούτε τη ΣΑΤΑ που δικαιούνται, η οποία 
ανέρχεται στις 400.000. Η ΣΑΤΑ πάει βάσει πληθυσµού. Η ΣΑΤΑ χωρίς την αύξηση του 23% 
πάει: Αλαγονία 13, Αντικάλαµος 19. ∆ηλαδή στα 2% που ήταν το 2005 τα 300 ήταν των 
διαµερισµάτων ΣΑΤΑ. Εάν βάλουµε την αύξηση που έγινε, τα 23% πάµε στα 300.000 ΣΑΤΑ και 
δίνετε µόνο 60.000. Γιατί για µας αυτά είναι τα χρήµατα τα οποία σίγουρα θα πάνε στα 
διαµερίσµατα. Τα άλλα είναι ευχές. Και πιστεύω ότι αν και βαδίζετε καλώς στην πόλη στα δικά 
µας τα χνάρια γιατί δεν έχετε να παρουσιάσετε κανένα καινούργιο έργο, κόψατε τις µελέτες για 
το ΑΧΙΛΛΕΙΟ και Ασπρόχωµα. Και µη µου πείτε ότι θα κάνετε µελέτες µε 30.000 €.  
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Πιστεύω ότι βαδίζετε σε λάθος δρόµο. Πρέπει να δοθεί στην πόλη µεγάλο βάρος, είναι ο 
κορµός του ∆ήµου, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να αφανίσετε τα διαµερίσµατα. Γιατί 
αυτό κάνετε. Από τα 1,900 που λέτε, οι 60.000 κε Πρόεδρε είναι εξασφαλισµένες πιστώσεις. 
Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πολύ. 
 

 
(Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ»): 

Είναι γεγονός ότι είναι το πρώτο τεχνικό πρόγραµµα που έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο από 
την παρούσα ∆ηµοτική αρχή και αντιλαµβανόµαστε πλήρως τις δυσκολίες τις οποίες 
αντιµετώπισε. Πάντως θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι ευχάριστο το γεγονός της µη έγκαιρης 
χορήγησης του σχεδίου του τεχνικού προγράµµατος. Πιστεύουµε, το είχαµε πει και στην 
προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή ότι απαιτείται τεχνικό πρόγραµµα και προϋπολογισµός να 
βρίσκεται στα χέρια των δηµοτικών συµβούλων τουλάχιστον 10 µε 15 ηµέρες νωρίτερα και 
µάλιστα να διανέµεται στο σύνολο των δηµοτικών συµβούλων. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, δεν 
µεµψιµοιρούµε γι΄ αυτό, θέλουµε να πιστεύουµε ότι είναι κάτι το οποίο θα διορθωθεί τα 
επόµενα χρόνια όταν θα υπάρχει και µεγαλύτερη άνεση χειρισµού των θεµάτων αυτών.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι έχοντας συµµετάσχει στις συζητήσεις για το τεχνικό πρόγραµµα την 
τελευταία τετραετία, και έχοντας µελετήσει τεχνικά προγράµµατα αρκετών προηγούµενων 
ετών, δεν κατορθώσαµε ποτέ µα ποτέ να καταλάβουµε το λόγο για τον οποίο συντάσσονται 
πολύ µεγάλα τεχνικά προγράµµατα για να καταλήξουν στο τέλος να υλοποιούνται σε ποσοστό 
µικρότερο από 30%. Η περσινή χρονιά για να απαντήσω, επειδή δεν άκουσα την απάντηση, η 
περσινή χρονιά ήταν η καλλίτερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας. Είχε µια απορρόφηση 
36,5%. Από τα 36,5% αν αφαιρέσουµε τις προµήθειες στην καθαριότητα, το πράσινο και τις 
απαλλοτριώσεις που έγιναν για τις διανοίξεις που έφτασαν στα συγκεκριµένα τµήµατα στο 
57%, η υπηρεσία τεχνικών έργων παρέµεινε στο 24%. Αυτή ήταν η απορροφητικότητα η 
οποία υπήρξε την περσινή χρονιά.  
 
Αντιλαµβανόµαστε πλήρως την ανάγκη κάθε ∆ηµοτικής αρχής να δώσει το στίγµα της η ίδια  
µέσα από τα έργα τα οποία προτείνει. Αλλά ας γίνει µια επιλογή κάποιων απ΄ αυτά και σε 
τελευταία ανάλυση ας εγγράφονται µικρές χρηµατοδοτήσεις σε κάποια απ΄ αυτά. Άκουσα µε 
χαρά τον κ. Σπίνο ότι συµφωνεί στη λογική αυτή, είναι νοµίζω η µόνη λογική, µια λογική η 
οποία θα µπορεί να είναι υλοποιήσιµη, να δείχνει το δρόµο της ∆ηµοτικής αρχής χωρίς να 
διογκώνει το τεχνικό πρόγραµµα στα επίπεδα που το διογκώνει τώρα.  
 
Ο ∆ήµος όπως ξέρετε, έχει συγκεκριµένες πηγές χρηµατοδότησης. Ας πάρουµε λοιπόν πρώτη 
πηγή χρηµατοδότησης, την έχετε και µε σειρά προτεραιότητας, είναι η ΣΑΤΑ η οποία είναι η 
µόνη αξιόπιστη πηγή µε την έννοια ότι είναι η µόνη η οποία έρχεται στο ∆ήµο για να την 
χειριστεί ο ∆ήµος κατά το δοκούν, να την διανείµει όπως αυτός θέλει. Ας δούµε λοιπόν: Το 
2005 πόση ΣΑΤΑ ήρθε; 2.295.000. Το 2006 πόση ΣΑΤΑ ήρθε; Παρά τις περί αντιθέτου 
προβλέψεις της προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής, 2.285.000. Πόση θα έρθει και φέτος. Μικρή 
θα είναι η αύξηση. Άρα λοιπόν το να προβλέπονται 626.000 παραπάνω, δηλαδή αύξηση 28% 
από τη ΣΑΤΑ είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Κατά συνέπεια µια σειρά από έργα που 
φαίνεται ότι θα χρηµατοδοτηθούν από αυτό το πρόσθετο το κοµµάτι είναι σίγουρο ότι ποτέ µα 
ποτέ δεν θα γίνουν. Επίσης να σηµειώσουµε και κάτι άλλο από το κοµµάτι αυτό, ότι τα 
συνεχιζόµενα έργα τα οποία χρηµατοδοτούνται από τη ΣΑΤΑ είναι 3.121.380 €. Ε, συνολική 
ΣΑΤΑ όπως την είπαµε µαζί µε τις 780.000 € αγγίζουν τα 3.071.000 €, δηλαδή λείπουν και 
50.000 αν θέλετε, για να ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία έχουν προγραµµατισθεί. Για µας 
αυτό δεν είναι κακό. Θα είµαστε ευτυχείς εάν στο τέλος του χρόνου έχετε υλοποιήσει το 
σύνολο των έργων τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει και τα οποία είναι συνεχιζόµενα. Θα είµαστε 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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πραγµατικά ευτυχείς. Θα είναι πολύ καλό γιατί θα µπορεί η νέα χρονιά να έχει νέα έργα και θα 
δούµε και τον τρόπο που εµείς βλέπουµε από τώρα πως αυτά µπορούν να προγραµµατισθούν. 
 
Ας περάσουµε στους δηµοτικούς πόρους. Το πρόγραµµα του 2006 προέβλεπε 2.500.000 από 
δηµοτικούς πόρους, τελικά για να δοθούν κυρίως στην καθαριότητα το 1.589.000 . Οι 
δηµοτικοί πόροι είναι η πλέον επισφαλής χρηµατοδότηση. Το ξέρουµε όλοι και οι ποιο έµπειροι 
από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή το ξεπερνούσαν µε άλλον τρόπο. ∆ιόγκωναν τους 
πόρους από ΣΑΤΑ, τις χρηµατοδοτήσεις των έργων από ΣΑΤΑ, έβλεπαν όλοι στα ∆ηµοτικά 
διαµερίσµατα ότι είναι χρηµατοδότηση από ΣΑΤΑ κατά συνέπεια ήταν πεπεισµένοι ότι έχουν 
χρηµατοδότηση. Και η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή στο περασµένο τεχνικό πρόγραµµα είχε 
4.500.000 € από ΣΑΤΑ. Μη το ξεχνάµε αυτό. Είναι ένα τέχνασµα που κατεδείκνυε µε τον 
καλλίτερο δυνατόν τρόπο πόσο επισφαλής είναι η χρηµατοδότηση από δηµοτικούς πόρους. 
Πράγµατι είναι ιδιαίτερα επισφαλής και µάλιστα όταν φτάνει σε ένα επίπεδο 4.756.000 €. Άρα 
λοιπόν πιστεύουµε ότι ένα µεγάλο κοµµάτι θα µπορούσε να αφαιρεθεί από κει ή να γραφτεί µε 
πολύ µικρότερους προϋπολογισµούς, είναι ανέφικτο να γίνει. Με την ευκαιρία θα ήθελα να 
τονίσω ότι στο εισαγωγικό σηµείωµα κε διευθυντά που µας έχετε δώσει, υπάρχει ένα λάθος. 
Από τους δηµοτικούς πόρους το 1.938.800 € αφορά τον ηλεκτροφωτισµό και όχι τα 3.000.000 
όπως κακώς σηµειώνετε εδώ.  
 
Ας περάσουµε στο ΘΗΣΕΑ. Θα ήθελα να πω ότι µάλλον εκ παραδροµής έχει γραφτεί ότι τα 
ποσά απ΄ αυτό το πρόγραµµα είναι προσαρµοσµένα στη σχετική πρόταση τροποποίησης που 
υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Προφανώς εννοεί που θα υποβληθεί στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αναφερθήκαµε ήδη και στον ΘΗΣΕΑ προηγουµένος. Στο τεχνικό 
πρόγραµµα λοιπόν παρουσιάζεται 7.175.100 € όταν το όριο πληρωµών το 2007 είναι 
6.483.000. Αν αφαιρέσουµε τις 728.000 που ήδη έχουν δοθεί το 2006, µένουν 5.055.040. 
Απορούµε, δεν καταλαβαίνουµε τη διαδικασία γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτό το χάσµα 
ανάµεσα στα έργα τα οποία δηλώνουµε στο τεχνικό πρόγραµµα και στο όριο των πληρωµών 
που είναι δεδοµένο. Ας κάνουµε αναπροσαρµογές του τεχνικού προγράµµατος στη συνέχεια αν 
στο ένα χρειάζεται µια µεγαλύτερη χρηµατοδότηση και στο άλλο κάτι άλλο. Μια αναθεώρηση 
του προγράµµατος ΘΗΣΕΑ, αλλά δεν µπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική η οποία υπάρχει. Και 
προφανώς µέσα δεν υπάρχει η ύδρευση των ορεινών διαµερισµάτων στο τεχνικό πρόγραµµα. 
Εάν γίνει από τη ∆ΕΥΑΚ το έργο αυτό έχει καλώς. Εάν όµως σαν έργο και σαν χρηµατοδότηση 
περάσει από το ∆ήµο για να πάει στη ∆ΕΥΑΚ και όχι απευθείας στη ∆ΕΥΑΚ κάτι που δεν 
πιστεύω ότι µπορεί να γίνει, δεν ξέρω, κρατώ, ελέγξε το, αν όµως πρέπει να περάσει από το 
∆ήµο, πρέπει κι αυτό το έργο να µπει στο τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου και από το ∆ήµο να 
περάσει στη ∆ΕΥΑΚ.  
 
Ας περάσουµε στο ΥΠΕΣ∆∆Α, στη συντήρηση σχολείων. Εκεί εµφανίζεται ένα υπερόγκο 
κονδύλι 564.614 €. Να τονίσουµε ότι και το 2005 και το 2006 έχουν έρθει 229.000. 
Αντιλαµβάνεστε λοιπόν ότι το νούµερο είναι υπέρµετρο, παρουσιάζει µια αύξηση 140%, 
µακάρι να έρθει ή να έχει ο κ. ∆ήµαρχος ένα τρόπο να έρθουν τα χρήµατα. Πιστεύουµε ότι 
υπάρχει µια δυναµική και έχοντας κάνει σύγκριση και µε προηγούµενα χρόνια ότι δεν πρόκειται 
να έρθει πάνω από µια πολύ µικρή αύξηση το κονδύλι αυτό. Άρα πολλά κοµµάτια που έχετε 
βάλει στο πρόγραµµα ότι θα χρηµατοδοτηθούν από το ΥΠΕΣ∆∆Α, µάλλον δεν πρόκειται ποτέ 
µα ποτέ να χρηµατοδοτηθούν από κει. 
 
Και θα ήθελα να περάσουµε τώρα και να σχολιάσουµε το τεχνικό πρόγραµµα κατά υπηρεσία. 
Ας δούµε λοιπόν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. Θυµίζουµε ότι µιλάµε για 
ανταποδοτικές δαπάνες και αυτό είναι. . .  Αν δει κανείς τα έσοδα του 2006 είναι 5.626.000 και 
τα έξοδα είναι 5.707.000. Άρα περίπου ανταποδοτικά. Ας δούµε λοιπόν κάνοντας τις αναλογίες, 
τις αυξήσεις τις οποίες προτίθεστε να κάνετε ή πήραµε απόφαση να γίνουν. Τα εκτιµώµενα 
έσοδα είναι από δηµοτικούς πόρους, από ΘΗΣΕΑ, από το δάνειο, από τη ΣΑΤΑ και από το 



Συνεδρίαση : 6/2007                                 Τετάρτη  21 / 2 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  077/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  12 

πρόγραµµα το ευρωπαϊκό, 6.800.000 € περίπου. Θέλετε λίγο παραπάνω; 6.900.000. Τα 
εκτιµώµενα έξοδα µε βάση το τεχνικό πρόγραµµα όπως κατατίθεται εδώ πέρα και τις 
λειτουργικές  δαπάνες µε ελάχιστη αύξηση σ΄ αυτές, ούτε 3% βάζω, 7.600.000. Λείπουν 
800.000 ήδη και επειδή είναι ανελαστικές οι λειτουργικές δαπάνες, άρα λοιπόν από το τεχνικό 
πρόγραµµα λείπουν 800.000 για να υλοποιηθεί. Και δεν πιστεύω ότι θα βρεθούν αυτές οι 
800.000 πρόσθετες για να στηρίξουν το πρόγραµµα καθαριότητας. Άρα µια σειρά από 
πράγµατα δεν πρόκειται να γίνουν. 
 
Και ας περάσουµε στην υπηρεσία τεχνικών έργων. Άκουσα µε ανακούφιση ότι πιθανότατα οι 
αναπλάσεις, ήταν και δικό µας µέληµα και δικό µας άγχος, ιδίως της παραλιακής ζώνης, θα γίνει 
µια προσπάθεια να βρεθούν χρήµατα από το 4ο κοινοτικό πλαίσιο. Στην πρόταση του ∆ήµου 
Καλαµάτας στο 4ο κοινοτικό πλαίσιο όντως και µε δική µας παρέµβαση υπήρξε απεµπλοκή των 
αναπλάσεων από το τραµ. Υπάρχει λοιπόν χωριστό ένα κοµµάτι, µια πρόταση που ζητάει το 
τραµ και µια ιδιαίτερη πρόταση για τις αναπλάσεις. Ξανά από κει θα βρούµε κάποια χρήµατα, 
αλλά πιστεύω ότι είναι η ώρα και πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της επικαιροποίησης της 
µελέτης. Και των δύο µελετών, αλλά κυρίως της µελέτης της παραλίας. Όσο ποιο γρήγορα το 
κάνουµε, τόσο καλλίτερα. Και κάτι τέτοιο δεν είδα.  
 
Τα 5.000.000 για το µέγαρο χορού κε Σπίνο είναι πάρα πολύ µεγάλο ποσό και το ξέρετε. Είναι 
αδύνατον να απορροφηθούν. ∆εν υπάρχει λόγος να εγγραφούν για να διογκώνεται το τεχνικό 
πρόγραµµα. Όπως και το 1.295.000 από την Κοινωνία της Πληροφορίας, τα µισά εάν 
απορροφηθούν, θα είναι ευχής έργο. Και πάλι γιατί αφού συζητάµε για µια στήλη η οποία λέει 
απαιτούµενες δαπάνες ή απαιτούµενη πίστωση για τη φετινή χρονιά, πρέπει να εγγράφεται ένα 
τόσο µεγάλο κονδύλι; Παραµένει για εµάς ερωτηµατικό. Και στο τέλος γυρνάει µπούµερανκ 
στην απορροφητικότητα. 
 
Ας δούµε τα έργα στην Καλαµάτα. Υπάρχουν τόσα σωµατεία τα οποία διεκδικούν την 
ΗΛΕΚΤΡΑ. Στο πολιτισµό λοιπόν εκεί δεν είδα έστω και µια πινελιά, κάτι µικρό το οποίο να 
δείχνει το ενδιαφέρον µας προς αυτή την κατεύθυνση, µια παρέµβαση στην ΗΛΕΚΤΡΑ και 
επίσης σε ένα κοµµάτι που και ασχολούµενος µε τα αθλητικά µε καίει, δεν είδα καµία 
παρέµβαση στον αθλητικό τοµέα. Τις δυνατότητες του αθλητικού φορέα τις ξέρουµε όλοι και 
είναι περιορισµένες. Και µη µου πει ο κ. ∆ήµαρχος ότι ετοιµαζόµαστε να φτιάξουµε το παλαί 
ντε σπορ κτλ. ∆εν µιλάµε γι΄ αυτά. Μιλάµε για παρεµβάσεις ουσίας, γηπεδικών εγκαταστάσεων 
που έχει ανάγκη ο τόπος και έχει ανάγκη η πόλη τις οποίες δεν µπορεί να κάνει ο Αθλητικός 
Φορέας. Να συντηρήσει εν µέρει µια σειρά απ΄ αυτές µπορεί. ∆εν µπορεί όµως να 
κατασκευάσει καινούργιες. Και η απουσία τους είναι τραγική, είναι κραυγαλέα νοµίζω από το 
τεχνικό πρόγραµµα.  
 
Θα ήθελα να περάσω στα έργα των δηµοτικών διαµερισµάτων. Θυµάµαι πέρυσι, τα 
προηγούµενα χρόνια τον κ. Ηλιόπουλο, τον κ. Κουµουνδούρο, τον κ. Χειλά πόσο λάβροι ήταν 
ΚΑΤΑ του τεχνικού προγράµµατος, το τι έλεγαν. Να δούµε, τόσο κακό ήταν το παλιό τεχνικό 
πρόγραµµα που δεν είχαν κάτι να πουν και τώρα µπορούν να πουν; Το περσινό τεχνικό 
πρόγραµµα για το οποίο έκαναν ολόκληρη φασαρία, είχε 1.786.000 € ή ακόµη σηµαντικότερο, 
το 9,6% του τεχνικού προγράµµατος. Τώρα, το ποσό αυτό µειώνεται κατά 140.000 και αν 
βάλουµε και τη δωρεά που είναι άλλα 90.000, µειώνεται κατά 230.000. Και το σηµαντικότερο, 
είναι το 6,4 του τεχνικού προγράµµατος. Λοιπόν, πιστεύω ότι οι ενστάσεις που είχαν ακουστεί 
τα προηγούµενα χρόνια θα πρέπει να ακουστούν και τώρα. Τουλάχιστον εάν δεσµεύεται ο κ. 
Ηλιόπουλος και το αντιλαµβάνοµαι σαν αρµόδιος αντιδήµαρχος, τουλάχιστον από τους 
υπολοίπους. Εµείς έχουµε µια διαφορετική πρόταση σ΄ αυτό. Μάλλον πριν πω γι΄ αυτό θα 
ήθελα να πω και να απαντήσω για κάτι που ειπώθηκε προηγουµένως ότι από τα χρήµατα αυτά 
οι 593.000 είναι από δηµοτικούς πόρους. Μίλησα για την επισφάλειά τους, άρα δηλαδή το 
35,95% είναι από δηµοτικούς πόρους, δηλαδή επισφαλέστατο. Η δικιά µας άποψη είναι ας 
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γίνουν και ας ολοκληρωθούν τα έργα τα οποία είχαν προγραµµατισθεί την περσινή χρονιά. Να 
προβλεφθούν όµως µελέτες για σειρά έργων και έπρεπε µέσα να γράφονται σε ποια έργα θα 
γίνουν µελέτες µε πολύ µικρό ποσόν ώστε να µπορούν να εγγραφούν µε πολύ µικρά ποσά 
ώστε το 2008 που θα υπάρχει ΣΑΤΑ ευελπιστώ από την αρχή ολόκληρη, να γίνουν νέα έργα. 
Επίσης θα µπορούσε σ΄ αυτό το κοµµάτι προκειµένου να προβλεφθούν µια σειρά από άλλα 
έργα τα οποία είναι σίγουρα από δηµοτικούς πόρους και δεν πρόκειται να γίνουν, να υπάρξει η 
µελέτη για ανάδειξη και αποκατάσταση των µονοπατιών του ορεινού όγκου ώστε και αυτή να 
είναι έτοιµη η µελέτη και όταν θα βρεθούν χρήµατα είτε από τα υπόλοιπα του ΘΗΣΕΑ που 
κάποια θα υπάρχουν σίγουρα γιατί θα υπάρχουν πολλές αναθεωρήσεις του ΘΗΣΕΑ, να µπορεί 
να χρηµατοδοτηθεί το έργο από εκεί. 
 
Και ήθελα να περάσω στις µελέτες και στις έρευνες. Κοιτώντας πίσω το παρελθόν, πάντα εµείς 
επεµβαίναµε και δίναµε ιδιαίτερη σηµασία σε όλες τις συζητήσεις για το τεχνικό πρόγραµµα για 
την ανάγκη εκπόνησης µελετών καθώς πιστεύουµε ακράδαντα ότι το όχηµα για την διεκδίκηση 
πόρων είναι η ύπαρξη µελετών. Κατά συνέπεια το ποσό των 247.000 € για µελέτες µόνο 
απογοήτευση µπορεί να µας προκαλεί. Αντιλαµβάνοµαι ότι µόνο το ΘΗΣΕΑ να κοιτάξετε, θα 
δείτε ότι τουλάχιστον 5 έργα - αφαιρώ αυτά τα οποία µελετάει η ∆ΕΥΑΚ - για τα οποία 
απαιτείται η σύνταξη και η ολοκλήρωση µελέτης. Άρα λοιπόν το ποσό αυτό. . . Και µόνο για το 
νεκροταφείο υπάρχει κάτι. 
 
Θα ήθελα να πω για την κυκλοφοριακή µελέτη. Εµείς αισθανόµαστε ότι η κυκλοφοριακή 
µελέτη και ας ελπίσουµε ότι θα αυξηθεί το ποσόν, θα έπρεπε να συµπεριλαµβάνει και τη 
µελέτη για την ελεγχόµενη στάθµευση. ∆εν µπορούµε να εννοήσουµε το ένα ξεκοµµένο από 
το άλλο. Ποιο είναι το µήνυµα που περνάει αυτή τη στιγµή στο δηµότη βλέποντας για 
κυκλοφοριακή µελέτη 30.000, για ελεγχόµενη στάθµευση 20.000; Και µάλιστα πλην 
ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες για το πάρκινγκ. Ότι ο ∆ήµος δεν ενδιαφέρεται για µια 
πραγµατική κυκλοφοριακή µελέτη που θα λύσει το πρόβληµά του, αλλά ενδιαφέρεται για µια 
µελέτη για την ελεγχόµενη στάθµευση που θα αυξήσει τους πόρους του. ∆ηλαδή ο δηµότης 
σκέπτεται αυτή τη στιγµή το ∆ήµο σαν άλλη µια φοροµπηχτική µηχανή η οποία σκέπτεται πως 
θα του πάρει χρήµατα πρόσθετα από την ελεγχόµενη στάθµευση χωρίς να έχει ολοκληρώσει 
ένα πλαίσιο σωστής λειτουργίας της καθηµερινότητας της πόλης.  
 
Τελειώνοντας, στην υπηρεσία πολεοδοµίας. Συµφωνούµε απόλυτα για την ανάγκη της 
υλοποίησης του σχεδίου του 1905 µε τις απαραίτητες διανοίξεις οδών, αλλά και µε την 
προτεραιότητα που δίνετε στην Βασ. Γεωργίου.  
Για το δάνειο, το 1.000.000 € πρέπει να υπάρξουν προτεραιότητες. ∆εν µπορεί αορίστως να 
λέµε ένα δάνειο τόσο. Έχουµε προτείνει και στο παρελθόν, έχουµε προτείνει και τώρα, ότι 
πρέπει να υπάρξει µια σειρά ολοκληρωµένων πράξεων αναλογισµού στους δρόµους του 1905. 
Να έχουµε έτοιµες αυτές τις πράξεις αναλογισµού και ανά πάσα στιγµή να έχουµε τη 
δυνατότητα. Εάν δεν υπάρξει µεταξύ των γειτνιαζόντων οικοπεδούχων στους δρόµους αυτούς 
µια ρύθµιση, να µπορεί να ∆ήµος να είναι αυτός ο επισπεύδων. Και ποια µ΄ αυτόν τον τρόπο 
να ξέρουµε και τα ποσά τα οποία απαιτούνται συγκεκριµένα και όχι αόριστα να βάζουµε ένα 
ποσό τον οποίο εκτιµάµε έτσι.  
 
Επίσης πρέπει να πούµε ότι κάθε χρόνο καταθέτουµε την ίδια πάντα πρόταση, να 
διεκδικήσουµε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε µέρος από τα χρήµατα που µας χρωστά από τη µείωση του 
ποσοστού εισφοράς σε γη σε 25% που έγινε το 1986 χωρίς ποτέ το Υπουργείο να µας δώσει 
το υπόλοιπο 75%. Είναι µια χρόνια διεκδίκηση που µε κάθε ευκαιρία πρέπει να την 
επαναφέρουµε και νοµίζω ότι η εγγραφή ενός συµβολικού ποσού θα προσέφερε προς αυτή 
την κατεύθυνση, να δείξουµε το διεκδικητικό µας απέναντι στο Υπουργείο χαρακτήρα. Βέβαια 
συµφωνούµε επιτέλους απόλυτα και µε το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, αν και µας φαίνεται ότι 
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στο στάδιο που βρίσκεται η µελέτη, υπερβολικό το ποσό των 140.000 που έχει ήδη 
εκταµιευθεί από µια σύµβαση 340.000 €. 
 
Τελειώνοντας, όπως είπαµε, το ποσοστό εκτελέσεως του συγκεκριµένου τεχνικού 
προγράµµατος δεν πρόκειται να ξεπεράσει το 30%. Απαιτείται µια άλλη λογική, αυτή της 
προώθησης των συντηρήσεων αλλά κυρίως των µελετών που µε συγκεκριµένους 
εξασφαλισµένους πόρους µπορεί να γίνει ένας σωστός και υλοποιήσιµος προγραµµατισµός 
έργων για την επόµενη χρονιά. Προς αυτή την κατεύθυνση θα έχετε τη βοήθειά µας. Το 
συγκεκριµένο τεχνικό πρόγραµµα όµως δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε.  
 
Χάρηκα κε Αθανασόπουλε που είπατε ότι υλοποιείτε µια σειρά από δράσεις και σκέψεις της 
διαπαραταξιακής επιτροπής. Χαίροµαι που το κρίνετε θετικό το έργο της αλλά δεν είδα να 
υλοποιείται η συνέχισή της.  
 

 
(Επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ»): 
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι στο πρώτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που είχαµε 

κάνει, είχα αναφερθεί στο ότι απαιτείται ένα επιχειρησιακό σχέδιο να συνταχθεί µε συµβολή – 
συµµετοχή παραγωγικών τάξεων, φορέων και πολιτών για την ανάπτυξη της πόλης, κάτι 
βέβαια που το προβλέπει και ο νέος κώδικας. Και είχα εισπράξει την απάντηση ότι επειδή είναι  
πρώτη χρονιά εφαρµογής του νέου κώδικα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο γιατί δεν υπάρχει τέλος 
πάντων η ευχέρεια από τους ∆ήµους, από τους µηχανισµούς κλπ. Ωστόσο, δήµοι που 
κυνηγάνε την πραγµατικότητα, που θέλουν να είναι πρώτοι, έχουν κάνει κάτι τέτοιο ήδη αυτή 
τη στιγµή που µιλάµε. Πέρα απ΄ αυτό όµως θα ήταν πιστεύω απαραίτητο να υπάρχει και µια 
εισηγητική έκθεση όσο και αν δεν επιβάλλεται από την τυπολογία, µια εισηγητική έκθεση στο 
τεχνικό πρόγραµµα που να βάζει µερικούς οραµατικούς στόχους και που να αναφέρει τις 
προτεραιότητες και το γενικό πνεύµα που καταρτίσθηκε. Κάτι βέβαια που θα αναφερθεί από 
τους αρµόδιους στην πορεία της συζήτησης.  
 
Ένα τεχνικό πρόγραµµα όπως ανέφερε και ο συνάδελφος προηγουµένως, υλοποιείται κατά 
περίπου 30%. Εκείνο που δίνει το στίγµα όµως, δεν είναι η ποσότητα, αλλά είναι η ποιότητα. Η 
ποιότητα των στόχων και η ποιότητα των κατασκευών. Και δεν είναι προς µοµφή κανενός ούτε 
υπαινιγµός κατά καµιάς προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής, ούτε καν κατά της υπηρεσίας, ότι η 
ποιότητα κατασκευών, το σύστηµα παραγωγής δηµοσίων έργων δεν είναι αυτό που πρέπει. 
Έχει κανείς συνάδελφος την εντύπωση ότι οι πλακοστρώσεις που έγιναν στην Καλαµάτα, που 
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και από τις προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές, 2 – 3 – 4 
τετραετίες πριν, ότι είναι της ποιότητας δεν θα έλεγα του Πικνιώνη γύρω από την Ακρόπολη, 
θα έλεγα όµως της ∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτου που έγιναν πρόπερσι στην Αθήνα ή της 
ποιότητας των πλακοστρώσεων που γίνονται στο Ψυχικό στη Νέα Φιλοθέη, στα Βριλήσσια, 
στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο ή σε άλλες τέτοιες περιοχές που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην 
καλαισθησία; ∆ίνουν έµφαση στην αισθητική; Κύριοι συνάδελφοι ξέρετε ότι αυτό είναι πάρα 
πολύ σηµαντικό ζήτηµα γιατί µέσω αυτού αυξάνει και η προστιθέµενη αξία. Συναντήσατε ποτέ 
κανείς έναν επισκέπτη της Καλαµάτας να σας πει ότι πολύ ωραίο το έργο αυτό που έγινε, 
τροµερό. Εγώ µε όσους µιλάω που επισκέπτονται την Καλαµάτα είτε για λίγες µέρες, είτε για 
διακοπές είτε για περισσότερες µέρες, µου λένε ότι έχει ωραία θάλασσα. ∆ηλαδή η φύση καλή 
είναι, µας ευνόησε η φύση. Αλλά εµείς όµως δεν κάναµε ένα βήµα παραπέρα, δεν ξεχωρίσαµε 
σε τίποτα κύριοι. ∆εν είµαστε ξεχωριστοί σε τίποτα. Και αυτό είναι το χειρότερο που µπορεί να 
συµβεί σε ένα ∆ήµο και σε µια ∆ηµοτική αρχή, όποια ∆ηµοτική αρχή κι αν είναι αυτή, η τωρινή 
ή οι προηγούµενες. Η τωρινή βέβαια δεν έχει διαγράψει τη διαδροµή της ακόµη, αλλά ας 
µιλήσω για τις προηγούµενες. ∆εν καταφέραµε να ξεχωρίσουµε σε τίποτα κύριοι και αυτό είναι 
λυπηρό.  
 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ 
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Μπορείτε να επισκεφτείτε πόλεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οι οποίες ξεχωρίζουν σε 
κάτι, στην ποιότητα κυρίως των αναπλάσεων, στον οικιστικό τους πλούτο, στα έργα τα 
κτηριακά είτε είναι δηµόσια κτήρια είτε είναι ιδιωτικά. Για τα δηµόσια έχω πει ότι µηδενός 
εξαιρουµένου, αυτά που έχουν κατασκευαστεί τα τελευταία χρόνια, θέλουν κυριολεκτικά 
γκρέµισµα. Ποιο δεν θέλει γκρέµισµα; ∆εν θέλει γκρέµισµα η νοµαρχία; Ένα κουτί 
κυριολεκτικά; ∆εν θέλει γκρέµισµα το δικαστικό µέγαρο, δεν θέλουν γκρέµισµα τα άλλα κτήρια 
που έχουν γίνει τις τελευταίες τετραετίες; Σε ποιόν αρέσουν αυτά τα κτήρια; Και το λέω αυτό 
έχοντας κατά νου την ανέγερση του µεγάρου χορού. ∆εν θα έλεγα να φέρουµε τον Σαντιάγκο 
Καλατράβα για να µας σχεδιάσει ένα κτήριο που να δίνει στίγµα και να µιλάει για εµάς ο 
κόσµος τέλος πάντων, γιατί όπως έχετε καταλάβει και κανείς δεν µπορεί να το αρνηθεί, η 
Καλαµάτα δεν είναι πουθενά πρώτη, σε κανένα τοµέα. Έχετε εσείς την αντίθετη εντύπωση, να 
µου το πείτε. Και κάποτε όµως ήταν πρώτη, ήταν στο βιολογικό καθαρισµό. Ήταν η πρώτη 
πόλη της Ελλάδος. ∆εν είναι λίγο αυτό. Άλλο εάν αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα δεν 
µπορέσαµε να το διαχειριστούµε και να το αξιοποιήσουµε ώστε ακόµη να µιλάνε γι΄ αυτό. Και 
ξέρετε κάτι κύριοι συνάδελφοι, αυτό που αναφέρω δεν είναι δική µου έµπνευση, είναι µια καλή 
αντιγραφή, για µια καλή αντιγραφή µιλάω, το κάνουν πόλεις στη Γερµανία για παράδειγµα. 
Τους επισκέπτονται απ΄ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να δούνε πόσο υποδειγµατικά 
λειτουργεί ο βιολογικός καθαρισµός, πόσο υποδειγµατικά γίνεται η διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων, πόσο υποδειγµατικά λειτουργεί το κυκλοφοριακό τους. Ένα τέτοιο άξονα πρέπει 
να έχουµε, µια τέτοια προοπτική πρέπει να θέτουµε, ένα τέτοιο στόχο πρέπει να βάζουµε 
οραµατικό αλλά υλοποιήσιµο. ∆εν µιλάω για φοβερά πράγµατα.  
 
Περνώντας τώρα κάπως στα ποιο γενικά θέµατα, πάντως θεωρώ ότι θα µπορούσα να κλείσω 
και την κριτική µου και την αναφορά µου και πιστεύω ότι θα ήµουν αρκετά χρήσιµος µόνο µε 
αυτά που ανέφερα. ∆εν χρειάζεται να µπω σε λεπτοµέρειες τώρα για τις διανοίξεις. . . 
(αλλαγή ταινίας) 
. . . τριάντα πέντε πόλεις, πρωτεύουσες πριν από µας. Τριάντα πέντε πόλεις είχαν µπει πριν 
από µας. Και εµείς δεν είχαµε µπει σ΄ αυτό το θέµα. Σκεφτείτε ότι η ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση είναι κάτι που φέρνει πρώτη την Καρδίτσα. Τώρα τι σχέση έχει η Καρδίτσα, 
δηλαδή είχε τίποτα τέλος πάντων ιστορικές καταβολές µε την υψηλή τεχνολογία; Όχι βέβαια, 
όπως δεν έχουµε κι εµείς θα έλεγα. Αν και εµείς έχουµε αρκετούς αξιόλογους επιστήµονες που 
κατάγονται από την περιοχή µας, από τη Μεσσηνία και από την Καλαµάτα, οι οποίοι είναι 
καθηγητές σε διάφορα πανεπιστήµια και θα µπορούσαµε να το προωθήσουµε αυτό το θέµα. 
Εγώ θα ήθελα λοιπόν η ∆ηµοτική αρχή να βάλει έναν τέτοιο στόχο. Να γίνουµε πρώτοι κάπου. 
Να λέµε δηλαδή ότι φτιάξαµε το καλλίτερο πλακόστρωτο που υπάρχει στην Ελλάδα. Ή 
φτιάξαµε την καλλίτερη ανάπλαση στην παραλιακή ζώνη. 
 
Αφήνω λοιπόν αυτό και περνάω τώρα σε µερικά που θεωρώ ότι είναι προτεραιότητες γιατί ένα 
τεχνικό πρόγραµµα όπως είπα και στην αρχή έχει τους οραµατικούς του στόχους και τις 
προτεραιότητες. Οραµατικούς στόχους δεν θα έλεγα ότι βρήκα πουθενά, ούτε άκουσα τίποτα. 
Αν µου λέτε τώρα ότι είναι οραµατικός στόχος η ανέγερση του µεγάρου χορού, εγώ δεν θα 
συµφωνήσω, επιτρέψτε µου να έχω τις αντιρρήσεις µου. Και το λέω αυτό γιατί όπως δεν 
αξιοποιήσαµε το συγκριτικό πλεονέκτηµα του βιολογικού καθαρισµού ότι είµαστε πρώτη πόλη 
στην Ελλάδα παρότι µας έδωσε απτά αποτελέσµατα και µιλάει ο κόσµος για καθαρή θάλασσα 
µέσα στην πόλη, έτσι δεν αξιοποιήσαµε κύριοι συνάδελφοι και τις δραστηριότητες τις 
πολιτιστικές οι οποίες εκφυλισθήκανε σε παράγκα εξυπηρέτησης κοµµατικών φίλων, 
καλλιτεχνών κλπ, µπουλουκιών από την Αθήνα και τα ρέστα. Ποιος θα ήταν ο οραµατικός 
στόχος που θα έπρεπε να έχει τεθεί από 20 χρόνια πριν; Να γίνει στην Καλαµάτα σχολή καλών 
τεχνών. Εικαστικό τµήµα υπάρχει, υπάρχει τµήµα χορού, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, 
αυτός θα ήταν ο οραµατικός στόχος. Εκτός από τις δύο σχολές καλών τεχνών που υπάρχουν 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να υπάρχει και µια στην Καλαµάτα. Να πω και κάτι άλλο, 
ποιο σύγχρονο. Να γίνει µέσω των δυνατοτήτων που παρέχει το νέο θεσµικό πλαίσιο, µια 
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σχολή αντίστοιχη χορού, ιδιωτική ή µε σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, η οποία να 
είναι τριτοβάθµιο ίδρυµα. Γι΄ αυτό το πράγµα µιλάω. Τότε θα το έβλεπα ότι πραγµατικά το 
διεθνές κέντρο χορού υπηρετεί ένα οραµατικό στόχο. Τώρα πολύ φοβάµαι ότι θα γίνει ένα 
κτήριο που δεν θα ξεχωρίζει για τίποτα, θα καλύψει έναν ζωτικό χώρο στο κέντρο της πόλης 
που είναι ένας χώρος που τον έχουµε τόσο ανάγκη, και στην πορεία θα αποτελέσει ένα 
καρκίνωµα οικονοµικό το οποίο κάθε χρόνο µε τη συντήρησή του θα είναι µια αιτία 
οικονοµικής αιµορραγίας. 
 
Όσον αφορά την καθαριότητα. Έχω πει επανειληµµένα και πρέπει να επαναλάβω την θέση 
µου, ότι δεν αρκούν οι φιλότιµες προσπάθειες του προσωπικού καθαριότητας, δεν αρκούν οι 
φιλότιµες προσπάθειες του αρµόδιου αντιδηµάρχου, δεν αρκεί και ο µηχανολογικός εξοπλισµός 
όσο άρτιος, σύγχρονος και τέλειος να είναι όταν δεν περνάς το µήνυµα µέσα στους πολίτες. 
Ξέρετε γιατί απέτυχε κύριοι το εργοστάσιο λιπασµατοποίησης; Γιατί δεν δούλευαν τα υπόλοιπα 
γρανάζια. Για να λειτουργήσει ένα σύστηµα πρέπει να λειτουργούν όλα τα γρανάζια και το 
γρανάζι που λέγεται λαϊκή συµµετοχή στο στόχο «να έχω µια πόλη καθαρή» δεν δούλεψε γιατί 
ο κόσµος δεν είχε ενηµερωθεί, πήγαινε τα σκουπίδια όπως κι όπως, δεν γινόταν διαχωρισµός 
όπως έπρεπε και δεν ήταν δυνατόν να γίνει διαχωρισµός, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 
µπουκάλια µέσα, να υπάρχουν µέταλλα, να υπάρχουν άλλα πράγµατα και να µην παράγεται 
κανένα προϊόν. Θέλω λοιπόν να πω ότι η καθαριότητα µπορεί να πάει µπροστά όταν οι πολίτες 
την πάρουνε στις πλάτες τους, όταν υπάρξει ευρεία ενηµέρωση, όταν υπάρξει ευρεία 
συµµετοχή, όταν αισθανθεί ο κάθε πολίτης ότι είναι δική του ευθύνη να είναι η πόλη καθαρή 
και όχι της ∆ηµοτικής αρχής και όχι του αρµόδιου αντιδηµάρχου και όχι να αναγκάζεται να 
απολογείται ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κάθε φορά γιατί δεν είναι καθαρό το τάδε στενάκι. ∆εν 
είναι δυνατόν µια υπηρεσία όσες χιλιάδες προσωπικό και αν διαθέτει µέσα στην Καλαµάτα να 
έχει το κάθε στενάκι καθαρό από τη στιγµή που πηγαίνει ο καθένας και πετάει οτιδήποτε εκεί. 
Κατά συνέπεια αυτό το κοµµάτι θα πάει µπροστά µόνο µε συµµετοχή των πολιτών.  
 
Όσον αφορά τώρα την αγορά του µηχανολογικού εξοπλισµού, θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο 
να αγορασθούν όλα αυτά τα πράγµατα τη στιγµή που τα περισσότερα απ΄ αυτά µπορούν να 
καλυφθούν µε συµβάσεις µε ιδιώτες όπως έκανε η ∆ΕΥΑΚ στα έργα. Σκεφτείτε τώρα σας λέω 
χαρακτηριστικά ότι ένα φορτηγάκι από αυτά που χρησιµοποιεί η ∆ΕΥΑΚ τα ενοικιαζόµενα, 
κόστιζε λιγότερο από το µεροκάµατο του µόνιµου εργάτη µαζί µε την ασφάλισή του. Και 
επιπλέον πρέπει να έχεις τα καύσιµα, τη συντήρησή του, όλα αυτά τα πράγµατα. Πιστεύω 
δηλαδή ότι έπρεπε η ∆ηµοτική αρχή να λάβει υπόψη της αυτή την παράµετρο και να 
χρησιµοποιήσει ενοικιαζόµενα οχήµατα. Και όποιους τοµείς δεν µπορεί να καλύψει από έλλειψη 
προσωπικού να τα καλύψει µε ιδιωτικές εταιρείες. ∆εν λέω όλους τους τοµείς. Τι να σας πω 
κύριοι, να σας πω ότι µια πόλη παραδοσιακά ανήκουσα στο σοσιαλδηµοκρατικό στρατόπεδο 
της Γερµανίας χρησιµοποιεί από το 1946 ιδιωτικές εταιρείες και είναι υπόδειγµα στη διαχείριση 
των απορριµµάτων; Κατά συνέπεια δεν µπαίνουν ζητήµατα πολιτικών ταµπού κλπ στο να 
χρησιµοποιηθούν ιδιωτικές εταιρείες γι΄ αυτά τα πράγµατα παράλληλα µε το µηχανισµό του 
∆ήµου.  
 
Θα συνεχίσω µε µια πρόταση έργου που το θεωρώ µείζονος σηµασίας, θεωρώ ότι µπορεί να 
αποτελέσει την αιχµή του δόρατος της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και για το οποίο 
υπάρχει µια προεργασία από δέκα χρόνια και, από τότε που ήµουν αντιδήµαρχος. Πρόκειται για 
την ανάπλαση βόρειου πεζοδροµίου της οδού Ναυαρίνου για το κοµµάτι το εκτός σχεδίου από 
ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ µέχρι ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ που έχει µήκος 1.250 µέτρα, που το εύρος του ήδη 
υπάρχοντος πεζοδροµίου κυµαινόµενου είναι γύρω στα 3,7 µέτρα. Το οποίο λοιπόν µπορεί µε 
µια ζώνη απαλλοτρίωσης 2,5 µέτρων η οποία συνολικά στο µήκος των 1.250 µέτρων 
αντιπροσωπεύει 2,5 µόλις στρέµµατα, δηλαδή κάτι που είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί, και 
που να λάβει κανείς υπόψη του ότι το βάθος των ιδιοκτησιών είναι 80 – 100 – 120 µέτρα κλπ, 
που σηµαίνει δηλαδή ότι αν από τα 80 µέτρα βάθους αφαιρέσει κανείς τα 2,5 µε την 
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απαλλοτρίωση, ουδόλως ζηµιώνει τους ιδιοκτήτες, αντιθέτως η προστιθέµενη αξία αποτελεί και 
το καλλίτερο αντιστάθµισµα. Γι΄ αυτό λοιπόν το έργο υπάρχει προεργασία από την τεχνική 
υπηρεσία, υπάρχουν στα συρτάρια αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών και προτείνω κε Πρόεδρε να 
ενταχθεί στο παρόν τεχνικό πρόγραµµα. 
 
Θέλω να επισηµάνω για την κυκλοφοριακή µελέτη που ανέφερε ο κ. Αντιδήµαρχος 
προηγουµένως, στην παρουσίαση δεν αναφέρθηκε τραµ, ούτε γράφεται πουθενά. Έχω το CD 
όλο της παρουσίασης, ούτε αναφέρεται η λέξη τραµ πουθενά. Αναφέρετε νέο µέσο. Νέο µέσο 
µπορεί να είναι οικολογικά λεωφορεία για παράδειγµα. Και έχει και τις επεκτάσεις. Λαµβάνει 
υπόψη της και τις γύρω περιοχές κε Αντιδήµαρχε. Κατά συνέπεια δεν κατανοώ το λόγο νέας 
κυκλοφοριακής µελέτης. Παρουσιάστηκε πέρυσι τον Απρίλιο, µπορείτε να την αναζητήσετε. 
 
Με αυτά τα λίγα κε Πρόεδρε και επιµένοντας πάλι σ΄ αυτά που είπα στην αρχή, θα κλείσω την 
τοποθέτησή µου. Επειδή είναι πρώτη χρονιά και αναγνωρίζω ότι η νέα ∆ηµοτική αρχή πάει να 
βρει την περπατησιά της, δεν θα καταψηφίσουµε το τεχνικό πρόγραµµα, θα ψηφίσουµε 
ΛΕΥΚΟ. 
 
 
 
Επίσης για το συγκεκριµένο θέµα τοποθετείται και ο κ. ∆ιασάκος, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Κατ΄ επανάληψη έχουµε τονίσει ότι και το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου, όπως 
και ο προϋπολογισµός, είναι βαθύτατα πολιτικά κείµενα και όχι τεχνικά όπως 

προσπαθούν να αναδείξουν κάποιοι σήµερα εδώ. ∆εν είναι διαχειριστικά ζητήµατα, είναι ο 
καθρέπτης της πολιτικής κάθε ∆ηµοτικής αρχής. Σ΄ αυτά καταγράφονται οι επιλογές, οι 
προτεραιότητες, οι κατευθύνσεις και οι τρόποι επίλυσης των προβληµάτων της πόλης που 
επιλέγονται από κάθε ∆ηµοτική αρχή. Είναι η απάντηση κάθε ∆ηµοτικής αρχής στο ερώτηµα 
«τι τοπική αυτοδιοίκηση θέλουµε, από ποιόν και για ποιόν». Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
σήµερα η πόλη µας και κατά συνέπεια τα λαϊκά στρώµατα που ζουν σ΄ αυτή την πόλη έχουν 
πολιτικά αίτια. Είναι δηλαδή αποτέλεσµα των πολιτικών κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όπως αυτές εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται από τις κυβερνήσεις της Νέας 
∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στις οποίες είναι υποταγµένο και το τεχνικό πρόγραµµα, τα 
οικονοµικά και το συνολικό πλαίσιο δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτή η πολιτική 
στηρίζεται και από τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. Η κεντρική εξουσία αποποιείται τις ευθύνες της για την 
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και τις µεταφέρει σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο ∆ήµου «τα 
παράπονά σου στο ∆ήµαρχο» δηλαδή. Έτσι οι εργαζόµενοι καλούνται να ξαναπληρώσουν για 
έργα και υπηρεσίες που ήδη έχουν πληρώσει στην κεντρική διοίκηση. Αυτή την πολιτική 
στήριξαν µέχρι σήµερα όλες οι δηµοτικές πλειοψηφίες και µειοψηφίες στην Καλαµάτα που 
στηρίχτηκαν από Νέα ∆ηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ τα τελευταία τουλάχιστον 15 
χρόνια. Εφάρµοσαν διάφορες µορφές διαχείρισης µε κριτήρια την εµπορευµατοποίηση, την 
ανταποδοτικότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις και την κερδοσκοπία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Έχει 
µετατραπεί και ο ∆ήµος µας σε µια επιχείρηση που παραχωρεί αρµοδιότητες και περιουσίες σε 
επιχειρηµατίες, σε µηχανισµό που για τη λειτουργία του απαιτεί manager, λογιστές, 
τεχνοκράτες και όχι αιρετούς. Και αυτό θα γίνεται ακόµη ποιο έντονο στη συνέχεια µε το νέο 
θεσµικό πλαίσιο, µε το νέο κώδικα, µε το ΘΗΣΕΑ. Και θα διαφωνήσω εδώ µε τον κ. ∆ήµαρχο, 
δεν είναι σωστά τα στοιχεία που µας δίνει ότι αυξήθηκαν οι πόροι προς την τοπική 
αυτοδιοίκηση µέσω του ΘΗΣΕΑ. Το ΕΠΤΑ ήταν 60% συµµετοχή του κράτους, 40% της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ΘΗΣΕΑΣ είναι 35% του κράτους, 65% της τοπικής αυτοδιοίκησης 
συν του ότι έχουν ενταχθεί µέσα δράσεις διαφόρων υπουργείων οι οποίες ήταν εκτός του 
ΕΠΤΑ. Άρα τα πραγµατικά ποσά που παίρνουµε κι εµείς σαν ∆ήµος Καλαµάτας είναι πολύ 
µικρότερα. 
 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραµµα, τα κύρια χαρακτηριστικά του όπως και τα προηγούµενα 
τεχνικά προγράµµατα, ήταν το πώς θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των επιχειρηµατιών και όχι τις 
πραγµατικές λαϊκές ανάγκες. Αυτό φαίνεται αφού το µεγαλύτερο έργο είναι το µέγαρο χορού, 
το µητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών, έργα δηλαδή µε τα οποία θα κερδίσει το µεγάλο 
κεφάλαιο και από τις µελέτες και από την κατασκευή και από τη διαχείρισή τους.  
 
Στην υπηρεσία καθαριότητας µε µια πρώτη µατιά πάνω από το 1/3 της πρότασης των έργων 
αφορούν εργολαβίες. ∆ηλαδή λεφτά που θα µπουν στις τσέπες του ιδιωτικού κεφαλαίου 
(αποκοµιδή, ΜΟΛΑΚ κλπ). ∆εν ξέρω, απαντήστε µου. Ο εξοπλισµός της υπηρεσίας 
καθαριότητας είναι ένα θετικό έργο, όµως προβλέπεται να γίνει µε δανεισµό που θα 
υποθηκεύσει όπως είπα και πριν, περισσότερο το ∆ήµο.  
 
Η διαχείριση της υποχρηµατοδότησης των µεταφερόµενων αρµοδιοτήτων από το κράτος στο 
∆ήµο όπως για παράδειγµα η συντήρηση των σχολικών κτηρίων, η παντελής έλλειψη 
αντιπληµµυρικών και αντισεισµικών έργων που είναι απαραίτητα στην πόλη µας, έργων 
αναβάθµισης των λαϊκών συνοικιών, καµία αναφορά για υποδοµές σε αθλητισµό και πολιτισµό, 
πολύ µικρή η πρόβλεψη για έργα στα δηµοτικά διαµερίσµατα. Εµείς τι λέµε: Ότι απέναντι στο 
δανεισµό και τις εργολαβίες υπάρχει και ο δρόµος της διεκδίκησης αυτών που µας οφείλουν.  
50.000.000 € είναι τα κλεµµένα από τις κυβερνήσεις της νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ από 
το 1990 µέχρι σήµερα. Όσο δηλαδή δύο τεχνικά προγράµµατα, όσο δηλαδή 5 µε 6 πραγµατικά 
τεχνικά προγράµµατα. Σκεφτείτε τι έργα µπορούσαν να γίνουν στην πόλη µας µε τη 
διεκδίκηση αυτών των χρηµάτων. Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για την κάλυψη των λαϊκών 
αναγκών που λέµε είναι και η αποδυνάµωση όλων των δυνάµεων εκείνων που στηρίζουν τη 
σηµερινή πολιτική της Νέας ∆ηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.  
 
Όσον αφορά την Καρδίτσα είπε ότι είναι µπροστά, ότι είναι πρότυπο. Μη ξεχνάµε ότι είχε 
κοµµουνιστή ∆ήµαρχο.  ∆εν είναι τυχαίο. Η ΜΟΛΑΚ κε Μπάκα ήταν έργο που δόθηκε σε 
ιδιώτη. Απέτυχε γι΄ αυτό το λόγο. Μας υπερχρέωσε 1.000.000.000 δρχ. γιατί το είχε ιδιώτης. 
 
Να µην ψάχνουµε να βρούµε συνειδητούς πολίτες στο σηµερινό σύστηµα το οποίο είναι άδικο 
και ασυνείδητο. 
 
 
 
Τοποθετούµενος ο κ. ∆ήµαρχος, λέει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι σας άκουσα µε εξαιρετική προσοχή όλους µέχρι τώρα και 
κράτησα σηµειώσεις. Θα είµαι όσο συντοµότερος γίνεται. 

 
Έχουµε 26.000.000 €, από τα οποία τα 5.000.000 είναι για το µέγαρο χορού. Και 260.000.000 
€ να είχαµε για να µοιράσουµε σ΄ αυτή την αίθουσα απόψε, είναι βέβαιο ότι τα προβλήµατα 
της πόλης και των δηµοτικών διαµερισµάτων είναι πολύ περισσότερα και θα είχαµε και πάλι 
κριτική. Αυτά τα χρήµατα έχουµε να µοιράσουµε. Και εγώ περίµενα απόψε να κατατεθεί µια 
συγκεκριµένη πρόταση. Αυτά τα 26.000.000 € εσείς τα µοιράζετε έτσι, εµείς τα µοιράζουµε 
έτσι. Όχι να λέµε δεν βάλατε εκείνο και δεν βάλατε το άλλο. ∆ιότι κι εγώ µπορώ να µιλάω µια 
ώρα γι΄ αυτά τα οποία δεν µπήκανε. Ποιο να αφαιρέσοµε και ποιο να προσθέσοµε. Η κριτική 
χωρίς πρόταση είναι εύκολη, δεν είναι όµως δηµιουργική κριτική. Ο καθένας από την αίθουσα 
αυτή µπορεί να αγορεύσει για να προσθέσει ζητήµατα, για να χρηµατοδοτήσει την 
αντιµετώπιση προβληµάτων. Τα χρήµατα όµως είναι αυτά, 26.000.000 µείον 5.000.000 για να 
µην πω περισσότερα. Και αυτά πρέπει να µοιραστούν κατά τέτοιο τρόπο, ορθολογικό τρόπο, 
ώστε να αντιµετωπισθούν κάποια προβλήµατα. Όχι όλα, ασφαλώς. ∆εν είναι δυνατόν και όλος 
ο ΘΗΣΕΑΣ να ερχόταν εδώ, να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα. Εποµένως δεν είναι ζήτηµα 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ούτε αγορεύσεων, ούτε ακαδηµαϊκών διαλέξεων, ούτε κατάθεση οραµάτων, ούτε κριτική χωρίς 
πρόταση. 26.000.000 είναι. Μοιράστε τα, να κριθεί και η πρόταση της πλειοψηφίας, να κριθούν 
και οι προτάσεις των µειοψηφιών. Να δούµε εκτός απ΄ αυτά που προσθέτετε, τι αφαιρείτε απ΄ 
αυτά τα οποία βάζει η πλειοψηφία. Ώστε όλοι να µπορούµε να κριθούµε απ΄ αυτά τα οποία 
προτείνουµε.  
 
Για να γίνω ποιο συγκεκριµένος. Είναι δυνατόν η νέα ∆ηµοτική αρχή των δύο µηνών να µη 
συνεχίσει το έργο της προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής; Είναι δυνατόν έργα τα οποία είναι 
µελετηµένα, είναι δηµοπρατηµένα, έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη, να µη συνεχισθεί η πορεία 
αυτών των έργων και η ολοκλήρωσή τους; Ε, τα 2/3 του προγράµµατος είναι τέτοια έργα. 
Κατάθεση δική µας ακριβή θα δείτε την επόµενη χρονιά. Τώρα πρέπει αυτό να κάνουµε 
ακριβώς, και δεν νοµίζω ότι µπαίνει ζήτηµα από κανέναν, έργα τα οποία είναι ώριµα, έργα τα 
οποία εκτελούνται, να µη συνεχιστούν και να µην ολοκληρωθούν.  
 
∆άνειο 2.000.000 €. Ασφαλώς το ξέρετε όλοι αυτό, ο ∆ήµος βρίσκεται σε µια καλή 
πιστοληπτική κατάσταση, µπορεί να εξυπηρετήσει το δάνειο, υπάρχει βεβαίωση της 
οικονοµικής υπηρεσίας σ΄ αυτό, εµείς δάνεια δεν θα πάρουµε ποτέ για καταναλωτικούς 
σκοπούς. Αυτό είναι βέβαιο. Γιατί παίρνουµε δάνεια; Για να βελτιώσουµε τον εξοπλισµό και τις 
υποδοµές της πόλης. 700.000 € για να ολοκληρωθεί ή σχεδόν να ολοκληρωθεί ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός, για να βελτιωθεί η καθαριότητα της πόλης που δεν είναι στην 
καλλίτερη δυνατή κατάσταση και περίπου 1.300.000 για τις διανοίξεις δρόµων. ∆εν είναι 
δυνατόν να µιλάµε για κυκλοφοριακή µελέτη η οποία θα δώσει κάποιο αποτέλεσµα, για 
συγκοινωνιακή µελέτη που θα δώσει κάποιο αποτέλεσµα, θα κάνει την εικόνα της πόλης 
καλλίτερη αν δεν διανοίξουµε δρόµους.  
 
Το τρίτο που θέλω να σας επισηµάνω αγαπητοί συνάδελφοι και οι παλιότεροι το ξέρετε 
καλλίτερα από µένα, είναι το ζήτηµα των απορριµµάτων και κυρίως το ζήτηµα της ΜΟΛΑΚ. Η 
ΜΟΛΑΚ για την πόλη της Καλαµάτας ήταν και είναι µια χαίνουσα πληγή. Τα ποσά τα οποία 
διατίθενται για την ΜΟΛΑΚ και γενικά για το σύστηµα της καθαριότητας, ΜΟΛΑΚ και 
ΜΑΡΑΘΟΛΑΚΑΣ, είναι απίθανα. Πηγαίνουν πίσω τις όποιες δυνατότητες της πόλης. Μιλάµε για 
εκατοµµύρια ευρώ. Πρέπει να φύγοµε απ΄ αυτή την κατάσταση που λέγεται ΜΟΛΑΚ και όσο 
γρηγορότερα θα φύγοµε, τόσο συµφερότερο θα είναι αυτό για την πόλη και για τη 
συγκεκριµένη περιοχή. ∆εν ξέρω ποιος ενέταξε τη ΜΟΛΑΚ στο σύστηµα της Περιφέρειας, στο 
Περιφερειακό σύστηµα. ∆εν ξέρω από πού και ως που η ΜΟΛΑΚ εντάσσεται µέσα στο 
συγκεκριµένο σύστηµα για να υποβοηθήσει την κατασκευή του ΧΥΤΑ. ∆εν µπορώ να 
καταλάβω στο µέλλον πως µπορεί να λειτουργεί µια ΜΟΛΑΚ στην Καλαµάτα την οποία την 
πληρώνουµε µε εκατοµµύρια ευρώ και να λειτουργεί υποχρεωτικά άλλη ΜΟΛΑΚ δίπλα στη 
ΧΥΤΑ – ΧΥΤΗ στην οποία θα πηγαίνουν οι υπόλοιποι της Μεσσηνίας τα απορρίµµατά τους. 
∆ηλαδή οι Καλαµατιανοί θα πληρώνουν δύο ΜΟΛΑΚ; Και τη ΜΟΛΑΚ του Ασπροχώµατος η 
οποία δεν µπορεί να απορροφήσει όλα τα απορρίµµατα και τη ΜΟΛΑΚ η οποία θα λειτουργεί 
δίπλα στο Παλιοροβούνι; Αυτά λοιπόν τα ζητήµατα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε κι εµείς επ΄ 
αυτού έχουµε συγκεκριµένη θέση. Αθροίζω όλα τα χρήµατα που χρειάζονται για τη ΜΟΛΑΚ και 
πραγµατικά φτάνω σε αδιέξοδο. Και αν θέλετε, δέστε το φάκελο της ΜΟΛΑΚ από την αρχή να 
δείτε τι έχει στοιχίσει στον Καλαµατιανό λαό και το τι έχει προσφέρει. 
 
Όσον αφορά στις µελέτες. Εάν θα δείτε τα κεφάλαια του τεχνικού προγράµµατος, τα 
περισσότερα στις επισηµάνσεις καλύπτονται µε τη λέξη «συνεχιζόµενο, συνεχιζόµενο, 
συνεχιζόµενο». Στις µελέτες θα δείτε «νέο, νέο, νέο». Τα ποσά αυτά, τα 300.000 € περίπου 
είναι εναυσµατικά ποσά, δεν ξέρουµε, σας είπα από την αρχή της συζήτησης, για την 4η 
προγραµµατική περίοδο, για τους άξονες και τα συγκεκριµένα µέτρα και δεν ξέρουµε σε 
επίπεδο µελετών τι θα χρηµατοδοτήσουν τα συγκεκριµένα µέτρα ώστε να µπορούµε να 
απαντήσουµε µε ακρίβεια σ΄ αυτή την πρόκληση. Κάνοµε όµως µια προσπάθεια σε µελετητικό 
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επίπεδο, καλλίτερη από ποτέ. Τι έχει ο ∆ήµος Καλαµάτας σήµερα για την 4η προγραµµατική 
περίοδο; Έχει το δρόµο Νέδουσα – Μαχαλά, δρόµος που χρειάζεται κι αυτός επικαιροποίηση. 
Και προτείνοµε µελέτες συγκεκριµένες για τον άξονα, λέω ως παράδειγµα, Μενινά, 
Περιβολάκια, Ελαιοχώρι, Γιαννιτσάνικα. Είναι ένας σηµαντικότατος άξονας 14,5 χιλιοµέτρων ο 
οποίος θα βοηθήσει αποφασιστικά µια αναπτυσσόµενη περιοχή.  
 
Λοιπόν, από κει και πέρα, το ζήτηµα των απαλλοτριώσεων. Πράγµατι είναι ένας κωδικός τον 
οποίο έχουν εγγραφεί περί τα 4.000.000 €. Επιτέλους το σχέδιο πόλης του 1905 να το 
εφαρµόσουµε, να διανοίξουµε τους δρόµους που δεν έχουν διανοιγεί 100 χρόνια πίσω και 
ακόµα περισσότερο, για να µπορούµε να µιλάµε στη συνέχεια για µια αξιόπιστη κυκλοφοριακή 
και συγκοινωνιακή µελέτη.  
 
Το ζήτηµα της αντιµετώπισης µιας σκοτεινής πόλης που εκτός από τα άλλα προβλήµατα, έχει 
και προβλήµατα τα οποία συνδέονται µε την ασφάλεια. Πρέπει να το δούµε χρόνο µε το 
χρόνο, µε αυξανόµενες πιστώσεις. Αυτό κάνοµε από φέτος ώστε στην τετραετία να έχει 
αλλάξει η κατάσταση.  
 
Και πάντως το ζήτηµα της απορρόφησης, θα το πω και στο τέλος, είναι ένα ζήτηµα κρίσιµο. 
Είχαµε µια εξαιρετικά χαµηλή απορρόφηση το 2006, περί το 30 % συν, πλην, ας µη το 
συζητάµε. Είναι πάρα πολύ χαµηλή επίδοση αυτή για το τεχνικό πρόγραµµα.  
 
Από κει και πέρα να πω για την Καλαµάτα. Αν, λέτε, βάλετε στην Καλαµάτα, εγκαταλείπετε τα 
χωριά. Όχι, δεν τα εγκαταλείπουµε τα χωριά. Εγώ έχω πει πρώτος και ο συνδυασµός µας το 
έχει πει, ότι πρέπει να φτάσουµε στη σύγκληση και να φτάσοµε γρήγορα και δεν µπορεί να 
έχοµε πολίτες δύο ταχυτήτων. Αυτό είναι µια αλήθεια. Αλλά υπάρχει αγαπητοί συνάδελφοι και 
µια σκληρή πραγµατικότητα. Είναι τα χωριά µέσα στην Καλαµάτα. Είναι περιοχές της 
Καλαµάτας που ντρέπεσαι να περπατήσεις αυτή τη στιγµή, που είναι η κατάσταση χειρότερη 
και από τα χωριά τα οποία έχουν µεγάλα προβλήµατα. Όλοι έχετε πάει βόλτα προς τον Άγιο 
Σίδερη, προς τα Καλύβια, προς τις άκρες των Γιαννιτσανίκων, σε περιοχές προς την Αγία 
Τριάδα όπου η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και εκεί συνδηµότες µας είναι και πρέπει γρήγορα 
να κάνουµε παρεµβάσεις διότι η κατάσταση και εκεί είναι ποιο απαράδεκτη από τα χειρότερα 
σηµεία των χωριών µας. Λοιπόν, ως προς τα χωριά υπάρχουν κονδύλια, υπάρχει περί το 
1.000.000 € µε το οποίο και την ισορροπία θα δούµε και τη νοµιµότητα θα υπηρετήσουµε, και 
θα κάνουµε µεγάλες εργολαβίες. Το πρώτο το οποίο προέχει για τα χωριά είναι να 
βελτιώσουµε τις ασφάλειες των προσβάσεων στους δηµοτικούς δρόµους µε µπάρες, µε 
ασφαλτοστρώσεις, µε ταπητήρια, µε διανοίξεις στις στροφές, όπου µπορούµε για να είναι ποιο 
ασφαλής η πρόσβαση προς τα χωριά. 
 
Για τους δηµοτικούς πόρους κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια και πιστεύω να την κατανοείτε. 
Και είµαι βέβαιος ότι θα βοηθήσετε. Έχοµε εδώ πέρα πολίτες οι οποίοι έρχονται και πληρώνουν 
και πολίτες οι οποίοι δεν πληρώνουν, αναζητούν ρυθµίσεις και είναι χιλιάδες αυτές οι 
υποθέσεις. Εµείς θα σταθούµε απέναντι σ΄ αυτό το φαινόµενο ανυποχώρητοι και θα 
αγωνιστούµε για τη νοµιµότητα και για την ίσια αντιµετώπιση όλων των πολιτών µε όλες µας 
τις δυνάµεις ανεξάρτητα από το όποιο πολιτικό κόστος.  
 
Όσον αφορά στα βαρέα οχήµατα τα οποία είπατε. Γίνεται µια προσπάθεια από τον κ. 
Αθανασόπουλο για την αριστερή πλευρά του Νέδοντα όπου έχουµε εκτεταµένες καταπατήσεις. 
Εκτός από τα 5 στρέµµατα που είπε ο διευθυντής που είναι δίπλα στο γήπεδο του ΛΟΥΚΑΡΕΑ 
που πράγµατι πρέπει να το δώσουµε στα βαρέα οχήµατα, θα δούµε πως, γιατί χρειάζεται για 
την υποστήριξη της αγοράς ο χώρος που σταθµεύουν σήµερα τα λεωφορεία, πρέπει να δούµε 
και την αριστερή πλευρά του Νέδοντα, την είσοδο της πόλης από τον περιµετρικό δακτύλιο, 
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όπου µπορούµε να εξοικονοµήσουµε αρκετούς χώρους εκεί για τις ανάγκες τις οποίες 
προανέφερα. 
 
Συζήτησα για την κυκλοφοριακή µελέτη και µε τον διευθυντή και µε τον κ. Σπίνο και µε άλλους 
παράγοντες. ∆εν υπάρχει κυκλοφοριακή µελέτη. Αυτό το οποίο έχοµε δεν είναι κυκλοφοριακή 
µελέτη. Πρέπει να πάµε σε µια µελέτη κυκλοφοριακή, συγκοινωνιακή, η οποία να δώσει 
συγκεκριµένες απαντήσεις στα προβλήµατα τα οποία έχοµε. Και πάντως οποιαδήποτε µελέτη 
δεν θα οδηγηθεί σε αποτέλεσµα αν δεν κάνοµε διανοίξεις δρόµων.  
 
Για τους παιδικούς σταθµούς σας είπα, θα χρηµατοδοτηθεί ο ∆ήµος Καλαµάτας µε ένα ποσό 
της τάξεως ελπίζω του 1.000.000 €. Με το συγκεκριµένο ποσό θα πάµε σε 3 παιδικούς 
σταθµούς.  
 
Για τα σχολεία, δεν ξέρω ποιος το ανέφερε, θα αλλάξει ο τρόπος επισκευής των σχολικών 
µονάδων. Πέρα από το αίτηµα για 1.000.000 € επιπλέον, η διαδικασία εκείνη που έρχονταν 
200 διευθυντές των σχολικών µονάδων εδώ και ζητούσαν χρήµατα, θα µεταβληθεί εντελώς. 
Στείλαµε έγγραφα στους διευθυντές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
θα συσκεφτούν, θα κάνουν τις προτάσεις τους, θα συνέλθει η ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας, θα 
αξιολογήσει τα συγκεκριµένα αιτήµατα και στη συνέχεια η διεύθυνση προγραµµατισµού θα 
κάνει το προγραµµατισµό και θα πάµε σε τρόπους τέτοιους ώστε να διασφαλίσουµε και την 
ποιότητα και τα χρήµατα τα οποία έρχονται και τα οποία θα αυξήσουµε εάν αυτό παραστεί ή 
αν είναι αναγκαίο. Και είναι πράγµατι αναγκαίο.  
 
Όσον αφορά τις υπηρεσίες. Ακούστηκαν εδώ κάποια πράγµατα, πως κρίνεται το έργο των 
υπηρεσιών. Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει πρόβληµα στις υπηρεσίες. Ασφαλώς έχει πρόβληµα και 
όποιος λέει ότι δεν έχει πρόβληµα µε τις υπηρεσίες ο ∆ήµος Καλαµάτας, κλείνει τα µάτια του. 
Κι αυτό δεν είναι πρόβληµα των υπαλλήλων. Ας είµαστε σωστοί. Είναι πρόβληµα πολιτικό, είναι 
πρόβληµα το οποίο το δηµιουργήσαµε εµείς. Όχι εµείς, η νοοτροπία η οποία υπάρχει, µια 
προσπάθεια διαιώνισης της δικής µας εξουσίας, µια προσπάθεια επιβολής, µια προσπάθεια να 
µετατραπούµε σε διευθυντές των υπηρεσιών, µια προσπάθεια να κάνουµε τη δουλειά την 
οποία πρέπει να κάνουν οι υπάλληλοι και καµιά φορά πορευόµαστε ερήµην των υπαλλήλων και 
αναζητούµε το ένα, αναζητούµε το άλλο, αναζητούµε το τρίτο και δεν ξέρουµε ποια υπηρεσία 
το έχει και ποια υπηρεσία το έχει διαχειριστεί. Το γραφείο του ∆ηµάρχου λέει. Κάτσε γύρευε 
ποιο είναι αυτό το γραφείο του ∆ηµάρχου. Λοιπόν υπάρχει πρόβληµα το οποίο είναι σχετικό µε 
τις υπηρεσίες και πρέπει να δουλέψοµε τίµια και καθαρά για την αναβάθµιση των υπηρεσιών. 
Πρέπει να υπάρξει υπηρεσία, πρέπει να υπάρξει ιεραρχία µε συγκεκριµένους ρόλους και 
αρµοδιότητες τα οποία πρέπει να τα τιµούµε και να τα στηρίζουµε.  
 
Εγώ κάθισα 10 ώρες µαζί µε τις τεχνικές υπηρεσίες κωδικό, κωδικό, κοµµάτι, κοµµάτι για το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα. Τους άκουγα µε εξαιρετικά µεγάλη προσοχή, είπα την πολιτική 
πρόταση, συζήτησα εάν αυτή είναι εφικτή και οποιαδήποτε κίνηση γίνεται απ΄ αυτή τη 
∆ηµοτική αρχή γίνεται όχι µόνο σε συνεργασία και µε πλήρη ενηµέρωση των υπηρεσιών οι 
οποίοι κρατούν τους φακέλους και όταν πάω ακόµα στην Αθήνα θα στείλω υπηρεσιακό 
έγγραφο για να ενηµερώσω τους υπαλλήλους αλλά και τους διευθυντές για το τι έκανα 
ακριβώς και το τι πρέπει να κάνει ο ∆ήµος. Έτσι νοµίζω µε τη στήριξη των υπηρεσιών, µε το 
να βάλουµε τις υπηρεσίες στο παιχνίδι µε το να συζητήσουµε µαζί τους τις επιδιώξεις µας, 
αναβαθµίζουµε τις υπηρεσίες και ποτέ µε την υποκατάστασή τους.  
 
Όσον αφορά το πρόγραµµα, θέλω να πω ότι από την επόµενη χρονιά η διεύθυνση 
προγραµµατισµού πρέπει να φέρνει το πρόγραµµα εδώ. Είναι δουλειά της διεύθυνσης 
προγραµµατισµού να φέρνει το πρόγραµµα των τεχνικών έργων. Όπως δουλειά της 
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διεύθυνσης προγραµµατισµού είναι να κάνει το πρόγραµµα για τα σχολεία, να κάνει όλα τα 
προγράµµατα.  
 
Για το επιχειρησιακό µας σχέδιο έχουµε αρχίσει ήδη τις συζητήσεις, ο ορίζοντας είναι το Ιούλιο 
– Αύγουστο, βρισκόµαστε σε επικοινωνία και µε την ΚΕ∆ΚΕ και µε την ΠΕΤΑ, ασφαλώς ο 
∆ήµος Καλαµάτας, ένας από τους µεγάλους ∆ήµους τους έντεκα που είναι ενταγµένος στο 
χωροταξικό, ένα από τα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, χρειάζεται επιστηµονική βοήθεια. 
∆εν µπορούµε µε τις ίδιες δυνάµεις να κάνουµε ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
Χρειαζόµαστε επιστηµονική βοήθεια. Θα αναζητήσοµε τον καλλίτερο δυνατό φορέα ώστε να 
έχοµε ένα πρόγραµµα το οποίο να απαντά στις προκλήσεις των καιρών. Και έχουµε την 
αίσθηση αγαπητοί συνάδελφοι, είµαι βέβαιος ότι την έχετε κι εσείς αυτή την αίσθηση ότι η 
Καλαµάτα βρίσκεται στο αποφασιστικότερο σταυροδρόµι της ιστορίας της. Ή θα τρέξοµε ή θα 
µας πάρουν από κάτω οι εξελίξεις οι οποίες έρχονται και τότε τα προβλήµατα θα 
πολλαπλασιαστούν.  
 
Εµείς όσον αφορά στο πάρκινγκ έχοµε καθαρή και τίµια στάση. ∆εν το σηκώσαµε το ζήτηµα 
αυτό εµείς προεκλογικά, δεν το κάναµε σηµαία γιατί ξέροµε και τα προβλήµατά του και τις 
παραµέτρους του. Ζητήσαµε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συστήθηκε µια τριµελή επιτροπή 
νοµίζω από δικηγόρους κοινής αποδοχής, µία, δύο, τρεις βδοµάδες το θέµα θα έρθει στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και τότε θα αποφασίσει το κυρίαρχο Σώµα εφ όλης της ύλης. ∆ιαβάζω ότι 
το θέµα λέει δεν είναι νοµικό, είναι πολιτικό. Τι θα πει πολιτικό θέµα; Είναι νοµικό και 
επιστηµονικό το ζήτηµα. Ένα όργανο έχει αποφασίσει, ένας δήµαρχος έχει υπογράψει, από κει 
και πέρα η αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού είναι ζήτηµα της νοµικής επιστήµης και των 
δικαστηρίων της χώρας εκτός κι αν κάποιος νοµίζει  ότι πρέπει να πάµε φωνάζοντας, 
σπάζοντας µπάρες ή κάνοντας το ένα ή κάνοντας το άλλο. Αυτά που µπορεί να τα θεωρούν 
θεµιτά κάποιοι είναι έξω από τις δικές µας πολιτικές πρακτικές και πολιτικές συµπεριφορές. Θα 
φέροµε συγκεκριµένη εισήγηση εδώ, θα ακούσετε και τη νοµική άποψη και σε καµία 
περίπτωση µη συνδέετε το ζήτηµα της ελεγχόµενης στάθµευσης - εµείς το είπαµε προεκλογικά 
αυτό - µε το ζήτηµα του πάρκινγκ. Εδώ είµαστε, θα αποφασίσοµε και θα διαπιστώσετε αν 
υποκρύπτεται έστω και σκιά παραπλάνησης του Σώµατος.  
 
Για τη δηµοτική περιουσία. Μη ζητάτε από µια ∆ηµοτική αρχή 60 ηµερών να αντιµετωπίσει 
ζήτηµα ∆ηµοτικής περιουσίας το οποίο είναι εκατοντάδων εκατοµµυρίων. Όταν θα µπει ο 
δικηγόρος και όταν θα αρχίσει να λειτουργεί το τµήµα µε το καλλίτερο ανθρώπινο δυναµικό 
που διαθέτει ο ∆ήµος Καλαµάτας, νοµίζω πολλοί που έχουµε εµπειρία και χρόνια παρουσία εδώ 
ανεξάρτητα από παράταξη, δεν θα αισθανόµαστε καθόλου καλά διότι τα προβλήµατα είναι 
πάρα πολύ µεγάλα και εµείς χωρίς καµία διάθεση να σπιλώσοµε κάποιον ή να αντιπαρατεθούµε 
ακραία αυτά τα προβλήµατα τα οποία έχουν υπάρξει θα τα γνωστοποιήσουµε διαχρονικά στον 
καλαµατιανό λαό.  
 
Πιά φοροµπηχτική πολιτική; Εµείς είπαµε σε όλη τη διάρκεια της θητείας µας, όσος είναι ο 
πληθωρισµός. Αυτό θα κάνοµε. Αποκατάσταση των οικονοµικών του ∆ήµου και τίποτε άλλο 
παραπέρα. Μακριά από µας οποιαδήποτε σχέση για φοροµπηχτική πολιτική. Εννοώ πάντοτε τα 
νοικοκυριά. Μια φιλολαϊκή πολιτική µε τη σωστή έννοια που θα βοηθάει τους αδύνατους 
οικονοµικά γι’  αυτό και τετραπλασιάζουµε τους πόρους του Κοινωνικού Φορέα. Θα το 
κάνουµε. Αλλά υπάρχει ένα έγγραφο συγκλονιστικό της τροχαίας αυτή τη στιγµή. Η Καλαµάτα 
κάθε µέρα υφίσταται εµφράγµατα απανωτά. Πως θα το αντιµετωπίσουµε αυτό; Λέγοντας 
διάφορα, ιστορίες, να κάνουµε το ένα πρώτα. . . Στο τέλος δεν θα µπορούµε να 
κυκλοφορούµε και θα πεθάνει το κέντρο. ∆ιότι ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη σχεδιάζονται και 
αναπτύσσονται υπερτοπικές δραστηριότητες και αν δεν τρέξοµε, η Αριστοµένους και η πλατεία 
δεν θα έχουν τη σηµασία που έχουν και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν.  
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Αγαπητοί συνάδελφοι να κλείσω εδώ. Και εµείς πιστεύοµε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και το 
έχω πει κατ΄ επανάληψη. Ποτέ όµως η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν µπορεί να αποδώσει όταν 
δεν έχεις ένα ικανοποιητικό επίπεδο δηµόσιας διοίκησης, εάν δεν έχει ελεγκτικό µηχανισµό.  Η 
ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι πανάκεια. Για να αποδώσει οποιαδήποτε εργολαβία, πρέπει να 
έχεις ελέγχους. Και εκεί είναι το πρόβληµα της δηµόσιας διοίκησης, των αυτοδιοικητικών 
µηχανισµών όχι στην Καλαµάτα, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχοµε πρόβληµα δηµόσιας 
διοίκησης. Ας το λύσοµε πρώτα αυτό και µετά να κουβεντιάσουµε όλα τα άλλα. 
 
Οχήµατα πρέπει να έχει ο ∆ήµος; Ασφαλώς. Αλίµονο σε µια καταιγίδα, σε µια δύσκολη στιγµή 
ο ∆ήµος να µην µπορεί να κινητοποιήσει ένα στοιχειώδη µηχανισµό, να µην έχει τη στοιχειώδη 
υποδοµή και να τρέχοµε να βρούµε µηχανήµατα από δω και από κει. Αυτά έχουν ένα επιπλέον 
κόστος, ασφαλώς, αλλά είναι για τη δύσκολη στιγµή. ∆εν µπορεί να είναι ένας τέτοιος 
µηχανισµός, δεν µπορεί 100.000 άνθρωποι που ζουν στο ∆ήµο να µην έχουν ένα µηχανισµό να 
τους προστατεύσει τη δύσκολη ώρα.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι να κλείσω όπως άρχισα. 26.000.000, βγάζοντας τα 5.000.000 του 
µεγάρου χορού, µένουν 21.000.000 για να µην πω βγάλτε – βγάλτε. Αυτά είναι τα χρήµατα. 
Όσα και να είχαµε ασφαλώς, όσα µπορούσαµε να έχουµε τα προβλήµατά µας δεν θα τα 
λύναµε. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω για να µη γίνεται συζήτηση για τη συζήτηση, είναι 
εύκολο να κάνετε µια κριτική. Και εγώ µπορώ να αρχίσω να κάνω κριτική τώρα επί του 
τεχνικού προγράµµατος. Να µιλάω µέχρι το πρωϊ. Το θέµα είναι αυτά τα λεφτά, τα 20.000.000 
που έχοµε, πως τα µοιράζοµε; Εσείς τι λέτε; Ποιόν να βάλοµε και ποιόν να βγάλοµε; 
Συγκεκριµένες όµως κουβέντες. Γιατί όταν λέτε προσθέστε, προσθέστε, προσθέστε. .  Και 
εµείς µπορούµε να προσθέσουµε, να φτάσοµε µέχρι τον ουρανό. Τι βγάζοµε όµως; Η πρότασή 
µας είναι συγκεκριµένη, έχει αρχή και έχει τέλος, έχει χαρακτηριστικά και νοµίζω ότι υπηρετεί 
κατά τον καλλίτερο τρόπο τα συµφέροντα του ∆ήµου και των δηµοτών. 
 
 
 
Και κλείνοντας την συζήτηση του εν λόγω θέµατος ο κ. ∆ήµαρχος, λέει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω, θα είµαι όσο το δυνατόν 
περισσότερο κωδικός.  

Στις 7:00 η ώρα είχα καλέσει την πλειοψηφία για τρίτη φορά για να κουβεντιάσουµε πάλι το 
τεχνικό  πρόγραµµα σήµερα και τους είπα στο εξής, και στον Πρόεδρο: Επειδή είναι σοβαρό το 
ενδεχόµενο να κατατεθούν συγκεκριµένες προτάσεις, εµείς δεν κατέχοµαι την πάσα αλήθεια, 
και µπορεί να το βεβαιώσουν όλοι,   κ. Πρόεδρε να γίνει διακοπή της συνεδρίασης και να 
δούµε οι προτάσεις οι συγκεκριµένες που θα κατατεθούν πως είναι δυνατόν να ενταχθούν 
µέσα στο πρόγραµµα  µε τις αναγκαίες προσαρµογές και να επανέλθουµε µέσα στο 
βουλευόµενο Σώµα ώστε να έχουµε µία καλλίτερη πρόταση. Και λυπούµαι ειλικρινά για το 
γεγονός ότι η πλειοψηφία δεν βοηθήθηκε. Είχαµε µία κουβέντα η οποία δεν φτάνει σε 
αποτέλεσµα και µία κριτική ενέξοδη. Πράγµατι ενώ είναι πολύ εύκολο δεν µας λέτε πως 
µοιράζεται εσείς τα 20 τόσα εκατοµµύρια, δεν είναι 26, ποια έργα βγάζετε, γιατί πρέπει να 
βγουν κάποια έργα και κάποια καινούργια να µπουν. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η ∆ηµοτική Αρχή 
δεν µπορεί να κάνει αυτό που θέλει, τα ¾ είναι έργα συνεχιζόµενα και µη µας λέτε το δικό µας 
πρόγραµµα.  Η ∆ηµοτική Αρχή έχει συνέχεια, δεν µπορούµε να πετάξουµε έργα τα οποία είναι 
σε εξέλιξη και να µην τα ολοκληρώσουµε, έστω και αν διαφωνούµε για την προτεραιότητα του 
συγκεκριµένου έργου. 
 
Όσον αφορά τη ΜΟΛΑΚ, το εξήγησα, µετά το κλείσιµο της Μαραθόλακας η ΜΟΛΑΚ δεν πρέπει 
να λειτουργεί στην Καλαµάτα. Είναι περιττή πολυτέλεια, έχει  γίνει µία χαίνουσα πληγή, 
δηµιουργεί προβλήµατα. Πρέπει να κλείσει  και να πρέπει να πάµε στην κοινή ΜΟΛΑΚ η οποία 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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θα λειτουργεί δίπλα από το ΧΥΤΥ  και θα διαχειρίζεται τα απορρίµµατα ολόκληρου του νοµού. 
Το ίδιο και για το τραµ, για την δική µας πολιτική ¨τραµ¨ τέλος. Έργο τόσο σοβαρό χωρίς 
µελέτη βιωσιµότητας δεν υποστηρίζεται από εµάς.  
 
Για τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. Θα ήµουν ο ευτυχέστερος των ανθρώπων εάν υπήρχε µία 
δυνατότητα, εγώ δεν θέλω να κάνω το µαύρο – άσπρο ούτε να υπερβάλω, εγώ σε χωριό 
γεννήθηκα το αγαπώ το χωριό, µπορεί να ψηφίζω στην Καλαµάτα …… (αλλαγή πλευράς 
κασέτας) έστω και αν πολλοί προεκλογικά µε κατηγόρησαν ότι δεν συνδέοµαι µε τα ¨τζάκια¨ 
µε τις ¨ιστορίες¨ µε το ένα και µε το άλλο.  
Ακούστε να δείτε, δεν γίνεται, αυτή είναι η κατάσταση. ∆εν έχοµε ελαστικότητα, τα ¾  πάνε 
σε συνεχιζόµενα έργα και το βλέπετε. Μη µου λέτε όµως ¨3.000,00 € η Αρτεµισία¨ διότι δεν 
είναι έτσι. ∆εν είναι 3.000,00 €, είναι και το 1.000.000,00 € είναι και τα έργα από το ΘΗΣΕΑ 
για να λύσουµε το πρόβληµα της υδροδότησης και της Αλαγονίας και της Αρτεµισίας και του 
Ελαιοχωρίου, είναι η συνδροµή του ∆ήµου σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, όχι µόνο δια των 
υπηρεσιών του αλλά και των δυνατοτήτων που έχει, και των οικονοµικών δυνατοτήτων, και 
στα 13  ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, υπάρχουν σχεδιασµοί και για την κοινωνική τους και για την 
πολιτιστική τους υποστήριξη και δεν είναι δα και το άπαν ένας δρόµος σε ένα χωριό, είναι πολύ 
περισσότερα πράγµατα τα οποία δεν υπάρχουν. Στις επόµενες µέρες θα δούµε ένα σχεδιασµού 
συνολικό για την υποστήριξη των χωριών. Μακριά από την παρούσα ∆ηµοτική Αρχή, και στην  
αρχή της θητείας της, µία κοµµατική πολιτική ποιος µας ψήφισε και ποιος δεν µας ψήφισε. Μας 
ψήφισε, στο βαθµό που µας ψήφισε, ο Καλαµατιανός λαός. Εµείς δεν θα κάνουµε κοµµατική 
πολιτική ούτε θα δεχθούµε όµως ποτέ τη χρησιµοποίηση της σφραγίδας των ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων για άσκηση κοµµατικής πολιτικής. Η έκφραση του ∆ήµου πρέπει να είναι ενιαία 
και έντιµη η συµπεριφορά και προς την Καλαµάτα και προς όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Να σας πω για τα δάνεια. ∆άνεια θα πάρουµε όσα µπορούµε και όσα σηκώνει η ¨πλάτη¨ του 
∆ήµου χωρίς να υπονοµεύσουµε το µέλλον. Αυτά θα έρθουν  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οι 
αποφάσεις θα κριθούν από τις υπερκείµενες αρχές, το δάνειο ασφαλώς δεν είναι εύκολη 
ιστορία. Όµως δάνειο µόνο για υποδοµές, µόνο για την ανάπτυξη, ποτέ δάνεια για 
καταναλωτικούς σκοπούς. Να κουβεντιάσουµε  το ένα ή το άλλο, τι προηγείται σε επίπεδο 
υποδοµών και σε επίπεδο ανάπτυξης. ∆εν γίνεται διαφορετικά. Ποτέ ο ∆ήµος δεν θα έχει τους 
πόρους ώστε να τρέξει, να κάνει τα έργα εκείνα ώστε η ανάπτυξη που έρχεται να µην 
µεταβληθεί σε κατάρα.  Η ανάπτυξη που φέρνουν οι δρόµοι. Θα φέρουµε ζητήµατα δανείων 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, πάντοτε για ανάπτυξη και πάντοτε για υποδοµές.  
 
Για την πρόσληψη του προσωπικού, επειδή είδα και πρωτοσέλιδα διάφορα, εγώ, το ξέρετε  
πάρα πολύ καλά, και πολλοί συνάδελφοι από εδώ, είµαστε αµέτοχοι στην υπερδιόγκωση του 
προσωπικού του ∆ήµου. Ξέρετε τι έγινε το προηγούµενα χρόνια, ας το ξεχάσουµε. Το πως 
χρησιµοποιήθηκε το προσωπικό του ∆ήµου για άγρα  κοµµατικής πελατείας, πως διορίζαµε, και 
όλα αυτά τα πληρώνουµε βέβαια σήµερα µε το προσωπικό που έχουµε, ένα µεγάλο µέρος του 
δεν είναι εξειδικευµένο, ας µην ξύνουµε πληγές. Υπάρχει ο νόµος 3250. Θα τον αξιοποιήσουµε 
το νόµο αυτό. Ο Ν. 3250, σχεδόν το 80%  του µισθού δίνεται από το κράτος, είναι συµβάσεις 
18µηνες, δεν µπορούµε να κλείσουµε τα µάτια σε ένα διογκωµένο θέµα ανεργίας, σας το λέω 
ξεκάθαρα, έχω καλέσει και τις υπηρεσίες, θα κάνουνε συγκεκριµένες προτάσεις να δούµε τι 
λείπει και θα απαντήσουµε και στο µεγάλο αυτό πρόβληµα. Με ελλιπή τρόπο θα απαντήσουµε 
αλλά δεν είναι δυνατόν αυτές τις συµβάσεις που χρηµατοδοτούνται µε το 80% και είναι 
διαδικασία ΑΣΕΠ και ούτε πελατειακές σχέσεις, µακριά από εµένα τέτοιες λογικές γιατί στο 
τέλος τις πληρώνοµε, αυτό να το ξέρετε ότι θα γίνει.             
 
Για το πράσινο.  
Για πρώτη φορά έχουν ξεκινήσει, βραδινά, συζητήσεις µε τη συµµετοχή και της Υπηρεσία του 
Πράσινου, καθόµαστε γύρω από ένα τραπέζι και κουβεντιάζουµε σοβαρότατα ζητήµατα τα 
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οποία έχουν σχέση µε το πράσινο, µε τις δενδροστοιχίες, ακούµε γεωπόνους, δασολόγους, 
έµπειρους επιστήµονες για το τι θα κάνουµε και δεν βγαίνει ο ∆ήµαρχος και να λέει ¨Εδώ θέλω 
κουµαριές, εκεί πέρα θέλω σκίνα, έτσι µου αρέσει εκεί πέρα το άλλο…¨.  Αυτά κουβεντιάζονται 
σ΄ ένα επίπεδο επιστηµονικό,  ακούµε τι λένε οι κατεξοχήν αρµόδιοι  και καταλήγουµε σε 
κάποια συµπεράσµατα και αυτό θα γίνεται ολόκληρη την τετραετία.  
 
∆εν µιλήσατε για τη φιλοζωική πολιτική της ∆ηµοτικής Αρχής. Με αυτή την λίγη ευελιξία την 
οποία έχοµε, όταν είπαµε τέρµα το τσίρκο για την πόλη της Καλαµάτας,  όταν είπαµε να 
µπούνε τα χρήµατα για να αγοράσουµε µία περιοχή σε χώρο κατάλληλο, που θα εγκρίνεται ως 
κατάλληλος από το Υπουργείο Γεωργίας όπου υπάρχουν πολλά χρήµατα, για να τελειώσει αυτό 
το φαινόµενο µε τα έρηµα τα ζώα τα οποία παρατηρούνται. Όλα αυτά τα φαινόµενα µε τα 
σκοτωµένα ζώα δεν είναι θετικά ζητήµατα.  
 
Για το πάρκινγκ. 
Για το πάρκινγκ η πολιτική µας θέση είναι αποτυπωµένη στο πρόγραµµα.  Εµείς θεωρούµε τη 
συγκεκριµένη σύµβαση ότι δεν είναι υπέρ των συµφερόντων του ∆ήµου και του Καλαµατιανού 
λαού. Τελεία και παύλα, πολιτικά. Από εκεί και πέρα όµως το ζήτηµα  είναι επιστηµονικό, είναι 
θέµα της νοµικής επιστήµης και των δικαστηρίων. Η πολιτική θέση αυτή είναι αλλά από εκεί 
και πέρα η υλοποίηση της πολιτικής θέσης µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους: Ο ένας τρόπος 
είναι τα δικαστήρια  και η νοµική οδός. Ο άλλος τρόπος αλήθεια ποιος είναι, για την 
ικανοποίηση αυτής της πολιτικής θέσεως; Εγώ ξέρω και έναν άλλον τρόπο αλλά δεν τον λέω. 
∆εν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από δρόµο το νοµικό. Το συζητήσαµε το θέµα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, µε εξουσιοδοτήσατε να ορίσω µια τριµελή επιτροπή νοµικών, αφού µε 
εξουσιοδοτήσατε έκανα ότι καλλίτερο µπορούσα και σε ένα µήνα θα έρθει το θέµα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, εδώ, να αποφασίσοµε όλοι µαζί αφού δούµε όλες τις παραµέτρους.             
 
Λοιπόν ¨πόλη πιλότος¨.  Η Καλαµάτα ήταν πόλη πιλότος σε κάποια περίοδο, έπαψε η 
Καλαµάτα να είναι πόλη πιλότος και αυτό το λέγω µε συνείδηση και δεν θέλω σε κανέναν να 
επιρρίψω ευθύνες. Ήτανε πιλότος. Αλήθεια, που είναι πιλότος σήµερα;  Στο βιολογικό 
καθαρισµό, όπου είναι απαξιωµένος και ένα από τα γρήγορα βήµατα που πρέπει να κάνοµε 
είναι ο εκσυγχρονισµός τους διότι θα έχουµε µείζονα προβλήµατα; Που είναι; Στη διαχείριση 
των απορριµµάτων; Είναι στο πολιτιστικό τοµέα µήπως σήµερα πόλη πρότυπο; Είναι στην 
καθαριότητα πόλη πρότυπο; Είναι στις αθλητικές εγκαταστάσεις πόλη πρότυπο; Που είναι η 
Καλαµάτα που ήτανε πόλη πρότυπο; Και όχι µε φίλιες αυτοδιοικητικές δυνάµεις, εννοώ προς 
εµάς. ∆εν είναι η Καλαµάτα και αυτό πρέπει να το αποδεχτούµε διότι πρέπει να γίνει. Είναι 
πολύ πίσω η Καλαµάτα από πόλεις που δεν έχουνε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία έχει 
η Καλαµάτα. Να δούµε τη διαπαραταξιακή επιτροπή, γιατί να προχωρήσουµε κάποια ζητήµατα 
σηµαντικά δεν µπορεί αυτό να γίνει χωρίς πλήρη ενηµέρωση των εκπροσώπων της µειοψηφίας 
και χωρίς συµπόρευση σε µεγάλα ζητήµατα, που νοµίζω ότι µπορούµε να τη βρούµε. Και 
ασφαλώς να πω και το άλλο, ήτανε λάθος, εν πάση περιπτώσει, ότι έγινε – έγινε το 1998 
νοµίζω, 1999, µε την ανατολική ακτή. Υπήρχε ένα πρόγραµµα από τη Νοµαρχία, υπήρξε 
συµφωνία στη συνέχεια του ∆ήµου Αβίας µε το ∆ήµο Καλαµάτας, είναι στην πορεία 
ολοκλήρωσης µια µελέτη από την Κιτριές µέχρι το Αλµυρό, δεν πρόκειται, είναι βέβαιο, να 
δοθούν όλα τα χρήµατα αν και έχω πληροφόρηση ότι η 4η προγραµµατική περίοδος θα δίνει 
µεγάλο βάρος στις αναπλάσεις και για την προστασία της ακτής και για την ανάδειξη του 
χώρου, εκεί πρέπει να ρίξουµε και τις προσπάθειές µας. Όσο και αν έχουµε καθυστερήσει, 
υπάρχουν προτάσεις σηµαντικές στη µελέτη αυτήν, να ρίξουµε και εµείς µαζί µε το ∆ήµο Αβίας 
τις προσπάθειες µας να στηρίξουµε τη συγκεκριµένη µελέτη ώστε να έχοµε χρηµατοδότηση.  
 
Και να κλείσω λέγοντας για τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, καλοί είναι οι δρόµοι και καλά είναι τα 
έργα υποδοµής, βεβαίως και τα προβλήµατα της Καλαµάτας είναι τεράστια ιδιαίτερα οι άκρες 
της Καλαµάτας, το ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, έχοµε άκρες χειρότερες από τα χειρότερα 
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σηµεία των χωριών, αλλά η στήριξη στα χωριά, επαναλαµβάνω, δεν είναι µόνο οι υποδοµές, η 
στήριξη είναι η συµπαράσταση του ∆ήµου σε ζητήµατα πολιτισµού, αθλητισµού, να δούµε και 
τη γραµµατειακή υποστήριξη. Εγώ θλίβοµαι να βλέπω τον κόσµο από τα χωριά ακόµα και για 
το ΟΓΑ να έρχεται µέσα εδώ στο ∆ηµαρχείο. Να δούµε πως µπορεί να υποστηριχτεί µια τέτοια 
κατάσταση. ∆ύσκολο γιατί  φέραµε τους γραµµατείς εδώ, τους έχοµε 8 χρόνια εδώ, άντε να 
τους µετακινήσεις πάλι προς τα χωριά. Πρέπει να υπάρξει µία συνεννόηση γιατί το χωριό 
πρέπει να ξαναζωντανέψει µε υπηρεσίες και να δούµε πως µπορεί αυτό να γίνει. Και τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρέπει να έχει το κάθε χωριό, τις αθλητικές εκδηλώσεις, την 
έκφρασή του, τον πολιτισµό του, ο ∆ήµος έχει και το επιστηµονικό προσωπικό ασφαλώς και το 
ανθρώπινο δυναµικό να τις υποστηρίξει στον υπερθετικό βαθµό.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι κάναµε ειλικρινά ότι µπορούσαµε και 
αυτό µπορείτε να το διαπιστώσετε διότι σε ένα ανοικτό δίαυλο υπάρχουν πάρα πολλοί δρόµοι 
για να διαπιστώσει κανείς την αλήθεια αυτών που λέγω. Ασφαλώς είπαµε στις υπηρεσίες, 
κοιτάξτε ο πολιτικός µας δρόµος είναι αυτός ο συγκεκριµένος αλλά έχουµε τα συγκεκριµένα 
χρήµατα, τις συγκεκριµένες δεσµεύσεις, συγκεκριµένες πρακτικές που πρέπει να 
ακολουθήσουµε.      
 
Εν πάση περιπτώσει εγώ θα ήµουν ευτυχής αν ακουγόντανε  κάποιες προτάσεις  συγκεκριµένες 
και αν µπορούσαµε να αποσυρθούµε τώρα για να υιοθετήσουµε κάποιες από αυτές τις 
προτάσεις. Νοµίζω ότι εξαντληθήκαµε σε µία άγονη κριτική που δεν βοήθησε την πλειοψηφία.  
 
Ευχαριστώ πάρα πολύ κε Τζαµουράνη, ευχαριστώ πάρα πολύ κα Κουράκλη και τους 
υφισταµένους σας για τις ώρες που χάσαµε µαζί και εσάς κε Σπίνο και κε Αθανασόπουλε και κε 
Ηλιόπουλε για την προσπάθεια την οποία κάνατε. Στο τέλος του χρόνου θα δείξει αν στο 
ζήτηµα της απορρόφησης, στο ζήτηµα της ποιότητας των έργων, σε όλα αυτά τα οποία είπαµε 
είµαστε αληθινοί. 
 
Ευχαριστώ πολύ.      
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την 
πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής όσον αφορά στο τεχνικό πρόγραµµα σύµφωνα το σχέδιο που 
έχει συνταχθεί σε συνεργασία ∆ηµοτικής Αρχής και Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Οι 
παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής:  
- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθ., 

Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, 
Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Οικονοµάκου, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του 
Σώµατος.  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, Νταγιόπουλος, Παπαµικρούλης, 
Ράλλης και Τσακαλάκου.  

- ΛΕΥΚΟ δηλώνουν οι κ.κ. Μπάκας Ιωάν. και Τσερώνης. 
 
Επίσης οι παρόντες στην ψηφοφορία πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων τοποθετούνται ως 
προς το σκέλος του τεχνικού προγράµµατος που αφορά στο τοπικό τους διαµέρισµα ως εξής:  
- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Βεργινάδης (Νέδουσας), Κουµουνδούρος (Μ. Μαντίνειας), Κούτρος 

(Ελαιοχωρίου), Χειλάς (Βέργας) και Χρυσοµάλης (Καρβελίου).  
- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Βασιλάκη (Αρτεµισίας) και Μέλιος (Αλαγονίας). 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 208 του ∆.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006), καθώς και το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, 

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 

 

Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας, έτους 2007,  σύµφωνα µε 
το σχέδιο που έχει συνταχθεί σε συνεργασία ∆ηµοτικής Αρχής και Τεχνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου, το οποίο διατυπώνεται αναλυτικά ως εξής : 

 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

   Κ.Α. 20  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

      

  ΚΕΦ. Α Λειτουργικές δαπάνες       

            

  ΚΕΦ. Β Επενδύσεις       

1 20.7131.01 

Προµήθεια 
απορριµµατοφόρου 
αυτοκινήτου µε τύµπανο 
16µ3 

140.000 ∆ΑΝΕΙΟ νέο 

2 20.7131.02 
Προµήθεια 8 κάδων των 
8µ3 

20.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 

3 20.7131.03 
Προµήθεια οχηµάτος 
πλύσεως δρόµων 

170.000 ∆ΑΝΕΙΟ νέο 

4 20.7131.04 
Προµήθεια µηχανικών 
σαρώθρων  

80.000 ∆ΑΝΕΙΟ νέο 

5 20.7131.05 
Προµήθεια φορτηγού 
αυτοκινήτου 

35.000 ∆ΑΝΕΙΟ νέο 

6 20.7131.06 
Προµήθεια µικρού φορτωτή 
µε κουβά 500 lit 

50.000 ∆ΑΝΕΙΟ νέο 

7 20.7131.08 Προµήθεια κάδων 8µ3 25.000 ∆ΑΝΕΙΟ νέο 

8 20.7131.09 
Προµήθεια αναρροφητικού 
σαρώθρου 

220.000 ∆ΑΝΕΙΟ νέο 

9 20.7131.10 
Προµήθεια δύο 
µεταχειρισµένων φορτηγών 

87.000 
ΘΗΣΕΑΣ + 

∆.Π 
συνεχ/νο 

10 20.7131.11 
Προµήθεια φορτηγού 
αυτοκινήτου µε γερανό και 
αρπάγη 

44.800 
ΘΗΣΕΑΣ + 

∆.Π 
συνεχ/νο 

11 20.7131.12 
Προµήθεια ενός καινούριου 
οχήµατος µεταφοράς 
ανοικτών κάδων 

100.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 

12 20.7131.13 
Προµήθεια µηχανικού 
σαρώθρου 4µ3 

115.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 

13 20.7131.15 
Προµήθεια 
απορριµµατοφόρου τύπου 
πρέσσας 8 µ3 

1.000 ∆.Π συνεχ/νο 

14 20.7131.19 

Προµήθεια και 
εγκατάσταση εξοπλισµού 
για διαχείριση στόλου 
οχηµάτων  

50.000 ∆Π συνεχ/νο 
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

15 20.7311.01 
∆απάνες συλλογής και 
µεταφοράς ογκωδών 
αντικειµένων 

150.000 ∆Π νέο 

16 20.7311.02 

∆απάνες για τη φόρτωση, 
µεταφορά και εναπόθεση 
στη Μαραθόλακα των 
αδρανών της ΜΟΛΑΚ 

60.000 ∆Π νέο 

17 20.7311.03 

∆απάνες   για την 
επικάλυψη των 
απορριµµάτων µε 
αργιλοχώµατα στη 
"Μαραθόλακα" και στον 
περιβάλλοντα χώρο της 
ΜΟΛΑΚ και εργασίες 
διαµόρφωσης χώρων 

300.000 ∆Π νέο 

18 20.7311.05 
∆απάνες  αποµάκρυνσης 
απορριµµάτων µε κάδους 
8µ3 

30.000 ∆Π συνεχ/νο 

19 20.7311.06 
∆απάνες καθαρισµού 
ελευθέρων χώρων και 
ακτών 

80.000 ∆Π νέο 

20 20.7311.07 

∆απάνες λειτουργίας και 
συντήρησης µονάδας 
λιπασµατοποίησης 
απορριµµάτων (ΜΟΛΑΚ) 

350.000 ∆Π νέο 

21 20.7311.08 

Εργασίες βελτίωσης 
εγκαταστάσεων  και 
περιβάλλοντος χώρου 
ΜΟΛΑΚ  

130.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 

22 20.7311.10 

∆απάνες εφαρµογής 
προγραµµάτων 
ανακύκλωσης - 
αξιοποίησης ειδικών 
κατηγοριών απορριµµάτων 

10.000 ∆Π νέο 

23 20.7311.11 

∆απάνες συµµετοχής στο 
πρόγραµµα βελτίωσης 
ποιότητας παραγοµένου 
κόµποστ 

65.000 

ΠΡΟΓΡ. 
INTERREG-
MEDOCCO

MPOST 

νέο 

24 20.7311.12 
Υποστήριξη πιλοτικού 
προγράµµατος οικιακής 
κοµποστοποίησης 

10.000 ∆Π νέο 

25 20.7131.17 
∆απάνες εξοπλισµού 
συνεργείου κάδων 

10.000 ∆Π νέο 

26 20.7311.24 
Σταθεροποίηση κάδων 
απορριµµάτων 

30.000 ∆Π νέο 

27 20.7311.09 
Καθαρισµός χώρων από 
παλιά αντικείµενα  

10.000 ∆Π νέο 

28 20.7413.01 

Αµοιβή για την υλοποίηση 
ερευνητικού προγράµµατος 
"Πρόγραµµα 
βελτιστοποίησης 
λειτουργίας εργοστασίου 
λιπασµατοποίησης" 

46.000 ∆Π συνεχ/νο 

29 20.7131.20 
Εγκατάσταση 
αντλιοστασίου  στο χώρο 

50.000 ∆ANEIO νέο 



Συνεδρίαση : 6/2007                                 Τετάρτη  21 / 2 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  077/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  29 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

της Μαραθόλακας 

30 20.7311.18 
∆απάνες εξοπλισµού - 
εργαστηρίου ΜΟΛΑΚ 

15.000 ∆Π νέο 

31 20.7311.11 
Βελτίωση ποιότητας 
παραγόµενου compost- 
διαχείρηση-διάθεση 

20.000 ∆Π νέο 

32 20.7311.22 
Βελτίωση οικίσκου φύλαξης 
Μαραθόλακα 

8.000 ∆.Π συνεχ/νο 

33 20.7311.13 
Περίφραξη ΧΑ∆Α-ΜΟΛΑΚ -
Μαραθόλακα 

35.000 ∆Π νέο 

34 20.7311.14 
∆απάνες για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων 
αναγκών 

10.000 ∆Π νέο 

35 20.7311.15 
∆απάνες για καθαρισµό 
χώρων από διαφηµιστικές 
πινακίδες, αφίσες 

10.000 ∆Π νέο 

36 20.7325.01 
Επεκτάσεις ∆ηµοτικού 
φωτισµού µέσω  ∆ΕΗ  

80.000 ∆Π νέο 

37 20.7325.02 
Κατασκευή  εορταστικού 
φωτισµού πόλεως & ∆ηµ. 
∆ιαµερισµάτων 

15.000 ∆Π νέο 

38 20.7325.03 
Συντήρηση ∆ηµοτικού 
φωτισµού στα Ορεινά 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 

18.000 ∆Π νέο 

39 20.7325.04 

Κατασκευή  δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού οδού 
Νέδοντος πίσω από 
∆ηµαρχείο και απο σιδ. 
γραµµές έως οδό 
Μακεδονίας  

50.000 ΣΑΤΑ Συνεχιζόµενο 

40 20.7325.05 
Συντήρηση ∆ηµοτικού 
φωτισµού στα Πεδινά 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 

19.000 ∆Π νέο 

41 20.7325.06 

Συντηρήσεις Η/Μ 
εγκαταστάσεων και 
ηλεκτρισµού  δύο Κέντρων 
- ΒΙΟΠΑ - ∆ΕΑΚ - ΠΑΡΚΟ 
ΟΣΕ 

15.000 ∆Π νέο 

42 20.7325.07 
Συντήρηση φωτεινών 
σηµατοδοτών πόλης 

20.000 ∆Π νέο 

43 20.7335.01 

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

100.000 ∆Π νέο 

44 20.7335.02 

Κατασκευή  φωτεινής 
σηµατοδότησης στον 
κόµβο των οδών Αύρας και 
Κρήτης 

50.000 ∆Π νέο 

45 20.7335.03 

Κατασκευή  φωτεινής 
σηµατοδότησης στον 
κόµβο των οδών Αρτέµιδος 
- Λείκων  και Κλαδά - 
Αρτέµιδος 

80.000 ∆Π νέο 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

46 20.7335.04 

Βελτίωση δηµοτικού 
φωτισµού  των οδών 
Φαρών,Ναυαρίνου,Σαλαµίν
ος 

150.000 ∆Π νέο 

47 20.7335.05 
Βελτίωση δηµοτικού 
φωτισµού  δρόµων στα 
∆ηµ.∆ιαµ/τα 

80.000 ∆Π νέο 

48 20.7131.30 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
δύο σειρήνων  πολιτικής 
προστασίας και δαπάνη 
αποµάκρυνσης 
υπαρχουσών 

20.000 ∆Π νέο 

49 20.7131.31 
Προµήθεια καλαθοφόρου 
οχήµατος ηλεκτροφωτισµού 

80.000 ∆ANEIO νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ  Κ.Α. 20 3.343.800     

  Κ.Α. 30 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

      

  ΚΕΦ. Α Λειτουργικές δαπάνες       

  ΚΕΦ. Β Επενδύσεις       

    
EΡΓΑ  ΣΤΗΝ   
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

      

50 30.7131.01 
Προµήθεια 
φωτοαντιγραφικού µηχ/τος 

7.000 ∆Π νέο 

51 30.7131.04 
Προµήθεια εργαλείων 
συνεργείων 

15.000 ∆Π νέο 

52 30.7131.05 
Προµήθεια Μηχανολογικού 
εξοπλισµού Πρασίνου Και 
Οδοποιίας 

190.000 ΘΗΣΕΑΣ συν/νο 

53 30.7131.02 
Προµήθεια πινακίδων 
οδοσήµανσης 

25.000 ∆Π νέο 

54 30.7131.03 
Προµήθεια πινακίδων 
ονοµατοθεσίας 

10.000 ∆Π νέο 

55 30.7311.01 

Κατασκευή µεγάρου χορού 
Καλαµάτας  (Έργο που θα 
υλοποιηθεί από ∆ήµο  
µέσω ΥΠΠΟ/Γ΄ ΚΠΣ )    

5.000.000 
Γ' 

ΚΠΣ/ΥΠΠΟ 
συν/νο 

56 30.7131.07 
Προµήθεια φωτεινών  
πληροφοριακών πινακίδων  

30.000 ∆Π νέο 

57 30.7323.01 
Ονοµατοθεσία οδών, 
πλατειών κ.λ.π. Καλαµάτας  

10.000 ∆Π νέο 

58 30.7323.04 

∆ιαµορφώσεις  
κοινοχρήστων και 
κοινοφελών  χώρων στις 
συνοικίες της πόλης 

309.400 ΣΑΤΑ συν/νο 

59 30.7323.05 

Κατασκευή τµηµάτων 
δηµοτικών οδών στις 
περιοχές επεκτάσεως του 
Σχεδίου Πόλεως 

350.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

60 30.7323.06 

Τσιµεντοστρώσεις 
τµηµάτων δηµοτικών οδών, 
κατασκευή µικρών 
τεχνικών, κράσπεδων, 
πεζοδροµίων, τοίχων 
αντιστήριξης κλπ 

65.000 ΣΑΤΑ συν/νο 
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ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

61 30.7323.07 

Ασφαλτοστρώσεις 
δηµοτικών οδών 
Καλαµάτας (έργο έτους 
2006) 

100.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

62 30.7323.08 

∆ιαµόρφωση χώρου 
αθλοπαιδιών  στην περιοχή 
συν/σµού Αγίου 
Κωνσταντίνου Συντάγµατος 
και αναδιαµόρφωση 
κοινόχρηστων χώρων στην 
συµβολή ων οδών Καίσαρη 
& Μ. Αλεξάνδρου 

150.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

63 30.7323.09 

∆ιαµόρφωση χώρων 
στάθµευσης βαρέων 
οχηµάτων στην ζώνη του 
Νέδοντα 

20.000 ∆Π νέο 

64 30.7326.04 

"Ολοκληρωµένες  
παρεµβάσεις ανάπτυξης   
σε τοπικές  ζώνες αστικών  
και  ηµιαστικών  κέντρων" 
περιοχή Ράχης & 
Φρακοπήγαδου (Το έργο 
εκτελείται και πληρώνεται 
απευθείας απο το 
Περιφερειακό αµείο 
Ανάπτυξης) 

  
ΠΕΠ 

Πελ/σου 
συν/νο 

65 30.7326.06 

Εργασίες για την 
µεταστέγαση του Πεδίου 
Βολής και του Σκοπευτικού 
Οµίλου στο πλαίσιο 
κατασκευής του Νέου 
Νεκροταφείου 

100.000 ∆Π νέο 

66 30.7331.01 
∆απάνες συντήρησης 
∆ηµοτικών καταστηµάτων  
& συνεργείων 

30.000 ∆Π νέο 

67 30.7331.02 

 Συντήρηση  και επισκευές 
∆ηµοτικού Πνευµατικού 
Κέντρου και ∆ηµαρχείου 
Καλαµάτας 

235.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

68 30.7331.15 
Συντήρηση και επισκευές 
Κεντρικής Σκηνής ∆ΗΠΕΘΕ 
Καλαµάτας 

15.000 ∆Π νέο 

69 30.7331.03 
Συντήρηση και 
διαρρυθµίσεις χώρων στα 
∆ηµοτικά συνεργεία 

25.000 ∆Π νέο 

70 30.7331.04 
∆απάνες προστασίας 
επικινδύνων 
σεισµοπλήκτων κτιρίων.  

20.000 ∆Π νέο 

71 30.7332.01 

Επισκευή και συντήρηση 
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικού 
πάρκου, Ανατολικού και 
∆υτικού κέντρου 

300.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

72 30.7332.02 
Συντήρηση Κάστρου για 
κάλυψη αναγκών 

10.000 ∆Π νέο 
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εκδηλώσεων  πολιτιστικού 
καλοκαιριού 

73 30.7332.03 
Συντήρηση κλιµατιστικών 
µηχ-των ∆ηµοτικών κτιρίων 

15.000 ∆Π συν/νο 

74 30.7332.04 
Συντήρηση  ανελκυστήρων  
∆ηµοτικών κτιρίων 

3.000 ∆Π νέο 

75 30.7332.05 
Συντήρηση  χώρων 
Ιστορικού Κέντρου 

30.000 ∆Π νέο 

76 30.7333.01 
Επισκευή και συντήρηση 
κυκλοφοριακής  σήµανσης  

30.000 ∆Π νέο 

77 30.7425.01 
∆απάνες για την 
αντιµετώπιση τυχόν 
εκτάκτων αναγκών 

50.000 ∆Π νέο 

78 30.7425.03 

Σύνδεση ∆ηµοτικών 
κτιρίων,πλατειών και κοιν. 
χώρων µε δίκτυα κοινής 
ωφέλειας 

20.000 ∆Π  νέο 

79 30.7323.27 
∆ιανοίξεις τµηµάτων οδών 
στις περιοχές επεκτάσεων 
σχεδίου πόλης 

50.000 ΣΑΤΑ νέο 

80 30.7321.03 

Βελτίωση ∆ηµοτικού 
δρόµου από Προφήτη Ηλία 
έως Κουταλά και διάνοιξη 
αγροτικών δρόµων 

150.000 ∆Π νέο 

81 30.7326.10 

Ανάπλαση τµήµατος 
Ιστορικού Κέντρου 
Καλαµάτας (περιοχή Αγ. 
Ιωάννη) 

662.100 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 

82 30.7326.18 
Επισκευή πρώην 
∆ηµοτικού Σχολείου 
Κουταλά 

30.000 ∆Π νέο 

83 30.7326.12 
Μητροπολιτικό ∆ίκτυο 
Οπτικών ινών 

1.295.308 
Γ' ΚΠΣ/ 

Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

συνεχ/νο 

84 30.7425.02 
Ηλεκτρονική Πύλη ∆ήµου 
Καλαµάτας 

262.000 
Γ' ΚΠΣ/ 

Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

νέο 

85 30.7326.13 

Κατασκευή έργων 
υποδοµής και οδοποιίας σε 
νεοδιανοιγόµενους 
δρόµους του Σχ. Πόλεως 
Καλαµάτας  ΥΠΟΕΡΓΟ: 
Κατασκευή οδοποιίας και 
αποχ/σης οµβρίων σε 
νεοδιανοιγόµενους 
δρόµους της συνοικίας 
Γιαννιτσανίκων 

640.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 

86 30.7326.14 

Κατασκευή έργων 
υποδοµής και οδοποιίας σε 
νεοδιανοιγόµενους 
δρόµους του Σχ. Πόλεως 
Καλαµάτας  ΥΠΟΕΡΓΟ: 
¨Εργο διευθέτησης ρέµατος 

350.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο 
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ΦΑΡΑΙ 1 (Πολιτέικο) και 
κατασκευή δρόµου R8 

87 30.7326.15 

∆ιάνοιξη και κατασκευή 
τµήµατος οδού  Β.Γεωργίου 
(περιοχή 
επέκτασηςΣχεδίου) 

1.450.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 

88 30.7326.16 
Έργα προσβασιµότητας 
ατόµων µε αναπηρίες 

173.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 

89 30.7326.17 
Κατασκευή στήλης προς 
τιµήν αγωνιστή Τάσου 
Μήνη 

4.000 ∆Π νέο 

90 30.7323.30 

Μετατόπιση κεντρικού 
αγωγού ύδρευσης από το 
οικόπεδο ιδιοκτησίας 
Πετρόπουλου επί της οδού 
Σπάρτης 

30.000 ∆Π νέο 

91 30.7323.31 

Κατασκευή 
ηχοαπορροφητικού 
πετάσµατος στο 
κλιµατιστικό µηχάνηµα του 
∆ηµαρχείου 

20.000 ∆Π νέο 

92 30.7323.32 
Τσιµεντοστρώσεις και  
µικρά τεχνικά στην 
Καλαµάτα 

50.000 ∆Π νέο 

93 30.7323.33 
∆ηµοτική οδοποιία 
Καλαµάτας (2006) 

250.000 ∆Π συν/νο 

94 30.7323.36 

Κατασυή οδοποιίας  και 
αποχεύτευσης οµβρίων επι 
των οδών Πραξτιτέλους και 
Βουλγαροκτόνου(Γυµνάσιο 
Παραλίας) 

200.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

95 30.7323.34 
Κατασκευή δύο  
πεζογεφυρών στον 
Νέδοντα 

200.000 ΣΑΤΑ νέο 

96 30.7323.37 
 Βελτιώσεις και  
ασφαλτοστρώσεις 
δηµοτικών οδών  

550.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο 

97 30.7323.38 
 Οδοποιία  
νεοδιανοιγόµενων δρόµων 
του Σχ. Πόλεως Καλαµάτας  

200.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο 

98 30.7323.39 

∆ιάνοιξη και κατασκευή  
περιφερειακού  δρόµου  
βόρειας  γειτονιάς από 
συνοικία ΠΛΑΚΩΤΑ έως 
Λαγκάδα Λείκων  και 
δευτερεύοντες δρόµοι 

150.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο 

99 30.7323.40 
∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων σχεδίου πόλεως 
Καλαµάτας 

200.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο 

100 30.7323.41 

∆ιευθέτηση -εγκιβωτισµός 
ρέµατος"ΡΙΖΟΣ"  και 
κατασκευή παρακείµενων 
δρόµων  στην Ανατολική 

300.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο 
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συνοικία Καλαµάτας 

    ΣΥΝΟΛΟ 14.380.808     

            

    
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

      

101 30.7331.05 
∆απάνες επισκευής και 
συτήρησης σχολικών 
κτιρίων 

50.000 ΥΠΕΣ∆∆Α νέο 

102 30.7331.06 
Επισκευή κτιρίου 2ου και 
3ου ΤΕΕ 

225.215 ΥΠΕΣ∆∆Α συν/νο 

103 30.7333.02 
Συντήρηση θερµάνσεων 
σχολείων 

12.000 ΥΠΕΣ∆ΑΑ νέο 

104 30.7333.04 
Συντήρηση µονώσεων -
στεγανώσεων  σχολείων 

30.000 ΥΠΕΣ∆ΑΑ νέο 

105 30.7334.01 
Συνδέσεις σχολείων  µε 
δίκτυο ∆ΕΥΑΚ 

15.000 ΥΠΕΣ∆∆Α συνεχ/νο 

106 30.7321.10 
Τοποθέτηση 
ηχοαπορροφητικής 
ψευδοροφής στο Α' ∆Σ 

15.000 ΥΠΕΣ∆∆Α νέο 

107 30.7331.13 

Περιφράξεις και 
διαµόρφωση προαυλείων, 
κατασκευή  στεγάστρων σε 
διάφορα σχολεία 

126.436 ΥΠΕΣ∆∆Α συν/νο 

108 30.7331.10 
Χρωµατισµοί  και 
µικροεπισκευές διαφόρων  
σχολείων 

90.963 ΥΠΕΣ∆∆Α συν/νο 

    ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 564.614     

    
ΕΡΓΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

14.945.422     

            

    
EΡΓΑ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

      

109 30.7131.06 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
προστατευτικών στηθαίων 
ασφαλείας(µπάρες) σε  
δρόµους των ∆ηµ. 
∆ιαµ/των 

70.000 ∆Π νέο 

110 30.7331.09 
Επισκευή δηµοτικών 
καταστηµάτων και κτιρίων  
στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 

40.000 ΣΑΤΑ νέο 

111 30.7333.03 
Συντήρηση και επισκευές 
αγροτικής οδοποιίας 

75.000 ∆Π νέο 

112 30.7323.11 
Ασφαλτοστρώσεις δρόµων 
στα ∆ηµ. 
∆ιαµερίσµατα(έτους 2006) 

150.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

113 30.7323.12 

Τσιµεντοστρώσεις  και 
κατασκευή µικρών τεχνικών 
έργων  στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα(2007) 

75.000 ∆Π νέο 



Συνεδρίαση : 6/2007                                 Τετάρτη  21 / 2 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  077/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  35 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

114 30.7323.13 

Ανάπλαση κοινόχρηστων 
χώρων στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα 
(πλακοστρώσεις, φωτισµός 
κλπ) 

210.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

115 30.7323.15 

Τσιµεντοστρώσεις  δρόµων 
και κατασκευή µικρών 
τεχνικών έργων  στα 
δηµοτικά 
διαµερίσµατα(2006) 

148.750 ΣΑΤΑ συν/νο 

116 30.7322.35 
Επισκευή  αναµεταδοτών  
δηµοτικών ∆ιαµερίσµάτων 

4.000 ∆Π συν/νο 

117 30.7322.36 
Ασφαλτοστρώσεις δρόµων 
στα ∆ηµ. 
∆ιαµερίσµατα(έτους 2007) 

150.000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 922.750     

            

    ∆.∆.ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ       

118 30.7323.14 

∆απάνες απαλλοτρίωσης 
για την διάνοιξη και 
κατασκευή  δρόµου από 
πλατεία Μαχαλά έως 
Νεκροταφείο 

10.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 

119 30.7321.05 
Ανακαίνηση - επισκευή 
∆ηµοτικού καταστήµατος 

90.000 ∆ΩΡΕΑ συν/νο 

120 30.7323.35 

Πλακόστρωση 
κοινόχρηστου χώρου πίσω 
από την κεντρική πλατεία 
στο ∆.∆. Αλαγονίας 

10.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

    ` 110.000     

            

    ∆.∆. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ       

121 30.7321.06 
Προµήθεια  προθηκών για 
το Λαογραφικό Μουσείο 
∆.∆. Αρτεµισίας  

3.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

    ΣΥΝΟΛΟ 3.000     

    ∆.∆. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ       

122 30.7323.16 
Ολοκλήρωση Παιδικής 
χαράς στο Καλάµι 

12.000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 12.000     

    ∆.∆ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ       

123 30.7323.18 
Περίφραξη και εργασίες 
ολοκλήρωσης  δηµ. Χώρου  
στ' Αλώνια 

12.000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 12.000     

    ∆.∆. ΒΕΡΓΑΣ       

124 30.7322.30 

Αντιµετώπιση φαινοµένου 
κατολίσθησης κεντρικού 
δρόµου πλησίον 
Ι.Ν.Ευαγγελίστριας 

50.000 ∆Π νέο 
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

125 30.7321.07 
Κατασκευή ∆ηµοτικού 
καταστήµατος 

100.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 

126 30.7323.20 

∆ιάνοιξη παρακαµπτηρίου 
δρόµου  Βέργας (από οδό 
Αγίου Σπυρίδωνος έως 
Παλιό χωριό) 

20.000 ∆Π νέο 

127 30.7323.02 
 Ολοκλήρωση διάνοιξης  
και οδοστρωσία δρόµου  
Άνω-Κάτω Βέργας  

150.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

    ΣΥΝΟΛΟ 320.000     

    ∆.∆. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ       

128 30.7322.16 

Πλακόστρωση και 
ηλεκτροφωτισµός πλατείας 
Περιβολακίων και 
διαµόρφωση πλατείας 
Αγίου Βασιλείου 

70.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 

129 30.7322.40 
Συµπληρωµατικές εργασίες 
στην Πλατεία Αγίου 
Βασιλείου 

25.000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 95.000     

    ∆.∆. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ       

130 30.7322.17 
Κατασκευή Γηπέδου 
Μπάσκετ στο προαύλιο του 
∆ηµοτικού Σχολείου 

20.000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 20.000     

    ∆.∆. ΛΑ∆Α       

131 30.7322.32 
Αποπεράτωση γηπέδου και 
θέρµανση ∆ηµ. 
καταστήµατος 

25.000 ΣΑΤΑ νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 25.000     

    ∆.∆.  ΛΕΙΚΩΝ       

132 30.7322.19 
Επισκευή  ∆ηµ. 
καταστήµατος και 
κατασκευή οστεοφυλακείου 

50.000 ΣΑΤΑ συν/νο 

    ΣΥΝΟΛΟ 50.000     

    ∆.∆.  Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ       

133 30.7321.04 
Αποπεράτωση προαυλίου 
πρώην ∆ηµοτικού Σχολείου 

20.000 ∆Π νέο 

134 30.7326.09 

Προστασία παραλίας  από 
την θάλασσα και 
διευθέτηση παραλιακής 
ζώνης 

15.000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 35.000     

    ∆.∆. ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ       

135 30.7322.20 Κατασκευή ουρητηρίων 10000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 10.000     
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

    ∆.∆. ΠΗΓΩΝ        

136 30.7322.01 
Μελέτη αξιοποίησης χώρου 
στη θέση "Λουσίνα" 

10.000  ∆Π  νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 10.000     

    ∆.∆.  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ       

137 30.7322.22 
Αγορά οικοπέδου για 
δηµιουργία πάρκιγκ 

25.000 ∆Π νέο 

      25.000     

    ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ.∆ΙΑΜ/ΤΩΝ 1.649.750     

            

     ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ       

138 30.7411.01 
Μελέτη κατασκευής 
Παιδικού  Σταθµού  στο 
∆.∆. Βέργας 

10.000 ∆Π νέο 

139 30.7412.02 

Αµοιβή  απαιτουµένων  
µελετών  για την υλοποίηση 
του  έργου "Κατασκευή 
αποχ/κών 
έργων,πεζοδροµίων & 
ηλεκτροφωτισµού εισόδου 
Καλαµάτας από κόµβο 
Μεσσήνης έως 
Ασπρόχωµα" 

30.000 ∆Π νέο 

140 30.7412.03 

Αµοιβή µελέτης για την 
αντιµετώπιση του 
φαινοµένου κατολίσθησης 
στο δρόµο Κάτω Βέργας 
πριν τον Ιερό Ναό 
Ευαγγελίστριας       

3.000 ∆Π νέο 

141 30.7413.06 

Αµοιβή απαιτουµένων 
µελετών για την ένταξη 
ελαφρού τροχιοδροµικού 
µέσου (ΤΡΑΜ) στο 
σύστηµα αστικών 
συγκ/νιών ∆ήµου 
Καλαµάτας 

30.000 ∆Π 
πληρωµή    

υποχρεώσεων 

142 30.7413.08 
Αµοιβή προµελέτης και 
ΠΠΕ για την κατασκευή 
Νέου Νεκροταφείου 

50.000 ∆Π νέο 

143 30.7413.09 

Αµοιβή µελέτης για την 
βελτίωση του  δρόµο  
Μενινά-Ελαιοχώριο -
Γιαννιτσάνικα   

30.000 ∆Π νέο 

144 30.7413.10 

Αµοιβή µελέτης για τον 
αρχιτεκτονικό φωτισµό του 
∆ηµαρχείου και του 
∆ηµοτικού Πνευµατικού 
Κέντρου  

3.500 ∆Π νέο 

145 30.7413.11 
Αµοιβή σύνταξης νέας 
κυκλοφοριακής µελέτης 

30.000 ∆Π νέο 
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

146 30.7413.13 

Αµοιβή απαιτούµενων 
εργασιών για την κατάρτιση 
επιχειρηµατικού σχεδίου 
του ∆ήµου Καλαµάτας για 
την υποβολή πρότασης στο 
πλαίσιο του Μέτρου 4.3 
"Προηγµένες 
Τηλεπικοινωνιακές 
Υπηρεσίες για τον πολίτη 
και τις επιχειρήσεις" 
κατηγορία πράξης 4: 
Υποδοµές και Υπηρεσίες 
για την δηµιουργία 
"Εξυπνων οικισµών και 
έξυπνων κτιρίων" του 
Ε.Π.ΚτΠ του Γ ΚΠΣ 

10.500 ∆Π συν/νο 

147 30.7413.14 

Αµοιβή Μελέτης για την 
εφαρµογή συστήµατος 
ελεγχόµενης στάθµευσης 
στο κέντρο της πόλης 

20.000 ∆Π νέο 

148 30.7413.12 

Μελέτη Ανάπλασης 
Τµήµατος Ιστορικού 
Κέντρου από πλατεία 23ης 
Μαρτίου έως Κολοκοτρώνη 
και από Αριστοµένους 
µέχρι Φαρών 

30.000 ∆Π νέο 

    ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 247.000     

   Κ.Α. 35  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ       

149 35.7131.01 
Προµήθεια κηποτεχνικού 
εξοπλισµού 

15.000 ∆Π νέο 

150 35.7135.01 
Προµήθεια οργάνων και 
ανταλλακτικών παιδότοπων 
∆ήµου Καλαµάτας 

45.000 ∆Π νέο 

151 35.7135.02 

Προµήθεια δέντρων, 
θάµνων, πολυετών και 
ανθοφύτων (ανοιξιάτικης, 
καλοκαιρινής, 
φθινοπωρινής άνθησης) 

40.000 ∆Π νέο 

152 35.7322.01 
Φυτεύσεις και  
δευτερεύοντα αρδευτικά 
δίκτυα χώρων πρασίνου.  

30.000 ΣΑΤΑ  νέο 

153 35.7326.01 
Φυτεύσεις νέων και 
αντικατάσταση παλαιών 
δενδροστοιχιών 

40.000 ΣΑΤΑ  νέο 

154 35.7332.01 
∆απάνες συντήρησης και 
συµπλήρωσης χώρων 
πρασίνου και παιδότοπων 

60.000 ∆Π νέο 

155 35.7332.02 
Συντήρηση και επισκευή 
αρδευτικών δικτύων πόλης  

15.000 ∆Π νέο 

156 35.7332.03 
Συντήρηση, φύτευση και 
καλλιέργεια  ανθώνων στην 
πόλη  

12.000 ∆Π νέο 

157 35.7332.04 

Συντήρηση και επισκευή 
αντλητικών συγκροτηµάτων 
και πρωτευόντων δικτύων 
άρδευσης 

12.000 ΣΑΤΑ  νέο 
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

158 35.7332.06 
Εργασίες συντήρησης 
χώρων πρασίνου 2006 

15.700 ΣΑΤΑ  Συνεχιζ. 

159 35.7332.07 

Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης παιδοτόπων 
του ∆ήµου Καλαµάτας  
2007  

15.000 ∆Π νέο 

160 35.7332.08 

Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης παιδοτόπων 
του ∆ήµου Καλαµάτας 
2006  

30.500 ΣΑΤΑ  Συνεχιζ. 

161 35.7332.09 
Εργασίες συντήρησης 
χώρων πρασίνου 2007 

35.000 ΣΑΤΑ  νέο 

162 35.7336.01 
Κλάδεµα διαµόρφωσης 
δένδρων στην πόλη (2007).  

40.000 ΣΑΤΑ  νέο 

163 35.7336.02 
Κλάδεµα διαµόρφωσης 
δένδρων στην πόλη (2006).  

66.500 ΣΑΤΑ  Συνεχιζ. 

164 35.7336.03 
Φυτοπροστασία χώρων 
πρασίνου (2007)  

20.000 ΣΑΤΑ νέο 

165 35.7336.04 

Φυτοπροστασία χώρων 
πρασίνου και 
απεντωµώσεις δηµοτικών 
χώρων (2006)  

18.200 ΣΑΤΑ Συνεχιζ. 

166 35.7336.05 
Καθαρισµός αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους 
χώρους, δρόµους κ.λ.π  

60.000 ΣΑΤΑ νέο 

167 35.7336.06 
Απεντοµώσεις ∆ηµοτικών 
Χώρων (2007) 

12.000 ΣΑΤΑ  νέο 

168 35.7425.01 

∆απάνες συµµετοχής στο 
πρόγραµµα διαχείρισης 
κουνουπιών στον Ν. 
Μεσσηνίας 

25.000 ∆.Π.   νέο 

169 35.7111.01 
Αγορά έκτασης για 
καταφύγιο αδέσποτων 
ζώων 

30.000 ∆ΑΝΕΙΟ νέο 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35 636.900     

            

   Κ.Α. 40 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

      

  ΚΕΦ. Α Λειτουργικές δαπάνες       

            

  ΚΕΦ. Β Επενδύσεις       

170 40.7421.01 

∆απάνες εφαρµογής 
σχεδίου, κτηµατογράφησης, 
τοπογραφικών εργασιών 
και προώθησης µελετών 
επεκτάσεως σχεδίου 
Καλαµάτας και δηµοτικών 
διαµ/των 

15.000 ∆Π νέο 



Συνεδρίαση : 6/2007                                 Τετάρτη  21 / 2 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  077/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  40 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

171 40.7111.01 

Απαλλοτριώσεις -
Ρυµοτοµήσεις- ∆ιανοίξεις 
δρόµων -Αγορά κοιν. 
χώρων κ.λ.π. & δαπάνες 
υλοποίησης πράξεων 
αναλογισµού 

1.100.000 ∆ΑΝΕΙΟ+∆Π νέο 

172 40.7111.02 

Απαλλοτριώσεις  
ιδιοκτησιών οδού Μ. 
Αλεξάνδρου από 
Ναυαρίνου έως Σανταρόζα 

210.000 ∆Π συν/νο 

173 40.7111.03 

Απαλλοτριώσεις  
ιδιοκτησιών οδού Βασ. 
Γεωργίου  από  Φαρών  
έως  Ηρώων 

2.000.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο 

174 40.7111.05 
Απαλλοτρίωση   ιδιοκτησίας 
Πιερρακέα επί της οδού 
Ηρώων 

48.000 ∆Π συνεχ/νο 

175 40.7413.01 

Αµοιβή µελέτης 
"Ολοκλήρωση πράξεων 
εφαρµογής ∆ήµου 
Καλαµάτας ". 

30.000 ∆Π συνεχ/νο 

176 40.7413.02 

Αµοιβή σύνταξης 
υψοµετρικής µελέτης 
(αστικής οδοποιίας και 
οδικής υποδοµής περιοχών 
επεκτάσεως σχεδίου 
πόλης)   

20.000 ∆Π συνεχ/νο 

177 40.7413.04 

Αµοιβή  µελέτης 
αναθεώρησης Γ Π Σ 
∆ιευρυµένου ∆ήµου 
Καλαµάτας 

200.000  ΥΠΕΧΩ∆Ε συνεχ/νο 

178 40.7413.07 

Αµοιβή πολεοδοµικής 
µελέτης περιοχής 
Μπαργιάµαγα (B'' φάση, 
Γ΄φάση, Πράξη εφαρµογής) 

30.000 ∆Π συνεχ/νο 

179 40.7413.08 
Αµοιβή  µελέτης 
οριοθέτησης ρέµατος στα 
"ΚΑΤΣΑΡΕΪΚΑ" ∆.∆ Λεϊκων 

10.000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ 3.663.000     

  40.7425 

 ∆απάνες 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) 

  
Ανταποδοτικ

ά έσοδα  
  

180 40.7425.01 

 ∆απάνες για τη εκτ/ση 
βασικών κοιν/στων 
πολ/κων έργων /∆υτική 
συνοικία 

35.000     

181 40.7425.02 
 ∆απάνες για τη εκτ/ση 
βασικών κοιν/στων 
πολ/κων έργων /Βόρεια 

100.000     
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

/Κεντρική συνοικία 

182 40.7425.03 

 ∆απάνες για την εκτ/ση 
βασικών κοιν/στων 
πολ/κων έργων/ Ανατ. 
Παραλία 

35.000     

183 40.7425.04 

∆απάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοιν/στων 
πολ/κων 
έργων/Γιαννιτσάνικα 

100.000     

184 40.7425.05 

∆απάνες για την εκτ/ση 
βασικών κοιν/στων 
πολ/κων έργων/ Ανατ. 
Συνοικία 

100.000     

185 40.7425.06 
∆απάνες για την εκτ/ση 
βασικών κοιν/στων 
πολ/κων έργων/ Παναγίτσα 

25.000     

186 40.7425.07 
∆απάνες για την εκτ/ση 
βασικών κοιν/στων 
πολ/κων έργων/ Ακοβίτικα 

25.000     

    ΣΥΝΟΛΟ 420.000     

  40.7421 

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

      

    

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

      

187 40.7421.02 

Απαλ/σεις για την δηµ/για 
χώρων κοιν/στων & 
κοιν/λων 
χρήσεων/∆υτ.Συνοικ 

35.000 
Ανταποδοτικ

ά έσοδα  
  

188 40.7421.03 

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

100.000     

189 40.7421.04 

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

35.000     

190 40.7421.05 

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

100.000     

191 40.7421.06 
Aπαλ/σεις για την δηµ/για 
χώρων κοιν/στων & 
κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ. 

100.000     
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

Συνοικ. 

192 40.7421.07 

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

25.000     

193 40.7421.08 

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

25.000     

    ΣΥΝΟΛΟ 420.000     

    ΣΥΝΟΛΟ K.A. 40 4.503.000     

  Κ.Α.  45 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 

      

  ΚΕΦ. Α Λειτουργικές δαπάνες       

  ΚΕΦ. Β Επενδύσεις       

194 45.7331.02 
Βελτιώσεις χώρων  
Νεκροταφείων ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων  

12.000 ΣΑΤΑ Συνεχιζόµενο 

195 45.7336.01 
Συντήρηση και καθαρισµός 
ελευθέρων χώρων 
Νεκροταφείων 

3.000 ∆Π νέο 

196 45.7336.02 
∆απάνες  απολύµανσης 
χώρων Νεκροταφείων 

5.000 ∆Π νέο 

197 45.7336.03 
Βελτιώσεις χώρων  
Νεκροταφείου 

10.000 ∆Π νέο 

    ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 45 30.000     

            

  ΚΕΦ. Γ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & 
ΛΟΙΠΑ 

      

  8122.01         

198 8122.02 

Αποπληρωµή δαπανών 
κατασκευής πλατείας 
εναπόθεσης κοµποστ και 
ογκωδών αντικειµένων στο 
εργοστάσιο 
λιπασµατοποίησης 

80.000 ∆Π 
εκτιµώµενη 

οφειλή έτους 
2002 

199 8122.03 

Αµοιβή εκπόνησης ΜΠΕ 
για την λειτουργία 
εργοστασίου  
λιπασµατοποίησης ∆ήµου 
Καλαµάτας 

6.050 ∆Π 
 έχει 

αποπερατωθεί 

200 8122.04 

Προµήθεια και 
εγκατάσταση τηλεφωνικού 
κέντρου και δικτύου 
δοµηµένης καλωδίωσης 
στα κτίρια του ∆ήµου 

63.000 ΣΑΤΑ 
 έχει 

αποπερατωθεί 

201 8122.15 
Προµήθεια αστικού 
εξοπλισµού (παγκάκια , 
κολονάκια κλπ) 

20.000 ∆Π 
 έχει 

αποπερατωθεί 

202 8122.16 
Αποκατάστση χώρου 
πρώην ΚΤΕΛ στη οδό 
Αρτέµιδος 

30.000 ΣΑΤΑ 
 έχει 

αποπερατωθεί 
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 
ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ           

203 8122.17 
Ανάπλαση  παραλίαςαπό 
ΚΟΖΙ έως ΑΛΜΥΡΟ 

43.280 ΣΑΤΑ 
 έχει 

αποπερατωθεί 

204 8122.18 
Κατασκευή δρόµου από 
Μαχαλά έως Νεκροταφείο 

12.000 ΣΑΤΑ 
 έχει 

αποπερατωθεί 

205 8122.19 
Κατασκευή  γηπέδου 5Χ5 
στις εργατικές κατοικίες 
ΑΣΥΛΟΥ Καλαµάτας 

23.000 ΣΑΤΑ 

εκτιµώµενη 
οφειλή λόγω 
διάλυσης της 
εργολαβίας 

206 8122.20 
∆ηµιουργία 
ποδηλατοδρόµων στην 
Καλαµάτα 

5.000 ∆Π 
 έχει 

αποπερατωθεί 

207 8122.21 
Καθαιρέσεις λιθοδοµών και 
κατασκευή τοίχων 
αντιστήριξης στο ∆.∆.Λαδά 

10.155 ∆Π 
 έχει 

αποπερατωθεί 

208 8122.22 
Αποπληρωµή αµοιβής 
µελέτης Ιστορικού κέντρου 
(Β΄+Γ΄) φάση 

7.500 ∆Π 
 έχει 

αποπερατωθεί 

209 8122.23 

Λειτουργία και συντήρηση 
Μονάδας 
Λιπασµατοποίησης 
απορριµµάτων του ∆ήµου 
Καλαµάτας, αποµάκρυνση 
των παραγοµένων σε αυτή 
υλικών και λοιπών 
εργασιών 

112.000 ∆.Π 
εκτιµώµενη 

οφειλή έτους 
2002 

210 8122.24 
∆απάνες για τη φύλαξη του 
χώρου της ΜΟΛΑΚ από 
ιδιωτική εταιρεία 

1.700 ∆.Π οφειλή 

211 8122.25 
∆απάνες συλλογής και 
µεταφοράς ογκωδών 
αντικειµένων  

22.000 ∆.Π οφειλή 

212 8122.26 

Αποκατάσταση φθορών και 
συντήρηση µονάδας 
λιπασµατοποίησης 
απορριµµάτων ∆ήµου 
Καλαµάτας 

6.500 ∆.Π οφειλή 

213 8122.27 
Φυτεύσεις και δευτερεύοντα 
δίκτυα (Ν. Είσοδος, 
ΜΟΛΑΚ κ.λ.π) 

28.050 ΣΑΤΑ 
 έχει 

αποπερατωθεί 

    ΣΥΝΟΛΟ 470.235     

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π. 
2007 

25.826.107     

      

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας)  
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 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 3. Γουρδέας Ανδρέας 3. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 4. Βρυώνης Φώτιος (Λεΐκων) 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 5. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 6. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 8. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 9. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 10. Κουδούνης Αργύριος 10. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία   

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Ράλλης Γεώργιος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κωνσταντίνος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 8 Μαρτίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


