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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  37/2008 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  613/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 37η/2008, κατεπείγουσα, συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 19-12-2008 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 Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 613 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 613 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος, 
22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 613 απόφαση)  και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 614 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Παπαµικρούλης Παναγιώτης και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων ήτοι: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
11)  Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και 
η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
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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Η συνεδρίαση έχει το χαρακτήρα της κατεπείγουσας προκειµένου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων, που ήταν  
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της 36ης/18-12-2008 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και δεν συζητήθηκαν  (συζητήθηκε µόνο το 1ο  θέµα)   αφού διεκόπη η συνεδρίαση λόγω του 
προχωρηµένου της ώρας, θέµατα στα οποία περιλαµβάνεται και αυτό του τεχνικού 
προγράµµατος, έτους 2009, του ∆ήµου Καλαµάτας, η κατάρτιση του οποίου είναι µείζονος 
σηµασίας για το ∆ήµο και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009.  

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί επί του 
επείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια  
της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. 
Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., Ηλιόπουλος Ιωαν., Καµβυσίδης, 
Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Οικονοµάκου, 
Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας, Πρόεδρος του Σώµατος. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς και 
Ηλιόπουλος Παν., ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι κ.κ. Μπάκας Ιωαν. και Τσερώνης.           

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κατάρτιση τεχνικού προγράµµατος, οικον. έτους 2009, ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενοι το θέµα οι Αντιδήµαρχοι Καλαµάτας κ.κ. Σπίνος Γεώργιος, Αθανασόπουλος 
Κωνσταντίνος και Ηλιόπουλος Αθανάσιος και ο δηµοτικός σύµβουλος υπεύθυνος για το 
πράσινο κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος αναλύουν στο Σώµα τις εγγραφές του προτεινόµενου 
τεχνικού προγράµµατος, οικον. έτους 2009, κατά το σκέλος αρµοδιότητάς τους ο καθένας, ως 
εξής: 

 
Κε Πρόεδρε επιτέλους επί της ουσίας όσον αφορά το τεχνικό πρόγραµµα γιατί από 
χθες το απόγευµα και µε τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο κ. Κοσµόπουλος αλλά 

και σήµερα µε τις τοποθετήσεις του κ. Αλευρά και του κ. Ηλιόπουλου θεωρώ ότι ποια πρέπει 
να µπούµε στην ουσία του πράγµατος, να µπούµε στην αντιπαράθεση, να µπούµε στα έργα, 
να µπούµε στον προγραµµατισµό και να φύγουµε µέσα από κάποια κανάλια του νόµου που να 
µπορούν κατά κάποιο τρόπο να είναι τροχοπέδη σε µια εξέλιξη πραγµάτων και ιδιαίτερα των 
έργων που θα συνεχίσουν κατά τη διάρκεια του έτους 2009. ∆εν θα µπορούσα όµως να µη 
σχολιάσω επιτρέψτε µου να πω αυτή την άσχηµη εικόνα ιδιαίτερα από την πλευρά της 
αντιπολίτευσης και το συγκεκριµενοποιώ από την µη προσέλευση της δηµοτικής παράταξης 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ του κ. Κοσµόπουλου σε ένα τόσο σοβαρό θέµα που όπως 
και εχθές υποστήριξα και θέλω να πιστεύω ότι είναι επειδή ίσως δεν υπάρχει αντιπρόταση, 
επειδή ίσως δεν υπάρχει ένας άλλος σχεδιασµός, ένας άλλος προγραµµατισµός και δεν θέλω να 
πιστεύω αυτό που είπε ο κατά τα άλλα φίλτατος και σεβαστός Παναγιώτης Ηλιόπουλος ότι 
περισσότερο αυτό τον καιρό ενδιαφέρει και τους δηµοτικούς συµβούλους οι οικογένειες, οι 
χριστουγεννιάτικες γιορτές και τα ψώνια.  

Ας µπούµε τώρα στην ουσία, ας µπούµε στο τεχνικό πρόγραµµα, αυτό που κατατίθεται φέτος 
τέλος της χρονιάς και είναι για το 2009 που είχα πει και άλλη µια φορά ότι µε τα δεδοµένα που 
έχουµε την προηγούµενη διετία θεωρώ ποια ότι µπορούµε να λέµε ότι µπορεί έχει αποτέλεσµα, 
αυτό που κάθε φορά ο αρµόδιος αντιδήµαρχος που ήταν στη θέση µου έλεγε ότι κατατίθεται 
ένα φιλόδοξο τεχνικό πρόγραµµα. Αποδείξαµε ότι µπορεί ποια ο ∆ήµος Καλαµάτας ένα 
φιλόδοξο πρόγραµµα να µπορεί να υλοποιηθεί κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό. 

Τρία είναι τα βασικά, θέµατα που εγώ θα αναπτύξω στο δικό µου κοµµάτι πριν µιλήσουν και οι 
άλλοι αρµόδιοι αντιδήµαρχοι για το πράσινο και για τα δηµοτικά διαµερίσµατα.  

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Το πρώτο κοµµάτι, ο πρώτος άξονας που θα πρέπει να αναφερθεί για το συγκεκριµένο, για το 
σηµερινό τεχνικό πρόγραµµα, είναι ο ΘΗΣΕΑΣ. Ο ΘΗΣΕΑΣ που επιτέλους πολύ ποιο πριν τελικά 
τον ολοκληρώνουµε, γνωρίζετε ότι ολοκληρώνεται τέλος του 2009. Εµείς µε τα δύο έργα που 
έχουν αποµείνει όσον αφορά µελέτες, δηµοπρατούνται τον Ιανουάριο και µιλάµε για το µεγάλο 
έργο οδοποιίας, τον περιµετρικό του δηµοτικού διαµερίσµατος Λεϊκων την λεγόµενη Λαγκάδα 
προϋπολογισµού 1.000.000 ευρώ και η δεύτερη µελέτη είναι το έργο οδοποιίας 800.000 ευρώ 
και µιλάµε για τη διαµόρφωση και κρασπέδων και διαχείρισης οµβρίων, ηλεκτροφωτισµού και 
ασφαλτόστρωσης του κεντρικού άξονα του κοµµατιού αυτού από τον κόµβο του 
Ασπροχώµατος έως τον κόµβο Ζαφείρη. Εδώ έχει µία αξία να σηµειώσω ότι ολοκληρώνοντας 
πολύ ποιο πριν το ΘΗΣΕΑ θεωρούµε ότι θα είµαστε σε θέση κατά το δεύτερο εξάµηνο του 
2009 και µελέτες που έχουµε ήδη στο συρτάρι µας και είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή να 
µπορούµε να διεκδικήσουµε λεφτά από άλλους ∆ήµους που δεν θα έχουν καταφέρει να 
ολοκληρώσουν τον ΘΗΣΕΑ. 

Ο δεύτερος άξονας που θα κινηθούµε κατά τη διάρκεια του έτους 2009 και µιλάω για τα 
καινούργια έργα αυτά που ήδη εντάσσονται τώρα για πρώτη φορά είναι αυτό που έχω πει και 
άλλες φορές και έχει πει και ο κ. ∆ήµαρχος το έχει σηµειώσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι 
ότι επιτέλους ο ∆ήµος Καλαµάτας θα µπει στη βόρεια γειτονιά. Είναι µία γειτονιά 
παραµεληµένη, έχω πει και άλλες φορές ίσως για το ανάγλυφο του εδάφους, οι προηγούµενες 
∆ηµοτικές αρχές δεν µπήκαν στη διαδικασία να γίνουν σοβαρά έργα υποδοµής στη 
συγκεκριµένη περιοχή, είναι µία µεγάλη περιοχή αρκετών τετραγωνικών µέτρων και µιλάµε για 
την περιοχή δυτικά από την Αγιά Σωτήρα, είναι η περιοχή που είναι τα Λιανέικα – ∆ουσέικα, η 
περιοχή Κουφού τις Ελιές, Φραγκοπήγαδο, το Πέταλο. Λοιπόν εκεί θα υπάρχουν έργα 
υποδοµής µε χρονικό ορίζοντα 2ετίας προϋπολογισµού περίπου 4.000.000 ευρώ.  

Ο δεύτερος άξονας που θα κινηθεί η ∆ηµοτική αρχή όσον αφορά σε νέα έργα θα αφορούν 
αποκλειστικά το κυκλοφοριακό. Το κυκλοφοριακό ποια που έτοιµη µε τις προτάσεις και την 
προεργασία που έχει γίνει τα γνωρίζετε και µε τις τεχνικές επιτροπές και µε τον κ. Ζέκκο όσον 
αφορά τις προτάσεις που θα εφαρµοσθούν στην πόλη της Καλαµάτας. Ποια θα είναι η χρονιά 
που θα εφαρµοσθεί η ελεγχόµενη στάθµευση, θα είναι η χρονιά που θα µπούµε σε χώρους, σε 
διαµορφώσεις χώρων πάρκινγκ, είναι η χρονιά που θα δηµοπρατηθεί ο ποδηλατόδροµος, ο 
κεντρικός ποδηλατόδροµος µήκους 4 χλµ και είναι η χρονιά που θα γίνουν αρκετά µεγάλες, 
µεµονωµένες αλλά και µεγάλες σε αξία εννοώ, παρεµβάσεις όπως ενδεικτικά να αναφέρω τη 
ρύθµιση της κυκλοφορίας που θα γίνει µε κεντρική νησίδα και µε φωτεινούς σηµατοδότες της 
Κρήτης από τη γεφυροπλάστιγγα έως την οδό Φαρών. Ενδεικτικό είναι αυτό. Γενικά σε 
κάποιους κεντρικούς άξονες της πόλης θα γίνονται βασικές παρεµβάσεις όσον αφορά το 
κυκλοφοριακό. 

Και τρίτος άξονας που θα κινηθεί το τεχνικό πρόγραµµα και την υλοποίησή του όσον αφορά τη 
∆ηµοτική αρχή θα είναι αυτό που συνεχίζεται από την προηγούµενη χρονιά, να 
ολοκληρώσουµε µε νέες όµως εργολαβίες, τη συντήρηση των οδικών αξόνων, δηλαδή µε την 
ανακατασκευή όλων των βασικών αξόνων της πόλης µας µε αυτήν την χάλια κατάσταση που 
βρίσκεται και όλοι γνωρίζετε ύστερα από τις µεγάλες παρεµβάσεις που είχαν γίνει ιδιαίτερα την 
τελευταία 4ετία επί δηµαρχοντίας Κουτσούλη και µε τα έργα αποχέτευσης που είχαν γίνει στην 
πόλη της Καλαµάτας.  

∆εν θα πρέπει να ξεχάσω, µάλλον θα πρέπει να αναφέρω ότι συνεχίζονται τα βασικά έργα 
υποδοµής που έχει δροµολογήσει η ∆ηµοτική αρχή όσον αφορά τις αναπλάσεις και µιλάµε για 
τις αναπλάσεις που γίνονται, που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή στην κεντρική ζώνη, 
αναπλάσεις κατά µήκος της οδού Αριστοµένους και τις πεζοδροµήσεις που έχουµε εξαγγείλει 
για το κέντρο της πόλης, όπως και η ανακατασκευή και η παρέµβαση όσο αναφορά τις 
αναπλάσεις της παραλιακής ζώνης, κατά µήκος της οδού Ναυαρίνου µαζί µε τον 
ηλεκτροφωτισµό. Είναι οι δύο βασικές από πλευράς αρχιτεκτονικών παρεµβάσεων που θα 
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κάνει η ∆ηµοτική αρχή στους δυο κεντρικούς άξονες της πόλης, στην πλατεία Βασ. Γεωργίου 
και στην οδό Ναυαρίνου. 

Συγχρόνως έχουµε την Βασ. Γεωργίου, θα πω και άλλη µια φορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι 
είναι δέσµευση της ∆ηµοτικής αρχής να την έχουµε ολοκληρώσει καθ’  όλο το µήκος της πριν 
αρχές του καλοκαιριού παρόλο κάποιες έτσι δηλώσεις και ιδιαίτερα από τον κ. Κοσµόπουλο ότι 
βλέπει να περπατάµε µε ρυθµό χελώνας, δεσµευόµαστε γι’ αυτό ότι µπορούµε και πρέπει να 
την ολοκληρώσουµε την οδό Βασ. Γεωργίου καθ’ όλο το µήκος της, είναι ένα βασικό έργο 
υποδοµής, έχουµε πει πολλές φορές ότι είναι η ναυαρχίδα και για τη ∆ηµοτική αρχή όσον 
αφορά τα έργα οδοποιίας και αυτό θα είναι στις προτεραιότητές µας. 

Θα ήθελα να αναφερθώ και λιγάκι και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ίσως και ο αρµόδιος ο 
κύριος Ηλιόπουλος να τοποθετηθεί και να πει όσον αφορά στην παρατήρηση του κ. 
Κοσµόπουλου εχθές ότι δεν υπάρχει όσον αφορά πρόβλεψη από τη ∆ηµοτική αρχή και δεν 
υπάρχει διάθεση για αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων και γενικά χρήµατα για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις, εγώ θα αναφέρω µόνο το ένα έργο που δηµοπρατείται µέσα στον 
Ιανουάριο του 2009, εγγεγραµµένο στο τεχνικό πρόγραµµα, προϋπολογισµού 600.000 ευρώ 
και είναι οι δυο χλοοτάπητες στα δύο γήπεδα, του Λουκαρέα και το γήπεδο της Σπερχογείας.  

Τελειώνοντας να πρέπει να αναφερθώ και νοµίζω θα το κάνει και ο κ. ∆ήµαρχος γιατί 
πραγµατικά έχει το µεγαλύτερο µερίδιο, το αποκλειστικό µερίδιο ευθύνης αυτής της σοβαρής 
παρέµβασης που θα ξεκινήσει µε τη δηµοπράτησή του µέσα στο έτος του 2009 και µιλάω για 
την ανακατασκευή του παλιού νοσοκοµείου, εκεί που θα µεταφερθούν οι υπηρεσίες του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Είναι η χρονιά, πια είµαστε έτοιµοι και από πλευράς µελέτης, έχει γραφεί κωδικός, 
έτσι ώστε θεωρώ στο πρώτο 6µηνο του ’09 να ξεκινήσει η δηµοπράτηση. 

Και δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε και ολοκληρώνω, όσον αφορά το τµήµα. . . Είµαι πολύ 
επιγραµµατικός κε Πρόεδρε και γι’  αυτό πιάνω κοµµάτια από έργα υποδοµής, από το ΘΗΣΕΑ 
και από κυκλοφοριακό και να πω όσον αφορά τους παιδικούς σταθµούς και τα σχολεία, 
υπάρχει ένα µεγάλο κονδύλι που για πρώτη φορά φέτος 400.000 ευρώ που θα υπάρχει µια 
συνολική εργολαβία για µεγάλες παρεµβάσεις στα δηµοτικά σχολεία και στα σχολεία γενικά της 
πόλης µας και ιδιαίτερα να επισηµάνω σ’  αυτό το κοµµάτι ότι θα είναι η χρονιά που ήδη η 
άδεια έχει παρθεί από την Πολεοδοµία για την κατασκευή των δύο βρεφονηπιακών σταθµών. 

Αυτά κε Πρόεδρε επιγραµµατικά. 
 
Ευχαριστώ. Ο κ. Αθανασόπουλος έχει το λόγο. 

 
Κύριοι συνάδελφοι συνηθίζεται κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού 
και του τεχνικού προγράµµατος να γίνεται εκτεταµένη συζήτηση εφ’  

όλης της ύλης. Παρά τη σοβαρότητα του θέµατος βλέπω υποτονική την παρουσία της 
µειοψηφίας. Αυτό βέβαια δεν βοηθάει και τη ∆ηµοτική αρχή διότι η καλοπροαίρετη κριτική και 
από πλευράς της αντιπολιτεύσεως και αυτό είναι ένα στοιχείο που βοηθά τη ∆ηµοτική αρχή. Η 
χρηµατοδοτήσεις, οι δεξαµενές των χρηµατοδοτήσεων είναι συγκεκριµένες. Μέσα σ’  αυτά τα 
πλαίσια των χρηµατοδοτήσεων καταβάλλεται προσπάθεια για τη βελτίωση της εικόνας της 
πόλεως µε θα έλεγα κυρίαρχο στοιχείο την καθαριότητα. Θα µου επιτρέψετε στο σηµείο αυτό 
µε όλη µου την αγάπη που σας έχω, να εκφράσω το παράπονό µου διότι ο πλέον συνεπής 
κατά τη διάρκεια και του παρελθόντος και του παρόντος γύρω από τη διαχείριση των 
απορριµµάτων ήµουν εγώ. Σας στήριξα ψυχή τε και σώµατι άνευ όρων και το έκανα διότι το 
πίστευα. Νοµίζω ότι το κεφάλαιο καθαριότητα είναι σοβαρότατο και πρέπει να αντιµετωπισθεί 
στα πλαίσια της συνεργασίας διότι όλοι µας θα το αντιµετωπίσουµε και θα το υποστούµε.  

Από πλευράς ∆ήµου ότι ήταν να γίνει από πλευράς εξοπλισµού έχει γίνει. Με ένα δάνειο 
µαµούθ θα έλεγα προχωρήσαµε στον εξοπλισµό του τµήµατος της καθαριότητας. 
Προχωρήσαµε στον κανονισµό καθαριότητας. Οι προϋποθέσεις πλέον είναι όλες σε εφαρµογή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Οι δηµότες νοµίζω και πιστεύω ότι γνωρίζουν πολύ καλά τις υποχρεώσεις τους, ο ∆ήµος τις 
δικές του. Πρέπει να προχωρήσουµε ένα βήµα εµπρός για τη βελτίωση προς την κατεύθυνση 
αυτή. Και η δική σας συµβολή νοµίζω ότι πρέπει να είναι καθοριστική. Η πόλη ανήκει σε όλους. 
Ίσως θα έπρεπε να µην είναι στοιχείο αντιπαραθέσεως, παρά ταύτα και επειδή κρίνω ότι δεν 
βρίσκεται και κάτι άλλο πολλές φορές για να το χτυπήσετε, καταλήγετε εκεί. Σας λέω λοιπόν 
ότι πρέπει να βοηθήσετε προς την κατεύθυνση εκεί για την υπηρεσία της καθαριότητας. 

Φεύγω από το κεφάλαιο αυτό και πάω στον ηλεκτροφωτισµό. Ξέρετε τα προβλήµατα που 
υπάρχουν συνεχώς. Υπάρχουν δυστυχώς βλάβες οι οποίες οφείλονται κατά µέγιστο ποσοστό 
στην κακή ποιότητα δυστυχώς των υλικών τα οποία είναι από όλα τα µέρη του κόσµου και δεν 
µπορούν να ελεγχθούν. Σας λέω ότι πολλές αντικαταστάσεις λαµπτήρων γίνονται σήµερα και 
την επόµενη ηµέρα υπάρχει ξανά πρόβληµα. Κατά συνέπεια νοµίζω ότι υπάρχει µια σχετική 
βελτίωση.  

Βελτίωση υπάρχει σε όλο το φάσµα της συντηρήσεως των σχολείων και νοµίζω ότι η εικόνα 
είναι πάρα – πάρα πολύ καλή. Οµοίως η εικόνα της πόλεως από πλευράς καθηµερινότητας έχει 
µια σχετική βελτίωση. Όµως, µπορεί να πείτε και το αντίθετο. Εγώ πάω σε πρακτικό επίπεδο 
να σας ρωτήσω ευθέως µε ήσυχη την συνείδηση, το χθες µε το σήµερα έχει µια µικρή 
διαφορά. Ας ευχηθούµε και το αύριο να συνεχίσει να έχει αυτή τη βελτίωση, αυτό είναι 
καθήκον όλων µας, η κάθε ∆ηµοτική αρχή προσπαθεί και εµείς προσπαθούµε και νοµίζω και 
είναι διάχυτη άλλωστε η εντύπωση της κοινωνίας ότι σε όλα τα επίπεδα υπάρχει βελτίωση. Σας 
ερωτώ λοιπόν ευθέως. Αν ξεκινήσουµε αξιολογώντας έναν - έναν τοµέα ευθύνης που έχουν οι 
συνάδελφοι, δεν υπάρχει βελτίωση; Βεβαίως δεν µου επιτρέπεται να επεκταθώ διότι δεν είναι 
αρµοδιότητά µου στην παρούσα φάση αλλά σας ερωτώ να προβληµατισθείτε. Ξεκινάτε έναν 
προς έναν τους τοµείς δραστηριότητος του ∆ήµου Καλαµάτας και πείτε µου µε ήσυχη τη 
συνείδηση σε ποιο σηµείο το σήµερα είναι χειρότερο από το χθες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι 
αποτελεί µοµφή κατ’  ουδενός. Σηµασία έχει ότι θεωρούµε και είµαστε υπερήφανοι για την 
προσπάθεια που κάνουµε και για την εικόνα σήµερα που παρουσιάζει η πόλη η οποία είναι 
καλλίτερη από χθες και ας ευχηθούµε αύριο να είναι καλλίτερα και αυτή είναι η αποστολή µας 
και αυτό πρέπει να κάνουµε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστώ κε Αθανασόπουλε. Ο κ. Ηλιόπουλος ο Θανάσης. 

 
Κύριοι συνάδελφοι πιστεύω ότι µετά από µια 2ετία δύσκολη, το 2007 
και το 2008 για τα δηµοτικά διαµερίσµατα και ειδικότερα αναφέροµαι 

στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου όπου είχαµε και τα προβλήµατα µε τις πυρκαγιές και τις 
συνέπειες αυτών, η χρονιά η οποία έρχεται, το 2009, είναι µια σηµαντική χρονιά για τα 
δηµοτικά διαµερίσµατα διότι µέσα από το τεχνικό πρόγραµµα προβλέπονται έργα µεγάλα και 
σηµαντικά από αναπτυξιακά προγράµµατα. Αν γίνει µια ανάγνωση στο τεχνικό πρόγραµµα 
αµέσως παρατηρείται ότι υπάρχουν έργα µέσα από 3 προγράµµατα, είναι το ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, το LEADER και το ΘΗΣΕΑΣ.  

Τα δύο πρώτα είναι προγράµµατα του Υπουργείου Γεωργίας που χρηµατοδοτούνται από το 4ο 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και ειδικότερα το ένα απ’  αυτά είναι η βελτίωση του δρόµου 
Μενινά – Περιβολάκια – Ελαιοχώρι – Καλαµάτα και µε παρεµβάσεις σε άλλες περιοχές του 
δηµοτικού διαµερίσµατος Ελαιοχωρίου όπως είναι τα ∆ιάσελα, τα ∆ενδρά, η Αράχωβα και ο 
Κλωνεβός προϋπολογισµού 600.000 ευρώ. Εδώ η µελέτη έχει γίνει από την τεχνική υπηρεσία 
και την έχουµε αποστείλει στο Υπουργείο Γεωργίας προκειµένου να πάρουµε την έγκριση ώστε 
να κάνουµε τη δηµοπράτηση του έργου. Τα δύο άλλα µεγάλα έργα από το πρόγραµµα 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ είναι οι παρεµβάσεις στο δρόµο ∆ιπόταµα – Καρβέλι – Λαδά – 
εθνική οδός και Αρτεµισία – Πηγές – Αλαγονία – Μαχαλάς – Νέδουσα όπου εδώ πέρα έχουµε 
µια µελέτη από την προηγούµενη 4ετία όσον αφορά το κοµµάτι Αλαγονία – Νέδουσα και 
επίσης η παρέµβαση στο δρόµο Άνω – Κάτω Βέργα και στον Πύργο του Παναγιώταρου. Και 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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αυτά τα δύο έργα είναι προϋπολογισµού 600.000 ευρώ το καθένα, δηλαδή µε λίγα λόγια από 
τον ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ έχουµε 1.800.000.  

Το δεύτερο πρόγραµµα το LEADER όπως προανέφερα, όπου εδώ πέρα θα γίνουν παρεµβάσεις 
στην αγροτική οδοποιία των διαµερισµάτων Αντικαλάµου – Σπερχογείας και Ασπροχώµατος. Το 
καθένα έργο είναι προϋπολογισµού 100.000 ευρώ. Εδώ πέρα έχει γίνει επίσης µια σηµαντική 
δουλειά από την τεχνική υπηρεσία, έχουµε κάνει προµετρήσεις και είµαστε έτοιµοι να 
ξεκινήσουµε τις µελέτες. 

Και το τρίτο κεφάλαιο είναι το κεφάλαιο του ΘΗΣΕΑ όπου εδώ να αναφέρω ότι έχουν 
προγραµµατισθεί και πολλά σηµαντικά έργα και από τη ∆ΕΥΑΚ όπως είναι τα έργα της 
ύδρευσης και ειδικότερα της αντικατάστασης των αµιαντοσωλήνων στα Λέικα, στη Μαντίνεια 
και στη Βέργα, έργα που έχουν δηµοπρατηθεί και πρόκειται να ξεκινήσουν πολύ σύντοµα. 
Όσον αφορά το τεχνικό κοµµάτι, δηλαδή την τεχνική υπηρεσία, έχουµε αυτά τα δύο έργα τα 
πολύ µεγάλα που ανέφερε και πριν από λίγο ο Γιώργος ο Σπίνος, οι παρεµβάσεις από τον 
κόµβο του Ζαφείρη µέχρι τον κόµβο της Μεσσήνης και ο περιµετρικός της Πλάκας που έχει 
σχέση µε το διαµέρισµα των Λεϊκων, ένα πολύ µεγάλο έργο κι αυτό που θα οδηγήσει στην 
αποσυµφόρηση του δρόµου που οδηγεί προς τα Λέικα. Περίπου και τα δύο προϋπολογισµού 
2.000.000 ευρώ. 

Συνολικά οι χρηµατοδοτήσεις από το LEADER, το ΟΠΑΑΧ και το ΘΗΣΕΑ για τα δηµοτικά 
διαµερίσµατα ανέρχονται στο ποσό των 4.300.000 ευρώ. Και εκεί απαιτείται και πρέπει να γίνει 
η µεγάλη δουλειά από την τεχνική υπηρεσία και να πέσει το πολύ µεγάλα βάρος διότι είναι 
έργα από προγράµµατα εκτός των συνήθων πόρων του ∆ήµου, από ΣΑΤΑ δηλαδή και 
δηµοτικών πόρων, πρέπει να την αξιοποιήσουµε αυτή την ευκαιρία, να την εκµεταλλευτούµε 
και να προχωρήσουµε γρήγορα στην εκτέλεση αυτών των έργων.  

Από κει και πέρα και κε Πρόεδρε ολοκληρώνω να είµαι και εγώ σύντοµος για να συνεχισθεί η 
συζήτηση, υπάρχουνε και άλλα έργα στο τεχνικό πρόγραµµα από τους υπόλοιπους πόρους του 
∆ήµου όπως είναι ΣΑΤΑ, δηµοτικοί πόροι και οι δωρεές για τα πυρόπληκτα. Έργα µικρότερα σε 
σχέση µ’ αυτά πριν από τα προγράµµατα του 4ου και του ΘΗΣΕΑ αλλά εξίσου σηµαντικά τα 
οποία θα βελτιώσουν την καθηµερινότητα των κατοίκων στα διαµερίσµατα. 

Θέλω να σταθώ πάρα πολύ στο κεφάλαιο των κοιµητηρίων διότι είναι ένα ευαίσθητο κεφάλαιο, 
έγινε µια πολύ µεγάλη προσπάθεια τη χρονιά αυτή, βγάλαµε µια µεγάλη εργολαβία 150.000 
ευρώ µε παρεµβάσεις. Στη Σπερχογεία ήδη εκτελείται το έργο, έχει γίνει επέκταση στο ακίνητο 
που δώρισε στο ∆ήµο Καλαµάτας η οικογένεια Κωστόπουλου και στη συνέχεια θα παρέµβουµε 
στη Βέργα, στη Νέδουσα και στον Αντικάλαµο. Υπάρχει ένας κωδικός για την περιοχή του 
Ασπροχώµατος όπου θα επιδιώξουµε και εκεί να γίνει επέκταση του κοιµητηρίου διότι υπάρχει 
σοβαρό πρόβληµα.  

Από κει και πέρα άλλα σηµαντικά έργα που προβλέπονται στο τεχνικό πρόγραµµα είναι η 
επισκευή του σχολείου της Αρτεµισίας όπου εκεί πέρα υπάρχει και η συνδροµή των Κυπρίων, 
έχουµε εγγράψει σχετικό κωδικό και έχουµε βάλει ένα ποσό που προέρχονται από δωρεές για 
τα πυρόπληκτα. Ο στόχος είναι να γίνει η επισκευή του σχολείου της Αρτεµισίας και να 
λειτουργήσει εκεί πέρα ως πολυϊατρείο για την ευρύτερη περιοχή του Ταϋγέτου. 

Επίσης να σταθώ εν συντοµία στο ότι έχουµε γράψει στο τεχνικό πρόγραµµα την ολοκλήρωση 
της πλατείας της Νέδουσας, να τελειώσει αυτό το κεφάλαιο µε την Νέδουσα, µε αυτή την 
πλατεία η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει µείνει κατά το 1/3 ανολοκλήρωτη.  

Επίσης υπάρχει ένας κωδικός µε παρέµβαση στο Καρβέλι για να αντιµετωπισθεί αυτό το 
πρόβληµα το οποίο υπάρχει και µας ταλαιπωρεί τον χειµώνα. 

Και τέλος ένα εξίσου σηµαντικό έργο είναι η παρέµβαση στην παραλιακή ζώνη της Μικράς 
Μαντίνειας ιδίως µε την κατασκευή των πεζοδροµίων. 
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Από κει και πέρα υπάρχουν και τα γνωστά και συνήθη κεφάλαια στο τεχνικό πρόγραµµα όπως 
είναι οι ασφαλτοστρώσεις και οι τσιµεντοστρώσεις. Πάντοτε δίνουµε ένα ιδιαίτερο βάρος στην 
οδοποιία, έτσι θα το κάνουµε και φέτος. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ και εγώ κε Ηλιόπουλε. Ο κ. Μιχαλόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι ως υπεύθυνος του πράσινου θα ήθελα να 
σας πω ότι όπως γνωρίζουν και οι παλαιότεροι συνάδελφοι είναι ένα 

µεγάλο κοµµάτι, έχουµε καταβάλει όλες τις προσπάθειές µας και πιστεύω ότι πάµε καλά. Θα 
προσπαθήσουµε πάλι µε όλες µας τις δυνάµεις για του χρόνου να πάµε ακόµη καλλίτερα γιατί 
είναι όπως είπαµε ένα µεγάλο κοµµάτι και θέλω πάντα η πόλη µας να είναι καλή και καθαρή. 
Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ κε Μιχαλόπουλε. 
Ερωτήσεις υπάρχουν προς τους συναδέλφους; Η κα Τσακαλάκου. 

 
Ήθελα να ρωτήσω τι απορρόφηση ΣΑΤΑ είχαµε µέχρι σήµερα. Και ήθελα να 
ρωτήσω επίσης τι δηµοτικούς πόρους είχαµε εισπράξει εφέτος και τι έχουµε 

χαλάσει στο τεχνικό πρόγραµµα µέχρι σήµερα. 
 
Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Τσερώνης. 
 
Κε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω γιατί στον ηλεκτροφωτισµό δεν έχει 
συµπεριληφθεί και ο φωτισµός του κάστρου. Ακόµη και σε µικρά χωριά που 

βλέπω ανάλογα µνηµεία ας πούµε όπως για παράδειγµα στη Καρύταινα, το κάστρο είναι 
ηλεκτροφωτισµένο. 

Το δεύτερο είναι εδώ στα έργα, στην εγγραφή 64. Λέει ανάπλαση κεντρικής και παραλιακής 
ζώνης. Ανάπλαση τµήµατος οδού Αριστοµένους. Έχει ένα ποσό 1.080.000 ευρώ. Ήθελα να µας 
έλεγε ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος τι ακριβώς περιλαµβάνει αυτή η ανάπλαση που λέει εδώ. 

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Νταγιόπουλος. 

 
Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Ηλιόπουλο. Κε Ηλιόπουλε η παρέµβαση που 
γίνεται στο Ασπρόχωµα από τον κόµβο του Ζαφείρη µέχρι τον κόµβο της 

Μεσσήνης είναι ηλεκτροφωτισµός και κατασκευή πεζοδροµίων και νερά. Αυτό το έργο υπήρχε 
στο τεχνικό πρόγραµµα του 2007 µε 1.000.000 πίστωση και µεταφέρθηκε αυτό για την Βασ. 
Γεωργίου τότε µε το αιτιολογικό είχε πει ο ∆ήµαρχος ότι αυτό είναι έργο της Περιφέρειας. Τι 
άλλαξε τώρα και από έργο της Περιφέρειας έγινε έργο του ∆ήµου και επανερχόµεθα και έµεινε 
πίσω το έργο 2 χρόνια; 

 
Άλλη ερώτηση; Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε ήθελα να ρωτήσω τον κ. Αθανασόπουλο. Για πρώτη φορά 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισε κανονισµό καθαριότητας. Ήθελα να 

ρωτήσω καταρχάς εάν έχει εφαρµοσθεί και αριθµητικά τουλάχιστον εάν έχει επιβάλει κάποιες 
ποινές στους ρυπαίνοντες. 

Και ένα δεύτερο. Ήθελα να ρωτήσω για το κυκλοφοριακό επειδή είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη 
εδώ και 2,5 µήνες η δηµοτική αστυνοµία, το αντίστοιχο και αν είναι η ∆ηµοτική αρχή 
ευχαριστηµένη από την κατάσταση που παρουσιάζει η Αριστοµένους και οι κεντρικοί δρόµοι 
από τη λειτουργία της δηµοτικής αστυνοµίας όπως έχει σήµερα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Θέλω να πω στον κ. Αθανασόπουλο που εξέφρασε το παράπονο ότι δεν τον 
στηρίξαµε ενώ είχε στηρίξει και ψηφίσει για τη δηµιουργία της 

Μαραθόλακας. Εµείς τότε κε Αθανασόπουλε ψηφίσαµε να βρεθεί χώρος για την εναπόθεση 
των σκουπιδιών. Εσείς τώρα ζητάγατε να καταργήσουµε τον χώρο. Άρα σας βοηθήσαµε κε 
Αθανασόπουλε γιατί επιµέναµε να έχετε εσείς χώρο και να µην πηγαίνετε κάθε µέρα στα 
δικαστήρια. Αναλάβατε πλήρως την ευθύνη για όσες φορές πάτε κατηγορούµενος. 

 
Κε Μέλιο. 
 

Κε Πρόεδρε εγώ θέλω να ρωτήσω η ΣΑΤΑ δεν θα αποδίδεται στα διαµερίσµατα; 
Γιατί στα δηµοτικά διαµερίσµατα δεν έχετε βάλει ΣΑΤΑ. Μήπως το ξεχάσατε; 

 
Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση; Θα απαντήσει ο κ. Σπίνος πρώτα για την 
απορρόφηση που ρώτησε η κα. Τσακαλάκου. 

 
Για την απορρόφηση κε Πρόεδρε δεν έχει αυτή τη στιγµή τα στοιχεία. Την Τρίτη 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα σας πω ακριβώς ποσοστά όπως είχαµε πει και πέρυσι. 

Θεωρώ όµως ότι θα είναι και καλλίτερα από τα περσινά που είχαµε 80% απορρόφηση ΣΑΤΑ, 
45% από δηµοτικούς πόρους και περίπου 75% από το ΘΗΣΕΑ. Αυτά είναι τα περσινά, θεωρώ 
ότι θα είναι τα ίδια ίσως και καλλίτερα. Την Τρίτη όµως θα σας ενηµερώσω σ’ αυτό ακριβώς. 

Όσον αφορά για την ερώτηση που άκουσα του κ. Τσερώνη για την ανάπλαση, είναι η 
ανάπλαση αυτή που είναι σε εξέλιξη τώρα, αυτή που γίνεται κατά µήκος της οδού 
Αριστοµένους. Έχει προϋπολογισµό 1.100.000 ευρώ και θα φτάσει µε τα πεζοδρόµια µέχρι την 
Βασ. Κων/νου, αυτό το κοµµάτι η ανάπλαση. Το άλλο, η ανακατασκευή των πεζοδροµίων και ο 
ηλεκτροφωτισµός της Ναυαρίνου είναι σε άλλο κωδικό. Της παραλιακής ζώνης. Απλώς έχει 
µπει σαν κωδικός, αναφέρεται µόνο στην κεντρική ζώνη, εδώ πέρα στα πεζοδρόµια της 
Αριστοµένους. 

Και στην ερώτηση του κ. Νταγιόπουλου όσον αφορά το Ασπρόχωµα, είχαµε πει και τότε ότι η 
αναδιάρθρωση που είχε γίνει από τον ΘΗΣΕΑ ήταν γιατί έπρεπε να κάνουµε όσο µπορούµε 
ποιο γρήγορα να χρηµατοδοτούµε έργα που είχαµε έτοιµες µελέτες. Πραγµατικά έτσι ήτανε, 
από τον ΘΗΣΕΑ που βρήκαµε από την προηγούµενη 4ετία υπήρχε έργο εκεί που έλεγε αυτό το 
συγκεκριµένο έργο 1.000.000 ευρώ αλλά δεν υπήρχε µελέτη κε Νταγιόπουλε. Οπότε. . . 

 
Είπατε ότι το µεταφέρετε. . .  
 

∆εν υπήρχε µελέτη. Και γι’  αυτό τα λεφτά κε Νταγιόπουλε πήγανε στη Βασ. 
Γεωργίου για να κάνουµε τη διάνοιξη. 

 
Θα ανατρέξουµε στα πρακτικά. 
 

Θα ανατρέξουµε. Πολλές φορές έχω πει ότι δεν υπήρχε µελέτη. 
 
Είχε πει ο κ. ∆ήµαρχος ότι είναι έργο της Περιφέρειας. 
 

Εγώ γνωρίζω ότι δεν υπήρχε µελέτη. 
 
Θα σας πω εγώ το τι ίσχυε και το τι ισχύει.  
Όταν συζητάγαµε αυτά τα πράγµατα το Ασπρόχωµα ήταν εθνικός δρόµος, όπως 

εθνικός δρόµος εξακολουθεί να είναι και το Ασπρόχωµα και η 85η εθνική οδός Καλαµάτα – 
Σπάρτη. Στο µεταξύ, µιλάµε µέσα στο 2008, άλλαξε η νοµοθεσία και οι εθνικοί δρόµοι που 
είναι µέσα στους πολεοδοµικούς ιστούς, η συντήρηση των εθνικών δρόµων που είναι µέσα 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΕΛΙΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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στις πόλεις είναι ευθύνη των ∆ήµων και η συντήρηση των εθνικών δρόµων που είναι εκτός 
πόλεων ευθύνη της Νοµαρχίας. Όχι των αυτοκινητοδρόµων, των εθνικών δρόµων. Εντάξει; 
Λοιπόν το ΥΠΕΧΩ∆Ε παρά τις δικές µας διαφωνίες, εννοώ των ∆ήµων γενικά, συνεννοήθηκε µε 
τις Νοµαρχίες, έδωσε περί τα 8.000.000 ευρώ για τη συντήρηση των εθνικών δρόµων στις 
Νοµαρχίες και άφησε τους ∆ήµους έξω. Και έτσι λοιπόν εµείς σήµερα είµαστε υποχρεωµένοι, 
όχι εµείς, πολλοί ∆ήµοι, να κάνουµε συντήρηση εθνικών δρόµων χωρίς να έχουµε πάρει ούτε 
ένα ευρώ από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Βάζουµε τα φώτα στην εθνική οδό στην Σπερχογεία, κάνουµε 
αυτό το έργο 800.000 ευρώ από τον ΘΗΣΕΑ στην περιοχή του Ασπροχώµατος και 
ασφαλτοστρώσαµε και την εθνικό οδό από την αγορά και περί τα 4 χλµ. µετά το στρατόπεδο 
διότι ήσαν σε απαράδεκτη κατάσταση. Είναι ένα ζήτηµα που έχει τεθεί και από την ΚΕ∆ΚΕ, η 
µη χρηµατοδότηση των ∆ήµων για τη βελτίωση των εθνικών δρόµων που είναι µέσα στους 
πολεοδοµικούς ιστούς.  

Αυτό άλλαξε σε επίπεδο νοµικό, σε επίπεδο θεσµικό και γι’  αυτό το λόγο επανήλθαµε και 
είπαµε αφού δεν µας δίνονται χρήµατα να φτιάξουµε τους εθνικούς δρόµους, τους φτιάχνουµε 
εµείς. Και τον έναν, και τον άλλο. Και λυπούµαι γιατί ήταν υποχρέωση της πολιτείας αυτό και 
λυπούµαι γιατί σε επίπεδο Μεσσηνίας άλλες είναι οι επιλογές. Οι εργολαβίες από το ΥΠΕΧΩ∆Ε 
θα γίνουν τελικώς. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Κάποιος άλλος απαντήσεις που λείπουν; Ο κ. Κλείδωνας. 
 
Κε Πρόεδρε θα ήθελα να απαντήσω στην κα Τσακαλάκου σε ότι αφορά τους 
δηµοτικούς πόρους. Οι δηµοτικοί πόροι για το 2008 κινήθηκαν στο επίπεδο των 

εσόδων που είχαµε το 2007 και θα εξηγήσω που οφείλεται αυτό. Είχαµε δηλαδή αύξηση 
εσόδων πλην όµως είχαµε σηµαντικές απώλειες εσόδων πρώτα απ’  όλα από το πάρκινγκ, 2) 
από τις διαφηµίσεις διότι προσεβλήφθη στην Περιφέρεια ο διαγωνισµός που κάναµε και 3) από 
το πανηγύρι της Υπαπαντής. Ήταν 3 βασικά έσοδα που είχε ο ∆ήµος άρα λοιπόν φτάσαµε στο 
επίπεδο το περσινό παρόλο που είχαµε αυτές τις απώλειες. ∆ηλαδή είχαµε αύξηση εσόδων εάν 
δεν λάβουµε αυτά τα πράγµατα. Ένα αυτό. 

Στους ρυπαίνοντες που είπε ο κύριος. Επειδή τα πρόστιµα τα βάζει το τµήµα προσόδων, έχουν 
µπει ορισµένα πρόστιµα όχι πολλά από πλευράς αφισορύπανσης. 

Σε ότι αφορά τα έσοδα, στον πίνακα εσόδων που δίνει κάθε µήνα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή το 
ταµείο, εκεί µπορείτε να δείτε που έχουµε αυξήσεις και που έχουµε υστερήσεις. Και αν δείτε τα 
νούµερα θα δείτε ότι είναι αυτό που σας λέω ότι αν συγκρίνουµε ότι έχουµε φτάσει στα 
επίπεδα τα περσινά, δηλαδή π.χ. είχαµε αυξήσεις από πλευράς ΚΟΚ, από έσοδα στον αιγιαλό. .  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

Τα στοιχεία τα οποία είχα δώσει στον απολογισµό κε Ηλιόπουλε, θα είδατε ότι 
πέρυσι, το 2007, τα έσοδα από πλευράς προστίµων ΚΟΚ είχαν εκτιναχθεί σε 

σύγκριση µε το 2006 από τις 17.000 ευρώ που ήταν το 2006 είχαν φτάσει στις 230.000 
περίπου. Το ίδιο περίπου κινηθήκαµε και φέτος όχι σε τόσο µεγάλο, αλλά είχαµε κάποια 
αύξηση εσόδων και από πλευράς παραβάσεων ΚΟΚ. 
Σε ότι αφορά το γενικό πλάνο του προϋπολογισµού. Κάθε χρόνο ο προϋπολογισµός 
υλοποιείται γύρω στο 50%. Κάθε χρόνο. Είµαστε περίπου στα ίδια επίπεδα και φέτος, είµαστε 
µε στοιχεία τέλος Νοεµβρίου του 2008, είµαστε γύρω στο 52%.  

 
Ποσό κε Κλείδωνα; 
 

∆εν µπορώ να σας πω αυτή τη στιγµή. Όταν θα συζητήσουµε τον 
προϋπολογισµό. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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∆εν µπορεί ο ένας, δεν µπορεί ο άλλος. 
 

∆ηλαδή όταν λέτε ποσό, από πλευράς εσόδων; ∆υο λεπτά κα Τσακαλάκου, όταν 
λέτε ποσόν τι εννοείτε; 

 
Το ξέρετε το θέµα τι ακριβώς συζητάµε; Το γνωρίζετε; 

 
Κε Σπίνο σας έκανα φέτος την ίδια ερώτηση που έκανα και πέρυσι. Εδώ έχω 
τα πρακτικά τα περσινά. Και σήµερα συζητάµε. Έχετε βάλει εδώ µια ΣΑΤΑ 

3.025.000 ευρώ για φέτος και έχετε βάλει και δηµοτικούς πόρους. Σας είπε ο κ. Μέλιος, βάλετε 
µόνο από δηµοτικούς πόρους στα δηµοτικά διαµερίσµατα και ειδικά στα πυρόπληκτα 
διαµερίσµατα. Βάλατε γύρω στα 2.600.000. Περίπου τα ίδια ποσά που βάλατε και πέρυσι 
τέτοιον καιρό που ψηφίζαµε το τεχνικό πρόγραµµα. Γιατί ρωτάω; Για το αυτονόητο κε Σπίνο 
ρωτάω! Τι χαλάσατε, τι εισπράξατε. Αυτό ρωτάω. ∆ηλαδή έχει σχέση µε το τεχνικό 
πρόγραµµα; 

 
Επιτρέψτε µου. 

 
Έχετε µια συγκεκριµένη πρακτική. ∆ήµαρχος και δηµοτικοί σύµβουλοι εδώ 
πέρα. Με συγχωρείτε πολύ. 

 
Επιτρέψτε µου. Η απορρόφηση. . . Καταρχήν σήµερα δεν κουβεντιάζουµε για τον 
απολογισµό του τεχνικού προγράµµατος του 2008.  

∆εύτερον. Σας είπα ότι και ο κ. Κλείδωνας τώρα, ο αντιδήµαρχος των οικονοµικών, δεν µπορεί 
να έχει πλήρη εικόνα γιατί αυτή τη στιγµή όσον αφορά την υλοποίηση. . .  Επιτρέψτε µου. Άµα 
δεν το γνωρίζετε το θέµα επιτρέψτε µου να σας ενηµερώσω και αν τότε δεν σας ικανοποιεί η 
απάντησή µου. . . ∆εν µπορούµε να έχουµε πλήρη εικόνα αυτή τη στιγµή και την Τρίτη πάλι 
θα είναι ενδεικτική. Για ποιο λόγο. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν, έχουν υπογραφεί λογαριασµοί 
που τώρα είναι στη διαδικασία για να πάνε.  . . 
Έτσι µπράβο. ∆εν είναι δυνατόν αυτή τη στιγµή να ξέρουµε. Ξέρετε αυτή τη στιγµή ότι 
τρέχουν λογαριασµοί ΣΑΤΑ που είναι να πληρωθούν µέχρι τέλος του χρόνου. ∆εν µπορούµε να 
έχουµε αυτό το ποσοστό και πάλι ενδεικτικό θα είναι την Τρίτη. Αλλά σας λέω µη σας ενοχλεί 
και µην έχετε αυτή την ιδιαίτερη αγωνία. Θα είναι καλλίτερα από τα ποσοστά που είχαµε 
πέρυσι, αυτά τα ποσοστά που σας έδωσα απάντηση πέρυσι. 

 
Κε Πρόεδρε το λόγο. Επειδή . . .(δεν ακούγεται τι λέει). . . νοµίζετε ότι 
εδώ πέρα µιλάµε κινέζικα. Εµείς ρωτάµε συγκεκριµένα, 30/11 κε Σπίνο 

ποια είναι η απορρόφηση της ΣΑΤΑ, 30/11 ποια είναι τα δηµοτικά έσοδα. Απλά και ελληνικά. 
Τα υπόλοιπα είναι εν αµαρτίες. Ή µπορείτε να απαντήσετε ή δεν µπορείτε. Από κει και πέρα θα 
µου απαντήσεις την Τρίτη, θα απαντήσεις την Τετάρτη αυτά να τα πείτε αλλού. 30/11. Ο κ. 
Κλείδωνας κατέθεσε στη ∆ηµαρχιακή έσοδα – έξοδα. Να µας πει πόσοι είναι οι δηµοτικοί 
πόροι. Εσείς να µας πείτε πόση είναι η ΣΑΤΑ. Τα υπόλοιπα όχι εδώ πέρα. 

 
Για τη ΣΑΤΑ είπατε θα πείτε την Τρίτη το βράδυ κε Σπίνο. Ο κ. Κλείδωνας σας 
είπε για τα έσοδα και τα έξοδα. 
 
Για τους δηµοτικούς πόρους. Οι δηµοτικοί πόροι πέρυσι που είχαµε βάλει είναι 
ακριβώς φέτος 3.953.000 ευρώ. Για φέτος από δηµοτικούς πόρους στο τεχνικό 

πρόγραµµα είναι 3.953.525 ευρώ. Ακριβώς κα Τσακαλάκου εφέτος. 
ΣΑΤΑ. Είναι 3.532.470 ευρώ. Φέτος έχουµε βάλει στο πρόγραµµα. 

 
Όχι τι έχετε βάλει, τι έχετε εισπράξει πέστε µας. Ένα νούµερο. 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Απαντάω στην κα Τσακαλάκου. 
 

Εγώ για να καταλάβω, ρωτάτε πόση ΣΑΤΑ ήρθε στο ∆ήµο ή πόση απορρόφηση; 
 
Απορρόφηση. Έχει την ευθύτητα και το λέει, θα το φέρει την Τρίτη. 
 

Τι σχέση έχει το ένα µε το άλλο; 
 
Είναι για τον επόµενο χρόνο. 
 
Εσείς κάνατε την άθροιση, εγώ δεν έκατσα να την κάνω, ακριβώς τα ίδια 
στοιχεία τα έχω και εγώ. Θέλετε λοιπόν να απαριθµήσω κε Ηλιόπουλε; 

Περιµένετε ένα λεπτό, ένα λεπτό προς το Σώµα αφού θέλει ο κ. Ηλιόπουλος ακριβώς.  
Μέχρι 30 Νοεµβρίου από δηµοτικούς πόρους. Είχαµε από µισθώµατα αστικών ακινήτων 34.025 
ευρώ. Να σας διαβάζω τα νούµερα που θέλετε κε Ηλιόπουλε. 

 
Το σύνολο κε Κλείδωνα. 
 

Το σύνολο δεν τόχω κα Τσακαλάκου, δεν έκανα το σύνολο. Εντάξει; Εάν θέλετε 
γιατί ο κ. Ηλιόπουλος ζήτησε τον κατάλογο και του τον δώσαµε. Εντάξει; 

 
Ο κ. Αθανασόπουλος. 

 
Σχετικός µε τον ηλεκτροφωτισµό του κάστρου. ∆εν είναι αρµοδιότητα 
του ∆ήµου, ο ∆ήµος παρεµβαίνει όταν έχει εκδηλώσεις σε 

µικροπαρεµβάσεις. Είναι του Υπουργείου Πολιτισµού. Εκτιµώ ότι µετά τις παρεµβάσεις που 
κάνει το Υπουργείο Πολιτισµού θα µεριµνήσει και για τον ηλεκτροφωτισµό του κάστρου γιατί 
όντως το κάστρο δεν είναι στην εικόνα που θα έπρεπε να είναι. 

 
Είµαστε στη διαδικασία των συζητήσεων. Είναι ένας συµπατριώτης µας εδώ που 
χειρίζεται αυτά τα θέµατα στο Υπουργείο Πολιτισµού σε πολιτικό επίπεδο, να 

υπογράψουµε µια προγραµµατική σύµβαση µε το Υπουργείο Πολιτισµού όσον αφορά στη 
διαχείριση του κάστρου. Την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισµό και κάποια τέτοια ζητήµατα. 
Και σ’  αυτά τα πλαίσια νοµίζω ότι µπορούµε να το δούµε και αυτό το θέµα. Μία 
προγραµµατική σύµβαση για τη διαχείριση του κάστρου η οποία θα υπογραφεί φαντάζοµαι 
στα τέλη του 2009. Υπάρχουν δυσκολίες µε το Υπουργείο Πολιτισµού και τις ξέρετε. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Κάποια άλλη ερώτηση που δεν απαντήθηκε; 
 

Η ΣΑΤΑ κε Πρόεδρε. ∆εν αποδόθηκε στα διαµερίσµατα. Αυτό που τους ανήκει. Η 
ΣΑΤΑ ανήκει στα διαµερίσµατα. 

 
Αυτό το οποίο φαίνεται και στο τεχνικό πρόγραµµα και έτσι θα 
απαντήσω στην ερώτηση του συναδέλφου του Γιάννη του Μέλιου 

είναι ότι σχεδόν σε κάθε δηµοτικό διαµέρισµα, αν δεν απατώµαι η µνήµη µου για 1 ή 2 είναι, 
υπάρχει ένα έργο απ’  αυτά τα οποία ανέφερα τα µεγάλα έργα και αυτός είναι ο στόχος για 
φέτος. Ο στόχος είναι ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, LEADER, ΘΗΣΕΑΣ. Κε Μέλιο εγώ θέλω να 
δροµολογηθούν, δεν λέω να ολοκληρωθούν, να δροµολογηθούν και να ξεκινήσουνε το 1,200 
που είναι για τα πυρόπληκτα διαµερίσµατα, τα 600 για το Ελαιοχώρι και τα 600 για σας συν το 
σχολείο της Αρτεµισίας. Αυτός είναι ο µεγάλος στόχος. 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΕΛΙΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Για τη ΣΑΤΑ. 

 
Σας εξήγησα ποια είναι η φιλοσοφία. ΣΑΤΑ υπάρχει σε κάποια άλλα 
διαµερίσµατα όπως βλέπετε µέσα από το τεχνικό πρόγραµµα. Ο 

στόχος ο µεγάλος είναι τα τρία έργα του ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ και τα δύο έργα του ΘΗΣΕΑ.  
 
Ευχαριστώ κε Ηλιόπουλε. Κάποια άλλη ερώτηση που δεν απαντήθηκε, κάποιος 
άλλος συνάδελφος; Όχι; Τοποθετήσεις. Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε, κοιτάζοντας τον συγκεντρωτικό πίνακα που έχει µπροστά η 
∆ηµοτική αρχή και αφορά το τεχνικό πρόγραµµα, έχουµε να κάνουµε τις 

εξής παρατηρήσεις:  

• Προβλέπει από δηµοτικούς πόρους 2,600 όταν οι δηµοτικοί πόροι δεν φτάνουν το 1,5 
εκατοµµύριο.  

• ΘΗΣΕΑΣ 6000.000 όταν την 3ετία από το ’05 µέχρι το ’08 έχουµε απορροφήσει τα 
6.000.000. 

• Το µέγαρο χορού εκτιµάται 7,5 εκατοµµύρια. Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι 
εκτιµήσεις της ∆ηµοτικής αρχής ότι το έργο θα τελειώσει 31/12 δεν επαληθεύτηκαν παρά 
τις προσπάθειες που οµολογουµένως µπορούµε να πούµε ότι έγιναν και εκφράζουµε τους 
φόβους κατά πόσο θα γίνει εφικτό το έργο να τελειώσει το 2009 και να ενταχθεί στο 
ΕΣΠΑ µε τις γνωστές δυσκολίες που υπάρχουνε. 

• Πολεοδοµικές εφαρµογές. Προβλέπετε κε Σπίνο 600.000. Αυτά είναι ανταποδοτικά. Ξέρετε 
πόσα έχετε εισπράξει το 2008; 40.000. 40.000 έχετε εισπράξει το 2008 για τις 
πολεοδοµικές εφαρµογές και εσείς λέτε θα εισπράξετε φέτος 600.000. Αν είναι δυνατόν! 

• Πρόγραµµα ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ και LEADER. Μα καλά, πιστεύει κανένας στη ∆ηµοτική αρχή ότι 
το πρόγραµµα αυτό θα υλοποιηθεί φέτος; Θα υλοποιηθεί φέτος το πρόγραµµα 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ; Εσείς είστε εκτός πραγµατικότητας. Εγώ σήµερα µπήκα στο site του 
Υπουργείου Γεωργίας το οποίο χειρίζεται αυτά τα θέµατα και ούτε καν το αναφέρει. Εκτός 
βέβαια αν η ∆ηµοτική αρχή το έβαλε µέσα για να δείξει όπως είπε ο κ. Ηλιόπουλος, µεγάλα 
έργα στα διαµερίσµατα και ειδικά στον ορεινό όγκο. ∆εν είµαστε αφελείς. Πιστεύουµε ότι 
το πρόγραµµα αυτό θα τρέξει από το 2011 και µετά. ∆εν λέµε ότι δεν υπάρχει σαν 
πρόγραµµα αυτό. Υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει φέτος καµιά περίπτωση και ούτε και του 
χρόνου να τρέξει. Και άµα έχετε άλλη πληροφορία να µας την πείτε. 

• Οµόλογα ελληνικού δηµοσίου 1.300.000. Είµαστε σοβαροί; Με τέτοια οικονοµική κρίση 
που υπάρχει, το ελληνικό δηµόσιο τρέχει να πουλήσει τα δικά του οµόλογα στη διεθνή 

αγορά; 
 
Έχει γραφεί στον κρατικό προϋπολογισµό που ψηφίστηκε. 

 
Ποιόν κρατικό κε ∆ήµαρχε! Ο προϋπολογισµός που ψηφίσθηκε προχθές 
ο ίδιος ο υπουργός λέει ότι είναι για 1 – 2 µήνες! Είµαστε σοβαροί; Γι’  

αυτό το είχατε και πέρυσι. Και πέρυσι κε Σπίνο είχατε προβλέψει τα οµόλογα του ελληνικού 
δηµοσίου 1.300.000, τα προβλέπετε και φέτος.  

Άρα λοιπόν άµα αθροίσουµε τους επισφαλείς πόρους, είναι οι δηµοτικοί πόροι, ο ΘΗΣΕΑΣ που 
δεν θα απορροφηθούνε, το µέγαρο χορού που είναι επισφαλείς, ε βέβαια οι πολεοδοµικές 
µελέτες, ο ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ και τα LEADER έχετε ένα τεχνικό πρόγραµµα πάρα πολύ φτωχό αλλά 
και πλούσιο σε εγγραφές. Όταν οι δηµοτικοί πόροι είναι στο 35%, αυτό που έχουµε 
προϋπολογίσει στο 2008, δεν µπορείτε να µιλάτε για φέτος για 2.600.000. Άρα δηλαδή όσα 
έργα µέσα έχετε προβλέψει από δηµοτικούς πόρους είναι στον αέρα. Και γι’ αυτό στα ορεινά 

ΜΕΛΙΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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διαµερίσµατα δεν βάλατε ΣΑΤΑ. Γιατί τα µόνα τα οποία είναι σίγουρα ότι θα γίνουνε είναι τα 
έργα που είναι από ΣΑΤΑ. Ενώ πέρυσι κε Σπίνο ξέρατε ακριβώς την απορρόφηση της ΣΑΤΑ, 
εφέτος δεν την ξέρετε. Την ξέρετε αλλά δεν έχετε το θάρρος να πείτε ότι «έχουµε 1.000.000 
υπόλοιπο ΣΑΤΑ». ∆εν είναι κακό δηλαδή. Και εµείς το είχαµε. 

 
Κάτω από 500.000. 

 
Κάτσε ∆ήµαρχε, µη τρέχεις. Και εµείς το είχαµε και αναλάβαµε την 
ευθύνη µας. Όσον αφορά. . . Θα επιχειρήσω επί τροχάδην µία σύγκριση 

για να δείτε τι τεχνικό πρόγραµµα έχετε φτιάξει. Ποια είναι η τύχη των έργων που είναι από 
δηµοτικούς πόρους. Θα αναφέρω το 38 αύξοντα αριθµό. Είναι η βελτίωση του δρόµου 
προφήτη Ηλία – Κουταλά. Αυτό κε Σπίνο είναι από δηµοτικούς πόρους. Έχει δηµοπρατηθεί και 
έχει υπογραφεί η σύµβαση από το 2007 και ακόµα δεν έχει υλοποιηθεί. Έχετε δώσει 3 
παρατάσεις κε Σπίνο, θα αναγκαστείτε να δώσετε και 4η και να πληρώνετε αναθεωρήσεις επί 
αναθεωρήσεων. Αυτά κε Σπίνο είναι σπατάλη. Ή βάζουµε ένα έργο που µπορεί να υλοποιηθεί 
σε µια χρονική διάρκεια ή δεν το βάζουµε καθόλου και δεν το επιβαρύνουµε µε αναθεωρήσεις. 

Πάµε παρακάτω. Τι είχατε βάλει το 2008 στα Γιαννιτσάνικα; Στο ΘΗΣΕΑ. Τι γράφατε; Το υπ’ 
αριθµ. 80 τότε, 43 σήµερα. Τι λέγατε το 2008; Εκτελείται. Τι λέτε σήµερα; Έχει υπογραφεί η 
σύµβαση 690.000, ανεκτέλεστο 590.000. Άρα δηλαδή η απορρόφηση είναι µηδαµινή.  

 
Ανεκτέλεστο. 

 
Πάµε στο υποέργο που λέει. . . Ανεκτέλεστο; Είναι το 43 µε αύξοντα 
αριθµό έργο. Είναι το έργο των οµβρίων στα Γιαννιτσάνικα. Το 2008 

λέγατε ότι εκτελείται, δηλαδή είχε δηµοπρατηθεί, είχε υπογραφεί η σύµβαση και εκτελείτο. Και 
µέσα σε ένα χρόνο είχατε απορρόφηση 40.000.  

Το έργο 44. Η σύµβαση υπογράφηκε το 2007. Ακόµα ολοκληρώνεται. Ανεκτέλεστο έργο 
180.000.  

Οι επεκτάσεις της Βασ. Γεωργίου ολοκληρώνονται. Το ίδιο λέγατε και πέρυσι. Στο τεχνικό 
πρόγραµµα µε κωδικό 82. 

Πάµε παρακάτω. Πλακωτά που βγήκατε κε Σπίνο στην τηλεόραση και εσείς και ο κ. 
Ηλιόπουλος και βάλατε τους άξονες και καλά κάνατε, είπατε «θα προσέξουµε την βόρεια 
γειτονία». Πρέπει να ξέρετε ότι και η Ράχη και το Φραγκοπήγαδο που έγινε η ανάπλαση 
βορειοδυτική γειτονιά είναι. Αλλά αόρατη. Αλλά αυτό όµως κε Σπίνο για κακή σας τύχη και 
πέρυσι τα ίδια λέγατε. Φέτος είναι το υπ’  αριθµ. 51 έργο, πέρυσι ήταν το 92. Τι λέγατε 
πέρυσι; Πλακωτά  υπό µελέτη. Σήµερα πάλι λέτε υπό µελέτη. ∆ηλαδή από το τεχνικό 
πρόγραµµα του 2008 δεν έγινε τίποτα. Τότε υπό µελέτη, σήµερα υπό µελέτη. 

 
13 Ιανουαρίου δηµοπρατείται. 

 
Και πέρυσι λέγατε το ίδιο. 

Πάµε στο έργο, τα µικρά τεχνικά στην Καλαµάτα. 150.000 ΣΑΤΑ, υπό 
δηµοπράτηση. Πέρυσι λέγατε ότι είναι έτοιµο να δηµοπρατηθεί, φέτος τι λέτε κε Σπίνο, δεν 
έχει γίνει καµία απορρόφηση. 

Πέταλο. Υπό µελέτη πέρυσι, υπό µελέτη και φέτος. 

Λιανέικα – ∆ουσέικα. Το είχατε και πάλι πέρυσι υπό µελέτη και σήµερα λέτε προϋπολογισµός 
µελέτης 1,160 και βάζετε 250.000. Και αυτό βέβαια είναι υπό δηµοπράτηση. Αν δηλαδή τύχει 
µια στραβή στη δηµοπρασία που συνήθως, εύχοµαι βέβαια να µη γίνει, δεν πρόκειται να γίνει 
τίποτα. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Να πούµε βέβαια για τη Μεγ. Αλεξάνδρου; Πάλι τα ίδια. ∆ηλαδή έργα τα οποία είχατε βάλει 
στο πρόγραµµα του 2008 τα οποία ήταν υπό µελέτη, σήµερα είναι πάλι. Και επειδή είπατε για 
του Λουκαρέα και για τη Σπερχογεία για τον φίλο µου τον Αργύρη και για να µην 
δυσανασχετεί, η µελέτη αγαπητέ µου Αργύρη είναι 800.000. Ξέρεις πόσα είναι µέσα στο 
τεχνικό πρόγραµµα; 150.000. ∆ηλαδή η µελέτη προβλέπει 600.000 και µέσα στο τεχνικό 
πρόγραµµα είναι 130.000. Εκτός, βέβαια θα πάει κατά την συνήθη διαδικασία της ∆ηµοτικής 
αρχής, θα τραβήξει 2 – 3 χρόνια ως όλα τα έργα. 

Με συγχωρείς, εγώ βλέπω Αργύρη µου τη χρηµατοδότηση. Βλέπω ότι για φέτος προτείνονται 
150.000 όταν η µελέτη είναι 600.000. Υπάρχει µελέτη λέει ο κ. Σπίνος που είναι 600.000 και 
βάζει φέτος 150.000. Άρα λοιπόν µην έχετε καµία αυταπάτη ότι θα γίνει αυτό το έργο. 

Σχετικά µε το θέµα του ΘΗΣΕΑ κε Σπίνο οι φιλοδοξίες είναι πάρα πολύ µεγάλες. Πιστεύετε ότι 
θα απορροφήσετε φέτος 6.000.000. Εµείς να το ευχηθούµε. Πιστεύω βέβαια ότι εκεί θα έχετε 
πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα.  

Από κει και πέρα κε Σπίνο στο τεχνικό πρόγραµµα δεν προβλέπετε τίποτα για το 
κυκλοφοριακό. Κάνατε µία περικοπή µε τα έργα ανάπλασης στην πόλη γύρω στις 200 µε 250 
θέσεις. ∆εν έχετε στο τεχνικό πρόγραµµα πουθενά πρόβλεψη που θα τις αντικαταστήσετε. 
Πιστεύω ότι επειδή σήµερα διάβασα και στην εφηµερίδα ότι έχετε συσκέψεις µε τους 
αρχιτέκτονες και καλά κάνατε, ασχολείστε πρώτα κε Σπίνο να ενηµερώνετε τους θεσµικούς 
παράγοντες. ∆εν µπορείς να συζητάς. . . Βέβαια µπορείς να συζητάς µε τον οποιοσδήποτε, 
αλλά τουλάχιστον πάρε και τη γνώµη των µειοψηφιών. Και δεν λέω να µας ακούς, αλλά πάρε 
και τη γνώµη µας. Εκτός και αν είναι στο συνηθισµένο σας στιλ ότι αποφασίζετε, λέτε «αυτό 
είναι ψηφίστε το». Μιλάµε για την κεντρική πλατεία. Τελικά απ’  ότι έχει καταλήξει το θέµα, ο 
µόνος χώρος ο οποίος µπορεί να γίνει πλέον πάρκινγκ είναι η κεντρική πλατεία και το γήπεδο 
του ΚΤΕΛ. Κε ∆ήµαρχε το οικόπεδο του ΚΤΕΛ στην Αρτέµιδος έχει περιέλθει στο ∆ήµο. Βέβαια 
υπήρχαν προβλήµατα, τα λύσατε και αυτό είναι υπέρ σας. Αλλά δεν µπορεί να παραµένει έτσι. 

 
Θα γίνει παιδικός σταθµός. 

 
Αυτό τι µου λέει; ∆εν µπορεί να γίνει υπόγειο πάρκινγκ εκεί πέρα κε 
∆ήµαρχε; Και εµείς έχουµε µία συνολική άποψη γι’  αυτό. Να γίνει 

παιδικός σταθµός, να γίνει υπόγειο πάρκινγκ και όλη η κεντρική πλατεία σε δύο φάσεις από 
ποιο κάτω µέχρι κάτω τη Φραντζή να γίνει υπόγειο πάρκινγκ. Και κάτω από την Αριστοµένους. 
Γιατί το γενικό πολεοδοµικό κε Νίκο µου προτείνει ότι η Αριστοµένους είναι πεζόδροµος. Και να 
εφαρµοσθεί πλέον αυτό που προβλέπει µέχρι σήµερα το σχέδιο. Εάν δηλαδή εσείς 
προχωρήσετε σε ανάπλαση της κεντρικής πλατείας κε Σπίνο, το πάρκινγκ τελείωσε. ∆εν νοµίζω 
ότι θα υπάρξει ποτέ ∆ηµοτική αρχή όπου µια ανάπλαση η οποία θα στοιχίσει 500.000 – 
800.000 ευρώ να την καταργήσει, να την γκρεµίσει και να κάνει υπόγειο πάρκινγκ. Άρα δηλαδή 
στους επαγγελµατίες της ευρύτερης περιοχής του κέντρου τους στερούµε 200 µε 250 θέσεις 
πάρκινγκ όταν φτιάξετε την Αριστοµένους µέχρι κάτω και τι γίνεται; Αποξενώνεται το κέντρο 
και το εµπορικό; Άρα δηλαδή. . . 

 
∆εν το είχατε προτείνει στον κ. Κουτσούλη κε Ηλιόπουλε αυτό! 

 
Εγώ αν θυµάστε καλά είχα προτείνει κε Σπίνο και εδώ µέσα στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και δύο υπόγεια στο Λιναρδάκη να γίνουν 

πάρκινγκ. Το θυµάσαι. Αυτό το θυµάσαι. ∆εν αποφάσιζα εγώ, εγώ είχα το θάρρος να πω και 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι στο υπόγειο του Λιναρδάκη πρέπει να γίνουν 2 υπόγεια πάρκινγκ. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μη διακόπτετε παρακαλώ, µη διακόπτετε! Τελειώστε κε Ηλιόπουλε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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Αυτό αγαπητέ µου Ανδρέα επειδή δεν το γνωρίζεις καλά το θέµα, πριν 
ανατεθεί, εγώ είχα πει εδώ µέσα, πριν ανατεθεί το έργο της µελέτης και 

κατασκευής του µεγάρου χορού, έπρεπε να προβλέπει και 2 υπόγεια πάρκινγκ. Και αυτό λέω 
και τώρα. Και το γήπεδο του ΚΤΕΛ µπορεί επάνω να γίνει παιδικός σταθµός, αλλά το υπόγειο 
µπορεί να γίνει πάρκινγκ. 

Εµείς δεν θα ψηφίσουµε κε Σπίνο το τεχνικό σας πρόγραµµα αλλά σας κάνουµε µια τελευταία 
προειδοποίηση. Μην παίρνετε µεγάλες αποφάσεις για την πόλη χωρίς να έχετε την άποψη, τη 
θέση των µειοψηφιών. Μη µας φέρνετε πάντα προ απροόπτου και λέτε «δεν ψηφίζετε». 
Συζητάτε εσείς όχι τη λύση του κυκλοφοριακού, για την επιδερµική, επιφανειακή ανάπλαση 
της πλατείας. Το πάρκινγκ το έχετε ξεχάσει τελείως; ∆εν το συζητάτε; Πως θα λύσετε δηλαδή 
το κυκλοφοριακό; Έχετε υποχρέωση να αποδώσετε στους επαγγελµατίες του κέντρου τις 250 
µέχρι 300 θέσεις όταν πάει η ανάπλαση µέχρι κάτω που θα εξαφανίσετε. 

Όπως, για να τελειώσω κε Πρόεδρε να µην. . . Για τα διαµερίσµατα να πω ότι που δεν 
προβλέπονται από τη ΣΑΤΑ, δεν είναι τυχαία. ∆εν είναι τυχαία κε Πρόεδρε. Γιατί τα έργα από 
ΣΑΤΑ. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μη διακόπτετε! 

 
Μας φέρατε εδώ πέρα Ανδρέα τέτοια µέρα, τουλάχιστον έχετε την 
υποχρέωση να µας ακούσετε! Εκτός εάν θέλετε να σηκωθούµε να 

φύγουµε κι εµείς, να είστε µόνοι σας. Αυτό θέλετε; 

Μία κουβέντα για τα διαµερίσµατα. Το ότι µπήκε ο ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ, αυτό το µετέωρο, το 
αόρατο πρόγραµµα, δεν ήταν τυχαίο. Ήτανε το κερασάκι για να πειστούνε τουλάχιστον αυτοί 
που είναι του συνδυασµού της ∆ηµοτικής αρχής ότι θα γίνουν έργα. Τα µόνα έργα τα οποία 
είναι σίγουρα είναι από τη ΣΑΤΑ, τα οποία κε ∆ήµαρχε δεν υπάρχουν. 

Και τελειώνοντας, έχω να κάνω 2 προτάσεις. Κε Σπίνο ο δρόµος Καλαµάτας – Σπάρτης από την 
αγορά µέχρι την Παναγίτσα αφού πλέον περιήλθε η συντήρησή του στο ∆ήµο Καλαµάτας, έχει 
απαλλοτρίωση. Έχει απαλλοτρίωση ολοκληρωµένη εκατέρωθεν του δρόµου. Θα πρέπει τώρα 
που ήρθε στη δική µας δικαιοδοσία, να κάνουµε κατάληψη του εύρους. Και σας έχω πει. . . 

 
Η συντήρηση. 

 
∆ήµαρχε υπάρχει απαλλοτρίωση. 
 

Η συντήρηση. 
 
Μπορούµε να ζητήσουµε από την Περιφέρεια να υλοποιήσουµε. . . 
 

Μέχρι την Παναγίτσα. . . (συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει). 
 
Υπάρχει απαλλοτρίωση. Το ξέρει ο Κώστας. Υπάρχει απαλλοτρίωση κε 
Σπίνο. 

 
Η συντήρηση ήρθε σας λέω. Υπάρχει µου λες απαλλοτρίωση. Ότι υπάρχει. . . 

 
∆εν είναι του ∆ήµου όµως. Ο ιδιοκτήτης του δρόµου. 
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Ο ιδιοκτήτης του δρόµου είναι η Περιφέρεια, το γνωρίζουµε αυτό. 
Μπορούµε όµως εµείς να ζητήσουµε από την Περιφέρεια να µας 

παραχωρήσει το θέµα αυτό γιατί. Να χρησιµοποιήσουµε τα χώµατα για άλλη διαδικασία. 
Και ένα δεύτερο κε ∆ήµαρχε. Έχετε τουλάχιστον την ηθική υποχρέωση µετά από 5 χρόνια 
λειτουργίας της Μαραθόλακας να επιδιώξετε από τον Περιφερειάρχη να διαθέσει ένα 
πρόγραµµα για τον ορεινό όγκο. Θα είναι το ελάχιστον που µπορεί να κάνει η Περιφέρεια για 
τους κατοίκους του ορεινού όγκου που ανέχθηκαν και δέχτηκαν 5 χρόνια τα σκουπίδια όλης 
της πόλης και όχι µόνο. Εµείς προτείνουµε ένα πρόγραµµα 3.000.000 ευρώ µε 2ετή διάρκεια 
προκειµένου να αναπτυχθεί ο Ταΰγετος, να επουλωθούν οι πληγές που έχει ανοίξει και να 
αρχίσουν πλέον οι προοπτικές ανάπτυξης. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστούµε, το λόγο έχει ο κ. Τσερώνης. 
 

Κε Πρόεδρε σχολιάζοντας καταρχήν τη δοµή της παρουσίασης θα ήθελα να πω 
ότι είναι αρκετά καλή, θα ήταν όµως ποιο κατατοπιστική αν υπήρχε και µία στήλη 

ακόµη η οποία να έλεγε για το κάθε έργο που είναι συνεχιζόµενο τι απορρόφηση είχε µέχρι 30 
Νοεµβρίου, σε απόλυτο αριθµό δηλαδή, και αυτός ο αριθµός τι ποσοστό του όλου 
προϋπολογισµού αντιπροσωπεύει, για να φαίνονται και τα λεφτά που απορροφήθηκαν αλλά 
και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν. Αυτό όσον αφορά τη δοµή.  

Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Θέλω να πω το εξής. Σε κάθε οργανισµό και ένας τέτοιος 
οργανισµός είναι και ο οργανισµός του ∆ήµου, µπορεί κανείς να διακρίνει 3 επίπεδα διοίκησης 
τα οποία χαρακτηρίζουν και αυτόν που ηγείται του οργανισµού.  

Το πρώτο επίπεδο είναι αυτό της διαχείρισης η οποία διαχείριση µπορεί να είναι καλή, µπορεί 
να είναι µέτρια, µπορεί να είναι κακή.  

Το δεύτερο επίπεδο που είναι υψηλότερο του πρώτου, είναι αυτό της εύστοχης, της 
κατάλληλης, της επιτυχηµένης αντιιγραφής. Μπορούµε δηλαδή ως δηµοτικοί άρχοντες να 
βλέπουµε τι γίνεται σε µια άλλη πόλη που θα µπορούσε να εφαρµοσθεί και στη δική µας και να 
το αντιγράφουµε κατά εύστοχο τρόπο.  

Το τρίτο επίπεδο που είναι ακόµη υψηλότερο, είναι αυτό των εµπνεύσεων. Των εµπνευσµένων 
τέλος πάντων κινήσεων που αν τις διαθέτει αυτός που ηγείται του ∆ήµου µπορεί να λύνει τα 
προβλήµατα κατά καινοτόµο τρόπο, να παρουσιάζει νέες προτάσεις οι οποίες δεν έχουνε 
εφαρµοσθεί πουθενά και οι οποίες βελτιώνουν την καθηµερινότητα και τη ζωή των πολιτών.  

Αυτά είναι τα 3 επίπεδα διοίκησης του ∆ήµου όπως τα βλέπω εγώ. Ο καθένας τώρα από σας 
και οι δηµότες, µπορεί να κατατάξει το επίπεδο διοίκησης της παρούσας ∆ηµοτικής αρχής. Εγώ 
προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραµµα κανένα οραµατικό έργο, κινούνται 
θα έλεγα στο επίπεδο της διαχείρισης και του νοικοκυρέµατος που σε πολλές περιπτώσεις έχει 
επιτευχθεί κιόλας.  

Θα ήθελα από τη µεριά µας, ως συνδυασµός, να προτείνουµε τα εξής έργα. Μερικά απ’  αυτά 
τα έχω αναφέρει και κατά το παρελθόν: 

1) ∆ιαµόρφωση πεζόδροµου στο βόρειο πεζοδρόµιο, στη βόρεια πλευρά της Ναυαρίνου από 
το ΠΑΛΑΝΤΙΟΥΜ µέχρι το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. Είναι περιοχή εκτός σχεδίου, ο ∆ήµος µπορεί να 
κάνει µία απαλλοτρίωση µιας ζώνης εύρους 2,50 – 3 µέτρων η οποία ως συνέχεια του 
υπάρχοντος πεζοδροµίου που έχει ένα εύρος µεταβαλλόµενο από 3,50 µέχρι 3,70 ή 3,20 
να δώσει ένα ικανό πλάτος ζώνης πάνω στην οποία µπορεί να γίνει µία διαµόρφωση ποιο 
αξιόλογη απ’  αυτή που είχε γίνει επί δηµαρχοντίας Κουµάντου στη νότια πλευρά της 
Ναυαρίνου και που µπορώ να πω ότι είναι το πιο χρηστικό δηµοτικό έργο που έχει γίνει σ’  
αυτή την πόλη. Να σηµειωθεί ότι όλες οι ιδιοκτησίες στο τµήµα που ανέφερα έχουνε 
βάθος µεγάλο που κυµαίνεται από 60 µέχρι 150 µέτρα. Το λέω αυτό για να φανεί ότι είναι 
εντελώς ανώδυνη µια τέτοια απαλλοτρίωση, ουδείς θα έχει αντίρρηση, κανένα πολιτικό 
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κόστος δεν υπάρχει και θα υπάρξει και προστιθέµενη αξία για τις ιδιοκτησίες αυτές. Μιλάµε 
δηλαδή συνολικά 1.250 µέτρα µήκος µε 3 µέτρα πλάτος ας το πούµε, είναι 4 στρέµµατα 
σκάρτα. Και όπου υπάρχει τέλος πάντων σ’  αυτή τη ζώνη κάποιο ακίνητο, µπορεί να 
παρακαµφθεί, να το αγνοήσουµε, να µην ασχοληθούµε καθόλου να το αφήσουµε όπως 
είναι. ∆εν χάθηκε ο κόσµος δηλαδή αν στο σηµείο εκείνο, στα 10 µέτρα εκείνα στη φάτσα 
του ακινήτου που δεν απέχει πολύ από τη ζώνη αυτή δεν κάνουµε ανάπλαση ή γίνει 
στενότερη σε εκείνο το σηµείο. Θέλω να πω λοιπόν ότι χωρίς κανένα πολιτικό κόστος 
µπορεί να έχουµε ένα έργο πολύ χρηστικό σε µια περιοχή η οποία είναι η αιχµή του 
δόρατος της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης. 

 
Η απαλλοτρίωση θέλει πάνω από 8.000.000 – 9.000.000 . 

 
Όχι, κάνετε λάθος. Οι τρέχουσες τιµές στην περιοχή είναι 500.000 το στρέµµα. 
Τώρα πουλήθηκε οικόπεδο πριν από ένα µήνα. 500.000 το στρέµµα. Και να σας 

πω και κάτι άλλο; Κανονικά αν τους πείτε για 500.000 το στρέµµα θα πρέπει να πηδάνε από τη 
χαρά τους µέχρι το νταβάνι γιατί δεν θα στερηθούνε δόµηση καθόλου, δεν πουλάνε 4 
στρέµµατα, δεν πουλάνε οικόπεδο, πουλάνε µία ζώνη µπροστά την οποία θα την έχουνε 
κιόλας γιατί θα αναπλαστεί και θα είναι µέσα στις διευκολύνσεις και θα προσδίδει και 
προστιθέµενη αξία στο οικόπεδό τους. 
1,5 – 2 εκατοµµύρια είναι. Σας λέω µε τις τιµές που ανέφερα. 

 
Συµφωνώ µε την άποψή σας αλλά θα κερδηθεί ποιο εύκολα και τσάµπα από το 
∆ήµο αν ξεκινήσουµε άµεσα την πράξη εφαρµογής. 

 
Με την εισφορά σε γη. 
 

Κε Αντιδήµαρχε, εγώ µιλάω για δουλειά που άµα είχε γίνει από τότε που την 
έλεγα, σήµερα θα χτίζατε εκεί κάτω, θα διαµορφώνατε. ∆ύο χρόνια µας πήρε για 

να κάνουµε την ανάπλαση της νότιας πλευράς, που ήταν πολύ ποιο δύσκολο το έργο γιατί έχει 
και πρόβολο. 

2) Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ µέχρι Ανάσταση. Υπάρχει κάποια εγγραφή 
µέσα για 100.000 ευρώ στο πεζοδρόµιο. Εγώ λέω το εξής. Μελέτη της ανάπλασης και 
χρηµατοδότηση από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες καταστηµάτων. Ξέρετε πόσα λεφτά 
χαλάνε κάθε χρόνο; Χαλάνε χρήµατα για να τα φτιάξουµε αυτά τα πράγµατα. Άµα τους 
πείτε ότι αυτή είναι η µελέτη, αυτό υλοποιείται, δεν έχουν κανένα πρόβληµα να το 
φτιάξουνε. Έτσι κι αλλιώς τις δουλειές τις κάνουν όλες µα όλες. Επιπλέον κάνουν και πολύ 
περισσότερες. Και πλακόστρωση κάνουνε και φυτεύσεις κάνουνε και ηλεκτροφωτισµούς 
κάνουνε. ∆ηλαδή ο ∆ήµος στην ανάπλαση τι παραπάνω θα κάνει; Απλώς θα τους δώσει τη 
µελέτη και θα τους πει «κύριε τάδε, εσείς έχετε αυτό το µαγαζί, µπροστά σας αντιστοιχεί η 
υλοποίηση αυτού του έργου». Κόστος του έργου; Μόνο της µελέτης, τίποτε άλλο. Πολύ 
απλό είναι και εφαρµόσιµο. Και από σήµερα που µιλάµε αν το βάλετε µπρος, το καλοκαίρι 
θα τόχουνε φτιάξει. Γιατί ακόµα δεν έχουνε ξεκινήσει τα φτιάχνουνε, όταν ξεκινήσουνε, 
σε 2 µήνες θα έχουνε τελειώσει αυτοί ότι µελέτη του δώσετε. 

3) Αναφέρθηκε και από τις άλλες παρατάξεις της µειοψηφίας το υπόγειο πάρκινγκ. Το 
υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία επειδή ορισµένοι δεν το ξέρουν το θέµα, δηλαδή δεν το 
θυµούνται, κάποιοι που είναι ποιο παλιοί το ξέρουνε βέβαια, είναι µία πρόταση παλιά, του 
µακαρίτη του Κλείδωνα, του διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών την οποία όλοι την ακούγαµε 
καλά και ο κ. Κάρκαλης όταν ήταν αντιδήµαρχος τότε, ο µακαρίτης, και εγώ που ήµουνα 
µετά στη θέση του ως αντιδήµαρχος εννοώ και όλοι οι υπόλοιποι και έχει ωριµάσει τόσο 
πολύ στη κοινή γνώµη έξω που συζητάω µε τον κόσµο. ∆εν καταλαβαίνω δηλαδή ποιο 
είναι το πρόβληµα να γίνει υπόγειο πάρκινγκ στη πλατεία; ∆εν θέλετε στην πλατεία; Ας 
γίνει σε κάποια άλλα οικόπεδα, διαθέσιµους χώρους που υπάρχουν εκεί. Όχι πάντως στο 
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οικόπεδο των 3 στρεµµάτων που είπαµε, αν θυµάµαι καλά είναι 2,50 ή κάτι παραπάνω 
πίσω από το Λιναρδάκη. Γιατί αυτό απ’  ότι θυµάµαι η ∆ηµοτική παράταξη του κ. 
Ηλιόπουλου, η προηγούµενη, πριν τον κ.Ηλιόπουλο γιατί δεν ήταν τότε, το είχε υποσχεθεί 
αυτό το οικόπεδο των 2,50 στρεµµάτων σε καµία 250αριά καλαµατιανούς που τους 
απαλλοτρίωνε σε άλλα σηµεία της πόλης τα οικόπεδα και όλοι περιµένανε ότι το οικόπεδο 
που τους παίρνανε στα Γιαννιτσάνικα και στη βόρεια γειτονιά θα τους το δώσουνε στου 
Λιναρδάκη και λέγανε «ωραία, θα φτιάξουµε πολυκατοικία εκεί». Αφήστε το λοιπόν αυτό 
γιατί. . . 

 
(Αρχικά δεν ακούγεται τι λέει και συνεχίζει). . . και κατ’ επέκταση πήγε στην 
Εθνική Τράπεζα και γι’  αυτό και δεν έγινε. 

 
Λοιπόν. Προχωράω στην 4η πρόταση. Έχω αναφερθεί σ’  αυτή την αίθουσα και 
πριν από µερικές µέρες να µπει στις µελέτες µια εγγραφή για χρηµατοδότηση της 

µελέτης αυτής της γέφυρας που θα κατασκευασθεί στο Νέδοντα στον περιµετρικό δακτύλιο να 
γίνει διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός. Έχει σηµασία να είναι η µελέτη του ∆ήµου. ∆εν 
µπορεί αυτό που λέµε εµείς ότι θα αποτελέσει το πόσιµο να µας το έχει φέρει στο πιάτο το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε. Για τόνοµα του Θεού! Πρέπει εµείς να το έχουµε αναδείξει. Εδώ, µέσα από την 
αίθουσα αυτή, µε δική µας ανάθεση µπορούµε να προσφέρουµε τη µελέτη στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, την 
αρχιτεκτονική µετά από έναν διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό για να µιλάµε για πολύ σοβαρά 
πράγµατα. Και τόχω πει και άλλη φορά. Όταν βλέπετε τις ειδήσεις των 9:00 στη ΝΕΤ βλέπετε 
κάποια έργα. Αυτά είναι σηµαντικά έργα δεν είναι ότι κι ότι. Βλέπει κανείς τη γέφυρα Ρίου – 
Αντιρρίου που είναι ένα από τα καλλίτερα έργα που έχουν γίνει, από τις καλλίτερες γέφυρες 
του κόσµου και από αρχιτεκτονική άποψη είναι καταπληκτική. Βλέπει κανείς του Καλατράβα τα 
ολυµπιακά έργα, το ολυµπιακό στάδιο που κι αυτό είναι εξαίρετο. Αυτά βάζουνε. Καταλάβατε 
τι βάζουνε; ∆εν βάζουν οτιδήποτε, βάζουν µόνο τα αξιόλογα. Αν θέλει η Καλαµάτα να βγει 
µπροστά ως πόλης δεν θα βγει µε ηµίµετρα, δεν θα βγει µε εργάκια συνηθισµένα, δεν θα βγει 
µε µια γέφυρα σαν κι αυτή που περνάµε για να πούµε προς τον Ισθµό η οποία είναι απαίσια θα 
έλεγα, καµία αρχιτεκτονική δεν έχει. Θα βγει µε ένα τέτοιο έργο, καλοσχεδιασµένο, 
εµπνευσµένο και πληρωµένο βέβαια. Και γι’  αυτό µπορεί να υπάρχουν και χορηγοί. Όταν 
πρόκειται να αποτελέσει το κόσµηµα της Καλαµάτας και βέβαια µπορεί να υπάρχουν και 
χορηγοί. 

Ένα πέµπτο έργο που θέλω να προτείνω είναι η αξιοποίηση του επεξεργασµένου νερού από το 
βιολογικό καθαρισµό για την τροφοδοσία των δικτύων άρδευσης πρασίνου της πόλης. 

Και το έκτο που θέλω να προτείνω είναι ενίσχυση της καµπάνιας ανακύκλωσης και της 
εφαρµογής της οικιακής κοµποστοποίησης που δυστυχώς όπως βλέπω στο τεχνικό πρόγραµµα 
χρηµατοδοτούνται µόλις µε 10.000 ευρώ και µε 20.000 ευρώ αντίστοιχα. Θεωρώ ότι τα ποσά 
αυτά είναι ασήµαντα. ∆εν µπορείς να επιτύχεις στόχους µε αυτά τα ποσά.  

Με αυτές τις προτάσεις κλείνουµε κε Πρόεδρε και αν τις συµπεριλάβετε στο πρόγραµµά σας θα 
το ψηφίσουµε. ∆ιαφορετικά θα ρίξουµε ΛΕΥΚΟ. 

 
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ θα κάνω µία έτσι εισήγηση από καρδιάς, δεν θεωρώ 
ότι εσείς δεν κάνατε. Είναι ένα δύσκολο τεχνικό πρόγραµµα φέτος. Να λάβετε 

υπόψη σας, το ξέρετε, ότι το τεχνικό µας πρόγραµµα στηρίζετε στον κρατικό προϋπολογισµό 
όπως και ο προϋπολογισµός µας. Κρατικοδίαιτοι είµαστε και εµείς, άµεσα συνδεδεµένοι µε το 
κράτος, µία έκφραση του κράτους είµαστε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας προϋπολογισµός ο 
οποίος συντάχθηκε σε συνθήκες διεθνούς κρίσης, ένας προϋπολογισµός όπου το 50% του 
ΟΕΠ πηγαίνει για µισθούς και για συντάξεις και το υπόλοιπο 25 µε 30 % για την εξυπηρέτηση 
του δηµόσιου χρέους, σε τέτοιες συνθήκες µπορεί ενδεχοµένως, το απευχόµαστε όλοι, να έχει 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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σοβαρότατα προβλήµατα τα οποία προβλήµατα θα επιµεριστούν και σε µας και σε κάθε τοµέα 
της κοινωνικής, της οικονοµικής ζωής του τόπου. Αυτό είναι ένα το κρατούµενο γιατί όταν 
µιλάµε για τεχνικό πρόγραµµα και για προϋπολογισµό του ∆ήµου αυτό πρέπει να το έχουµε 
υπόψη µας. 

Το τεχνικό πρόγραµµα υλοποιείται µε τις ίδιες υπηρεσίες και µε τα ίδια πρόσωπα στα οποία 
στηριχθήκατε και εσείς. Το τεχνικό πρόγραµµα υλοποιείται µε τον ίδιο κώδικα δηµοσίων 
έργων. Τα έργα για να υλοποιηθούν χρειάζονται το 80% του χρόνου και µόνο το 20% για την 
υλοποίηση. Συµβαίνουν προβλήµατα στην απορρόφηση, µπορεί να έχεις έναν σταθερό πόρο 
αλλά να µην τον έχεις απορροφήσει διότι υπεισέρχεται ο αστάθµητος παράγοντας έστω και αν 
άλλα είναι καλά, της προσφυγής στην Περιφέρεια, της προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 
152, της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια, στο Συµβούλιο Επικρατείας όπως έγινε µε τη 
Βασ. Γεωργίου που µόλις τώρα ξέµπλεξε. Αυτοί είναι αστάθµητοι παράγοντες, είναι παράγοντες 
οι οποίοι συνδέονται µε τους θεσµούς και δεν είναι δυνατόν να κατηγορούµε µία ∆ηµοτική 
αρχή επειδή ως παράδειγµα άφησε, αν µπορούσε να κάνει και διαφορετικά, τις εµπλοκές στα 
διοικητικά δικαστήρια. 

Να σας πω ακόµα κάτι άλλο. Υπάρχουν εδώ σταθερά προγράµµατα, σταθερή χρηµατοδότηση, 
η µεγαλύτερη που είχε ποτέ η τοπική αυτοδιοίκηση. Σταθερή χρηµατοδότηση δεν είχε ποτέ 
αυτού του ύψους και αυτό οφείλεται σ’  αυτή τη κυβέρνηση και πρέπει να το αναγνωρίσουµε, 
να αναγνωρίσουµε ότι αυτή η κυβέρνηση πληρώνει υποχρεώσεις προς την αυτοδιοίκηση 
προηγούµενων κυβερνήσεων. Αυτό είναι τα οµόλογα. ∆εν έχει το ελληνικό κράτος να δώσει 
ζεστό χρήµα και δίνει οµόλογα εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό. Αλλά για τον 
προϋπολογισµό είπα από την αρχή. Έχουµε λοιπόν σταθερούς πόρους το ΘΗΣΕΑ, τη ΣΑΤΑ, 
περιµένουµε άλλη µία δόση, ο κ. Αλευράς το γνωρίζει αυτό, η µισή θα πάει για λειτουργικά, 
είναι ο αστάθµητος παράγοντας που σας µίλησα για το τεχνικό πρόγραµµα και για τον 
προϋπολογισµό, ο ΘΗΣΕΑΣ, η ΣΑΤΑ, οι ΚΑΠ και τα έργα του ΠΕΠ. Αυτά είναι σταθερά χρήµατα 
και επιµερίζονται µε συγκεκριµένα κριτήρια (γεωγραφία, πληθυσµός κλπ). Και να µην είχε 
∆ηµοτική αρχή, να είχαµε εδώ µόνο υπαλλήλους, τα χρήµατα αυτά θα έρχονταν στην πόλη και 
έργα θα γίνονταν. Και να µην υπήρχε ∆ηµοτική αρχή και ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εµείς τι 
κάνουµε; Αυτά τα χρήµατα τα οποία µας δίνει το κράτος τα επιµερίζουµε σε έργα. Ιεραρχούµε 
έργα. Αυτό είναι το ζήτηµα. Γιατί διαλέγεις να κάνεις αγωγούς οµβρίων και δεν διαλέγεις να 
κάνεις τις αναπλάσεις. Να συζητήσουµε γι’  αυτό. Αλλά αυτά τα χρήµατα έρχονται 
ανεξαρτήτως ∆ηµάρχου. 

Θέλω να πάω παρακάτω τώρα. Έρχονται όµως και χρήµατα τα οποία οφείλονται σε αγώνες και 
σε ιδρώτα πέρα απ’  αυτά τα θεσµοθετηµένα. Και αυτά τα χρήµατα που ήρθαν στην πόλη µε 
αγώνες και ιδρώτα στη 2ετία είναι περί τα 25.000.000 ευρώ. Όβερ. Τα χρήµατα που ήρθαν 
στην πόλη στη 2ετία µε αγώνες και µε ιδρώτα είναι περί τα 25.000.000 ευρώ. Τα χρήµατα 
αυτά είναι πάνω από τα θεσµοθετηµένα χρήµατα που θα έρχονταν έτσι ή αλλιώς ή ∆ήµαρχος 
ήταν ο Νίκας ή ∆ήµαρχος ήταν ο Κουτσούλης ή ∆ήµαρχος ήταν ο οποιοσδήποτε. Ο ∆ήµαρχος 
δεν θέλει και το κύριος µπροστά, έτσι για να µην παρεξηγηθώ. Τι χρήµατα είναι αυτά για να 
καταγραφούν στα πρακτικά τα οποία δεν θα έρχονταν. Είναι οι 650.000 ευρώ για τις 
αναπλάσεις, είναι οι 400.000 ευρώ για την κεντρική πλατεία, είναι οι 500.000 ευρώ για τους 
βρεφονηπιακούς σταθµούς, είναι οι 400.000 ευρώ για το Β’ ΚΑΠΗ, είναι οι 750.000 ευρώ 
επιπλέον για τα πυρόπληκτα (600.000 + 150.000) για την άρδευση, είναι οι 150.000 ευρώ για 
το µηχάνηµα της EUROBANK, είναι τα 12 µηχανήµατα τα οποία πήραµε ως δωρεές µε 
προσπάθεια, είναι οι 450.000 ευρώ για τα σχολεία, είναι οι 100.000 ευρώ για τις εκδηλώσεις 
συν 600.000 ευρώ για τη Βασ. Γεωργίου και αθροίστε σ’  αυτά τα χρήµατα τα 13 στρέµµατα 
του νοσοκοµείου και το κεντρικό κτήριο να δείτε ότι είναι µετριοπαθής ο υπολογισµός, 
25.000.000 ευρώ για την πόλη από τις προσπάθειες της πλειοψηφίας και του ∆ηµάρχου. Αυτό 
συν 800.000 ευρώ για τον ποδηλατόδροµο διότι η πόλη εντάχθηκε στο δίκτυο των 
ποδηλατοδρόµων. Και θέλω να µου φέρετε ένα παράδειγµα εκτός από την περίοδο των 
σεισµών ένα παράδειγµα όπου ∆ηµοτική αρχή έφερε επιπλέον τόσα χρήµατα στην πόλη. 
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25.000.000 ευρώ στη διετία κατά τους µετριότερους υπολογισµούς. Σας τα είπα και 
καταγράφηκαν στα πρακτικά και σας παρακαλώ αν µπορείτε να τα αµφισβητήσετε, να τα 
αµφισβητήσετε. Είναι χρήµατα τα οποία υπάρχουν και θα ολοκληρωθούν δροµολογηµένα έργα 
ανεξάρτητα από τις πολιτικές εξελίξεις. 

Λοιπόν έχει όραµα η ∆ηµοτική αρχή; Καλά, το περιεχόµενο της λέξης «οράµατος» έτσι νοµίζω 
ότι διαφέρουµε στην προσέγγιση. 

• Η ολοκλήρωση της Βασ. Γεωργίου.  

• Το πρόγραµµα των αναπλάσεων. 

• Υπογράφουµε αυτές τις ηµέρες τα συµβόλαια για το νέο κοιµητήριο. Πολλή ιδρώτας 
χρειάστηκε και γι’ αυτό, µπορεί να σας βεβαιώσει η νοµική υπηρεσία.  

• Ο ηλεκτροφωτισµός. Η αναβάθµιση στη δυτική γειτονιά 

• Οι παρεµβάσεις στον περιµετρικό. Για πρώτη φορά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, άκουσον – 
άκουσον, συζήτησε το µείζον τεχνικό θέµα της πόλης, τον περιµετρικό δακτύλιο, και τον 
συνέδεσε µε τα έργα και µε τον πολεοδοµικό ιστό. ∆εν είχε συζητηθεί ποτέ εδώ ζήτηµα 
περιµετρικού δακτυλίου. 

• Το νέο δηµαρχείο. 

• Οι ρυθµίσεις για το κυκλοφοριακό που θα ισχύσουν στο πρώτο δίµηνο του 2009. 

• Για το µέγαρο χορού να σας πω µία κουβέντα. Χρειάστηκαν 100 µέρες αγαπητοί 
συνάδελφοι για να ξεκινήσει να κατασκευάζεται. Εγώ καταλαβαίνω και την αγωνία και την 
ευχαρίστηση του προκατόχου µου να θεµελιώσει το συγκεκριµένο έργο αλλά στην πράξη 
θεµελίωση έγινε 100 ηµέρες µετά. Εδώ είναι η τεχνική υπηρεσία και ο διευθυντής της για 
να το βεβαιώσει. Τι προσπάθειες χρειάστηκαν; Τι προβλήµατα έπρεπε να επιλυθούν για να 
το ξεκινήσουµε; Μάρτιο, αρχές Απριλίου 2007. Τελειώνει το 2008, έχοµε µία σηµαντική 
απορρόφηση, ένα έργο 14.000.000 ευρώ δεν τελειώνει σε µήνες αλλά σας βεβαιώνω ότι 
δεν θα σταµατήσει η κατασκευή του ούτε µία µέρα, είναι ένα έργο που ως γέφυρα θα 
περάσει στο ΕΣΠΑ, στο 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.  

Όλα αυτά συνιστούν πορεία, συνιστούν στρατηγική, συνιστούν σχεδιασµό, συνιστούν όραµα 
διότι για µένα το όραµα είναι στρατηγική, είναι σχεδιασµός, είναι πραγµατικότητα, είναι πατάω 
τα πόδια µου στη γη και όχι οράµατα τα οποία δεν έχουν σχέση µε την πραγµατικότητα. Λέγω 
λοιπόν όταν µιλάµε και λέµε «το έργο µου», ο καθένας πρέπει να υπερηφανεύεται, «το έργο 
µου» βέβαια ίσως είναι και υπερβολή διότι το έργο µας δεν είναι µε χρήµατα δικά µας/µου, 
είναι µε χρήµατα του ελληνικού λαού, µε χρήµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι µε χρήµατα 
της κοινωνίας, αν µπορούµε να πούµε µια κουβέντα παραπάνω είναι για χρήµατα τα οποία 
ήρθαν στην πόλη µε προσωπικούς αγώνες και δεν θα έρχονταν διαφορετικά τα χρήµατα αυτά. 
Θα µου πείτε σε µια άλλη κοινωνία, σε µια άλλη εποχή που θα ήταν όλα ρυθµισµένα και 
τακτοποιηµένα και ο ∆ήµαρχος δεν θα χρειάζονταν να πηγαίνει στην Αθήνα, εντάξει, µακάρι να 
έρθει αυτή η εποχή. Αλλά στη σηµερινή εποχή όπου οι διαγωνισµοί στην Αθήνα και µε αυτή 
την κυβέρνηση και µε την προηγούµενη των ∆ηµάρχων είναι εντάξει επώδυνοι διαγωνισµοί, 
δεν µπορούµε να παραβλέπουµε αυτό το στοιχείο. 

Αγαπητοί συνάδελφοι χρήµατα επιπλέον που ξεπερνούν ένα ολόκληρο τεχνικό πρόγραµµα 
ήρθαν στην πόλη και θα αλλάξουν τη µορφή της σε αυτή τη θητεία, τη δική µας θητεία, εννοώ 
τη δική µας και τη δική σας. Μία Βασ. Γεωργίου που θα κυκλοφορείτε και θα συνδέεται µε τον 
περιµετρικό που θα είναι περιµετρικός για τη λειτουργία της πόλης και όχι πέρασµα για τη 
Μάνη, ένα φραγµένο πέρασµα που δεν θα εξυπηρετεί τη λειτουργία της πόλης. Το πρόγραµµα 
των αναπλάσεων από την παραλία µέχρι το ιστορικό κέντρο, ήδη θα γίνει και η µελέτη για το 
τελευταίο επίπεδο, την πλατεία της Υπαπαντής, θα έχουν ολοκληρωθεί σε σηµαντικό βαθµό 
και θα αλλάξει το κέντρο της πόλης. Το δηµαρχείο θα δηµοπρατηθεί µέσα στο 2009. 
Λησµόνησα να σας πω ότι υπάρχουν 5.000.000 ευρώ εγγεγραµµένα για την αναβάθµιση του 
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δηµαρχείου. Και µία σειρά από άλλα έργα µέσα σε µία 4ετία τα οποία θα βελτιώσουν την 
ποιότητα ζωής όλων µας. 

Να είµαι ποιο συγκεκριµένος για µερικά πράγµατα τα οποία συνδέονται µε την ποιότητα ζωής 
µας που θέλω έτσι να σας τα εξηγήσω µε λίγο περισσότερα λόγια θα τελειώσω. Η σήµανση 
στην πόλη είναι ξεπερασµένη. Μπαίνει ένα ποσό σηµαντικό από τη ΣΑΤΑ της τάξεως των 
100.000 ευρώ, θα είναι αυξηµένο, θα είναι πάνω από 100.000 ευρώ, έχουµε τροποποίηση του 
τεχνικού προγράµµατος, ένα έργο πηγαίνει, ένα άλλο έργο κολλάει στην επιτροπή του άρθρου 
152. Θα αφήσουµε τα χρήµατα να περιµένουνε; Τα µεταφέρω. Περισσότερα χρήµατα για τη 
σήµανση, είναι ξεπερασµένη µία σήµανση 20ετίας. 

Τελειώσαµε µε τα προβλήµατα για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς. Ξεκινούν οι 2 
βρεφονηπιακοί σταθµοί. 

Όσον αφορά στην κατασκευή του Β’ ΚΑΠΗ ο πρόεδρος µε ενηµερώνει, κε Μιχαλόπουλε, ότι 
δεν πέρασε δήµαρχος τα τελευταία χρόνια που να µην εξαγγείλει την κατασκευή νέου κτηρίου 
στο Β’  ΚΑΠΗ. Το κτήριο θα δηµοπρατηθεί και θα ξεκινήσει µέσα στο 2009 κε Ηλιόπουλε διότι 
υπάρχουν και τα χρήµατα. Βλέπετε µπορεί να µη µπορεί να συλλέγουµε στη δύσκολη εποχή 
που περνάµε δηµοτικούς πόρους αλλά υπάρχουν δυνατότητες και δεν µας χαρίζετε κανείς διότι 
εξηγούµε ότι η Καλαµάτα σε άλλες εποχές δεν έπαιρνε χρήµατα.  

Σας λέω ως παράδειγµα τα σχολεία. Για πρώτη φορά η Καλαµάτα πήρε φέτος 450.000 ευρώ 
επιπλέον. Έχει κάνει ένα αξιόπιστο πρόγραµµα για παρεµβάσεις στα σχολεία, ιδιαίτερα στους 
αθλητικούς χώρους των σχολείων. Οι αθλητικοί χώροι στο 2ο και στο 3ο, στο παλιό όπως το 
λέγαµε εµείς γυµνάσιο και λύκειο, τα σχολεία που έγινα στη δεκαετία του ’70 είχαν απαξιωθεί. 
Αθλητικοί χώροι εξόχως αναγκαίοι τώρα µε τη διάνοιξη της Βασ.  Γεωργίου όπου τα 
συγκεκριµένα σχολεία από τον Άι Ταξιάρχη θα είναι 5 λεπτά µε τα πόδια, το καταλαβαίνετε. 

Με το νέο κοιµητήριο. Με το νέο κοιµητήριο που παρέλαβα προθέσεις. Πολύ σηµαντικό 
πράγµα οι προθέσεις. Είχε ανοίξει ο δρόµος, ναι. Αλλά ούτε συµβόλαια παρέλαβα, ούτε γη, 
ούτε κάτι το συγκεκριµένο. Ξεπεράστηκαν τα προβλήµατα, έχοµε ήδη εκτεταµένες εκτάσεις 
από την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας στην περιοχή της Βελανιδιάς ώστε να µπορούµε να 
ξεκινήσουµε µέσα στο 2009 το πρόγραµµά µας για την κατασκευή του νέου κοιµητηρίου χωρίς 
κε Σπίνο αυτό να σηµαίνει ότι στο παλιό κοιµητήριο δεν πρέπει να κάνουµε, ήδη έχουν 
δηµοπρατηθεί οι αναγκαίες εκείνες παρεµβάσεις για να είναι βελτιωµένη η κατάσταση.  

Κάπου θα δείτε µία εγγραφή για τις γέφυρες του Νέδοντα. Τα χρήµατα τα οποία θα µπουν θα 
είναι πολύ περισσότερα. Έχοµε 4 – 5 γέφυρες. Θα ξεκινήσουµε από τη γέφυρα της 
Μακεδονίας, γέφυρα Λυκούργου, γέφυρα Παλαµά, γέφυρα 23ης Μαρτίου. Αυτές οι γέφυρες θα 
αναβαθµισθούν και τα κιγκλιδώµατα θα αλλάξουν και δαπεδόστρωση θα γίνει ώστε να γίνουν 
σηµεία αναφοράς στην πόλη. Εγώ συµφωνώ µε αυτά τα οποία είπε ο κ. Τσερώνης ότι 
επιτέλους δεν µπορεί γι’  αυτή την πόλη µετά 200 σχεδόν χρόνια από την απελευθέρωση να 
εξακολουθεί να είναι το πόσιµο η πλατεία 23ης Μαρτίου ή η εκκλησία της Υπαπαντής. Πρέπει να 
είναι και αιωνίως θα είναι αλλά ας προσθέσουµε και κάτι άλλο το οποίο να χαρακτηρίζει την 
πόλη µας και αυτό δεν µπορεί να είναι παρά σηµαντικά τεχνικά έργα. Όχι ότι οι γέφυρες του 
Νέδοντα θα λειτουργήσουν ως το πόσιµα αλλά η κατάσταση θα βελτιωθεί, θα φαίνεται ότι 
περνάµε από µία γέφυρα στοιχειωδώς εντυπωσιακή σε σχέση βέβαια µε αυτά τα οποία 
υπάρχουν σήµερα.  

Υπάρχει εγγεγραµµένο ένα έργο «∆ιαµόρφωση τµήµατος της οδού Κρήτης». Επιδιώκεται να 
τακτοποιηθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριµένο σηµείο από την οδό Φαρών µέχρι την οδό 
Λυκούργου, είναι ένα κεντρικό σηµείο στην πόλη το οποίο πρέπει να ηλεκτροφωτισθεί, να 
ασφαλτοστρωθεί, είναι σηµείο από το οποίο περνά πολλής κόσµος και ταλαιπωρείται, 
υπάρχουν και προβλήµατα ασφάλειας στον συγκεκριµένο χώρο, είναι ο δρόµος από τον οποίο 
θα περάσει και ο ποδηλατόδροµος και έχοµε κάθε λόγο γρήγορα, τώρα, το 2009 να γίνει µία 
λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση του χώρου. 
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Και βεβαίως η πόλη θα αλλάξει, µέσα στο 2009 ολόκληρη η κεντρική και η παραλιακή ζώνη. 
Παραλιακή ζώνη και µε χρηµατοδότηση του Λιµενικού Ταµείου, ο κ. Σπίνος είναι εκπρόσωπος 
της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων & Κοινοτήτων στο Λιµενικό Ταµείο, γίνεται ο αγώνας, δεν 
σταµάτησε ποτέ ο αγώνας και η προσπάθεια για να έχει ρόλο ο ∆ήµος στο λιµάνι, το Λιµενικό 
Ταµείο να γίνει δηµοτικό. Πάρα πολύ σύντοµα µε τον πρόεδρο της ΚΕ∆ΚΕ και άλλους 
δηµάρχους θα επισκεφθούµε τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας, τον νυν ή τον νέο για να 
δούµε το συγκεκριµένο θέµα. Το 2009 λοιπόν θα αλλάξει η εικόνα και του κεντρικού και του 
παραθαλάσσιου άξονα.  

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια αγαπητοί συνάδελφοι και θα σας τα πω, κάθε προσπάθεια στο 
κάθε ένα δηµοτικό διαµέρισµα σε αυτή την 4ετία να γίνουν συγκεκριµένα πράγµατα. Είτε 
συγκεκριµένα έργα αναπλάσεων, είτε συγκεκριµένα έργα υποδοµών. Να µην έχει κανένα χωριό 
µας, κανένα δηµοτικό διαµέρισµα πρόβληµα µε το νερό, να ολοκληρωθούν έργα αναπλάσεων, 
να ολοκληρωθούν έργα ασφάλειας των δρόµων. Σε ένα – ένα δηµοτικό διαµέρισµα µπορεί να 
εξειδικευτεί ακριβώς το τι πρόκειται να γίνει. Ιδιαίτερα για τα δηµοτικά διαµερίσµατα του 
Ταϋγέτου, θα ξέρετε για το έργο της Αρτεµισίας, για το σχολείο της Αρτεµισίας, ο υπόλοιπος 
λογαριασµός για τα πυρόπληκτα θα πάει για τον εκσυγχρονισµό, για την ανακαίνιση του 
σχολείου και θα ακολουθήσουν οι κύπριοι. Προχθές συζήτησα µε τον γενικό γραµµατέα του 
Τουρισµού µέσα από το ΕΣΠΑ να υπάρξει ένταξη έργων τα οποία θα στοχεύουν στην 
τουριστική αναβάθµιση της περιοχής. Θα συζητήσουµε µε τους προέδρους µέχρι τις 10 
Ιανουαρίου ή ο αρµόδιος αντιδήµαρχος ακριβώς το πια έργα να προτείνουµε για την 
αναβάθµιση του χώρου. 

Και για να µην µακρηγορώ, να πω για τις συγκεκριµένες προτάσεις οι οποίες ακούστηκαν εδώ 
από τον κ. Τσερώνη.  

Για τη διαµόρφωση της Ναυαρίνου βόρεια. Είναι µία σηµαντική πρόταση την οποία θα δούµε 
µαζί µε τον ποδηλατόδροµο την επέκτασή του από την Ανάσταση και πέρα και τη σύνδεσή του 
µε τον νέο οδικό άξονα ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – Κιτριές που θα χρηµατοδοτηθεί από τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση.  

Όσον αφορά την ανάπλαση της παραθαλάσσιας ζώνης το πιο εύκολο είναι το πράσινο και οι 
πλάκες που βάζουν οι επαγγελµατίες. Το πιο δύσκολο είναι. . . Είναι ένα δύσκολο έργο, 
σύνθετο. Μετρήστε ποδηλατόδροµος, ηλεκτροφωτισµός, δαπεδόστρωση του µεγάλο 
πεζόδροµου που είναι από 4 µέχρι 6 µέτρα και προσθέστε σε αυτά τα τρία σηµαντικά που σας 
είπα και την ηλεκτροδότηση ώστε να τελειώσοµε µε τα 100 περίπου ιπτάµενα της Ναυαρίνου 
καλώδια. Θα υπάρξει ένας τρόπος συγκεκριµένος να δίνουµε ρεύµα στα καταστήµατα ώστε να 
σταµατήσει αυτή η απαράδεκτη ιστορία ή να σπάνε το δρόµο ή τα καλώδια να υπερίπτανται. 
∆εν είναι καθόλου απλό το ζήτηµα της ανάπλασης της παραθαλάσσιας ζώνης. 

Να πω κάτι άλλο για το υπόγειο πάρκινγκ στην πλατεία. Το έχω πει πολλές φορές, είναι θέµα 
σοβαρότατου προβληµατισµού, το έχουµε κουβεντιάσει και µε το ΤΕΕ και µε τους 
αρχιτέκτονες και µε το Τεχνικό Συµβούλιο. Το πάρκινγκ στη κεντρική πλατεία είναι ένα θέµα 
που πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα αν πρέπει να είναι ένα πάρκινγκ, αν πρέπει να είναι δύο, 
τρία, τέσσερα, αν πρέπει να γίνει πάρκινγκ στη κεντρική πλατεία, αν χρειάζεται. Αυτό θα το 
δούµε µετά τη λειτουργία της ελεγχόµενης στάθµευσης και ενδεχοµένως και του υπογείου 
πάρκινγκ στην περιοχή της Αριστοµένους και τη µεταφορά του δηµαρχείου. Είναι θέµα, δεν 
µπορούµε να πάρουµε ασφαλώς απόφαση στο πόδι και πολύ περισσότερο συγχωρέστε µε, εγώ 
διαβάζω τα δηµοσιεύµατα µε εξαιρετικά µεγάλη προσοχή, να παρασυρόµαστε από 
δηµοσιεύµατα «δώστε τώρα το πάρκινγκ στην πλατεία» χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις 
δεν ξέρω πως ή δεν ξέρω εάν υπάρχει κάποιος που να έρθει να πει «φέρτε το χωρίς όρους, 
χωρίς διεθνείς διαγωνισµούς και χωρίς διαδικασίες». ∆εν νοµίζω να υπάρχει τέτοιος 
χρηµατοδότης και κατασκευαστής. Εν πάση περιπτώσει το υπόγειο πάρκινγκ όπως κατ’  
επανάληψη έχει πει ο αρµόδιος αντιδήµαρχος τα υπόγεια πάρκινγκ είναι κάτι το σοβαρό, το 
εξαιρετικά σοβαρό. Πιστεύω ότι στην 4ετία µας µέχρι το 2010 και σ’  αυτό το θέµα θα έχουν 
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ξεκαθαρίσει τα πράγµατα, νοµίζω µέσα στο 2009 ώστε να µπορέσοµε, εδώ θα πάρουµε τις 
αποφάσεις, να πούµε για το τι ακριβώς θα γίνει. 

Η γέφυρα του Νέδοντα αγαπητέ συνάδελφε, αυτή η γέφυρα που θα λειτουργήσει ως το 
πόσιµο για την πόλη, εγώ το έχω πει πρώτος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όχι γιατί είµαι ο 
εξυπνότερος, και δεν είµαι βέβαια, ενηµερώθηκα από τη γενική διεύθυνση µελετών του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε γι’  αυτή τη µεγάλη γέφυρα πάνω από 350 µέτρα που θα στεφανώνει τον Νέδοντα. 
Η µελέτη για τη γέφυρα αυτή θα γίνει από τον παραχωρησιούχο, από τον ΑΛΕΚΤΩΡΑ. Αυτό 
όµως δεν σηµαίνει ότι ο ∆ήµος δεν έχει υποχρέωση παρέµβασης, δεν έχει υποχρέωση σε 
επίπεδο αρχιτεκτονικό να ζητήσει κάποια πράγµατα. Ήδη ασχολείται ο αρµόδιος αντιδήµαρχος 
και θεωρώ ότι η συνεννόηση είναι σε πολύ καλό δρόµο ώστε και η ∆ηµοτική αρχή να βάλει τη 
δική της συµµετοχή, τη δική της σφραγίδα για ένα έργο που θα αποτελεί πράγµατι ένα 
σηµαντικό το πόσιµο για την πόλη διότι πάντα θα υπάρχουν η Παναγία η Υπαπαντή και ο ναός 
των Αγίων Αποστόλων και το κάστρο µας, αυτή η τριλογία, πάντα θα είναι το πόσιµα της 
πόλης, να προστεθεί και κάτι σύγχρονο από µας, από τις δικές µας τις γενιές.  

Τέλος, για τον βιολογικό καθαρισµό. Έχω πει εδώ ότι αν ένα έργο µπορεί και πρέπει να γίνει 
στην Καλαµάτα, ένα από το ΕΣΠΑ και κανένα άλλο, το έχω πει και στον Περιφερειάρχη, και 
τελειώσαµε, είναι η αναβάθµιση του βιολογικού καθαρισµού ο οποίος κινδυνεύει ανά πάσα 
στιγµή. ∆εν θα προχωρήσουµε το πρόγραµµα διασύνδεσης µε τον βιολογικό καθαρισµό της 
Θουρίας και των Αρφαρών αν δεν λυθούν προβλήµατα που έχουν σχέση µε τον 
εκσυγχρονισµό του. Μιλάµε για έργο το οποίο ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ, αθροιστικά είναι 
το µεράδι µας από το ΕΣΠΑ, µόνο αυτό να γίνει ως έργο θα είµαστε ευχαριστηµένοι. Φυσικά 
µιλάµε για τριτοβάθµιο καθαρισµό και επιστροφή νερού, ναι, το καλοκαίρι το µεγαλύτερο 
ποτάµι της Μεσσηνίας είναι ο βιολογικός καθαρισµός.  

Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ δέχοµαι πολλά απ’  αυτά τα οποία λέτε για το τεχνικό πρόγραµµα. 
Τα άκουγα από την απέναντι πλευρά όταν συζητείτο το τεχνικό πρόγραµµα στην Πάτρα. Έτσι 
είναι τα πράγµατα. Όµως στην Πάτρα, από τα δίκτυα τα τηλεοπτικά τα οποία υπάρχουν, εκεί 
πιθανόν αυτά τα οποία λέτε σε µας κε Ηλιόπουλε να τα έλεγαν οι οµόφρονές µας κατά του κ. 
Φούρα στη συζήτηση του τεχνικού προγράµµατος. Τα δεδοµένα είναι αυτά και είναι ρευστά. 
Μακάρι αυτά τα οποία έχουν γραφεί στον προϋπολογισµό, µακάρι αυτά που έχουνε γραφεί, 
αυτά να έρθουν και να τα κάνουµε έργο. Μακάρι. Να δεχτείτε όµως σας παρακαλώ πάρα πολύ 
την αγωνία και τον ιδρώτα µας διότι 25.000.000 ευρώ επιπλέον χρήµατα για την πόλη της 
Καλαµάτας µέσα στη διετία είναι πάρα πολλά χρήµατα που δεν έχουν έρθει σε καµιά περίοδο 
σ’  αυτή την πόλη εκτός εάν εξαιρέσουµε την περίοδο των σεισµών. 

Αγαπητοί συνάδελφοι ξέρετε την πρακτική, θα ψηφίσουµε ένα τεχνικό πρόγραµµα και επειδή 
υπάρχουν όλοι αυτοί οι αστάθµητοι παράγοντες, θα υποχρεωθούµε όπως και όλα τα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια να το τροποποιούµε περίπου µια φορά το µήνα. Έτσι έκανε και η προηγούµενη 
∆ηµοτική αρχή και η προ προηγούµενη και έτσι θα κάνει και η επόµενη. Εγώ µιλάω ευθέως 
διότι τα δεδοµένα δεν είναι σταθερά. Το θέµα είναι τα χρήµατα να πιάνουν τόπο, να κάνουµε 
τις καλλίτερες δυνατές επιλογές, να βελτιώσουµε την αισθητική και τη λειτουργικότητα της 
πόλης. Και να µας αναγνωρίσετε ότι προς αυτή την κατεύθυνση κάναµε ότι µπορούµε όπως 
κάνατε και εσείς κε Ηλιόπουλε ότι µπορούσατε.  
Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Ο κ. Αλευράς. 
 

Κε Πρόεδρε νοµίζω ότι η παρέµβαση του κ. ∆ηµάρχου είχε όλα τα χαρακτηριστικά 
ενός συνολικού κλασικού απολογισµού πεπραγµένων και ξέφευγε από τα δοσµένα 

όρια θετικής εισήγησης ενός τεχνικού προγράµµατος. ∆εν ξέρω εάν ο λόγος αυτός µε αυτά τα 
χαρακτηριστικά είναι ενταγµένος στην έναρξη µιας άτυπης προεκλογικής δηµοτικής περιόδου ή 
αυτή του η οµιλία, αυτή του η τοποθέτηση επηρεάζεται από το κρατούν σήµερα γενικότερο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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πολιτικό πλαίσιο. Κατά την προσφιλή του τακτική δεν διέλαβε της προσοχής του η έκφραση 
και η δηµοσιοποίηση πάλι της δικής του ιδεολογικής και πολιτικής αναφοράς καθώς και η 
έκφραση δηµόσιου επαίνου στην κυβέρνηση αυτή η οποία κυβέρνηση για πρώτη φορά σε 
σύγκριση µε την προηγούµενη κυβέρνηση του κρατούντος δικοµµατικού συστήµατος στη 
χώρα παρέλειπε ή αµελούσε να ασκήσει τις υποχρεώσεις της. Θέλω να θυµίσω στον κ. 
∆ήµαρχο ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν έχει συνδεθεί η ίδια όχι µε η κυβέρνηση Καραµανλή 
αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις που παράγονταν από το ίδιο πολιτικό θερµοκήπιο, µε 
καµία µεγάλη και ευτυχισµένη στιγµή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με καµία. Υπενθυµίζω εν 
τάχει, ο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ, ο 2ος βαθµός αυτοδιοίκησης, είναι θεσµικές πρωτοβουλίες σηµαντικής 
επίπτωσης, ευµενούς επίπτωσης στην πατρίδα που συγκυριακά αναφέρονται σε άλλη πολιτική 
παράταξη. Να του υπενθυµίσω δε στον ισχυρισµό του ότι αυτή η κυβέρνηση παραλήψεις που 
είχαν να κάνουν µε καθυστέρηση χρηµατοδοτήσεων στην αυτοδιοίκηση και που η ίδια τώρα 
τις κάνει. Εγώ θα πρέπει να σας πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι όλα έχουν µία σχετικότητα και οι 
εγγραφές των οµολόγων στον προϋπολογισµό κλπ, να του θυµίσω ότι υπάρχει ένας κοµβικός 
νόµος που αφορά στην αυτοδιοίκηση και αυτός είναι ο 1828 ο οποίος για πρώτη φορά 
θεσµοθετούσε και εξασφάλιζε κονδύλια και έσοδα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Εποµένως να 
µην αδικούµε την ιστορία, να µην αδικούµε την αλήθεια και να επιχειρούµε θεµιτά να 
στηρίξουµε την πολιτική µας πρόταση προκειµένου το τεχνικό πρόγραµµα εκτιµώντας και τον 
ορίζοντα τον χρονικό που σ’ αυτόν καλείται να εκτελεσθεί. 

Αγαπητοί συνάδελφοι είναι γεγονός ότι η χώρα δεν βρίσκεται στις καλλίτερές της στιγµές. 
Κατά γενική οµολογία απειλούνται βασικά κεκτηµένα της. Και αν µάλιστα µε άλλες πολιτικές 
επιλογές και επιτυχίες δεν είχε ενταχθεί σε ένα σκληρό πυρήνα κρατών, ήδη τώρα την πολιτική 
θα την ασκούσαν άλλοι. Ακούω και τελειώνω αυτό τον σύντοµο πρόλογό µου, ακούω 
ιδιαιτέρως σοβαρά τα λόγια πρώην πρωθυπουργού στην κουβέντα του προϋπολογισµού, του 
προηγούµενου πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Σηµίτη, ο οποίος πιστεύω διακρίνεται και για 
την µετριοπάθειά του και για την σύνεσή του και για τη σοβαρότητά του που εναγώνια έθετε 
το ερώτηµα «τον Μάρτη και τον Απρίλη θα µπορούµε αυτογενώς ως χώρα να καθορίζουµε τα 
πολιτικά µας και οικονοµικά µας προτάγµατα ή θα έρθουν άλλοι;» Τα πράγµατα δεν είναι ούτε 
ευχάριστα ούτε δοσµένα στην εξέλιξή τους.  

Αυτά ασφαλώς επηρεάζουν, και έρχοµαι τώρα στο θέµα, τα επιφαινόµενα της πολιτικής σε 
άλλες βαθµίδες του κράτους όπως είναι η αυτοδιοίκηση και ασφαλώς έχουν πολύ συγκεκριµένη 
επίπτωση. Ο κ. ∆ήµαρχος ισχυρίστηκε ότι µε εργώδεις προσπάθειες της ∆ηµοτικής αρχής 
εξασφαλίστηκαν κονδύλια για την πόλη. Ο ίδιος τα όρισε στο ύψος των 25.000.000 νοµίζω 
ευρώ. Όλες αυτές οι αναφορές που έκανε, αθροίζοντας τα επιµέρους ποσά για την 
διαµόρφωση του τελικού, νοµίζω ότι έχουν µία σχετικότητα κατά πάσα περίπτωση και δεν 
µπορεί να αποτελέσουν απτό πολιτικό έργο και συγκεκριµένο πολιτικό αποτέλεσµα γενικότητες 
εξαγγελιών και υποσχέσεων που έχουν να κάνουν µε τις προδιαθέσεις ή διαθέσεις 
συγκεκριµένου προϊσταµένου και διευθύνοντος υπουργείου. Αυτά θα πρέπει η πόλη να τα 
εισπράξει, να τα επενδύσει και να υπάρξουν απτά παραδείγµατα προκειµένου αυτοί οι 
ισχυρισµοί να έχουν την επιβεβαίωσή τους. Ταυτόχρονα διατυπώθηκε και επιχειρήθηκε να 
τεκµηριωθεί ότι η παρούσα ∆ηµοτική αρχή επιφυλάσσει ένα όραµα για την πόλη, έχει 
συγκεκριµένη σταθερή κατεύθυνση και προφανώς θα υπάρξει ένα έργο στο τέλος της 
τετραετίας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να καλέσω και να υποµνήσω την ευθεία κρίση σας την 
αντικειµενική. Βρισκόµαστε στο µέσον της θητείας αυτής της ∆ηµοτικής πλειοψηφίας. Τι 
συγκεκριµένα έχει αλλάξεις την πόλη; Όχι κατ’  ανάγκη µε την ολοκλήρωση µεγάλου έργου 
που άλλαξε προς το καλλίτερο τη ζωή των συµπολιτών µας. Εγώ υποβάλω ευθέως το 
ερώτηµα. Ολοκληρώσαµε το µισό της θητείας και του παρόντος ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της 
συγκεκριµένης ∆ηµοτικής πλειοψηφίας. Τι συνέβη στην πόλη ούτως ώστε την τροχοδρόµησε 
σε µία πορεία ανάπτυξης; Ποιο µεγάλο έργο ήταν αυτό που ανέταξε το επίπεδο της ζωής της, 
καλυτέρευσε τις συνθήκες των συµπολιτών µας και έβαλε την Καλαµάτα σε ένα άλλο επίπεδο; 
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Τι είναι αυτά; Να πάµε σε έργα υποδοµής; Ποιο µεγάλο έργο υποδοµής συνέλαβε και 
υλοποίησε η ∆ηµοτική αρχή; Ποιο µεγάλο έργο υποδοµής συνέλαβε όταν, αυτό οµολογείται 
απ’  όλους, όχι µόνον από τους παράγοντες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά απ’  όλους τους 
πολίτες της πόλης και του νοµού. Όταν µε βεβαιότητα αναµένουµε ότι σε 2 χρόνια εξαιτίας 
συγκεκριµένων δεδοµένων και πρωτοβουλιών και εξελίξεων οδικών αρτηριών και ενάρξεως 
λειτουργίας µεγάλων τουριστικών µονάδων θα έχει µε βεβαιότητα αυξηθεί η επισκεψιµότητα 
στην πόλη, η πόλη µε την διεύθυνσή της πως διαχειρίζεται αυτό το ενδεχόµενο; Ποιο έργο 
υποδοµής µεγάλο έκανε που συνιστά έργο υποδοµής για να αντιµετωπίσει αυτή την πρόκληση; 
∆εν ενθυµούµαι.  

Η Βασ. Γεωργίου που και στην αναφορά του κ. ∆ηµάρχου αλλά και από άλλους συναδέλφους 
εκλαµβάνεται σαν ένα µεγάλο έργο, µε συγχωρείτε αλλά η εξέλιξή του είναι µε πολύ αργούς 
ρυθµούς. Θα έλεγα χωρίς υπερβολή µε βήµα σηµειωτόν. ∆εν µιλάω για την προφανή πλέον 
επισφάλεια που διατρέχει ένα άλλο µεγάλο έργο το οποίο ασφαλώς δεν το σχεδίασε και το 
υλοποίησε, το βρήκε η ∆ηµοτική αρχή η παρούσα και είναι το µέγαρο χορού. Υπάρχει 
βεβαιότητα εξασφάλισης κονδυλίων από την 4η προγραµµατική περίοδο; ∆εν υπάρχει κανένας 
παράγοντας ασφαλής που να συνηγορεί σ’  αυτό. Υπάρχει αναφορά στο πρόγραµµα και στην 
παρέµβαση του αρµοδίου Αντιδηµάρχου και του ∆ηµάρχου για τις αναπλάσεις. Υπάρχει 
συνολική παρέµβαση ανάπλασης στην πόλη; Αυτά τα έργα µικρής κλίµακας που ενδεχόµενα να 
εξυπηρετούν κάτι, εγώ λέγω ότι αν δεν είναι η οποιασδήποτε µορφής παρέµβαση ενταγµένη 
σε ένα συνολικό έργο επίλυσης προβλήµατος, δεν έχει το αποτέλεσµα και την ουσία εκείνη 
που έπρεπε και που οφείλει να έχει. 

Αγαπητοί συνάδελφοι η σύνταξη και η εφαρµογή του τεχνικού προγράµµατος αναµφίβολα 
αποτελεί µία κορυφαία πολιτική πράξη για την εκάστοτε ∆ηµοτική πλειοψηφία. Θα έλεγα χωρίς 
υπερβολή ότι είναι µία καίρια επιλογή ετήσιας βάσης από την οποία κρίνεται η δυνατότητα 
ανάπτυξης του ∆ήµου. Το τεχνικό πρόγραµµα ως φιλοσοφία και πρακτική οφείλει να 
περιγράφει τόσο τα οραµατικά στοιχεία πορείας του ∆ήµου όσο και τους ρεαλιστικούς και 
επιτεύξιµους στόχους που ορίζονται σαν αναγκαιότητα του παρόντος. Απεικονίζει τη βέβαιη και 
κοστολογηµένη δυνατότητα δράσης αλλά αποκαλύπτει και την παραιτηµένη ή συµβιβασµένη 
µε την αδυναµία βούλησης και διάθεσης της ∆ηµοτικής αρχής. Στο πλαίσιο και στον χαρακτήρα 
του τεχνικού προγράµµατος προκύπτει είτε η αφετηρία µιας αλλά γενικής προσπάθειας είτε η 
απόλυτη συµβατότητα µε µία λογική στασιµότητας. Το τεχνικό πρόγραµµα δίνει διάσταση και 
έναυσµα αλλαγής σελίδας ή µας αφήνει σε µία από τα ίδια. Με βάση την προσλαµβάνουσα 
αυτή κρίση που επιχειρούµε να δώσουµε στο υπό συζήτηση τεχνικό πρόγραµµα θεωρώ ότι 
εξαντλείται σε µεγάλο βαθµό σε µικρά έργα που ενδεχοµένως να είναι απαραίτητα αλλά σε 
καµία περίπτωση δεν δηµιουργούν εκείνες τις συνθήκες που θα πρέπει να έχει η πόλη για το 
πέρασµά της σε ένα άλλο επίπεδο.  

Θέλω αγαπητοί συνάδελφοι να σχολιάσω ότι είναι στο εισηγούµενο τεχνικό πρόγραµµα 
εξαιρετικά χαµηλό το ποσό που προβλέπεται για την καθαριότητα. 680.000 ευρώ όταν το 
κορυφαίο πρόβληµα της πόλης είναι το ζήτηµα της καθαριότητας και όλα τα 
συµπαροβαλτούντα στοιχεία που προκύπτουν απ’  αυτό. Και νοµίζω ότι η προηγούµενη 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανάγλυφα έθεσε αυτή την προτεραιότητα. Και θέλω 
να διερωτηθώ έτσι φανερά πως είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα αυτό µε αυτού 
του µεγέθους το ποσό όταν στο νου µου έρχεται ο αντίστοιχος προϋπολογισµός, το αντίστοιχο 
µάλλον πρόγραµµα που αφορά την καθαριότητα του έτους 2006 που ήταν περίπου γύρω στα 
3.000.000 ευρώ. Νοµίζω ότι είναι µία σύγκριση η οποία δηµιουργεί συγκεκριµένους συνειρµούς 
και εξαιρετική αβεβαιότητα για την αποτελεσµατικότητα της πράξης της ∆ηµοτικής αρχής σ’  
αυτό τον τοµέα διαχείρισης. 

Θέλω κε Πρόεδρε να τελειώσω λέγοντας ότι χωρίς καθοδήγηση από το στερεότυπο της 
αντιπολιτευτικής µας παρουσίας, χωρίς διάθεση στείρας αντιδικίας µε τη λογική της ∆ηµοτικής 
αρχής νοµίζω ότι είναι ένα πρόγραµµα το οποίο την ένδυα του και την φτώχια του δεν µπορεί 
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να τη δικαιολογήσει αυτή η γενικότερη αδύναµη οικονοµική κατάσταση της χώρας αλλά και 
ευρύτερα. Είναι ένα τεχνικό πρόγραµµα το οποίο δεν έχει πνοή. Ένα τεχνικό πρόγραµµα το 
οποίο δεν δηµιουργεί αναπτυξιακή δυνατότητα στην πόλη την οποία κρατάει και συντηρεί σ’  
αυτά τα επίπεδα τα οποία επιδιώκουµε και να ανατρέψουµε και να πάµε σε καλλίτερα σηµεία 
αφετηρίας. Είναι προφανές κε Πρόεδρε ότι µε αυτές τις παραστάσεις και µε αυτές τις 
προσλαµβάνουσες στεκόµαστε κριτικά στο εισηγούµενο τεχνικό πρόγραµµα. 

 
Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. ∆ικαιουλάκος. 

 
Κε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι θα παρακαλούσα τον κ. ∆ήµαρχο 
τώρα τις γιορτές να τον βγάλω µια τσάρκα ένα βράδυ να βγούµε στις 

γειτονιές να δει τη νοστιµιά της γειτονιάς από κοντά και να δει τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν οι δηµότες, να δείτε λίγα µέτρα βόρεια ή νότια της Αθηνών, στα Γιαννιτσάνικα, 
στη Κορδία, τι προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι. ∆ρόµοι οι οποίοι είναι σπασµένοι 
συνέχεια, µε λακκούβες. Γράνες οι οποίες εδώ και 40 – 50 χρόνια ακόµα αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα και δεν έχουν κλείσει. Και τόσα άλλα προβλήµατα. Αυτά όσον αφορά την 
καθηµερινότητα και την ποιότητα ζωής. 

Από την άλλη µεριά αγαπητοί συνάδελφοι ο ανταγωνισµός µεταξύ των πόλεων όπως ξέρετε 
χρειάζεται µέτρα και δράσεις και µοχλούς ανάπτυξης µέσα από το τεχνικό πρόγραµµα για να 
µπορέσει µια πόλη να φύγει µπροστά. Θα φύγει µπροστά η πόλη σε σχέση µε άλλες εάν 
πάρουµε π.χ. το δηµαρχείο από δω και το πάµε στο παλιό νοσοκοµείο επειδή είναι 
εγγεγραµµένα 5.000.000 ευρώ; Αυτό δεν λέει τίποτα εγγεγραµµένα 5.000.000 ευρώ, λέω 
όµως κάτι άλλο. Ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράµµατα που θα µπορούσαµε 
το παλιό νοσοκοµείο να στεγάσει ένα τεχνολογικό πάρκο περιωπής που δεν υπάρχει στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου, το έχω ξαναπεί πάλι, αυτό ως µοχλός ανάπτυξης που θα σπρώξει 
την πόλη µπροστά, να στεγάσει το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας διότι υπάρχει άποψη ότι το 
κέντρο βάρους έχει µετατοπισθεί προς τα δυτικά άρα πρέπει να πάει και το δηµαρχείο εκεί. Και 
αν µετά από 10 χρόνια το κέντρο βάρους της πόλης µετατοπισθεί προς τα βόρεια θα είναι 
περιφερόµενο το δηµαρχείο; Αυτή δεν είναι λογική. Λογική είναι να ανταγωνισθούµε µέσα 
στην Πελοπόννησο αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα σε σχέση µε άλλες ισόβαθµες πόλεις. 
Χρειάζεται το τεχνικό πρόγραµµα να περιέχει µοχλούς ανάπτυξης και συγκεκριµένα όπως λένε 
οι επιστήµονες, να σπρώχνουµε, να οδεύουµε προς την πράσινη ανάπτυξη µέσα από αυτή την 
δράση όπως προείπα για το παλιό νοσοκοµείο. 

Επίσης η αγορά κε ∆ήµαρχε και κε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι έτσι όπως ακριβώς έχει 
επιτελέσει το καθήκον της και νοµίζω ότι πρέπει να γίνει ποιο ευρωπαϊκή. Και τι σηµαίνει αυτό. 
Ότι πρέπει να διαθέσουµε χρήµατα, να µην βλέπουµε αυτή τη διαδικασία που τη βλέπαµε τόσα 
χρόνια, να υπάρχουν ράφια, να υπάρχουνε οι έµποροι, οι παραγωγοί να έρχονται, να γίνει ποιο 
ευρωπαϊκή ώστε ο τουρίστας, ο επισκέπτης στην πόλη να χαίρεται να ψωνίζει διότι πράγµατι 
έχουµε µια πάρα πολύ παραγωγική αγορά. Αλλά χρειάζεται κε ∆ήµαρχε ένα άλλο ντιζάιν, ένα 
ντιζάιν ποιο ευρωπαϊκό. 

Επίσης στο κάστρο, το ξέρουµε όλοι αγαπητοί συνάδελφοι, το καλοκαίρι γίνονται διάφορες 
εκδηλώσεις και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού. Και πάλι ξέρουµε όπως είχε πει και ο ∆ήµαρχος 
πέρυσι ότι υπάρχει περίπτωση να µη µας δώσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο το 
πράσινο φως να γίνει επειδή αντιµετωπίζει προβλήµατα. Μπορεί να γίνει π.χ., θεωρητικά, 
υπόθεση, ένας σεισµός και να έχει πρόβληµα το κάστρο. ∆εν έπρεπε να έχουµε σκεφτεί να 
φτιάξουµε αγαπητοί συνάδελφοι για την πόλη µας ένα ανοικτό αµφιθέατρο; ∆εν πρέπει να 
έχουµε έγνοια γι’  αυτό το πράγµα;  

Επίσης ακούω το ∆ήµαρχο τακτικά να ευχαριστεί τους Υπουργούς που δίνουν χρήµατα. Αυτό 
είναι αυτονόητο, οι υπουργοί και ο κάθε βουλευτής νοιάζεται για την περιφέρειά του. Σήµερα 
διάβαζα, δεν ξέρω εάν αληθεύει, ότι ο κ. Σαµαράς για το Β’  ΚΑΠΗ εξασφάλισε µια µεγάλη 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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χρηµατοδότηση για την ανέγερση. ∆εν άκουσα όµως τον κ. ∆ήµαρχο να ευχαριστήσει τον κ. 
Σαµαρά. 

Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα να κλείσω την τοποθέτησή µου και ακόµα κε ∆ήµαρχε να 
ξέρετε και κύριοι συνάδελφοι ότι στην Πελοπόννησο, σας το θέτω υπόψη, δεν υπάρχει ναυτικό 
µουσείο. Γιατί κε ∆ήµαρχε να µη ζητήσουµε στην Καλαµάτα, στην παραλία π.χ. το νεοκλασικό 
του κ. Γαϊτανάρου να γίνει ένα ναυτικό µουσείο σε επίπεδο Πελοποννήσου. Κατά την ταπεινή 
µου άποψη νοµίζω ότι αυτά θα είναι τα έργα που είπε ο κ. Αλευράς και αυτά που είπε αλλά και 
αυτά που λέω εγώ, είναι οι µοχλοί εκείνοι που θα σπρώξουν την περιοχή µας, την Καλαµάτα 
και γιατί όχι, τη νότια Πελοπόννησο προς την ανάπτυξη, τη λεγόµενη πράσινη ανάπτυξη. 
Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστώ πολύ. ∆ίνω το λόγο στους δύο προέδρους που έχουν ζητήσει και 
αµέσως µετά δευτερολογία. Κα Βασιλάκη. 

 
(Πρόεδρος τοπικού διαµερίσµατος Αρτεµισίας): 
Ευχαριστώ. Κε Πρόεδρε, κε ∆ήµαρχε, κυρίες και κύριοι. Ο Αντιδήµαρχος της 

Τεχνικής Υπηρεσίας σε τηλεοπτικό σταθµό της πόλης µας χθες το βράδυ είπε χαρακτηριστικά 
«Το 2009 είναι η χρονιά στην οποία θα φανούν οι προθέσεις και οι διαθέσεις της ∆ηµοτικής 
αρχής». Αυτές κε Σπίνο, οι προθέσεις και οι διαθέσεις έχουν διαφανεί από καιρό. ∆εν έχετε 
συνείδηση του διευρυµένου ∆ήµου. ∆εν αγαπάτε και δεν υποστηρίζετε τον Ταΰγετο. Στις 28 
Νοεµβρίου 2007 µε το έγγραφο που έχει αριθµό πρωτοκόλλου 124 σας κάνουµε γνωστό ότι σε 
µια παράγραφό του «Εκτός από τα σπασµένα τζάµια του κτηρίου του δηµοτικού σχολείου της 
Αρτεµισίας, το οποίο σας έχουµε κάνει γνωστό από τις αρχές του τρέχοντος έτους, στη δυτική 
αίθουσα του 1ου ορόφου όπου φιλοξενείται η πινακοθήκη, κατέρρευσε το ένα 
παραθυρόφυλλο». ∆ύο ολόκληρα χρόνια µετά δεν έχει αποκατασταθεί. Ο κ. ∆ήµαρχος σχίζει 
τα ιµάτιά του γιατί καθυστέρησε το έργο 100 µέρες, αυτό το τεράστιο έργο του µεγάρου 
χορού. 700 µέρες για να βάλουµε ένα παραθυρόφυλλο. 

 
Να το κάνετε µέσα από την παγία. 
 

Γιατί κε ∆ήµαρχε εγώ τα χρήµατα θα τα χρησιµοποιήσω µόνο όταν κατονοµάσουν 
ποιες εργασίες µπορούµε να κάνουµε. Γιατί πήρα 1.070 ευρώ αρδευτικό σωλήνα 

για να καλύψω τις ανάγκες σε µία πολύ δύσκολη περίοδο στην Αρτεµισία και τα πλήρωσα εγώ 
γιατί δεν τα καλύπτει λέει η επίτροπος. Λοιπόν σας παρακαλώ θα πείτε ποιες δουλειές 
µπορούµε να κάνουµε µε αυτά τα 1.000 ευρώ που µας έχετε δώσει και µετά θα τα 
χρησιµοποιήσω. Εγώ την αδιαφανή διαχείριση που προτείνει ο κ. Ηλιόπουλος να κάνουµε 
άλλες δουλειές και να πηγαίνουµε να παίρνουµε παραστατικά για να καλύπτουµε δεν θα το 
κάνω ποτέ. 

 
Μη λέτε τέτοια πράγµατα. 
 

Ο κ. Αντιδήµαρχος το έχει προτείνει παρουσία όλων των προέδρων. 
 
Σεβασµός, µη λέτε τέτοια πράγµατα. 
 

Υπάρχει λοιπόν απ’ αυτή την αµέλεια µια απίστευτη φθορά του χώρου εσωτερικά 
από τα όµβρια ύδατα, τους αέρηδες και κάθε λογής πετούµενο που τρυγάει το 

χώρο.  

Κυρίες και κύριοι ο πυρόπληκτος Ταΰγετος βρίσκεται εδώ και καιρό σε ένα απόλυτα στατικό 
επίπεδο. Η νοοτροπία της ∆ηµοτικής αρχής είναι οφθαλµοφανής. Η περιοχή µας δεν προσφέρει 
θέαµα. Άρα δεν είναι στο πεδίο του ενδιαφέροντός της. Θα σας δώσω ένα πολύ πρόσφατο 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 
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παράδειγµα. Όλοι γνωρίζουµε το βάρος µε το οποίο προετοίµασε η ∆ηµοτική αρχή τις 
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην πόλη. Αντίθετα µε τα ορεινά δηµοτικά διαµερίσµατα στα 
οποία δεν έγινε καµία µέριµνα για την καθαριότητα, καµία εκδήλωση και ο στολισµός είναι 
απίστευτα υποβαθµισµένος καθώς δεν δόθηκε από τον Κοινωνικό Φορέα η γνωστή τσάντα της 
αγάπης. Έτσι υποχρεώθηκα. .  . 

 
Τεχνικό πρόγραµµα είναι αυτό; 
 

Μη διακόπτετε! 
 

Παρακαλώ. Έχω µία µοναδική ευκαιρία να µιλάω 2 – 3 φορές το χρόνο. 
 
Συνεχίστε κα Βασιλάκη. 
 

Έτσι υποχρεώθηκα µια και δεν ανταποκρίθηκε η καθαριότητα παρά τις 
επανειληµµένες οχλήσεις µου, να ανεβάσω εργαζόµενο από την Καλαµάτα ο 

οποίος έκανε 2 µεροκάµατα τη δαπάνη του οποίου κάλυψα προσωπικά προκειµένου 
στοιχειωδώς να υπάρχει µία φροντίδα σ’  αυτό τον τοµέα, καθώς από την ευγενική προσφορά 
του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων Καλαµάτας καλύφθηκε το κενό της τσάντας και τους 
ευχαριστώ και απ’  αυτό το βήµα για µία ακόµα φορά. 

Στην απολογιστική συνεδρίαση της διετίας σας είπα και επαναλαµβάνω τι έχει γίνει µέχρι τώρα 
στην Αρτεµισία. Το 2007 κανένα έργο δεν υλοποιήθηκε. Το 2008 η πλακόστρωση τµήµατος 
εντός του οικισµού, ήταν έργο δηµοπρατηµένο µε ανάδοχο τον κ. Ζωντανό από την 
προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή. Η αντικατάσταση του αµιαντοσωλήνα της ύδρευσης, 
εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση από το ΘΗΣΕΑ, 300.000 ευρώ τότε από την προηγούµενη 
∆ηµοτική αρχή. Η αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου χρηµατοδότησε το Υπουργείο 
Γεωργίας για την πυρόπληκτη περιοχή µας µε µικρή συµµετοχή του ∆ήµου, έργο που 
χαρακτηρίστηκε από τη µεγάλη καθυστέρησή του. Τα θυµάστε. Η δε διάνοιξη της γεώτρησης 
µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση από την εταιρεία ΙΝΦΟΚΟΥΕΣΤ, χρειάστηκε αγώνας 
δρόµου από την πλευρά µας για να ξεκινήσει το έργο και να µην χαθούν τα χρήµατα. Τέλος, 
καµία απολύτως φροντίδα για την καθαριότητα παρά τις επανειληµµένες ενοχλήσεις που κάνω 
στο κύριο Αντιδήµαρχο. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Μη κάνετε διάλογο! 
 

Βεβαίως. Κάποια στιγµή ο κύριος. . . 
Επαναλαµβάνω. Κάποια στιγµή ο κ. Μάλαµας µου είπε σε συνάντηση. . . 
 
Μη κάνετε διάλογο! Κα Βασιλάκη! Συντοµεύετε! 
 

Να απαντήσω γιατί είναι προσβλητικός. Εγώ δεν ονειρεύοµαι µέσα στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Όχι διάλογο! Παρακαλώ! 
 

Να απαντήσω. Ο κ. Μάλαµας αυτός που µεσολάβησε για τη χρηµατοδότηση µου 
είπε «εάν δεν τα θέλετε, τα παίρνουµε πίσω». 
 
Συνεχίστε παρακαλώ στο θέµα. Συνεχίστε και συντοµεύετε. 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Σας παρακαλώ, εάν µπορεί κάποιος ας µας πει τι έγινε µε την περίφηµη µελέτη 
που ως ∆ήµος καταθέσαµε µετά την καταστροφική πυρκαγιά. Γιατί αν περιµέναµε 

από το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου µας δυστυχώς βλέπω να µην σωνόµαστε. Ευχαριστώ. 
 
Ευχαριστώ. Ο κ. Μέλιος. 
 

Μιας και είµαστε στην εβδοµάδα των Χριστουγέννων, εµείς στα ορεινά 
διαµερίσµατα είµαστε στην εβδοµάδα των παθών. Στο τεχνικό πρόγραµµα 

διαβάζουµε να δούµε κι εµείς ένα έργο στο διαµερίσµατά µας. Όχι µόνον δεν βλέπουµε έργο 
κανένα, µας έχουν βάλει στους δηµοτικούς πόρους το δρόµο του Αγροκηπίου 10.000 ευρώ, 
µία δεξαµενή στη θέση «Φάρµακα» η οποία δεν ξέρουµε που είναι τα «Φάρµακα», τα 
«Φάρµακα» είναι στο δηµοτικό διαµέρισµα του Λαδά δεν είναι της Αλαγονίας. 

 
∆εν είναι του Λαδά. 

 
Εδώ είναι ο πρόεδρος του Λαδά, µπορεί να µας το βεβαιώσει. Είναι στο δηµοτικό 
διαµέρισµα του Λαδά.  

Εµείς τεχνικό πρόγραµµα, γι’  αυτό είπα είµαστε στην εβδοµάδα των παθών, δεν υπάρχει. Το 
αν τα προγράµµατα του Υπουργείου Γεωργίας θα γίνουν οι µελέτες το 2009, θα 
δηµοπρατηθούν το 2010, δηλαδή στην επόµενη ∆ηµοτική αρχή αν θα γίνει κάτι. Όχι ότι δεν 
είµαστε, λέµε ναι και στον ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ και στο πρόγραµµα LEADER αλλά δεν είναι έργα 
άµεσα που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγµή οι πυρόπληκτοι. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Τσερώνης έχει ζητήσει το λόγο. 
 
Μία επισήµανση θέλω να κάνω για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που σχετίζονται 
µε την ελεγχόµενη στάθµευση και που όπως είπε ο ∆ήµαρχος θα έρθουν το 

πρώτο δίµηνο του 2009. Θέλω να ρωτήσω πρώτα απ’  όλα έχει δοθεί κατεύθυνση στον 
µελετητή για τι πράγµατα µιλάµε; ∆ηλαδή για τι ελεγχόµενη στάθµευση; Και το λέω αυτό γιατί 
µε τις σηµερινές τεχνολογίες µπορείς να επιτύχεις και να ικανοποιήσεις διάφορους στόχους. 
Μπορεί για παράδειγµα να έχεις βάλει στόχο να µπαίνουνε τα αυτοκίνητα στο κέντρο, να 
σταθµεύουνε για µία ώρα και να φεύγουν. Μόνο για να ψωνίσουν. Και µία και µόνη ώρα όµως. 
Αυτό υπηρετείται από ένα ηλεκτρονικό σύστηµα όπου παρκάρεις, πληκτρολογείς τον αριθµό 
σου, περνάει η ώρα και όταν φύγεις και πας κάπου αλλού στο κέντρο να ξαναπληκτρολογήσεις 
δεν το κάνει δεκτό. Αυτή είναι η κατεύθυνση του να µπαίνεις µία ώρα µόνο στο κέντρο, να 
ψωνίζεις και να φεύγεις. Μπορεί να µη τιµολογείται αυτό, να είναι και δωρεάν ακόµη. Άλλος 
τρόπος, αν έχεις διαφορετικό στόχο δηλαδή, να έρχεται ο άλλος στο κέντρο να πίνει τον καφέ 
του οπότε αυτό προϋποθέτει και 2 ώρες τέλος πάντων τουλάχιστον και να ψωνίζει, ότι άλλο 
κάνει ή να το ρυθµίζεις αυτό για 2ωρο, η πρώτη ώρα να είναι δωρεάν, τη δεύτερη ώρα να 
πληρώνεις. Αυτά όλα τα έχει υπόψη του ο µελετητής; ∆ηλαδή είναι προσδιορισµένος ο στόχος; 
Πότε το συζητήσαµε εµείς αυτό; Γιατί εάν έρθει ο µελετητής και πει αυτή είναι η µελέτη και 
αυτή είναι η τεχνολογία που θα εφαρµόσουµε, µπορεί αυτά που θα µας προτείνει να µην είναι 
σύµφωνα µε την άποψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, των πτερύγων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Αυτό λοιπόν το θέµα πρέπει να έρθει έγκαιρα. Πρέπει αν έρθει έγκαιρα το τι 
ακριβώς θέλουµε να πετύχουµε µε την ελεγχόµενο στάθµευση. Και βέβαια και να έχει και τα 
χαρακτηριστικά της δυναµικής µεταβολής. Και εννοώ το εξής µε αυτή την έκφραση. Εµείς 
εκείνο που βασικά θέλουµε είναι όταν ο άλλος έχει επείγουσα ανάγκη να παρκάρει στο κέντρο, 
να µπορεί να βρει να παρκάρει αµέσως κάτι που δεν µπορούµε να το επιτύχουµε σήµερα. Γιατί 
δεν µπορούµε να το επιτύχουµε διότι όπως το έχουµε χωρίσει τιµολόγηση, πάµε στο πάρκινγκ, 
κόβουµε 4 – 5 βόλτες µέσα, είναι γιοµάτο. Βγαίνουµε στους δρόµους κόβουµε 4 - 5 βόλτες 
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είναι και εκείνοι γιοµάτοι. Αυτός είναι ο λόγος που αναγκαζόµαστε να κάνουµε τιµολόγηση. 
∆ιαφορετικά για καµία αιτία δεν θάπρεπε να βάλουµε τιµολόγιο, πρέπει να είναι ελεύθερο και 
δωρεάν. Αλλά οι συνθήκες όµως όπως έχουν διαµορφωθεί αυτή τη στιγµή, οι κυκλοφοριακές, 
οδηγούν σε αδιέξοδο γιατί όταν δεν µπορείς να εξυπηρετήσεις αυτόν που έχει ανάγκη να 
επισκεφθεί τον γιατρό του ή να κάνει µια δουλειά στο κέντρο και να φύγει, τότε από κει και 
πέρα πρέπει να αλλάξει η πολιτική, δεν µπορεί να λες τα θέλουµε όλα δωρεάν. Θα τα 
τιµολογήσουµε ώστε να λειτουργεί σε κάποιο βαθµό αποτρεπτικά η προσέγγιση µε αυτοκίνητο 
στο κέντρο. Είναι λοιπόν ένα θέµα κε ∆ήµαρχε που πρέπει να το φέρουµε στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο πριν µας φέρει τη µελέτη ο µελετητής και λέτε µετά ότι αυτό είναι και τελειώσαµε. 

 
Ευχαριστώ. Κε Ηλιόπουλε Θανάση. 

 
Λοιπόν, για τον ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ. Τα είπαµε και στον διάδροµο 
Παναγιώτη. Μας πιέζει καθηµερινά το Υπουργείο Γεωργίας να δώσουµε 

τις µελέτες. Καθηµερινά. Να φτιάξουµε τις µελέτες για να πάρουµε άδεια για δηµοπράτηση. 
Και ξεκινήσαµε µε το πρώτο έργο του Ελαιοχωρίου, «Μενινά – Περιβολάκια – Ελαιοχώρι – 
Καλαµάτα». Φτιάξαµε τη µελέτη και τη στείλαµε. Περιµένουµε την άδεια για τη δηµοπράτηση. 
Και ακολουθούν τα δύο επόµενα. ∆ηλαδή τι θα κάνουµε; Να µη τα φτιάξουµε; Να µη βάλουµε 
τους κωδικούς στο τεχνικό πρόγραµµα; Να µη τα δροµολογήσουµε; Να τα αφήσουµε και να 
πούµε µετά ότι τα χάσαµε; Να θυµίσω το 2003, την πρώτη χρονιά τη δικιά σας είχατε το 
αντίστοιχο ΟΠΑΑΧ. Γράψατε και εσείς στο τεχνικό πρόγραµµα. Τι έγινε; Μηδέν από µηδέν, 
µηδέν. Μάλλον µηδέν επί µηδέν, µηδέν. Τίποτα δεν κάνατε από το ΟΠΑΑΧ. 

Λοιπόν τώρα αγαπητή Γεωργία για τη πάγια προκαταβολή. Μου προξενεί εντύπωση που είσαι η 
µοναδική που δεν µπόρεσες να απορροφήσεις την πάγια προκαταβολή. Όλοι οι υπόλοιποι 
πρόεδροι κα Βασιλάκη και εδώ είναι, έχουν φέρει τα τιµολόγιά τους, τα παραστατικά τους, δεν 
νοµίζω να µου διαφεύγει κανείς, µάλλον το πρόβληµα εναπόκεινται σε εσένα. Κάναµε 
συνάντηση εδώ µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες, τα εξαντλήσαµε, τα έχουµε γράψει µέσα 
στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό, είναι συγκεκριµένες δαπάνες. Τώρα το να 
λέτε ότι. . .  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Όχι, µη διακόπτετε! Μόλις τελειώσει θα απαντήσετε! 

 
Σου εξήγησα και σου είπα ότι δεν µπορεί από τους 13 προέδρους οι 12 
να κατάφεραν να ανταπεξέλθουν στη πάγια προκαταβολή και εσύ να 

µη µπορείς. Κάτι συµβαίνει µε εσένα. 

Όσον αφορά την τοποθέτησή σας ότι δεν νοιαζόµαστε για τον Ταΰγετο. Νοµίζω ότι 
πραγµατικά µας αδικείτε. Από τη στιγµή καταθέσαµε συγκεκριµένη πρόταση και τη φέραµε 
προς ψήφιση στο Συµβούλιο για τον πυρόπληκτο Ταΰγετο. Φτιάξαµε τα 13 διαχειριστικά 
σχέδια µεταξύ αυτών και των πυρόπληκτων για το ΟΠΑΑΧ τα οποία είναι απαραίτητα για το 
πρόγραµµα αυτό. Έχουµε δροµολογήσει και θα ξεκινήσει από 1η Ιανουαρίου το πρόγραµµα 
ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ που αφορά για τον Ταΰγετο. Το σχολείο της Αρτεµισίας που έχει αναφέρει 
πάρα πολλές φορές ο ∆ήµαρχος και να θυµίσω. . .  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Μη διακόπτετε! Τα ακούσαµε, µη διακόπτετε. Αφήστε τον Αντιδήµαρχο. 

 
Εγώ σας άκουσα, σας σεβάστηκα. Αν θέλετε δευτερολογήστε.  
Και απορροφήσαµε το 1.000.000 ευρώ στο οποίο περιλαµβάνεται και 
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το έργο για την αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου. Και να θυµίσω ότι είµαστε ο µόνος 
∆ήµος ο οποίος πήρε έξτρα χρηµατοδότηση 300.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για 
τον πυρόπληκτο Ταΰγετο. 

Και κάτι τελευταίο για τις εκδηλώσεις όπου και εδώ µας αδικείτε. Το καλοκαίρι οργανώσαµε 
εκδηλώσεις σε όλα τα διαµερίσµατα. Γιατί δεν το αναφέρετε αυτό; Και τώρα τα Χριστούγεννα 
δεν τα αφήσαµε απέξω τα διαµερίσµατα. Έχουµε δροµολογήσει µία εκδήλωση µε τη 
Φιλαρµονική την Κυριακή. Είναι πραγµατικά πολύ άδικο να µηδενίζεις τα πάντα. 

Και το τελευταίο. Ανέφερες κάποια έργα. Είχαν ξεκινήσει, είχαν δηµοπρατηθεί. ∆εν γίνανε επί 
των ηµερών σας. Γίνανε επί των δικών µας ηµερών. Τι έπρεπε να κάνουµε; Να µην τα 
κάνουµε; Να µην κάνουµε τις πλακοστρώσεις στην Αρτεµισία; Ξέρεις τι ποσό δαπανήθηκε; Το 
µεγαλύτερο µέρος του έργου των πλακοστρώσεων, ο Παναγιώτης το ξέρει, ήτανε για την 
Αρτεµισία.  

Το έργο του ΘΗΣΕΑ. Τι ήθελες δηλαδή να µην το κάνουµε; Ξεχάστε το δικό µου και το δικό 
σου έργο. Ήταν ένα έργο από το ΘΗΣΕΑ, έπρεπε να γίνει. Να µην το κάναµε; Το ίδιο έγινε και 
στην Αλαγονία, το ίδιο έγινε και στο Ελαιοχώρι. Αυτή η λογική πρέπει να σταµατήσει. Εκτός 
εάν δεν ήθελες να γίνουν. Πες το.  

 
Ευχαριστώ κε Ηλιόπουλε. 
 

Κε Ηλιόπουλε, να µην οικειοποιείστε έργα τα οποία έχουν δροµολογηθεί. ∆ιότι 
αυτό δεν αποδεικνύει το ενδιαφέρον σας. 

∆εύτερον για την εκδήλωση που λέτε ότι µας έχετε ετοιµάσει για τα Χριστούγεννα, µε µια 
πρόθυµη παραχώρηση εντελώς πρόχειρα µας πετάξατε ένα χαρτί εδώ πέρα που λέει ότι στις 
28/12 στις 11 η ώρα στο σχολείο της Αρτεµισίας. Συνεργαστήκατε µαζί µας κε Αντιδήµαρχε να 
ξέρετε εάν το σχολείο της Αρτεµισίας είναι επισκέψιµο για µία εκδήλωση; 

 
Μη κάνετε διάλογο τώρα, αρχίσατε διάλογο. 

 
Το ∆εκέµβριο που ήρθανε δηλαδή τα παιδιά του Ωδείου δεν ήτανε και 
χάλασε τώρα; Σας παρακαλώ! 

 
Μη κάνετε διάλογο! 
 

Ευχαριστώ πολύ. Νοµίζω ότι έχει αντιληφθεί ο κόσµος. 
 
Κα Οικονοµάκου. 

 
Εγώ θέλω να απαντήσω στην κα Βασιλάκη για τις τσάντες αγάπης. Ένα 
κοµµάτι το οποίο µας αφορά σαν Κοινωνικός Φορέας. Έχουµε έρθει σε 

συνεννόηση µε το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων οι οποίοι µας είπαν ότι θα διαθέσουν φέτος 
τρόφιµα και θα τα δώσουν στα τοπικά διαµερίσµατα. Ενηµέρωσα τους προέδρους µέσω των 
υπαλλήλων του Κοινωνικού Φορέα ότι αν υπάρχει κάποια περίπτωση η οποία δεν καλυφθεί από 
τα τρόφιµα που θα µοιράσουν οι Πρόσκοποι θα επιληφθούµε του θέµατος. Επανειληµµένα έχω 
επισκεφθεί η ίδια το τοπικό διαµέρισµα της Αρτεµισίας και τελευταία φορά ήταν το Πάσχα που 
µοιράσαµε τα τρόφιµα και οι κάτοικοι µόνο που δεν όρµισαν να µας φάνε. Μας είπαν ότι δεν 
υπάρχει ανάγκη σ’  αυτούς τους οποίους µοιράζαµε τρόφιµα. Λοιπόν κα Βασιλάκη ο Κοινωνικός 
Φορέας είναι για να εξυπηρετεί τους άπορους και όχι κάποιες προσωπικές πολιτικές 
σκοπιµότητες. Αν πραγµατικά υπάρχουν άτοµα που έχουν µεγάλη ανάγκη στην Αρτεµισία 
οφείλετε να µας τους φέρετε και να τους εξυπηρετήσουµε. 
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Παρακαλώ. 
 
Όχι κα Βασιλάκη. 
 

Εντάξει, θα της τα πω κατ’  ιδίαν.  
 
∆εν χρειάζεται κατ’  ιδίαν διότι έχω ονόµατα στο γραφείο µου . . . 
 

Κα Βασιλάκη ησυχία. Κα Οικονοµάκου. 
 
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, που θα µου τα πει και κατ’  ιδίαν η κα Βασιλάκη! 
 

Κε Ηλιόπουλε ορίστε. 
 
Θα είµαι πάρα πολύ σύντοµος. Να πω κάτι. 

Λοιπόν, θέµα καθαριότητας. Πρέπει να καταλάβει ο κ. Αθανασόπουλος 
ότι µετά από µια τέτοια τεράστια επένδυση που έγινε από το ∆ήµο και από µας και από σας 
στον µηχανολογικό εξοπλισµό, η κατάσταση της καθαριότητας δεν είναι αυτή που πρέπει να 
είναι. Χαλάσαµε του κόσµου τα εκατοµµύρια αγαπητέ µου Κώστα, πήραµε αυτοκίνητα, πήραµε 
τα πάντα, σκούπες, αυτοκίνητα, αλλά δεν είναι η πόλη καθαρή. Αυτό να το ξεκαθαρίσουµε. 
Πρέπει να εντείνετε τις προσπάθειές σας. ∆εν µπορούµε να συνεχίσουµε µε αυτό το θέµα. 

Επειδή ο κ. ∆ήµαρχος λέει συνέχεια ότι το 2015 η Καλαµάτα θα έχει 150.000 κατοίκους, 
πιστεύουµε ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα που θα έχει να αντιµετωπίσει, που αντιµετωπίζει 
σήµερα. . . Θα πρέπει να καταλάβει η ∆ηµοτική αρχή ότι θα πρέπει να βάλει ότι δυνάµεις έχει 
να λύσει το κυκλοφοριακό. Είναι το υπ’  αριθµ. 1 πρόβληµα που έχει η πόλη. Να λύσει το 
κυκλοφοριακό. ∆εν εννοείται αυτή η πολιτική που έχει µέχρι σήµερα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι 
θα γίνει µε τα πάρκινγκ.  

Εγώ δέχοµαι αυτά που είπε ο κ. ∆ήµαρχος ότι το τεχνικό πρόγραµµα είναι στον αέρα, δέχοµαι 
ότι έχει προβλέψεις που δεν θα πραγµατοποιηθούνε από κει και πέρα όµως πρέπει να 
καταλάβετε κάτι. Πρέπει να συζητάτε ποιο πολύ µε τις µειοψηφίες, ποιο πολύ µε τους 
προέδρους των τοπικών διαµερισµάτων και να έχετε την άποψή τους την οποία αν θέλετε 
δέχεστε, αν δεν θέλετε δεν δέχεστε. Άρα λοιπόν εµείς πιστεύουµε ότι εµείς σαν προηγούµενη 
∆ηµοτική αρχή δροµολογήσαµε µερικά ζητήµατα.  

Για µας κε ∆ήµαρχε το µέγαρο χορού δεν θεµελιώθηκε στη λήξη της θητείας µας, θεµελιώθηκε 
τότε που πήραµε την καθοριστική απόφαση να αναθέσουµε το έργο µε µελέτη – κατασκευή 
παρά τις αντιρρήσεις των άλλων συνδυασµών. Ο κ. Σπίνος τα θυµάται. Τότε θεµελιώθηκε το 
έργο που λέγεται µέγαρο χορού και όχι τότε. 

Από κει και πέρα περιµετρικός.  Κε ∆ήµαρχε τουλάχιστον σταµατήστε να το επαναφέρετε. Ο 
περιµετρικός είναι βυθιζόµενος, κλειστός ως η µελέτη. Η µόνη αλλαγή που έγινε ήτανε ο 
κόµβος των Λεϊκων και το τερατούργηµα που θα γίνει στον Νέδοντα. Η γέφυρα ανεβαίνει κατά 
50 µέτρα και µακραίνει πάρα πολύ. ∆εξιά και αριστερά είναι επιφανειακό, καταργήσετε τα 
κάτεν γκάβεν µε συνέπεια µία συνοικία, η Αγιάννα, θα καταντήσει για σας µεγάλο πρόβληµα. 
∆εν θα δεχτούνε αυτή τη µελέτη και θάχουµε προβλήµατα. Και θάχετε εξ’  ολοκλήρου την 
ευθύνη.  

Τελειώνοντας, πρέπει κάποτε πέραν από τις αναπλάσεις οι οποίες καλές είναι, πρέπει να 
αφήσετε ένα στίγµα στην πόλη. Εµείς δροµολογήσαµε, τα έχουµε πει βέβαια, µέγαρο χορού, 
περιµετρικό, Βασ. Γεωργίου, πρέπει κε Σπίνο να στύψετε το µυαλό σας να δείτε τις ανάγκες 
της πόλης της επόµενης δεκαετίας και να αρχίσετε να δροµολογήσετε ένα µεγάλο έργο, που 
θέλετε να πάει η Καλαµάτα. ∆εν µας έχετε πείσει για τίποτα απ’  αυτά, τουναντίον 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΑΚΗ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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καθυστερείτε την ανάπλαση στο λιµάνι ενώ υπάρχει από το 2001 ο νόµος για προγραµµατική 
σύµβαση. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάτι. Είσαστε υπεύθυνη ∆ηµοτική αρχή για 2 χρόνια, 
έχετε πλέον καταλάβει τα προβλήµατα αν δεν τα ξέρατε, πρέπει να µας πείσετε και εµάς που 
θα πάει η πόλη. Περιµένουµε να µας το δείξετε το συντοµότερο δυνατό. 

 
Ευχαριστώ. Το θέµα εξαντλήθηκε και µπαίνουµε σε ψηφοφορία. 
 

 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την πρόταση 
της ∆ηµοτικής Αρχής όσον αφορά στο τεχνικό πρόγραµµα σύµφωνα την πρόταση που έχει 
συνταχθεί σε συνεργασία ∆ηµοτικής Αρχής και ∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί 
σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής:  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., 
Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, 
Οικονοµάκου, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος. 

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Παν. και Τσακαλάκου. 

- ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. Τσερώνης. 

 

Επίσης οι παρόντες στην ψηφοφορία πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων τοποθετούνται ως 
προς το µέρος του τεχνικού προγράµµατος που αφορά στο τοπικό τους διαµέρισµα ως εξής:  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αλάµαρας (Πηγών), Βεργινάδης (Νέδουσας), Κουµουνδούρος (Μ. 
Μαντίνειας), Περρωτής (Σπερχογείας), Σπανός (Ασπρόχωµα), Χειλάς (Βέργας) και 
Χρυσοµάλης (Καρβελίου).  

- ΚΑΤΑ τάσσεται η κα Βασιλάκη (Αρτεµισίας), Βουτσής (Λαδά), Κούτρος (Ελαιοχωρίου) και 
Μέλιος (Αλαγονίας). 

 
 
 

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 2009,  σύµφωνα µε 
την πρόταση που έχει συνταχθεί σε συνεργασία ∆ηµοτικής Αρχής και των 
∆ιευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καλαµάτας, το 
οποίο διατυπώνεται, ανά ∆ιεύθυνση και Υπηρεσία, αναλυτικά ως εξής : 

 

Α΄ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Α/Α Κ.Α.   
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ   
ΠΙΣΤΩΣΗ  2009 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ - 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   Κ.Α. 20  
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

    

    Ηλεκτροφωτισµός      

1 20.7325.01 
Επεκτάσεις ∆ηµοτικού φωτισµού 
µέσω  ∆ΕΗ  

80.000 ∆Π νέο  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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2 20.7325.02 
Κατασκευή  µόνιµου εορταστικού 
φωτισµού πόλεως & ∆ηµ. 
∆ιαµερισµάτων 

50.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

3 20.7325.03 
Συντήρηση ∆ηµοτικού φωτισµού 
στα Ορεινά ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα 

25.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

4 20.7325.05 
Συντήρηση ∆ηµοτικού φωτισµού 
στα Πεδινά ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα 

25.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

5 20.7325.06 
Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων 
και ηλεκτρισµού  δύο Κέντρων - 
ΒΙΟΠΑ - ∆ΕΑΚ - ΠΑΡΚΟ ΟΣΕ 

15.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

6 20.7325.07 
Συντήρηση φωτεινών 
σηµατοδοτών πόλης 

15.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

7 20.7335.01 

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

80.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

8 20.7335.02 
Κατασκευή  φωτεινής 
σηµατοδότησης  κόµβων της 
Καλαµάτας   

20.000 ΣΑΤΑ νέο υπο µελέτη 

9 20.7131.31 
Προµήθεια καλαθοφόρου 
οχήµατος ηλεκτροφωτισµού 

80.000 ∆ANEIO νέο  

10 20.7335.06 

Βελτίωση δηµοτικού φωτισµού  
δρόµων της Καλαµάτας(Ο∆ΟΣ 
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΠΌ ΕΘΝ.ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
- ΑΠΟΘ. ΛΙΜΑΝΙΟΥ) 

138.000 ∆Π συν/νο  

11 20.7335.08 
Βελτίωση δηµοτικού φωτισµού  
δρόµων πεδινών τοπικών 
διαµ/των 

10.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

12 20.7335.09 
Κατασκευή ηλεκτροφωτισµού 
οδού Σταδίου και οδού 23ης 
Μαρτίου 

70.000 ∆Π νέο 
πρ. µελέτης: 

200.000 

    ΣΥΝΟΛΟ  Κ.Α. 20 608.000    

  Κ.Α. 30 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

    

  ΚΕΦ. Α Λειτουργικές δαπάνες     

  ΚΕΦ. Β Επενδύσεις     

    
EΡΓΑ  ΣΤΗΝ   
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

    

13 30.7131.01 
Προµήθεια συστήµατος  
δορυφορικού εντοπισµού σηµείων 
(GPS_L1) µονής συχνότητας 

15.000 ∆Π νέο υπάρχει µελέτη 

14 30.7131.04 Προµήθεια εργαλείων συνεργείων 10.000 ∆Π νέο υπό µελέτη 

15 30.7131.02 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
πινακίδων οδοσήµανσης 
,ονοµατοθεσίας, αρίθµησης 
οδών,κολονακίων και λοιπών 
υλικών κυκλοφοριακού και  
εργασίες κυκλοφοριακών 
ρυθµίσεων(2009) 

100.000 ΣΑΤΑ νέο υπό µελέτη 

17 30.7131.15 
Προµήθεια ενός οχήµατος 
πολλαπλών χρήσεων και τριών 
εξαρτήσεων 

150.000 

∆ωρεα 
ΕURΟΒΑΝΚ & 
Kοιν.Ιδρ.ΛΑΤΣ

Η 

συν/νο  

18 30.7311.01 

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

7.500.000 
Γ' ΚΠΣ/ΥΠΠΟ + 

ΕΣΠΑ 
συν/νο 

σύµβαση: 
12.260.000  

ανεκτέλεστο:7.500.0
00 

19 30.7311.02 
Κατασκευή δύο Βρεφονηπιακών 
Σταθµών στη Καλαµάτα 

500.000 
ΘΗΣΕΑΣ  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ  
∆ΡΑΣΕΙΣ 

συν/νο 

προυπ. µελέτης: 
1.140.000   

εκπτωση: 27% 
προσφυγή 

20 30.7311.03 
Επισκευή παλαιού Νοσοκοµείου& 
διαρρύθµιση του σε νέο ∆ηµαρχείο 

500.000 
ΥΠ. ΕΣ/ΣΑΕ 

055 
νέο υπό µελέτη 

21 30.7131.10 
Προµήθεια  ειδικού 
ασφαλτοµίγµατος επούλωσης 
λάκκων σε σάκκους 

20.000 ∆Π νέο  
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22 30.7311.04 Κατασκευή Β¨ΚΑΠΗ Καλαµάτας 50.000 ∆Π νέο υπό µελέτη 

23 30.7326.06 

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

50.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

24 30.7331.01 
∆απάνες συντήρησης ∆ηµοτικών 
καταστηµάτων  & συνεργείων 

30.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

25 30.7331.15 
Συντήρηση και επισκευές 
Κεντρικής Σκηνής ∆ΗΠΕΘΕ 
Καλαµάτας 

10.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

26 30.7331.16 
Αναβάθµιση στοιχείων γεφυρών 
ΝΕ∆ΟΝΤΑ 

30.000 ΣΑΤΑ νέο υπο µελέτη 

27 30.7331.03 
Συντήρηση και διαρρυθµίσεις 
χώρων στα ∆ηµοτικά συνεργεία 

30.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

28 30.7331.04 
∆απάνες προστασίας επικινδύνων 
σεισµοπλήκτων κτιρίων.  

10.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

29 30.7332.02 
Συντήρηση Κάστρου για κάλυψη 
αναγκών εκδηλώσεων  
πολιτιστικού καλοκαιριού 

10.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

30 30.7332.03 
Συντήρηση κλιµατιστικών µηχ-των 
∆ηµοτικών κτιρίων 

15.000 ∆Π συν/νο εκτελείται 

31 30.7332.04 
Συντήρηση  ανελκυστήρων  
∆ηµοτικών κτιρίων 

4.000 ∆Π νέο  

32 30.7332.05 
Συντήρηση  χώρων Ιστορικού 
Κέντρου 

15.000 ∆Π νέο  

33 30.7131.11 
Προµήθεια και τοποθέτηση 
θαλάσσιας σήµανσης για 
προστασία λουοµένων 

3.000 ∆Π νέο  

34 30.7333.01 
 Συντήρηση κυκλοφοριακής  
σήµανσης  

25.000 ∆Π νέο  

35 30.7425.01 
∆απάνες για την αντιµετώπιση 
τυχόν εκτάκτων αναγκών 

30.000 ∆Π νέο  

36 30.7425.03 
Σύνδεση ∆ηµοτικών 
κτιρίων,πλατειών και κοιν. χώρων 
µε δίκτυα κοινής ωφέλειας 

10.000 ∆Π νέο  

37 30.7323.27 
∆ιανοίξεις τµηµάτων οδών στις 
περιοχές επεκτάσεων σχεδίου 
πόλης 

50.000 ΣΑΤΑ νέο ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

38 30.7321.03 
Βελτίωση ∆ηµοτικού δρόµου από 
Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και 
διάνοιξη αγροτικών δρόµων 

100.000 ∆Π συνεχ/νο σύµβαση:210771,75

39 30.7326.12 
Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών 
ινών 

627.000 
Γ' ΚΠΣ/ 

Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

συνεχ/νο 
σύµβαση: 1256.445 
ανεκτέλεστο:627.00

0 

40 30.7425.04 

Ενοποιηµένο περιβάλλον και 
βασικές εφαρµογές συστήµατος 
γεωγραφικών πληροφοριών 
∆ήµου Καλαµάτας 

150.000 
Γ' ΚΠΣ/ 

Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

συν/νο 
σύµβαση: 231.455 
ανεκτέλεστο:150.00

0 

41   
Ανάπτυξη έξυπνου οικισµού στην 
πόλη της Καλαµάτας 

 
Γ' ΚΠΣ/ 

Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

συν/νο 
πληρώνεται από την 

Περιφέρεια 

42 30.7425.02 
Ηλεκτρονική Πύλη ∆ήµου 
Καλαµάτας 

195.317 
Γ' ΚΠΣ/ 

Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

συν/νο 
σύµβαση: 261.155 

ανεκτέλεστο:195317

43 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 

50.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 
σύµβαση:639.690 

ανεκτέλεστο:590.00
0 

44 30.7326.14 

Κατασκευή έργων υποδοµής και 
οδοποιίας σε νεοδιανοιγόµενους 
δρόµους του Σχ. Πόλεως 
Καλαµάτας  ΥΠΟΕΡΓΟ: ¨Εργο 
διευθέτησης ρέµατος ΦΑΡΑΙ 1 
(Πολιτέικο) και κατασκευή δρόµου 
R8 

185.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο 
σύµβαση:575.353 

ανεκτέλεστο:185.00
0 

45 30.7326.15 
∆ιάνοιξη και κατασκευή τµήµατος 
οδού  Β.Γεωργίου (περιοχή 
επέκτασηςΣχεδίου) 

1.450.000 ΘΗΣΕΑΣ  ολοκληρώνεται 
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46 30.7326.17 
∆ιάνοιξη και κατασκευή τµήµατος 
οδού  Β.Γεωργίου από οδό Φαρών  
έως Ηρώων 

750.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο σύµβαση: 645.000 

47 30.7326.19 

Κατασκευή έργων αποχέτευσης 
οµβρίων ,ακαθάρτων και 
ύδρευσης τµήµατος οδού Βασ. 
Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων 

400.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο σύµβαση: 318.275 

48 30.7323.31 
∆ιαµόρφωση τµήµατος οδού 
Κρήτης  από  οδό  Φαρών έως 
οδό  Ψαρών 

50.000 ΣΑΤΑ νέο υπο µελέτη 

49 30.7323.32 
Τσιµεντοστρώσεις και  µικρά 
τεχνικά στην Καλαµάτα 

50.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

50 30.7323.37 
 Βελτιώσεις και  ασφαλτοστρώσεις 
δηµοτικών οδών  

190.000 ΘΗΣΕΑΣ συν/νο 
σύµβαση:556.685 

ανεκτέλεστο:84.000

51 30.7323.39 

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

995.900 ΘΗΣΕΑΣ νέο υπο µελέτη 

52 30.7323.41 

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

560.000 ΘΗΣΕΑΣ συν/νο 
σύµβαση: 687.085 
ανεκτέλεστο:400.00

0 

53 30.7332.10 
Συντήρηση και βελτιώσεις οδικού 
δικτύου ∆ήµου Καλαµάτας 

100.000 ∆Π συν/νο σύµβαση:316640 

54 30.7323.45 
« Κατασκευή οδού Κοσµοπούλου 
και συµπλέγµατος δρόµων στην 
περιοχή Πανταζοπουλέικα 

250.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 

Προυπ. Μελέτης: 
998.406  έκπτωση 

30 % περίπου 
ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΣΤΟ 

ΣΤΕ 

55 30.7323.46 

Κατασκευή πεζοδροµίων, 
ρειθροκρασπέδων, µικρών 
τεχνικών, τοίχων αντιστήριξης κ.λπ 
στη Καλαµάτα 

250.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 
σύµβαση: 540.340 

ανεκτέλεστο: 

56 30.7331.17 
 Συντήρηση  και επισκευές 
∆ηµοτικού Πνευµατικού Κέντρου  
Καλαµάτας 

40.000 ∆.Π συνεχ/νο 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚ
Η 

ΣΥΜΒΑΣΗ:137.417 
ανεκτέλεστο :40.000

57 30.7323.52 

∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων σχεδίου πόλεως 
Καλαµάτας στην περιοχή  Β΄ΚΑΠΗ 
Καλαµάτας 

200.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 

προυπ. 
µελέτης:292.923   
εκπτωση: 34% 

προσφυγή 

58 30.7323.53 

∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων σχεδίου πόλεως 
Καλαµάτας στην περιοχή  
ΠΕΤΑΛΟ  Καλαµάτας 

250.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 
προυπ. Μελέτης  
1.140.000  υπο 
δηµοπράτηση 

59 30.7323.54 

∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων 
χώρων σχεδίου πόλεως 
Καλαµάτας στην περιοχή 
ΛΙΑΝΕΪΚΑ- ∆ΟΥΣΕΪΚΑ Καλαµάτας 

250.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 
προυπ. Μελέτης  
1.186.000  υπο 
δηµοπράτηση 

60 30.7332.11 
Ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών 
οδών Καλαµάτας (έργο έτους 
2008) 

300.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 
σύµβαση:806.000 

ανεκτέλεστο:806.00
0 

61 30.7332.12 
Βελτίωση κεντρικών δρόµων 
Καλαµάτας 

300.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο 
σύµβαση:625.260 

ανεκτέλεστο: 
425.000 

62 30.7323.55 

∆ιαµόρφωση τµήµατος οικοπέδου 
στη οδό Μεγ. Αλεξάνδρου και 
Πινδάρου σε  χώρο αθλητικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων 

10.000 ΣΑΤΑ νέο υπό µελέτη 

63 30.7323.56 
∆ιαµόρφωση  
κοινόχρηστων.χώρων σε διάφορα 
σηµεία της πόλης 

80.000 ΣΑΤΑ νέο υπό µελέτη 

64 30.7323.57 
Ανάπλαση κεντρικής & 
παραλιακής ζώνης (Ανάπλαση 
τµήµατος οδού ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ) 

1.050.000 
ΕΤΕΡΠΣ(650.0

00)+ ΥΠ 
ΕΣ(400.000) 

συν/νο 
σύµβαση: 1068700 

ανεκτέλεστο: 
952.000 

65 30.7323.79 
Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης 
ακαθάρτων σε διάφορα σηµεία του 
∆ήµου Καλαµάτας 

144.000 ΘΗΣΕΑΣ συν/νο 
εκτελείται από 

∆ΕΥΑΚ 
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66 30.7323.01 
Kατασκευή νοτίου πεζοδροµίου 
οδού Ναυαρίνου 

100.000 ΣΑΤΑ νέο υπό µελέτη 

67 30.7323.02 
Kατασκευή κεντρικού 
ποδηλατόδροµου Καλαµάτας 

800.000 
ΥΠ. 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
νέο υπό µελέτη 

68 30.7323.03 
Συντήρηση-ασφαλτόστρωση  
βασικών οδών Καλαµάτας  

50.000 ΣΑΤΑ νέο υπό µελέτη 

    ΣΥΝΟΛΟ 19.094.217    

          

    
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
    

69 30.7331.05 
∆απάνες επισκευής και 
συντήρησης σχολικών 
κτιρίων(2009) 

50.000 ΥΠ.ΕΣ. νέο υπό µελέτη 

70 30.7331.18 
Συντήρηση θερµάνσεων 
σχολείων(2009) 

12.500 ΥΠ.ΕΣ. νέο υπό µελέτη 

71 30.7331.19 
Συντήρηση µονώσεων -
στεγανώσεων  σχολείων 

12.500 ΥΠ.ΕΣ. συνεχ/νο  

72 30.7334.01 
Συνδέσεις σχολείων  µε δίκτυο 
∆ΕΥΑΚ(2009) 

5.000 ΥΠ.ΕΣ. νέο  

73 30.7331.20 
Χρωµατισµοί  σχολείων και 
περιφράξεων 

75.000 ΥΠ.ΕΣ. συνεχ/νο 
σύµβαση: 75.000 

ανεκτέλεστο :25000

74 30.7331.21 
Επισκευή ή αντικατάσταση θυρών 
και παραθύρων 

75.000 ΥΠ.ΕΣ. συνεχ/νο 
σύµβαση: 105.000 
ανεκτέλεστο :75000

75 30.7321.11 
Κατασκευή  µεταλλικών σκιαδίων 
σε προαύλια σχολείων και 
περιφράξεις 

52.000 ΥΠ.ΕΣ. συνεχ/νο 
σύµβαση: 52.000 

ανεκτέλεστο :30000

76 30.7331.02 
∆ιαµόρφωση δυτικού προαυλίου 
5ου ∆.Σ. Καλαµάτας 

30.000 ΟΣΚ νέο υπό δηµοπράτηση 

77 30.7331.23 
Επισκευές  ή αντικαταστάσεις 
υδραυλικών εγκ/σεων  διαφόρων 
σχολείων 

200.000 ΟΣΚ νέο υπό µελέτη 

78 30.7331.06 
∆ιαµόρφωση προαυλείων και 
αθλητικών χώρων σχολείων 

150.000 ΟΣΚ νέο υπό µελέτη 

79 30.7331.07 
∆ιάφορες οικοδοµικές εργασίες 
σχολείων 

80.000 ΟΣΚ νέο υπό µελέτη 

    ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 742.000    

          

    
ΕΡΓΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: 
ΣΥΝΟΛΟ 

19.836.217    

          

    
EΡΓΑ  ΤΟΠΙΚΩΝ  
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

    

80 
30.7323.22 

∆ιανοίξεις και συντήρηση  
αγροτικών οδών στα Τοπικά 
διαµερίσµατα 

30.000 ∆Π νέο  

81 
30.7333.03 

Συντήρηση και επισκευές 
αγροτικής οδοποιίας 

50.000 ∆Π νέο ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

82 
30.7332.15 

Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στα 
∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα(έτους 2008) 

185.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο σύµβαση:185.000 

83 
30.7323.12 

Τσιµεντοστρώσεις  και κατασκευή 
µικρών τεχνικών έργων  στα 
δηµοτικά διαµερίσµατα(2008) 

30.000 ∆Π συν/νο ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

84 
30.7322.35 

Συντήρηση  αναµεταδοτώνκαι 
προσθήκη συχνοτήτων  δηµοτικών 
∆ιαµερίσµάτων  

15.000 ∆Π νέο  

85 
30.7323.82 

Κατεδαφίσεις πυρόπληκτων 
κτιρίων 

30.000 
δωρεές 

πυροπλήκτων 
συν/νο  

86 
30.7322.42 

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

30.000 ∆Π συν/νο εκτελείται 

87 

30.7323.80 

Βελτίωση και αντικατάσταση 
δικτύου ύδρευσης στα τοπικά 
διαµερίσµατα Μ. Μαντίνειας και 
Βέργας 

147.000 ΘΗΣΕΑΣ συν/νο  

88 

30.7323.67 

Αναπλάσεις  κοινόχρηστων 
χώρων στα δηµοτικά διαµερίσµατα 
(πλακοστρώσεις, φωτισµός 
κλπ)(2009) 

50.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 
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89 

30.7323.77 

Προµήθεια και τοποθέτηση 
τεχνητού χλοοτάπητα στα γ'ηπεδα 
ποδοσφαίρου "ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ" και 
"ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ" 

150.000 ΣΑΤΑ συν/νο 
προυπ. Μελέτης 

:597.284 

90 
30.7331.25 

Eπισκευή σχολικού κτιρίου 
ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ  

150.000 
∆άνειο 

Πυροπλήκτων 
νέο υπο µελέτη 

91 
30.7323.76 

Συµπλήρωση προστατευτικών 
στηθαίων ασφαλείας(µπάρες) 

12.150 ∆Π συν/νο  

92 
30.7323.04 

Ασφαλτοστρώσεις δρόµων στα 
∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα(έτους 2009) 

50.000 ΣΑΤΑ νέο υπο µελέτη 

93 
30.7323.05 

Τσιµεντοστρώσεις  και κατασκευή 
µικρών τεχνικών έργων  στα 
δηµοτικά διαµερίσµατα(2009) 

50.000 ΣΑΤΑ νέο υπο µελέτη 

94 

30.7323.06 
Βελτίωση δρόµων : α) ∆ιπόταµα-
Καρβέλι-Λαδ-Ε.Ο και β)Αρτεµισία-
Πηγές-Αλαγονία-Νέδουσα 

600.000 

Πρόγρ.Αλέξανδ
ρος 

Μπαλτατζής 
(ΟΠΑΑΧ) 

νέο υπο µελέτη 

95 

30.7323.07 
Βελτίωση αγροτικών δρόµων 
Αντικαλάµου,Σπερχογείας,Ασπροχ
ώµατος 

300.000 LEADER νέο υπο µελέτη 

96 
30.7323.08 

Kατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσηςστα δηµ. ∆ιµερίσµατα 
Αρτεµισίας & Ελαιοχωρίου 

5.000 ΘΗΣΕΑΣ συν/νο 
εκτελείται από 

∆ΕΥΑΚ 

97 
30.7323.09 

Kατασκευή εσωτερικού δικτύου 
ύδρευσηςστο δηµ. ∆ιαµέρισµα 
Αλαγονίας 

52.500 ΘΗΣΕΑΣ συν/νο 
εκτελείται από 

∆ΕΥΑΚ 

98 
30.7323.10 

Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης στα 
ορεινά δηµ. ∆ιαµερίσµατα 

80.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο 
εκτελείται από 

∆ΕΥΑΚ 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.016.650    

    ∆.∆.ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ     

99 30.7326.18 
Κατασκευή τεχνικών στον δρόµο 
προς Αγροκήπιο 

20.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

100 30.7323.75 
προµήθεια υδατοδεξαµενής στη 
θέση ΦΑΡΜΑΚΑ 

25.000 ΥΠΕΣ συν/νο  

101 30.7323.13 
Κατασκευή διαφόρων  τεχνικών 
έργων 

10.000 ∆Π νέο  

    ΣΥΝΟΛΟ 55.000    

    ∆.∆. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ     

102 30.7323.64 
Πλακοστρώσεις δρόµων εντός 
οικισµού 

30.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

103 30.7323.83 Επισκευή ∆ηµοτικού Σχολείου 66.845 
δωρεές 

πυροπλήκτων 
συν/νο  

    ΣΥΝΟΛΟ 96.845    

    ∆.∆. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ     

          

104 30.7323.58 ∆ιαµόρφωση παιδικής χαράς 30.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

105 30.7322.37 Οδοποιία περιοχής ΒΑΛΤΟΥ 180.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο σύµβαση:280.000 

106 30.7323.62 

Κατασκευή αποχετευτικών έργων 
οµβρίων τµήµατος Εισόδου 
Καλαµάτας από Νοσοκοµείο έως 
Ασπρόχωµα 

800.000 ΘΗΣΕΑΣ νέο υπό δηµοπράτηση 

107 30.7323.14 
Επέκταση κοιµητηρίου 
Ασπροχώµατος 

20.000 ∆Π νέο  

108 30.7323.15 Ανάπλαση πλατείας Καλαµίου 15.000 ΣΑΤΑ νέο υπό µελέτη 

    ΣΥΝΟΛΟ 1.045.000    

    ∆.∆ ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ     

          

109 30.7323.59 
Τοποθέτηση πλαστικού τάπητα 
στο γήπεδο 5Χ5 

25.000 ∆Π νέο  

          

    ΣΥΝΟΛΟ 25.000    

    ∆.∆. ΒΕΡΓΑΣ     

110 
30.7322.30 

Αντιµετώπιση φαινοµένου 
κατολίσθησης κεντρικού δρόµου 
πλησίον Ι.Ν.Ευαγγελίστριας 

35.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 
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111 
30.7321.07 

Κατασκευή ∆ηµοτικού 
καταστήµατος 

10.000 ΣΑΤΑ συνεχ/νο σύµβαση:196390 

112 
30.7323.20 

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

50.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

113 

30.7323.60 
Ολοκλήρωση διάνοιξης & 
Ασφαλτόστρωση δρόµου Άνω-
Κάτω Βέργας 

400.000 

Πρόγρ.Αλέξανδ
ρος 

Μπαλτατζής 
(ΟΠΑΑΧ) 

νέο υπο µελέτη 

114 
30.7323.74 Αποκατάσταση τείχους Βέργας 10.000 

5.000∆Π + 
5000∆ωρεα 

Μαν. 
συν/νο  

    ΣΥΝΟΛΟ 505.000    

    ∆.∆. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ     

115 30.7323.11 
Βελτίωση και αντικατάσταση 
εσωτερικού δικτύου ύδρευσηςστο 
τοπικό . ∆ιαµέρισµα Ελαιοχωρίου 

35.000 ΘΗΣΕΑΣ συν/νο 
εκτελείται από 

∆ΕΥΑΚ 

116 30.7323.61 Ανάπλαση πλατείας ι Ελαιοχωρίου 30.000 ∆Π νέο υπό µελέτη 

117 30.7323.81 

Αγροτική οδοποιία Μενινά - 
Περιβολάκια - 
Ελαιοχώρι(∆ιάσελα,Αράχωβα,∆εν
δρά) 

600.000 

Πρόγρ.Αλέξανδ
ρος 

Μπαλτατζής 
(ΟΠΑΑΧ) 

νέο 
έτοιµη µελέτη 
προυπ/σµού 

792.542 

    ΣΥΝΟΛΟ 665.000    

    ∆.∆. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ     

118 30.7322.17 ¨Εργα παροχέτευσης οµβρίων 30.000 ∆Π νέο  

          

    ΣΥΝΟΛΟ 30.000    

    ∆.∆. ΛΑ∆Α     

119 30.7323.16 Επισκευή δηµοτικού σχολείου 15.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

120 30.7322.38 
Τσιµεντόστρωση δρόµου προς 
γήπεδο 

15.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

    ΣΥΝΟΛΟ 30.000    

          

    ∆.∆.  ΛΕΙΚΩΝ     

121 30.7323.78 
Βελτίωση και αντικατάσταση 
δικτύου ύδρευσης στο τοπικό 
διαµέρισµα Λαιίκων 

203.000 ΘΗΣΕΑΣ συνεχ/νο  

122 30.7323.23 
Βελτίωση  δηµοτικών δρόµων στο 
τοπικό διαµέρισµα Λαιίκων 

30.000 ΣΑΤΑ νέο  

123 30.7323.17 
∆ιαµόρφωση προαυλείου χώρου 
Νηπιαγωγείου 

10.000 ∆Π νέο  

    ΣΥΝΟΛΟ 243.000    

    ∆.∆.  Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ     

124 30.7326.09 
Κατασκευή πλατείας απέναντι από 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ 

50.000 κληροδότηµα νέο υπο µελέτη 

125 30.7323.63 
Κατασκευή πεζοδροµίων και 
µικροπαρεµβάσεις στην 
παραλιακή ζώνη 

36.000 ∆Π συνεχ/νο σύµβαση:36.000 

126 30.7323.18 
∆ιαµόρφωση χώρων πεζοδροµίων 
κλπ στη παραλιακή ζώνη 

20.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

127 30.7323.19 
Επισκευή πύργου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ 

200.000 

Πρόγρ.Αλέξανδ
ρος 

Μπαλτατζής 
(ΟΠΑΑΧ) 

νέο υπο µελέτη 

      306.000    

    ∆.∆. ΝΕ∆ΟΥΣΑΣ     

          

128 30.7326.21 
Ολοκλήρωση αναπλάσεων 
πλατείας 

20000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

    ΣΥΝΟΛΟ 20.000    

          

    ∆.∆. ΠΗΓΩΝ      

129 30.7322.01 
Αξιοποίηση  χώρου στη θέση 
"Λουσίνα" 

10.000 ∆Π νέο υπο µελέτη 

130 30-7323.49 
∆ιάνοιξη  δρόµου  στη θέση 
Καρούλια έως δεξαµενή 

15.000 κληροδότηµα νέο υπο µελέτη 
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131 30.7323.50 
Μικροσυντηρήσεις δρόµων - 
αρδευτικών αυλάκων 

1.000 κληροδότηµα νέο υπο µελέτη 

132 30.7326.10 Ανάπλαση πλατείας Αγ. Βαρβάρας 0 ∆Π νέο υπο µελέτη 

133 30.7323.21 
Κατασκευή δεξαµενής ύδρευσης  
στη θέση "Μοναστήρι" 

15.000 ∆Π νέο  

      41.000    

    ∆.∆.  ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ     

134 30.7322.22 
Εργασίες στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
και στον προαύλειο χώρο του 

25.000 ∆Π συνεχ/νο σύµβαση:59.000 

135 30.7335.09 
Ηλεκτροφωτισµός Εθν. Οδού από 
Νοσοκοµείο εως όρια ∆ήµου  
Θουρίας 

70.000 ∆Π συνεχ/νο σύµβαση:95.000 

    ΣΥΝΟΛΟ 95.000    

          

    
EΡΓΑ  ΤΟΠ.  
∆ΙΑΜ/ΤΩΝ : ΣΥΝΟΛΟ 

5.173.495    

          

     ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ     

          

136 30.7413.08 
Αµοιβή προµελέτης και ΠΠΕ για 
την κατασκευή Νέου Νεκροταφείου 

20.000 ∆Π νέο  

137 30.7413.09       

138 30.7413.11 
Ανάπλαση ιστορικού κέντρου 
Καλαµάτας(Β'+Γ' φάση) 
(ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ) 

10.000 ∆Π συν/νο  

139 30.7413.12 

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

15.000 ∆Π νέο  

140 30.7413.19 

Μελέτη οδοποιίας για το τµήµα της 
Ε.Ο Αθηνών στο τοπικό 
διαµέρισµα Ασπροχώµατος από 
τον κόµβο προς Μεσσήνη έως 
κόµβο Ζαφείρη 

12.000 ∆Π συν/νο  

141 30.7413.20 

Μελέτη οδοποιίας για το τµήµα του 
περιµετρικού δρόµου της βόρειας 
γειτονιάς από τη συνοικία 
"ΠΛΑΚΩΤΑ" έως τη λαγκάδα 
Λείκων  

12.000 ∆Π συν/νο  

    ΜΕΛΕΤΕΣ :ΣΥΝΟΛΟ 69.000    

          

  Κ.Α. 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ     

    ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35 #ΑΝΑΦ!    

       

 Κ.Α. 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ     

  ΚΕΦ. Α Λειτουργικές δαπάνες     

  ΚΕΦ. Β Επενδύσεις     

142 40.7421.01 

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

10.000 ∆Π νέο  

143 40.7111.01 

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

215.000 ∆ΑΝΕΙΟ   

144 40.7111.03 
Απαλλοτριώσεις  ιδιοκτησιών οδού 
Βασ. Γεωργίου  από  Φαρών  έως  
Ηρώων 

1.300.000 
∆Π από 

ΟΜΟΛΟΓΑ του 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

συν/νο 
υπόλοιπο για 
αποπληρωµή 

αποζ/σεων 

145 40.7413.01 
Αµοιβή µελέτης "Ολοκλήρωση 
πράξεων εφαρµογής ∆ήµου 
Καλαµάτας ". 

40.000 ∆Π συνεχ/νο  



Συνεδρίαση :37/2008                                 Τρίτη 23 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  613/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  41 

146 40.7413.04 
Αµοιβή  µελέτης αναθεώρησης Γ Π 
Σ ∆ιευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας 

85.000 ΥΠΕΧΩ∆Ε συνεχ/νο υπόλοιπο χρηµ/σης

147 40.7413.07 
Αµοιβή πολεοδοµικής µελέτης 
περιοχής Μπαργιάµαγα (B'' φάση, 
Γ΄φάση, Πράξη εφαρµογής) 

50.000 ∆Π συνεχ/νο 
ολοκληρώνεται η 
διαδικασία της Β' 

φάσης 

148 40.7413.08 
Αµοιβή  µελέτης οριοθέτησης 
ρεµµάτων 

30.000 ∆Π νέο προκήρυξη 

149 40.7413.09 
Αµοιβή µελέτης "Σύνταξη πράξεων 
εφαρµογής πυκνοδοµηµένων   
∆ήµου Καλαµάτας ". 

50.000 ∆Π νέο προκήρυξη 

150 40.7413.10 

Αµοιβή µελέτης " Σύνταξη 
πράξεων αναλογισµού ορισµένων  
αδιάνοικτων δρόµων του σχεδίου 
πόλεως   Καλαµάτας ". 

14.000 ∆Π συν/νο  

151 40.7413.11 

Αµοιβή µελέτης " Σύνταξη 
πράξεων αναλογισµού τµηµάτων 
οδών Ευριπίδου, Σόλωνος, 
Πινδάρου & Ηρώων ". 

15.000 ∆Π νέο  

152 40.7413.12 

Αµοιβή µελέτης " Σύνταξη 
µεµονοµένων πράξεων 
εφαρµογής   πυκνοδοµηµένων  
στη βόρεια και κεντρική συνοικία ". 

15.000 ∆Π νέο  

    
   ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ:  
ΣΥΝΟΛΟ 

1.824.000    

  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) 

 
Ανταποδοτικά 

έσοδα 
  

154 40.7425.01 
 ∆απάνες για τη εκτ/ση βασικών 
κοιν/στων πολ/κων έργων /∆υτική 
συνοικία 

30.000    

155 40.7425.02 
 ∆απάνες για τη εκτ/ση βασικών 
κοιν/στων πολ/κων έργων /Βόρεια 
/Κεντρική συνοικία 

65.000    

156 40.7425.03 
 ∆απάνες για την εκτ/ση βασικών 
κοιν/στων πολ/κων έργων/ Ανατ. 
Παραλία 

30.000    

157 40.7425.04 
∆απάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοιν/στων πολ/κων 
έργων/Γιαννιτσάνικα 

50.000    

158 40.7425.05 
∆απάνες για την εκτ/ση βασικών 
κοιν/στων πολ/κων έργων/ Ανατ. 
Συνοικία 

50.000    

159 40.7425.06 
∆απάνες για την εκτ/ση βασικών 
κοιν/στων πολ/κων έργων/ 
Παναγίτσα 

50.000    

160 40.7425.07 
∆απάνες για την εκτ/ση βασικών 
κοιν/στων πολ/κων έργων/ 
Ακοβίτικα 

25.000    

    ΣΥΝΟΛΟ 300.000    

  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 ) 

    

161 40.7421.02 
Απαλ/σεις για την δηµ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/∆υτ.Συνοικ 

30.000 
Ανταποδοτικά 

έσοδα 
  

162 40.7421.03 

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

65.000    
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163 40.7421.04 
Απαλ/σεις για την δηµ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ 
Ανατ.Παραλία 

30.000    

164 40.7421.05 
Απαλ/σεις για την δηµ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Γιαννιτσάνικα 

50.000    

165 40.7421.06 
Aπαλ/σεις για την δηµ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ 
Ανατ. Συνοικ. 

50.000    

166 40.7421.07 
Aπαλ/σεις για την δηµ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Παναγίτσα 

50.000    

167 40.7421.08 
Aπαλ/σεις για την δηµ/για χώρων 
κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Ακοβίτικα 

25.000    

    ΣΥΝΟΛΟ 300.000    

    ΣΥΝΟΛΟ K.A. 40 2.424.000    

  Κ.Α.  45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ     

  ΚΕΦ. Α Λειτουργικές δαπάνες     

  ΚΕΦ. Β Επενδύσεις     

168 45.7336.01 
Συντήρηση και καθαρισµός 
ελευθέρων χώρων Νεκροταφείων 

12.000 ∆Π συνεχ/νο σύµβαση: 12.000 

169 45.7336.03 
Βελτιώσεις χώρων  Νεκροταφείου 
Καλαµάτας 

100.000 ∆Π συνεχ/νο σύµβαση: 126.213 

170 45.7336.04 
Επεκτάσεις & Βελτιώσεις   
Νεκροταφείων  Τοπικών 
∆ιαµερισµάτων  

100.000 ∆Π συνεχ/νο σύµβαση:136.987 

    ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 45 212.000    

          

  ΚΕΦ. Γ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΑ     

          

171 8122.15 
Προµήθεια αστικού εξοπλισµού 
(παγκάκια , κολονάκια κλπ) 

20.000 ∆Π 
έχει 

αποπερατωθεί 
 

172 8122.07 
Έργα προσβασιµότητας ατόµων 
µε αναπηρίες 

4.890 ΣΑΤΑ αποπληρωµή  

173 8122.08 
Ανάθεση µελετών κατασκευής δύο 
Βρεφονηπιακών Σταθµών στη 
Καλαµάτα 

10.000 ∆Π αποπληρωµή  

174 8122.11 
Προµήθεια µεταλλικών εµποδίων 
(κολωνάκια) για την περιοχή του 
Ιστορικού Κέντρου 

15.000 ∆Π αποπληρωµή  

175 8122.10 
 Ολοκλήρωση διάνοιξης  και 
οδοστρωσία δρόµου  Άνω-Κάτω 
Βέργας  

10.000 ΣΑΤΑ αποπληρωµή  

176 8122.09 
Ανάπλαση τµήµατος Ιστορικού 
Κέντρου Καλαµάτας (περιοχή Αγ. 
Ιωάννη) 

7.680 ΣΑΤΑ αποπληρωµή  

177 8122.12 

Προµήθεια  και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
αίθουσας ∆ηµ. Συµβουλίου 
Καλαµάτας 

12.000 ∆Π αποπληρωµή  

178 8122.13 
Κατασκευή υαλοστασίων στη νότια 
πτέρυγα του 2ου & 3ου ΤΕΕ 

12.500 ΥΠ.ΕΣ. νέο  

179 8122.27 

Αµοιβή µελέτης για την 
αποκατάσταση και σταθεροποίηση 
στον κοινοτικό δρόµο προς Κάτω 
Βέργας.      

2.150 ∆Π αποπληρωµή  

180 8122.30 

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

100.000 ∆Π 
πληρωµή    

υποχρεώσεων 
 

181 8122.14 
Κατασκευή τµηµάτων δηµοτικών 
οδών στις περιοχές επεκτάσεως 
του Σχεδίου Πόλεως 

50.000 ΣΑΤΑ 
πληρωµή  
οφειλών-  

αναθεωρησεων 
 

182 8122.16 
Συµπληρωµατικές εργασίες στην 
Πλατεία Αγίου Βασιλείου 

65.000 ∆Π 
πληρωµή  
οφειλών-  

αναθεωρησεων 
 



Συνεδρίαση :37/2008                                 Τρίτη 23 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  613/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  43 

183 8122.17 
Αµοιβή µελέτης ανακατασκευής 
πεζοδροµίων οδού Ναυαρίνου   

3.825 ∆Π 
πληρωµή  
οφειλών 

 

    

ΣΥΝΟΛΟ    
:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & 
ΛΟΙΠΑ 

313.045    

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Τ.Π. 2009 

28.635.757    

 
 

Β΄ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Α/
Α 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
∆ΑΠΑΝΗΣ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

Ν.Ε. - Σ.Ε.           

            

  ΚΕΦ. Β Ε̟ενδύσεις  Ποσό  
Πηγή 

Χρηµατ/τησης 
Νέο 

συνεχιζόµενο 
1 35.7131.01 Προµήθεια κηποτεχνικού εξοπλισµού 10.000 ∆Π νέο 

2 35.7135.01 Προµήθεια οργάνων και ανταλλακτικών 
παιδότοπων ∆ήµου Καλαµάτας 

35.000 ∆Π νέο 

3 35.7135.02 Προµήθεια και καλλιέργεια ανθοφύτων 40.000 ∆Π νέο 

4 35.7135.03 Προµήθεια κηποτεχνικών διακοσµητικών 

στοιχείων 

20.000 ∆Π συνεχιζόµενο 

5 35.7135.04 Προµήθεια κηποτεχνικών διακοσµητικών 

στοιχείων (2009) 

10.000 ∆Π νέο 

6 35.7135.05 Προµήθεια αρδευτικών υλικών 15.000 ∆Π νέο 

7 35.7135.06 Προµήθεια αστικού εξοπλισµού 20.000 ∆Π νέο 

8 35.7135.07 Προµήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών 15.000 ∆Π νέο 

9 35.7135.08 Προµήθεια υλικών συντήρησης 
συντριβανιών 

6.000 ∆Π νέο 

10 35.7135.09 Προµήθεια δένδρων, θάµνων 20.000 ∆Π νέο 

11 35.7322.01 ∆ιαµόρφωση παιδότοπου στο πέταλο 20.000 ΣΑΤΑ νέο 

12 35.7322.02 Φύτευση και άρδευση παρτεριών στην 

περιοχή του Αϊ Γιάννη 

12.000 ∆Π νέο 

13 35.7322.03 Κατασκευή περιφράξεων παιδότοπων της 

πόλης 

12.000 ΣΑΤΑ νέο 

14 35.7326.01 ∆ηµιουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων 10.000 ∆Π νέο 

15 35.7326.02 Συµπληρωµατικές φυτεύσεις 

δενδροστοιχιών 

55.000 ∆Π νέο 

16 35.7326.03 Φυτεύσεις και διαµορφώσεις νησίδων της 
πόλης 

60.000 ΣΑΤΑ νέο 

17 35.7326.04 Εγκατάσταση πρωτεύοντος αγωγού 

γεώτρησης αγοράς 

35.000 ΣΑΤΑ νέο 

18 35.7332.01 ∆απάνες συντήρησης και συµπλήρωσης 

χώρων πρασίνου και παιδότοπων 
(Αυτεπιστασία) 

54.000 ΣΑΤΑ νέο 

19 35.7332.02 Συντήρηση και επισκευή αρδευτικών 

δικτύων πόλης (2009) 

50.000 ΣΑΤΑ νέο 

20 35.7332.03 Συντήρηση και επισκευή αντλητικών 

συγκροτηµάτων και πρωτευόντων δικτύων 

άρδευσης (2009) 

10.000 ΣΑΤΑ νέο 

21 35.7332.04 Συντήρηση πάρκων της πόλης 50.000 ΣΑΤΑ νέο 

22 35.7332.05 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 

παιδοτόπων του ∆ήµου Καλαµάτας  (2009)  

35.000 ΣΑΤΑ νέο 

23 35.7332.06 Άρση επικινδυνότητας µεγάλων δένδρων 40.000 ΣΑΤΑ νέο 
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24 35.7332.07 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης 

παιδότοπων 2007 

15.000 ∆Π συνεχιζόµενο 

25 35.7332.08 Εργασίες συντήρησης - διαµόρωσης 

δενδροστοιχιών 

30.000 ∆Π νέο 

26 35.7332.16 Παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου 

∆ηµοτικού Πάρκου και άλλων χώρων της 

πόλης 

35.000 ∆Π συνεχιζόµενο 

27 35.7332.18 Συντήρηση και προστασία γλυπτών στην 
κεντρική πλατεία 

10.000 ∆Π συνεχιζόµενο 

28 35.7336.01 Καθαρισµός, κουρέµατα και συντήρηση 

χλοοταπήτων 

50.000 ∆Π νέο 

29 35.7336.02 Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου της 

πόλης (2009) 

30.000 ∆Π νέο 

30 35.7336.03 Φυτοπροστασία χώρων πρασίνου (2009)  20.000 ∆Π νέο 

31 35.7336.04 Συντήρηση συντριβανιών 10.400 ∆Π νέο 

32 35.7336.05 Καθαρισµός αυτοφυούς βλάστησης σε 

ελεύθερους χώρους, δρόµους κ.λ.π.(2007) 

16.000 ΣΑΤΑ συνεχιζόµενο 

33 35.7336.06 Καθαρισµός χορταριών στις άκρες των 

δρόµων µε χρήση γεωργικού ελκυστήρα 

30.000 ∆Π νέο 

34 35.7336.07 Συντήρηση γλυπτών και µνηµείων της πόλης 5.000 ∆Π νέο 

35 35.7336.08 Καθαρισµός ιδιωτικών οικοπέδων 30.000 ∆Π νέο 

36 35.7336.09 Θρυµµατισµός φυτικών υπολλειµάτων 20.000 ∆Π νέο 

37 35.7336.10 Απεντοµώσεις ∆ηµοτικών Χώρων (2009) 12.000 ∆Π νέο 

38 35.7336.11 Φυτοπροστασία χώρων πρασίνου (2008) 12.500 ΣΑΤΑ συνεχιζόµενο 

39 35.7336.12 Καθαρισµός αυτοφυούς βλάστησης σε 

ελεύθερους χώρους, δρόµους κ.λ.π (2009) 

50.000 ΣΑΤΑ νέο 

40 35.7336.13 Απεντοµώσεις ∆ηµοτικών Χώρων (2008) 10.400 ΣΑΤΑ συνεχιζόµενο 

41 35.7336.14 Κλάδεµα διαµόρφωσης δένδρων στην πόλη 
(2008) 

20.000 ΣΑΤΑ συνεχιζόµενο 

      28.000 ∆Π   

42 35.7336.15 Αποκατάσταση αρδευτικών δικτύων ορεινών 

τοπικών διαµερισµάτωω ∆ήµου Καλαµάτας 

(Προµήθεια σωλήνων πολυαιθυλενίου) 

54.500 ∆Π συνεχιζόµενο 

43 35.7336.16 ∆ιαχείριση πηγών, δεξαµενών και 

αρδευτικών δικτύων Τοπικών 

∆ιαµερισµάτων 

25.000 ΣΑΤΑ νέο 

44 35.7425.01 ∆απάνες φύλαξης δηµοτικού πάρκου 30.000 ∆Π νέο 

45 35.7425.02 ∆απάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων  10.000 ∆Π νέο 

46 35.7425.03 ∆απάνες Φύλαξης ∆ηµοτικού Πάρκου 
(2008) 

12.000 ∆Π συνεχιζόµενο 

            

    ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 35 1.199.800,00 0 
  

 
 

Γ΄ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Α/Α 

 
ΚΩ∆ΙΚΟΙ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟ-
ΜΕΝΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 2009 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜ/ΣΗΣ 

ΝΕΟ 
ΕΡΓΟ- 

ΣΥΝΕΧΙ-
ΖΟΜΕΝΟ 

1 
20.7131.01 Προµήθεια ανοικτού ηµιφορτηγού 

ενός tn 
20.000,00 ∆.Π. Νέο 

2 20.7131.02 Προµήθεια 8 κάδων 8 m3 17.000,00 ∆.Π. Νέο 

3 
20.7131.03 Προµήθεια αερίων, χρωµάτων, 

αναλωσίµων κάδων, µορφοσιδήρου 
και λοιπών ειδών σιδηροπωλείου 

                      
50.000,00 

∆Π νέο 
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4 
20.7131.17 ∆απάνες εξοπλισµού συνεργείου 

κάδων 
6.500,00 ∆Π συνεχιζόµενο 

5 
20.7311.01 ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς 

ογκωδών απορριµµάτων 
80.000,00 ∆Π νέο 

6 
20.7311.02 Αποµάκρυνση ογκωδών 

απορριµµάτων από κτίριο παλαιού 
νοσοκοµείου 

7.000,00 ∆Π συνεχιζόµενο 

7 
20.7311.03 Αποµάκρυνση του υπολείµµατος 

διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών 
10.000,00 ∆Π νέο 

8 
20.7311.04 ∆απάνες καθαρισµού ελευθέρων 

χώρων, οικοπέδων και ακτών 
100.000,00 ∆Π νέο 

9 
20.7311.05 Λειτουργία δεµατοποιητή 

απορριµµάτων 
100.000,00 ∆Π νέο 

10 

20.7311.06 ∆απάνες   για την επικάλυψη των 
απορριµµάτων µε αργιλοχώµατα 

(επικάλυψη αδρανών και 
αδρανοποιηµένων υλικών, υλικό 

κατάσβεσης πυρκαγιών) 

50.000,00 ∆Π νέο 

11 

20.7311.07 Τοποθέτηση υπερκατασκευής  
όχηµατος  µεταφοράς ανοικτών 

κάδων σε υπάρχον 
απορριµµατοφόρο και αντικατάσταση 

µε άλλο 

60.000,00 ∆.Π. νέο 

12 
20.7311.08 Αντικατάσταση γερανού σε υπάρχον 

όχηµα 
35.000,00 ∆.Π. νέο 

13 
20.7311.09 Μετατροπή παλιών 

απορριµµατοφόρων και πλυντηρίου 
κάδων σε ανατρεπόµενα φορτηγά 

50.000,00 ∆.Π. νέο 

14 
20.7311.14 

∆απάνες για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων αναγκών 

42.000,00 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α 

(40.000,00) ∆.Π. 
(2.000)  

συνεχιζόµενο 

15 
20.7311.24 Σταθεροποίηση κάδων 

απορριµµάτων 
20.000,00 ∆Π συνεχιζόµενο 

16 
20.7425.01 ∆απάνες ενηµέρωσης δηµοτών στα 

θέµατα διαχείρισης απορριµµάτων 
10.000,00 ∆Π νέο 

17 
20.7425.02 ∆απάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων 

ηµέρας περιβάλλοντος 
                     

10.000,00 
∆Π νέο 

18 
20.7425.03 ∆απάνες υποστήριξης προγράµµατος 

οικιακής κοµποστοποίησης 
20.000,00 ∆Π νέο 

  ΣΥΝΟΛΟ: 687.500,00   

 
 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  2. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  3. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας)  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  5. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα (Λεϊκων)     
(αναπληρώτρια Προέδρου) 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 8. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 9. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 
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 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  10. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 11. Κουδούνης Αργύριος 11. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 12. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 13. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα     

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,   21  Ιανουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 


