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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  1/2018  

ΑΠΟΦΑΣΗ  1/2018  

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:20, 

στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο (Αριστομένους 28), 

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

Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η μη πραγματοποιηθείσα την 30η Αυγούστου 2018 

λόγω έλλειψης απαρτίας, 1η/2018 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του 

Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 31687/20-8-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, 

που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

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

Επιτροπής Διαβούλευσης και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Λύρας Παναγιώτης, εκπρόσωπος 

του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, 2) Κυριακοπούλου Αναστασία, πρόεδρος της 

Ν.Ε. ΤΕΕ Πελοποννήσου, 3) Χασάπης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Σωματείου μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ¨Ελληνική Δράση¨ και 4) Γκρέκης Παύλος, εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου Καλαμάτας. 

 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:  

 Εκπρόσωποι από τους φορείς  

1) Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Δήμου Καλαμάτας, 2) 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας, 3) Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, 4) Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο, 5) 

Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας, 6) Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα 

Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, 7) Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 8) Εμπορικό Σύλλογο 

Καλαμάτας, 9) Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων 

Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 10) Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 11) Ιατρικό Σύλλογο 

Καλαμάτας, 12) ΤΕΙ Πελοποννήσου, 13) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 14) Σύνδεσμο 

Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 15) Σύλλογο 

εργαζομένων Δήμου Καλαμάτας,  16) Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, 17) Θεατρικό 

Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ ¨Μιχάλης Τούμπουρος¨, 18) Παιδικά Χωριά SOS, 19) Σύλλογο Γονέων 

Τριών Τέκνων  Νομού Μεσσηνίας, 20) Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Μεσσηνίας Σύλλογο και 21) 

Σύλλογο ¨Οι Φίλοι του Παμίσου¨. 
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 οι Δημότες 

τακτικοί 1) Αγγελοπούλου Ελένη, 2) Αθανασοπούλου Γεωργία, 3) Δούση Βασιλική, 4) 

Ζαφειρόπουλος Φώτιος, 5) Κόσσυβα Χριστίνα, 6) Κουκούτσης Βασίλειος, 7) Λόλου Ελένη 

και 8) Μπαρδουνιώτη Αλεξάνδρα, 

αναπληρωματικοί 1) Αθανασοπούλου Παναγιώτα, 2) Κοκκινογούλη Σοφία, 3) Μπιλάλη 

Μαρία, 4) Νικομάνη Αικατερίνη, 5) Πουλοπούλου Μαρία, 6) Χαλούλου Μαρία και 7) Τσέκος 

Παναγιώτης. 

 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Οικονομικών και 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ.κ. Ηλιοπούλου Γεωργία και Τζαμουράνης Βασίλειος 

αντίστοιχα. 

 

 

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

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

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

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

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

 
Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2019. 

 
Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2019, με γενικό σύνολο 11.338.407,04 €, 
υπεβλήθη στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης από το Τμήμα Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31721/20-8-2018 έγγραφό του, βασιζόμενο στις 
επιμέρους προτάσεις των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων (ΔΥ/13-8-
2018), Πολεοδομίας (αριθμ. πρωτ. 31265/14-8-2018), Γεωτεχνικών (αριθμ. πρωτ. 30534/6-8-
2018) και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΥ/8-8-2018) και το οποίο στη συνέχεια απεστάλη στα μέλη 
της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τη σχετική πρόσκληση, προς ενημέρωσή τους. 
 
Ακολούθως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32953/30-8-2018 έγγραφό του το Τμήμα Προγραμματισμού 
& Ευρωπαϊκών Θεμάτων υπέβαλε νέο σχέδιο τεχνικού προγράμματος, με γενικό σύνολο 
11.858.407,04 €, κατόπιν του ΔΥ/29-08-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
με το οποίο τροποποίησαν τη σχετική πρότασή τους ως εξής: 
 
 
Νέοι Κ.Α. εξόδων 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ (€) 

1. 64.7331.02 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων 

και αυλείων χώρων και λοιπές δράσεις 

Δήμου Καλαμάτας 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΔΠ 399.200,00€ 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & 

120.800,00€ ΔΠ 

2. 30.7333.08 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Θουρίας 

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

60.000,00 
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3. 30.7333.09 Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Θουρίας 

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

30.000,00 

4. 30.7333.10 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Αρφαρών 

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

60.000,00 

5. 30.7333.11 Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Αρφαρών 

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

30.000,00 

6. 30.7333.12 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Άριος 

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

50.000,00 

7. 30.7333.13 Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δ.Ε. 

Άριος 

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

30.000,00 

 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 399.200,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δ.Π. 120.800,00 

 

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

260.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 780.000,00 

 

 

Μειώσεις Κ.Α. εξόδων 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟ (€) 

1. 30.7323.47 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

260.000,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 

260.000,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 260.000,00 

 
 
 
Επί του θέματος του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2019, πραγματοποιείται 
η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Σήμερα αγαπητοί φίλοι συζητάμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας 
για το 2019 και μετέπειτα είναι και ο προϋπολογισμός. Όπως ξέρετε η κατάρτιση 

του τεχνικού προγράμματος γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σε συνδυασμό με 
όλες τις δημοτικές και τις τοπικές κοινότητες του Δήμου, σύμφωνα με τις ανάγκες οι οποίες 
απαιτούνται και τα ερωτήματα τα οποία έχουν γίνει και στη διάρκεια όλης της χρονιάς και 
βέβαια το σημαντικότερο ότι μέσα από τις τροποποιήσεις οι οποίες γίνονται συνολικά όλο το 
χρόνο, ξέρουμε τι έργο γίνεται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα και συνολικά στο Δήμο. Άρα 
λοιπόν το τεχνικό πρόγραμμα καθορίζεται με έργα τα οποία είναι μικρά, μεγάλα ανά κοινότητα 
και γενικότερα είναι με τους γενικούς κωδικούς που μιλούν για ασφαλτοστρώσεις, 
τσιμεντοστρώσεις, μεγάλα έργα τα οποία έχουν σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής. 

Άρα λοιπόν ένα τεχνικό πρόγραμμα μιας και το ξεκινάμε πάρα πολύ νωρίς, ήδη σήμερα είμαστε 
τέλος του καλοκαιριού, 31 Αυγούστου, το τεχνικό πρόγραμμα δεν έχει υλοποιηθεί στο σύνολό 
του και δουλεύεται, όμως ο νόμος και το Παρατηρητήριο μιλάει σαφέστατα για τις ημερομηνίες 
που πρέπει να προγραμματίσουμε τη νέα χρονιά και πως θα είναι οι αντίστοιχοι κωδικοί για να 
φτάσουμε στο δια ταύτα, δηλαδή να έρθει μέσα από τη Διαβούλευση το τεχνικό πρόγραμμα 
και ο προϋπολογισμός, να πάει στην Εκτελεστική Επιτροπή, στη συνέχεια η Εκτελεστική 
Επιτροπή να το εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή και από κει και μετά να πάει στο 
Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών και να πάρουμε τις σχετικές εγκρίσεις από κει και 
μετά να έρθει στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου για να παρθούν οι σχετικές 
αποφάσεις. 

Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο το τεχνικό πρόγραμμα απαρτίζεται από τις υπηρεσίες 
καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, τεχνικών υπηρεσιών, είναι τα γενικά έργα τα οποία γίνονται, 
είναι έργα για τη δημοτική κοινότητα Καλαμάτας, των λοιπόν δημοτικών ενοτήτων, τα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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υπόλοιπα της Καλαμάτας, Θουρίας, Αρφαρών και Άριος, τα γεωτεχνικά έργα, υπηρεσίες της 
Πολεοδομίας, όπως ξέρετε η Πολεοδομία πλέον είναι στο Δήμο Καλαμάτας –μια ολόκληρη 
διεύθυνση- και έχουμε φυσικά και τις υπηρεσίες του νεκροταφείου. 

Κάνοντας την καταγραφή στο σύνολό του, βλέπουμε ότι έχουμε συνεχιζόμενα έργα όπως θα 
τα δούμε στο τεχνικό πρόγραμμα –και εδώ θα ήθελα να μας βοηθήσει ο Διευθυντής που είναι 
παρών- και τα έργα τα νέα τα οποία προτείνονται και φτάνουμε σε συνολικά ύψη χρημάτων τα 
οποία αφορούν αυτά που σας ανέφερα, είναι 11.858.407,04 όπως επίσης και συν τα έργα τα 
οποία αφορούν τις υπόλοιπες που μιλάμε 8.079.330,37 που αφορούν μόνο τη Δημοτική 
Κοινότητα Καλαμάτας, αφορούν την Κοινότητα την πρώην Καποδιστριακή της Καλαμάτας, τις 
Θουρία, Αρφαρά και Άρι που είναι 8.404.330,37, αυτά αφορούν καθαρά έργα, όλα τα υπόλοιπα 
μέχρι τα 11.858.407,04 είναι έργα, είναι δραστηριότητες οι οποίες απορρέουν μέσα από άλλες 
υπηρεσίες κτλ.  

Για να συντάξουμε όμως ουσιαστικά το τεχνικό πρόγραμμα και να μπορέσουμε να φτάσουμε 
στα αποτελέσματα αυτά που είπαμε, έχουμε κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα έχουν σχέση με 
τη ΣΑΤΑ και τους δημοτικούς πόρους συν τα υπόλοιπα χρήματα που είναι από το ΕΣΠΑ, από 
το ΦΙΛΟΔΗΜΟ τώρα, έργα που έρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κτλ. Άρα 
λοιπόν σύμφωνα με τις εντολές που έχουμε από το Υπουργείο, θεωρούμε ότι το 2019 θα 
έχουμε: 
 

1 ΣΑΤΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 1.038.000,00 

2 ΔΠ 1.047.666,95 

3 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 756.708,00 

4 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 329.400,00 

5 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 40.000,00 

6 ΥΠ.ΕΣ. ΣΧΟΛΕΙΑ 2019 240.900,00 

7 ΥΠ.ΕΣ. ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 196.000,00 

7 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

127.000,00 

8 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ, 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

18.707,09 

9 ΕΣΠΑ 2014-2020 100.000,00 

10 ΠΔΕ 6.499.200,00 

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.000,00 

12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 74.335,00 

13 ΣΑΤΑ 1.004.490,00 

14 ΔΑΝΕΙΟ Β    311.000,00 

15 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 65.000,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ 11.858.407,04 

 
Έτσι λοιπόν ερχόμαστε μέσα στη διαδικασία υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος τα οποία 
αναφέρονται συνολικά. Επειδή τώρα από την υπηρεσία καθαριότητας δεν βρίσκεται κάποιος 
εδώ, θα αναφέρω τις δαπάνες οι οποίες αφορούν την καθαριότητα και φτάνουμε στις 
329.400,00 € τα οποία είναι: 

- Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείων κάδων 
- Δαπάνες για την επισκευή κάδων αποκομιδής  
- Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου  
- Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου αυτοκινήτων  
- Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων  
- Προμήθεια και εγκατάσταση compact μονάδας βιολογικής επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων  
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- Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στην Μαραθόλακα 
- Επιστημονική παρακολούθηση μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτας 
- Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων - Δράσεις 

Προβολής – Ευαισθητοποίησης  
- Δαπάνες υλοποίησης προγράμματος συνοικιακής κομποστοποίησης 
- Εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων 

 
Κύριε Διευθυντά μου θέλετε να πείτε και εσείς κάποια πράγματα όσον αφορά το τεχνικό 
πρόγραμμα; 

 
ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: Όχι. Άμα υπάρξουν ερωτήσεις να απαντήσω. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν λες κεντρική μονάδα, μιλάς για τα σκουπίδια; 

 
Ναι. 
Ένα δεύτερο ερώτημα είναι που με ενδιαφέρει και το βάζω κάθε χρόνο, από το 

φόρο παρεπιδημούντων επειδή θυμάμαι μου είχατε απαντήσει Προϊσταμένη ότι ως έσοδο 
μπαίνει στα γενικά έσοδα και δεν σας κρύβω Πρόεδρε ότι τα τελευταία τρία χρόνια σε επίπεδο 
κεντρικής ένωσης δηλαδή, θέτω πάντα το θέμα κατά την άποψή μου και άλλων συναδέλφων 
επιμελητηριακών στη χώρα, ότι θα πρέπει ο κωδικός εισροής των χρημάτων αυτών να έχει υπό 
την έννοια…, όχι ανταποδοτικός όμως, να έχει κατεύθυνση πάντα προς τη βελτίωση των 
υποδομών οι οποίες είναι κεφάλαιο για την ανάπτυξη του τουρισμού σου, της καλής πρότασης 
της πόλης στον επισκέπτη και τον πελάτη σου κλπ. Δηλαδή να γυρίζει ανταποδοτικά ως έσοδο 
προς την πόλη από το κομμάτι που το λαμβάνει γιατί ο πελάτης μάς το δίνει αυτό, είτε έλληνας 
είτε μεσσήνιος είτε καλαματιανός. 

 
Κάποτε ήταν μεγάλο αυτό, ήταν πολύ υψηλό το ποσοστό, τώρα έχει φτάσει στο 
0,5, είναι ελάχιστο. 

 
Το ξέρω. 
Ένα τρίτο ζήτημα που θέλω να ρωτήσω, σ’ αυτό εάν έχουμε καμιά τελευταία… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

   
Όχι, δεν με ενδιαφέρει το ποσό, με ενδιαφέρει ο φόρος παρεπιδημούντων ως 
λογική να αποτελεί κατεύθυνση και ως έξοδο, ως δαπάνη δηλαδή.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι αναπλάσεις τις οποίες κάνουμε… 

 
Το γνωρίζω και συμφωνώ βεβαίως και συμβάλλουν τα μάλα. Όμως επειδή ποτέ 
δεν ξέρουμε ποιος είναι ο επόμενος δήμαρχος και οι επόμενοι δημοτικοί σύμβουλοι, 

εμείς ως επιχειρηματίες θέλουμε να φυλάμε τα νότα μας θεσμικά. Δηλαδή μας ενδιαφέρει αυτό 
να κατευθύνεται ως κονδύλι δεσμευτικά προς την κατεύθυνση αυτή. 

 
Αυτός ο προβληματισμός έρχεται μόνο, συγνώμη Παύλο, στην προεκλογική 
περίοδο. Όλο τον άλλο χρόνο …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)…  

 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Όχι, αφού το έχω βάλει κι άλλες φορές. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σου πω λοιπόν ότι δεν αλλάζει χρόνο με το χρόνο. 

 
Όχι, βεβαίως δεν αλλάζει. 

ΓΚΡΕΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ:  
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Ένα άλλο σημείο το οποίο βέβαια αυτό κύριε Διευθυντά δεν σας κρύβω όπως σε όλους μας 
δηλαδή και σε σας πιστεύω, η φετινή χρονιά, εντάξει εμάς δεν μας άρεσε γιατί δεν πήγαμε 
καλά στα έσοδα, όμως δεν μας άρεσε η χρονιά και με τον τρόπο που υποδεχτήκαμε ως πόλη 
και καταβοδώσαμε τον επισκέπτη πελάτη μας. Είχαμε δηλαδή και ατυχήματα και δυστυχήματα. 
Εμένα προσωπικά, δεν σας κρύβω, με ξένισε δηλαδή η ένταση που υπήρξε φέτος. Υπήρξε 
μεγάλος σχολιασμός, από μένα πάρα πολύ μικρός, για το εάν θα πρέπει να δούμε πως 
παρεμβαίνουμε στο κυκλοφοριακό μας σύστημα, γιατί δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Δηλαδή, 
όταν έχουμε… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παύλο, μη το ανοίξουμε αυτό το θέμα και θα σου πω γιατί. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Όχι, δεν το ανοίγω, θέλω από τον Διευθυντή δηλαδή να μου πει… 

 
Γιατί όταν παραβιάζουμε τα stop, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το εάν πρέπει να 
έχουμε stop εκεί ή όχι, είναι ένα άλλο θέμα. 

 
Δεν φέρνω αντίρρηση όταν γίνει η παραβίαση έχει τελειώσει το θέμα, όμως να δω 
μέσα στο 2019, αυτό με ενδιαφέρει ουσιαστικά να ξέρεις Πρόεδρε, με ξέρεις είμαι 

στην ουσία πάντα. Εμείς κ. Διευθυντά βλέπουμε στο 2019 να βελτιώνουμε αυτά τα επίμαχα 
σημεία για τα οποία λέει και ο Πρόεδρος; Κάνουμε περαιτέρω παρεμβάσεις; Αυτό με 
ενδιαφέρει σας μιλώ ειλικρινά. Δηλαδή εκεί που λέμε stop με το εξάγωνο, μήπως πρέπει να 
έχουμε και αναρτημένο στο κέντρο επάνω πορτοκαλί να αναβοσβήνει; Εκεί που λέμε stop στο 
εξάγωνο, να το λέμε και κάτω; Είδα π.χ. σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις που βάζουν είτε τη διπλή 
κάθετη γραμμή προς το οδόστρωμα ή και όταν είναι θέμα που δεν έχεις προτεραιότητα εσύ να 
διασταυρωθείς με τον άλλο, σου λέει «κύριε περιμένεις», σου έχει δηλαδή τόξο κλειστό και 
τόξο ανοικτό. Δηλαδή θέλω να πω αυτά εάν τα έχουμε δει, πράγματι σας μιλώ ειλικρινά ότι 
εμείς θα τα δεχτούμε και θα τα επικροτήσουμε και τα 2019 με μεγάλη θέρμη. Τώρα ο 
Διευθυντής πιστεύω κατάλαβε το σκεπτικό μου, δηλαδή κάνουμε βήματα κάθε χρόνο; Δηλαδή 
στο τεχνικό πρόγραμμα αυτό απλώς θα διαχειριστούμε τη λακκούβα που δήλωσε ο δημότης ή 
ο επιχειρηματίας; Θα επεκτείνουμε το κομμάτι του δρόμου που ο 1337 μας έδωσε την εισφορά 
σε γη, θα το εκτελέσουμε; -καταλάβατε τι θέλω να πω από πολεοδομικής πλευράς- ή κάνουμε 
κινήσεις οι οποίες προσδίδουν νέα εικόνα, λύνουν κεντρικά προβλήματα; Προσανατολιζόμαστε 
δηλαδή σε μια κατεύθυνση; 

Αυτά είναι τα ερωτήματα. 

Και για το κέντρο να δηλώσω εδώ της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, θεωρούμε ότι 
βεβαίως και το 2018 ως τεχνικό πρόγραμμα απάντησε σε ζητήματα πολλά, έτσι; Δηλαδή δεν 
μου αρέσει να κάνω μόνο ερωτήσεις για να απαντηθούν, αλλά πρέπει να κάνω και δηλώσεις 
πως είδα το 2018. 

 
Σαν συνέχεια του 2017 γιατί πολλά έργα προγραμματίζονται τώρα και γίνονται 
σε δύο χρόνια. Ειδικά τώρα με τον νέο τρόπο που γίνεται η διεξαγωγή των 

δημοπρασιών, θέλεις περίπου 150 μέρες από την ημέρα που θα δημοπρατήσεις το έργο μέχρι 
να υπογράψεις τη σύμβαση χωρίς καμία ένσταση. 

 
Κι εγώ είμαι μειοδότης και μου λένε «θα υπογράψεις το 2019». Το έχω λουστεί 
ήδη ας πούμε. 

 
Ευχαριστούμε κ. Γκρέκη. 
Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις γύρω από το τεχνικό πρόγραμμα; 

 
Θα ήθελα να ρωτήσω: Στα γεωτεχνικά έργα είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα για 
κουνούπια αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι τώρα τον κωδικό γιατί δεν έχω 

μπροστά μου τα χαρτιά. Πρόκειται για πρόγραμμα προνυμφοκτονίας ή ακμαιοκτονίας και εάν 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΑΣΑΠΗΣ: 
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σχετίζεται με το έργο της Περιφέρειας; Γιατί είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά όλους 
και ίσως και τη Μεσσηνία αργότερα. 

Και μια δεύτερη ερώτηση: Που οφείλεται η κακή διαχείριση αστικού πρασίνου, η μη 
συντήρηση και σε πολλά σημεία εγκατάλειψη. Είναι μια κακή εικόνα για την πόλη ειδικά αυτούς 
τους μήνες του καλοκαιριού. 

Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστούμε κ. Χασάπη. 
Θα απαντήσω εγώ κ. Διευθυντά, με συγχωρείς, σ’ αυτό το θέμα γιατί στο 

κομμάτι των γεωτεχνικών δεν βρίσκεται κάποιος εδώ.  

Όσον αφορά το πρόγραμμα που είπες που έχει με τα γεωτεχνικά και με τα κουνούπια, 
σύμφωνα με το νόμο αυτό ανήκει στην Περιφέρεια, δεν μπορεί ο Δήμος να συμμετέχει σ’ αυτό 
το πρόγραμμα. Όταν μιλάει για ΟΤΑ εννοεί πάντα για Β’ βαθμού και αυτό μας ταλανίζει γιατί 
έχουμε προβλήματα σοβαρά και τα ζούμε. 

Τώρα όσον αφορά το αστικό πράσινο, όπως ξέρετε γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και από το 
Δήμαρχο προσωπικά και από την υπηρεσία η οποία πλέον έχει κατακλείσει με πάρα πολλά 
δένδρα την πόλη και αυτό εμείς το πιστώνουμε, δεν ξέρω κ. Χασάπη εσείς όταν περπατάτε 
στην πόλη ή γενικότερα με επισκέψεις κτλ, είναι ένα μεγάλο κομμάτι κουβέντας που γίνεται ότι 
η Καλαμάτα πλέον έχει ένα πολύ έντονο πράσινο, καταλαβαίνουμε ανάσες που έχει δώσει στην 
πόλη το πράσινο που έχει φυτευτεί τα τελευταία χρόνια και αρχίζουν να φαίνονται κάποια 
αποτελέσματα. Ήδη σε γειτονιές, παράδειγμα, που έχουν φυτευτεί δένδρα υπάρχει 
περισσότερος κόσμος που πάει και κάθεται κάτω απ’ αυτά, υπάρχει παράδειγμα κομμάτια που 
είχαμε ηλιοφάνεια μεγάλη τώρα έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι που πλέον πέφτει η 
θερμοκρασία εκεί. 

Τώρα, όσον αφορά τα κουρέματα, ξέρεις η υπηρεσία η οποία ασχολείται είναι η Γεωτεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου μας. Το προσωπικό το οποίο έχουμε είναι ελάχιστο, είναι μόνο δύο άτομα 
που ασχολούνται… 

 
Συγνώμη. Παρατηρήθηκε σε γειτονιές προβλήματα εμφάνισης ερπετών (φίδια 
κτλ). Κι’ αυτό είναι επικίνδυνο, η συντήρηση δηλαδή.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν λέτε ερπετά; 
 
ΧΑΣΑΠΗΣ: Για φίδια μιλάω, όχι τα τρωκτικά, δεν μιλάμε για τρωκτικά.  

 
Τα φίδια πάνε και στην περιοχή αυτή γιατί έχουμε ποτίσματα και νεράκι και τώρα 
εμφανίζεται αυτό να πάει να πιεί νεράκι, που έχουμε τα δένδρα κτλ. 

 
Κάτι τελευταίο. Σε νησίδες έχει παρατηρηθεί ότι εάν δεν υπάρξει σωστή 
συντήρηση, υπάρχει πρόβλημα ορατότητας και για τα αυτοκίνητα. 

 
Εντάξει, εγώ ήθελα να μπω σ’ αυτό το σημείο, δηλαδή εάν θα δείτε οι δαπάνες 
τις οποίες έχουμε στα γεωτεχνικά και μέσα στο πράσινο, όλο το χρόνο είναι 

σημαντικές γύρω από εργολάβους. Σήμερα εάν πήγες να περπατήσεις στην παραλία όλο το 
κομμάτι της Ναυαρίνου είχαμε εργολάβο. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η υπηρεσία πρασίνου 
που έχουμε είναι δυο παιδιά επί της ουσίας τα οποία δεν προλαβαίνουν να κάνουν, 
παράδειγμα, ούτε βασικά κομμάτια και τα επικίνδυνα όπως είπες. Δηλαδή πας να βγεις στην 
Ακρίτας σε ένα κομμάτι, να μπεις από την άλλη μεριά, δεν βλέπεις. Θα μου πεις «γιατί δεν τις 
καταστρέφετε, να τις χαμηλώσουμε, να γίνει το πράσινο ψηλότερο». 

 
Κύριε Πρόεδρε δεν είναι και θέμα αισθητικής όμως για την πόλη; Δηλαδή τέλη 
Αυγούστου να καθαρίζουμε την πόλη τώρα; Έπρεπε να έχει γίνει από την άνοιξη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΑΣΑΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΑΣΑΠΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΑΣΑΠΗΣ: 
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Μη το λες αυτό, γιατί εφέτος είχαμε μια βροχόπτωση έντονη και όποια κτήματα 
καθαρίσαμε και όποιους χώρους καθαρίσαμε, μέσα σε δέκα μέρες πάλι η 

βλάστηση ήταν στα ύψη. Τέλος πάντων το θέμα είναι το εξής ότι γίνεται μια εργώδη 
προσπάθεια και τα χρήματα τα οποία δαπανούνται στους ιδιώτες δεν είναι λίγα, μέσα από 
δημοπρασίες βέβαια οι οποίες γίνονται για να καταφέρουμε ένα υψηλό επίπεδο να… 
Προβλήματα έχουμε το ξέρουμε αλλά από κει και πέρα γίνεται μια εργώδη προσπάθεια και της 
υπηρεσίας και του κ. Λιοντήρη και του Αντιδημάρχου του κ. Αδαμόπουλου που είναι γεωπόνος 
και υπεύθυνος του πρασίνου. Γίνεται μια συνολική προσπάθεια. Από κει και πέρα θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι κάθε φορά βελτιωνόμαστε. Δηλαδή εγώ βλέπω περιοχές στις οποίες είχαμε 
προβλήματα με το πράσινο, έχει φυτευτεί καινούργιο πράσινο και έτσι έχουμε μια καλλίτερη 
κατάσταση. Βελτιώνεται ακόμη και ο τρόπος φύτευσης για να μην έχουμε προβλήματα με τις 
ρίζες. Έχουν βρεθεί υλικά τα τελευταία χρόνια που τα βάζεις στην επιφάνεια επάνω και δεν 
σηκώνονται οι ρίζες και βλέπεις λοιπόν ωραία δένδρα μεγάλα και δεν έχεις προβλήματα ενώ με 
μικρότερα δενδράκια σου σηκώνουν τα πεζοδρόμια. Δηλαδή έχει προχωρήσει η τεχνολογία σ’ 
αυτό. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι βελτιωνόμαστε και τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε δεν είπα 
ότι είναι αρκετά αλλά είναι καλά για να μπορούμε να είμαστε σε μία καλή κατάσταση. 

Κύριε Διευθυντά έχετε το λόγο. 

 
Για το θέμα που έβαλε ο κ. Γκρέκης του κυκλοφοριακού, έχω να πω τα εξής: 
Πρώτα πρώτα μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα υπάρχει εγγραφή που λέει 

«Αμοιβή μελέτης για το σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας». Αυτή είναι μια μεγάλη και σοβαρή 
μελέτη η οποία θα γίνει και στην οποία θα συμμετέχουν και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της 
πόλης διότι δεν πρόκειται περί μιας τεχνικής αυστηρά μελέτης αλλά είναι μια μελέτη όπως το 
λέει και ο τίτλος, είναι σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας. Άρα εκεί έχουν λόγο και οι τεχνικοί και οι 
οικονομικοί παράγοντες και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στις μεταφορές και οι απλοί 
πολίτες, η κοινωνία των πολιτών που εκφράζουν τους πεζούς και την πλειοψηφία των 
κατοίκων, οι ποδηλάτες, οι μοτοσικλετιστές κλπ, κλπ. Αυτή λοιπόν η μελέτη είναι σε επίπεδο 
διαγωνισμού αυτή τη στιγμή, έχει γίνει ο διαγωνισμός και αναμένεται να ανατεθεί στον 
μελετητή που θα προκύψει απ’ τη διαδικασία. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Είπαμε, αυτή είναι μια γενική κυκλοφοριακή, είναι σχέδιο βιώσιμης 
κινητικότητας στο οποίο μέσα εμπεριέχεται και αυτό που λέγαμε παλιά, 

γενική κυκλοφοριακή μελέτη.  

Το δεύτερο που θέλω να πω, είναι το εξής: Υπάρχουν ορισμένα σημειακά προβλήματα στην 
πόλη. Αυτά τα έχουμε καταγράψει και ήδη κάνανε έναν άλλο διαγωνισμό, μια άλλη ανάθεση 
μελέτης για να τα αντιμετωπίσουμε σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως όλοι 
αντιλαμβανόμαστε, το κυκλοφοριακό είναι ένα δυναμικό πρόβλημα δεν είναι ένα στατικό 
πρόβλημα που το λύνεις μια φορά και καθάρισες. Είναι λοιπόν ένα δυναμικό πρόβλημα και το 
πρόβλημα αυτό εξαρτάται από την ανακατανομή της κυκλοφορίας που γίνεται όταν ανοίξει 
ένας δρόμος, όταν κλείσει ένας άλλος, όταν μια επιχείρηση μεγάλη κάπου εγκατασταθεί 
αλλάζουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα και οι ροές και οι φόροι και ου τω καθεξής. Έτσι λοιπόν 
καταγράψαμε ορισμένα προβλήματα τέτοια στο πλαίσιο της άμεσης ανακούφισης και της 
άμεσης επίλυσης. Ενδεικτικά αναφέρομαι στα εξής:  

 Ορισμένοι φωτεινή σηματοδότες έχουν ανάγκη επαναχρονισμού. Αυτό όμως είναι κάτι που 
δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, πρέπει να γίνει με έναν συστηματικό τρόπο απ’  ένα 
ειδικό γραφείο που έχουν ειδικά προγράμματα κτλ. Και βεβαίως να τύχει της εγκρίσεως 
της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Μεταφορών.  

 Ένα μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει πάρα πολλά χρόνια την πόλη, είναι η υπόθεση του 
ΟΑΕΔ. Ποιο είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι όσοι και βεβαίως υπενθυμίζω 
ότι έχουν γίνει και δύο θανατηφόρα εκεί πέρα τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια που 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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θυμάμαι, όσοι λοιπόν πηγαίνουν στον ΟΑΕΔ, έχουν την ανάγκη να επιστρέψουν στην 
πόλη. Η αναστροφή λοιπόν αυτή δεν γίνεται με ασφαλή τρόπο. Εκεί λοιπόν προχωρήσαμε 
σε συνεννόηση και έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου Εργασίας στο οποίο υπάγεται ο 
ΟΑΕΔ και μας παραχώρησε το χώρο που είναι μπροστά, μέχρι το δρόμο είναι ιδιοκτησίας 
ΟΑΕΔ, που είχε παλιά τη νησίδα κλπ. Και εκεί έχουμε σχεδιάσει και τώρα θα υπολογίσει ο 
μελετητής ακριβώς, θα κάνει τη μελέτη εφαρμογής που λέμε, ενός ασφαλούς κόμβου με 
φανάρια ώστε πλέον να εξασφαλίζει την επαναφορά…  

 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, αλλά και την ασφαλή αριστερή στροφή. Δηλαδή κάποιος που έρχεται 
από τη Μεσσήνη προς τον ΟΑΕΔ, πρέπει να μπορεί με ασφάλεια να στρίβει 

αριστερά. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα είναι αντικείμενο εκείνης της 
μελέτης.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ασφαλώς, εννοείται. 

 Ένα τρίτο θέμα σημειακού χαρακτήρα είναι η διασταύρωση Αγίου 
Δημητρίου και Αθηνών. Φορτώθηκε λίγο παραπάνω αν και πάντα ήταν φορτωμένη αυτή η 
διασταύρωση με αποτέλεσμα γι’ αυτούς που βγαίνουν από την Καλαμάτα αλλά και γι’ 
αυτούς που βγαίνουνε από την Αγίου Δημητρίου η αριστερή στροφή να ήταν πάντα 
δύσκολη έως και επικίνδυνη. Εκεί λοιπόν έχουμε τη εκτίμηση, θα το δείξει και η μελέτη 
τώρα με τα στοιχεία κτλ, ότι μπορεί να γίνει ένα μικρό κομβίδιο ώστε να ρυθμίζει την 
κυκλοφορία.  

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Θεωρώ ότι ο χώρος αρκεί γιατί μέσα στην πόλη υπάρχει παρέκκλιση, 
επειδή δηλαδή θεωρητικά είναι χαμηλές οι ταχύτητες και αυτό 

προσδοκάς βάζοντας ένα τέτοιο ¨εμπόδιο¨ να αποτρέψεις αυτόν που κινείται να κινείται 
με μεγάλη ταχύτητα γιατί θα είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα μικρό ημικύκλιο, ας το πω 
έτσι, άρα μειώνει την ταχύτητά του και έτσι παρέχεται η δυνατότητα να γίνονται οι 
κινήσεις με ασφάλεια. 

 Ένα επόμενο θέμα είναι μετά το έργο που έχουμε σχεδιάσει και που πρόκειται να ξεκινήσει 
και έχει να κάνει με την παρέμβαση στην παραλιακή Ναυαρίνου, θα χρειαστούν να γίνουν 
ορισμένες ρυθμίσεις και στην περιοχή εκεί. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν αντικείμενο  
αυτής της μελέτης. 

 Μια άλλη παρέμβαση είναι ότι μελετήσαμε σαν Δήμος, σαν τεχνική υπηρεσία τη 
διαμόρφωση ενός roundabout μπροστά από το ξενοδοχείο ΦΩΤΕΙΝΗ και αυτό το έργο 
ήδη έχει χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια και έχει και ανάδοχο από το Μάιο. Επειδή 
όμως ήταν η θερινή περίοδος και δεν μπορούσαν να γίνουν τα έργα, από τη συνεννόηση 
που έχω και την ενημέρωση, λίαν συντόμως θα ξεκινήσει να φτιάξει μες στον χειμώνα τον 
κόμβο εκεί τον στρογγυλό ώστε να εξασφαλίσει την κυκλοφορία από πλευράς ασφάλειας 
κυρίως γιατί σήμερα και εκεί για όσους πάνε να κάνουν αριστερή στροφή είναι θάνατος και 
τουλάχιστον να απαλλάξει την τροχαία από την ανάγκη να έχει μόνιμο τροχονόμο όπως 
είχε το καλοκαίρι, για να μπορέσει να ρυθμίσει την κυκλοφορία. 

 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να προσθέσω Βασίλη σ’ αυτό ότι όταν η Τεχνική Υπηρεσία μελέτησε τον 

κόμβο, είχαμε ανάγκες ανατολικά να προβούμε σε αγορές. 
 
 
 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 
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 Και για να τελειώσω να πω άλλο δύο σημεία: Έχει μελετηθεί ένας πάλι 

στρογγυλός κόμβος  μπροστά από το ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ώστε εκεί να 
διευθετηθεί η κίνηση με τους δρόμους και με την είσοδο στο λιμάνι.  

 Και ακόμη έχει γίνει μελέτη ανάπλασης της οδού Πλαστήρα που πάει στον Κορδία και η 
οποία ξεκινά από την Αρτέμιδος με έναν κυκλικό κόμβο κι εκεί ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να παίρνουν τη στροφή με μεγάλη ταχύτητα και να υπάρχει κίνδυνος 
ατυχημάτων. 

Αυτά είναι το πακέτο των κυκλοφοριακών ενεργειών που είχαμε την τελευταία χρονιά. 

 
Η αλήθεια είναι ότι όταν ζεις στην πόλη και πολύ περισσότερο όταν εκπροσωπείς και 
τους δημότες αυτής, είναι αδύνατον να μην προκληθεί περαιτέρω ανησυχία από τα 

ήδη πολύ σωστά που μας κατέθεσε ο Διευθυντής και με βάση ένα καινούργιο δεδομένο που 
υπάρχει στη ζωή αυτής της πόλης το τελευταίο χρόνο, αναφέρομαι στην ύπαρξη του 
περιμετρικού. Όλοι διακρίνουμε το ότι η σύνδεση η βιωματική, δεν μιλάω μόνο για την 
τεχνική, των πολιτών και επισκεπτών του περιμετρικού με την ίδια την πόλη δεν είναι στον 
τέλειο βαθμό, νομίζω ότι όλοι εκτιμούμε το ότι χρειάζεται επιπλέον παρεμβάσεις και συνδέσεις 
και διορθώσεις κτλ σε ότι αφορά το Δήμο και σε ότι αφορά το Υπουργείο αλλά εν πάση 
περιπτώσει χρειάζεται μία σχεδόν καθημερινή θα έλεγα επικαιροποίηση της σχέσης των 
πολιτών με το συγκεκριμένο τεράστιο έργο. Δεν εξυπηρετεί όλους και κάποιοι που μένουν και 
σ’ αυτή την περιοχή και τριγύρω, πάλι δεν εξυπηρετούνται με τον καλλίτερο τρόπο. 

Ένα δεύτερο είναι ότι συγκεκριμένα σημεία της πόλης, προφανώς φαντάζομαι ότι θα 
αντιμετωπισθούν με τη συγκοινωνιακή μελέτη που μας αναφέρατε, παραμένουν θανατηφόρα 
καρτέρια και κάποια επίσης που μπορεί να μη δίνουν θανατηφόρα, είναι καθημερινά το 
γεγονός της ημέρες. Μου ήρθε στο μυαλό η οδός Υπαπαντής και Μητροπολίτου Μελετίου. 
Καθόμαστε και πίνουμε καφέ εκεί και μετράμε τα ¨τσαφ¨ που μπορεί να συμβούν. Είναι 
φοβερό. Μέχρι να γίνει όμως αυτή η μελέτη, έστω και εκ του προχείρου, δεν ξέρω τεχνικά πως 
μπορεί να γίνει, να υπάρχει μία πρόβλεψη ότι εδώ έχουμε ένα θέμα που το γνωρίζουμε, να το 
αντιμετωπίσουμε λίγο περισσότερο. Δεν φτάνει 20 πόντους μεγαλύτερο εξάγωνο stop τελικά 
γιατί το τελευταίο διάστημα μπήκε ένα stop εκεί λίγο μεγαλύτερο αλλά δεν φτάνει. 

Και επειδή εκπροσωπώ και τους εργαζομένους του Εργατικού Κέντρου αλλά και του Σωματείου 
Καπνοβιομηχανίας ΚΑΡΕΛΙΑ, έχει γίνει ένα αίτημα στο Δήμο Καλαμάτας και προσωπικά στο 
Δήμαρχο για τη διευθέτηση κίνησης κυκλοφορίας πεζών έξω από το τελευταίο υπάρχον 
εργοστάσιο της περιοχής μας και που έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο φόρτος εκεί, είναι και τα 
φορτηγά που μπαινοβγαίνουν αλλά είναι και ο προηγούμενος κόμβος που πλέον παραδόθηκε 
μετά τον περιμετρικό που εκεί αναπτύσσουμε ταχύτητα για να φύγουμε μια ώρα αρχύτερα 
όπου θέλει να πάει κάποιος, προς Αθήνα προς το κέντρο της πόλης και ειλικρινά σας μιλάω και 
προσωπικά, κάθε μέρα παίζουμε τη ζωή μας στοίχημα εκεί εάν θα γίνει ατύχημα ή δεν θα γίνει. 
Έχει αναφερθεί στο Δήμαρχο, έχουμε πάρει τη δέσμευση ότι θα γίνει μέριμνα παρά το ότι 
ξέρω ότι δεν είναι 100% θέμα του Δήμο αλλά εμπλέκεται και η Περιφέρεια, πρέπει να μπει κι 
αυτό.  

Ένα τελευταίο και είναι προσωπική εκτίμηση, είναι το ότι η πόλη αλλάζει αλλά αλλάζει προς το 
νότο. Δηλαδή οι μεγάλες κυκλοφορίες και οι μεγάλες ταχύτητες, όλα αυτά που περιγράφουμε 
που χρειάζονται να γίνουν ως τεχνικά έργα κτλ, κτλ, ενώ κάποια χρόνια δεν συνέβαινε, τα 
τελευταία χρόνια πάλι πάνε προς παραλία. Και πρέπει να δούμε σταυροδρόμια, σημεία 
παρέμβασης, αναπλάσεις κτλ τα οποία πριν από λίγο καιρό δεν μας απασχολούσαν, 
αναφέρομαι κυρίως σε ένα κομμάτι, το ανατολικό της Κρήτης ότι πρέπει να μας απασχολήσει 
πολύ πιο έντονα εκεί.  

Αυτά εν ολίγοις και πολύ πρόχειρα με αφορμή τα όσα θετικά μας είπε ο Διευθυντής. 

 
Τώρα όσον αφορά τα κυκλοφοριακά που προσθέσατε κι εσείς σε σημεία και 
οτιδήποτε άλλο, σαφώς και μας έχουν προβληματίσει και προσπαθούμε και μέσα 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ:  

ΛΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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από τη μελέτη η οποία όπως είπε και ο Διευθυντής είναι εν εξελίξει να βρούμε ποιος θα είναι ο 
ανάδοχος. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά μπροστά από τον ΚΑΡΕΛΙΑ, τώρα έχουμε νέα 
δεδομένα όπως σωστά είπατε με έναν κόμβο που έγινε πιο πέρα από τον αυτοκινητόδρομο, 
εκεί είναι όπως ξέρεις εθνική οδός η Αθηνών, εμπλέκεται μια άλλη ιστορία η οποία θέλει μία 
τακτοποίηση γενικότερη η οποία δεν είναι μόνο μία διαγράμμιση η οποία μπορεί να γίνει, 
πρέπει να γίνει μία παρέμβαση συνολική κα Διευθυντά η οποία πρέπει να μελετηθεί και θέλει 
μία δουλίτσα αρκετά μεγάλη όπως είναι κι αυτή που έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία και επειδή 
βρίσκεται εδώ πέρα και η κ. Κυριακοπούλου η οποία ήτανε αυτή η οποία συντόνισε τη μελέτη 
αυτή για να γίνει για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα λογικό αποτέλεσμα απέξω απ’ τον 
ΟΑΕΔ. Δηλαδή είναι κάτι αντίστοιχο εκεί στο οποίο θα πρέπει να γίνει μια συνολική δουλειά, το 
οποίο εδώ καταγράφεται και από τον Διευθυντή και από την αρμόδια του κυκλοφοριακού. 

 
Συγνώμη Πρόεδρε που σε διακόπτω, απλά με τη διαφορά στον ΟΑΕΔ, είναι πολύ 
μεγαλύτερος με το πλήθος των πεζών εκεί ενώ στον ΟΑΕΔ είναι χωρισμένοι 20 – 30 – 

40 τέλος πάντων κτλ. Σκεφτείτε ότι υπάρχει ας πούμε η 6:00 η ώρα το πρωί, η 2:00 η ώρα το 
μεσημέρι και η 10:00 η ώρα το βράδυ που μπες – βγες πεζή απ’ ένα σημείο τόσο επιβαρυμένο, 
είναι 400 – 600 άτομα, χώρια τους προμηθευτές. 

 
Δεν ξέρω εάν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, να το κλείσουμε το θέμα του τεχνικού 
προγράμματος. Εάν έχετε να πείτε κάτι, να προσθέσετε ή οτιδήποτε άλλο και να 

πάμε στον προϋπολογισμό. 
 
Θέλω να προσθέσω ότι ο θεσμικός τρόπος συνεργασίας κατά την άποψή μας έχει 
τη μεγάλη σημασία και όχι να πούμε τώρα εμείς «πάρτε αυτή τη λίστα κ. Πρόεδρε 

και δώστε τη στην τεχνική υπηρεσία», δεν έχουμε τέτοια λογική. Δηλαδή η θεσμική 
συνεργασία, η όσμωση δηλαδή ιδεών, θέσεων και προβληματισμού. Καταλάβατε; Και σε 
θέματα σχεδίου και σε θέματα έργων.  

Και για σας κα Ηλιοπούλου αυτό που είπα από την αρχή, τίποτε άλλο. 

Το λέω πάλι, ο Διευθυντής με ξάφνιασε θετικά λέγοντας ότι ο Δήμος βλέπει άμεσα πέρα από 
την κεντρική κινητικότητα αυτά που μας απασχολούν εν πάση περιπτώσει όλους. Και οι 
επιχειρήσεις, θέλουμε να συμφωνήσετε κι εσείς και ως πολιτική ηγεσία και ο Διευθυντής, η 
Προϊσταμένη των υπηρεσιών ότι και η επιχειρηματικότητα, το έχουμε ξαναπεί αυτό κ. Πρόεδρε 
στη Διαβούλευση, από την πλευρά της επενδύει και συμβάλει σ’ αυτό που λέμε ¨αυτή η πόλη, 
εικόνα, θελκτικότητα, επισκεψιμότητα¨, έτσι (;) και η επιχειρηματικότητα το κάνει από την 
πλευρά της. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει το ξαναλέω θεσμικά, μια καλή συνεργασία. Αυτό τίποτε 
άλλο. Δεν υπάρχουν εδώ ούτε αμφισβητήσεις ούτε κόντρες ούτε… Μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά, 
πάρα πολύ βαθιά, ανησυχούμε, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν ανησυχεί ο Λιοντήρης για το 
πράσινο, εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν ανησυχεί ο Γενικός Διευθυντής του Δήμου για το 
όλο πακέτο ή η Προϊσταμένη της Πολεοδομίας που μύρια όσα προβλήματα πολεοδομικά 
ταλανίζουν όχι την πόλη και τα χωριά μας. Άρα λοιπόν θετική είναι η ενέργεια που καταθέτω 
Πρόεδρε σήμερα εγώ εδώ. 

 
Εγώ κλείνοντας το πρώτο θέμα, θέλω να ευχαριστήσω και για τις ερωτήσεις οι 
οποίες έγιναν και φυσικά τον Διευθυντή που έγινε μια προσπάθεια ενημέρωσης 

σημαντική και σε βάθος. Το θέμα είναι το εξής, ότι σε συμπέρασμα του πρώτου θέματος, το 
τεχνικό πρόγραμμα όπως ξέρετε  μιλάει για 11,5 εκατ., 12 εκατ. περίπου. Αυτό στο τέλος του  
χρόνου μέσα από τα έργα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία και σύμφωνα με το μελετητικό 
επίπεδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δουλεύεται στο Δήμο, θα διπλασιαστεί. Και αυτό θα 
φανεί, παράδειγμα, σε λίγο στον προϋπολογισμό στο έργο το οποίο έχει στο σύνολό του και 
μέσα από τις δαπάνες οι οποίες έγιναν που δεν είναι μόνο τα έργα είναι και τα υπόλοιπα τα 
οποία έχουν σχέση με τη λειτουργία ενός Δήμου.  

Απ’ ότι βλέπετε κ. Γκρέκη και κ. Λύρα και κ. Χασάπη…, εγώ θα ήθελα να είναι περισσότεροι 
εδώ στο ακροατήριο και όχι μόνο από τους πολίτες που λέει η Διαβούλευση, να είναι και από 

ΛΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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τους φορείς. Όμως εντάξει, ίσως να μην το καταλαβαίνουν και να θέλουν να μπαίνουμε σε 
άλλες κριτικές, σε άλλο επίπεδο και κάπου αλλού. Το θέμα είναι το εξής, ότι εμείς σα Δημοτική 
Αρχή κάνουμε μια καθημερινή προσπάθεια για θέματα της καθημερινότητας και τα θέματα της 
σκέψης για την επόμενη μέρα στο Δήμο. Δηλαδή το μεγάλο πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης που δουλέψαμε λίγο τη Ναυαρίνου, δουλέψαμε το κομμάτι που έχει σχέση με τη 
Νικολάου Πλαστήρα που είναι ένας δρόμος ο οποίος του χρόνου τέτοιο καιρό θα δείτε ότι θα 
έχει αλλάξει τελείως, θα έχει αλλάξει και η επισκεψιμότητα -ήδη είναι μεγάλη γιατί υπάρχουν 
δραστηριότητες στην περιοχή- θα μεγαλώσει και θα είναι στο συν της πόλης και όχι μόνο και 
σε φτωχικές γειτονιές όπως είναι ο Κορδίας και ξέρουμε αυτοί οι άνθρωποι από που ήρθανε και 
πως βρέθηκαν εκεί κτλ. Από κει και πέρα λοιπόν η αγωνία μας είναι συνολικά προς όλες τις 
κατευθύνσεις.  

Ένα σημαντικό θέμα που έβαλε ο κ. Λύρας που είχε σχέση με τον περιφερειακό. Ο 
περιφερειακός δρόμος ίσως ξεπέρασε την ίδια την πόλη. Άρα λοιπόν πρέπει να τον 
υποδεχτούμε καλοπροαίρετα αλλά θέλει και έργα υποδομής παρακάτω, από τα οποία τώρα 
στην Αρτέμιδος βελτιώνουμε ένα σημαντικό κομμάτι. Ενώ μας είχε υποσχεθεί ο ΜΟΡΕΑΣ και το 
Υπουργείο ότι θα μας έκανε ένα μεγάλο κομμάτι επί της Αρτέμιδος, το αναίρεσε. Το αναίρεσε 
σε συγκεκριμένες στιγμές που έγιναν στην πόλη το 2016, δεν θέλω να τις αναφέρω για πολλά 
πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να καταγράφονται. Έτσι; Ήδη τώρα είναι εν εξελίξει δύο 
έργα με τον φωτισμό ο οποίος θα γίνει από κει πάνω που μπαίνουμε, η νησίδα που μπήκε στη 
μέση, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα έργο του Υπουργείου Πολιτισμού το οποίο θα φωτίσει το 
κάστρο. Καταλαβαίνετε ένας που θα μπαίνει στην πόλη από κει πάνω θα βλέπει όλο αυτό το 
πράγμα κάτω που θα φωτίζεται, αλλάζει όλη η μορφή της. Είναι μία από τις βασικές εισόδους η 
οποία δεν υπήρχε πρώτα, ήταν άλλη η είσοδος, ήταν του ΚΑΡΕΛΙΑ. Αλλάζουν δεδομένα τα 
οποία πλέον… 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνουμε στη μέση είσοδο. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν γίνεται, εδώ ήμουν εγώ Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 
περάσαμε τις εγκρίσεις των μελετών σ’ αυτό το θέμα. 

 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Στα πλαίσια λοιπόν και της πολεοδόμησης η οποία γίνεται και τα κομμάτια των 
δρόμων τα οποία θα δείτε τώρα ήδη μέσα στα προγράμματα, έχουμε να 

διανοίξουμε 300.000 € δρόμους από το σχέδιο πόλης για το οποίο προχθές υπεγράφη η 
σύμβαση με τον αντίστοιχο εργολάβο να κάνει τα ανοίγματα και όλα αυτά  που προβλέπονται, 
καταλαβαίνετε λοιπόν υπάρχει μία συνεχής δραστηριότητα… 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, ναι, εντός σχεδίου πόλεως είναι αυτά, δεν είναι εκτός. Εκτός απαγορεύεται 
να ανοίξει δρόμος τώρα, δεν είναι εύκολο. 

Και κλείνοντας λοιπόν, θέλω να πιστεύω… 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, ανοίγαμε κι εμείς αλλά έχω και πέντε – έξι δικαστήρια, είμαι καθήμενος εκεί 
και ακόμα περιμένω τις αποφάσεις. 

Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι το τεχνικό πρόγραμμα καταγράφεται, είναι το έναυσμα μιας 
ιστορίας για το νέο έτος το οποίο σας είπα με τις τροποποιήσεις στο τέλος θα είναι σχεδόν 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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διπλάσιο γιατί καλά είναι και τα προγράμματα και η ιδέα που είχε ο κ. Δήμαρχος να πάρουμε 
αυτό το δάνειο των 5.000.000 € που μέχρι τώρα έχουμε υλοποιήσει έργα 7.000.000 € μέσα 
από τις εκπτώσεις που προκύπτουνε και έτσι μπορούμε να λύσουμε θέματα σημαντικά και 
παρεμβάσεων είτε λέγονται γήπεδα είτε λέγονται παράδειγμα αθλητικές εγκαταστάσεις 
γενικότερα με αποτέλεσμα με δημοτικούς πόρους να αλλάξουμε το πανί στη Τέντα και έγινε 
κάτι πολύ ωραίο και όμορφο στην περιοχή, αναβαθμίστηκε πάλι η περιοχή εκεί, συν τις 
αναπλάσεις οι οποίες θα γίνουν γύρω γύρω. Και από πάνω το γήπεδο το οποίο ήταν  το πρώτο 
που είχε γίνει με πλαστικό τάπητα, θα αναγομωθεί και θα ξαναγίνει ένα καινούργιο γήπεδο κτλ, 
κτλ. Και συν τις παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται περιφερειακά και στα γήπεδα που είναι στα 
χωριά και στη Θουρία που γίνεται η μελέτη και στα Λέικα κτλ. 

Αυτό ήθελα να σας πω λοιπόν, ότι θεωρούμε ότι είναι το έναυσμα της νέας προσπάθειας του 
2019 η οποία θα φτάσει στο διπλάσιο σχεδόν. 

Ευχαριστώ. 

Ψηφοφορία. 

 
ΧΑΣΑΠΗΣ: Εμείς κατά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι άλλοι υπέρ. 
 
 
 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και τις εισηγήσεις της 
υπηρεσίας, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Χασάπη, κατά πλειοψηφία,  
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 
 

Υπέρ του υπό κατάρτιση σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού 
έτους 2019, το οποίο έχει ως εξής : 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019 

 

Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20)  

20.7131.02 
Δαπάνες εξοπλισμού 
συνεργείων κάδων 

20.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7131.03 
Δαπάνες για την επισκευή 
κάδων αποκομιδής 

20.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7135.01 
Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου 

10.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7135.02 
Προμήθεια εξοπλισμού 
συνεργείου αυτοκινήτων 

10.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7135.03 
Προμήθεια κάδων αποκομιδής 
απορριμμάτων 

20.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7135.06 

Προμήθεια και εγκατάσταση 
compact μοναδας βιολογικής 
επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων  

15.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 
  

  

20.7311.06 

Δαπάνες απαιτούμενων 
συμπληρωματικών 
επεμβάσεων στην 
Μαραθόλακα 

90.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

20.7412.04 

Επιστημονική 
παρακολούθηση μονάδας 
διαχείρισης απορριμμάτων 
Δήμου Καλαμάτας 

74.400,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 
  

  

20.7425.01 

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

30.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 

  

  

20.7425.03 
Δαπάνες υλοποίησης 
προγράμματος συνοικιακής 
κομποστοποίησης 

25.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας   
  

20.7311.09 
Εργασίες πλυσίματος και 
απολύμανσης κάδων 
απορριμμάτων 

15.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας   
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

329.400,00       

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Κ.Α. 20)   

  Β.1.  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ         

20.7325.01 
Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, 
παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ 
και μετατοπίσεις μετρητών  

30.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  30.000,00       

  Β.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ         

20.7325.02 
Εορταστικός φωτισμός 
πόλεως & Δημ. 
Διαμερισμάτων 2019 

15.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

20.7325.15 
Εορταστικός φωτισμός 
πόλεως & Δημ. 
Διαμερισμάτων 2018 

2.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΈΟ 

20.7325.05 
Κατασκευή δικτύων για 
ενίσχυση δημοτικού φωτισμού 

50.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  67.000,00       

  Β.3.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ         

20.7325.03 
Συντήρηση Δημοτικού 
φωτισμού πλην Καλαμάτας  

8.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

20.7325.16 
Συντήρηση Δημοτικού 
φωτισμού πλην Καλαμάτας 
(2019) 

50.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

20.7325.17 

Συντηρήσεις Η/Μ 
εγκαταστάσεων και 
ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. 
χώρων, πλατειών κλπ.) (2018) 

2.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

20.7325.19 

Συντηρήσεις Η/Μ 
εγκαταστάσεων και 
ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν. 
χώρων, πλατειών κλπ.) (2019) 

10.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

20.7325.18 
Συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης (2018) 

2.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

20.7325.08 
Συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης (2019) 

20.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

20.7335.02 

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

300.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 3  392.000,00       

  



Συνεδρίαση :1/2018                     Παρασκευή  31/ 08 / 2018                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  1/2018 

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  15 

Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

  Β.4.  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ         

            

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  0,00       

  Β.5.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ         

20.7335.01 

Επισκευή και συντήρηση 
δημοτικού φωτισμού 
(προμήθεια και αντικατάσταση 
λαμπτήρων, φωτιστικών 
σωμάτων, επισκευή δικτύου 
κλπ) (2017) 

187.708,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 

  

ΣΥΝ 

20.7335.10 

Επισκευή και συντήρηση 
δημοτικού φωτισμού 
(προμήθεια και αντικατάσταση 
λαμπτήρων, φωτιστικών 
σωμάτων, επισκευή δικτύου 
κλπ) (2019) 

80.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΈΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 5  267.708,00       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (1+2+3+4+5) 

756.708,00       

            

2.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

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

  Α.1.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ         

30.7331.05 
Δαπάνες προστασίας 
επικινδύνων  κτιρίων.  

1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.01 
Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-
των Δημοτικών κτιρίων (2019) 

3.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7425.01 
Δαπάνες για την αντιμετώπιση 
τυχόν εκτάκτων αναγκών 

2.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

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

2.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.06 
Συντήρηση πυροσβεστήρων 
(2019) 

8.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7323.40 
Μίσθωση μηχανημάτων για τις 
ανάγκες του δήμου 

24.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7323.04 
Μίσθωση μηχανημάτων για τις 
ανάγκες του δήμου (2019) 

65.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  105.000,00       

  Α.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ         

30.7323.47 
Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών 
οδών 

170.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

64.7312.01 

Δαπάνη για την υλοποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης με 
τη ΔΕΥΑΚ  για την εκτέλεση 
του έργου : Κατασκευή 
Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου 
στο Τμήμα από Θουρία  εώς 
Νέδοντα ποταμό του Δήμου 
Καλαμάτας  

200.000,00 ΠΔΕ     

64.7312.02 

Δαπάνη για την υλοποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης 
για την εκτέλεση του έργου με 
τίτλο ΄΄Κατασκευή δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων οδού 
Αθηνών - Νέας Εισόδου στο 
τμήμα Θουρία έως Νέδοντα 
ποταμό - Β΄φάση΄΄ 

650.000,00 ΠΔΕ     
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  1.020.000,00       

  Α.3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ         

30.7336.61 
Προμήθεια δομικών υλικών 
από μάνδρα (2018) 

30.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ 

30.7336.20 
Προμήθεια δομικών υλικών 
από μάνδρα (2019) 

30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.23 
Προμήθεια ετοίμου 
σκυροδέματος και υλικών 
οδοστρωσίας (2018) 

30.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7336.09 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινων και μεταλλικών 
κατασκευών 

10.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7336.15 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινων και μεταλλικών 
κατασκευών (2019) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.62 
Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου, χρωμάτων 
κλπ (2018) 

30.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7336.04 

Επισκευές υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ύδρευσης, 
αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ 
δημοτικών κτιρίων και κοιν. 
Χώρων 

5.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.54 

Προμήθεια ειδών 
μορφοσιδήρου για τις ανάγκες 
σε υλικά των συνεργείων του 
δήμου (2018) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7336.16 

Προμήθεια ειδών 
μορφοσιδήρου για τις ανάγκες 
σε υλικά των συνεργείων του 
δήμου (2019) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.70 
Προμήθεια ξυλείας για τις 
ανάγκες σε υλικά των 
συνεργείων του δήμου (2019) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.63 Προμήθεια υδραυλικού υλικού 10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.41 
Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου, χρωμάτων 
κλπ (2017) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7135.11  Προμήθεια ξυλείας 5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7336.17 
Προμήθεια ετοίμου 
σκυροδέματος και υλικών 
οδοστρωσίας (2019) 

74.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.27 
Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου, χρωμάτων 
κλπ (2019) 

22.490,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 3  316.890,00       

  Α.4.  ΜΕΛΕΤΕΣ         

            

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  0,00       

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

1.441.890,00       

            

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

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

  
Β.1.1.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

        

30.7331.06 
Συντήρηση  ανελκυστήρων  
Δημοτικών κτιρίων (2018) 

2.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

30.7331.16 
Συντήρηση  ανελκυστήρων  
Δημοτικών κτιρίων (2019) 

9.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7323.41 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας 

20.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

15.7331.04 
Επισκευές σε κτίρια δημοτικών 
παιδικών σταθμών που 
αφορούν υγιεινή και ασφάλεια 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7331.46  

Επισκευές κτιρίων στον 
περιβάλλοντα χώρο του 
σιδηροδρομικού σταθμού 
Καλαμάτας 

15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

15.7135 
Πυρασφάλεια παιδικών 
σταθμών 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.02 

Συντήρηση - Αναβάθμιση Η/Μ 
εγκαταστάσεων σε 
κοινόχρηστους χώρους (δημ. 
πάρκο, parking Νέδοντα κλπ) 

100.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7336.05 
Συντήρηση διαφόρων 
στοιχείων στους 
κοινόχρηστους χώρους 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7336.08 

Δαπάνη εκτέλεσης 
μηχανουργικών εργασιών για 
τις ανάγκες των συνεργείων 
του δήμου 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.10  

Παροχή υπηρεσιών 
εγκατάστασης, συντήρησης 
και απεγκατάστασης 
συστημάτων αυτόνομης 
πρόσβασης ΑΜΕΑ στη 
θάλασσα 

7.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

64.7331.01 
Ανακαίνιση χώρων υγιεινής 
(WC) Δημοτικού Σταδίου 
Καλαμάτας 

74.335,00 Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   ΣΥΝ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  257.335,00       

  Β.1.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ         

30.7323.12 
Διανοίξεις και κατασκευές 
οδών 

120.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7324.05 

Διαμόρφωση ανατολικού 
πεζοδρομίου οδού  
Αριστομένους στην περιοχή 
του πάρκου και ολοκλήρωση 
κεντρικού διαδρόμου πάρκου 

100.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7324.11 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων 
και φωτισμού τμημάτων οδού 
Αύρας, Ηρώων και 
Ποσειδώνος 

50.000,00 ΔΑΝΕΙΟ Β   ΣΥΝ 

30.7324.12 
Ολοκλήρωση διαμόρφωσης 
τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β’ 
φάση) 

100.000,00 ΔΑΝΕΙΟ Β   ΣΥΝ 

30.7324.13 
Έργα προσβασιμότητας 
ΑΜΕΑ 

61.000,00 ΔΑΝΕΙΟ Β   ΣΥΝ 

30.7326.22 
Κατασκευή γηπέδου στη Τ.Κ  
Λεΐκων 

100.000,00 ΔΑΝΕΙΟ Β   ΣΥΝ 

64.7311.01 
Κατασκευή ανοικτού Θεάτρου 
Καλαμάτας 

100.000,00 ΕΣΠΑ 2014-20   ΣΥΝ 

30.7323.42 
Διανοίξεις και κατασκευές 
οδών (2018) 

144.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7323.43 
Ασφαλτοστρώσεις οδών 
Δήμου Καλαμάτας 

100.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

64.7312.03 
Κατασκευή συλλεκτήρα 
αγωγού ομβρίων οδού 
Σπάρτης 

2.000.000,00 ΠΔΕ   ΝΕΟ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

30.7325.04 

Σύνδεση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σχολικών κτιρίων 
με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 
(ενεργειακός συμψηφισμός)  

600,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7325.05 

Παροχή υπηρεσίας για τη 
σύνδεση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σχολικών κτιρίων 
με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ  

2.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7333.01 Διαγραμμίσεις οδών 15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

15.7331.03 
Οικοδομικές εργασίες στους 
3ο & 5ο ΔΠΣ για ίδρυση 
βρεφικών τμημάτων  

10.000,00 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ   ΣΥΝ 

30.7326.08 

Κατασκευή χώρου 
δραστηριοτήτων στο 
Φραγκοπήγαδο (γηπέδου 
μπάσκετ, παιδική χαρά κλπ) 

50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7324.04 
Κατασκευή πεζοδρομίων στα 
Γιαννιτσάνικα 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  2.977.400,00       

  Β.1.3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ         

30.7131.16 
Προμήθεια ειδικού 
ασφαλτομίγματος επούλωσης 
λάκκων σε σάκκους 

20.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7131.14 
Προμήθεια υλικών 
κυκλοφοριακής σήμανσης 

40.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7131.01 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
ανελκυστήρων δημοτικών 
κτιρίων 

2.500,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7131.04 
Προμήθεια εργαλείων 
συνεργείων (2018) 

2.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

62.7131.01 

Προμήθεια μηχανημάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Καλαμάτας 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

198.400,00 ΠΔΕ   ΝΕΟ 

64.7131.01 

Προμήθεια μηχανημάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Καλαμάτας 
(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 

51.600,00 ΠΔΕ   ΝΕΟ 

30.7336.32 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
υαλοπινάκων, plexiglass κλπ  

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7135.03 
Προμήθεια υλικών θαλάσσιας 
σήμανσης 

1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 3  320.500,00       

  Β.1.4.  ΜΕΛΕΤΕΣ         

30.7413.43 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας Δήμου 
Καλαμάτας (ΣΒΑΚ) 

65.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΣΥΝ 

30.7413.47 
Δαπάνη για την 3η επιτήρηση 
συστήματος του ISO 50001 

1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7413.01 

Αμοιβή μελέτης οριοθέτησης 
χειμάρρου Νέδοντα και 
ρέματος Αγίων Θεοδώρων 
Θουρίας 

15.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7413.03 

Αμοιβή εκπόνησης μελέτης 
σημειακών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων(κόμβοι, 
επαναπρογραμματισμός 
φωτεινών σηματοδοτών κλπ) 

10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7413.07 
Μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης Δημοτικού 
Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με 

13.895,37 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

την αξιοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 

40.7425.10  

Παροχή υπηρεσιών για τη 
δημιουργία εφαρμογής 
λογισμικού για την 
παρακολούθηση των 
αποζημιώσεων λόγω 
ρυμοτομίας, προσκυρώσεων 
και πινάκων επικειμένων 

10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7413.04  

Αμοιβή μελέτης Η/Μ 
εγκαταστάσεων για τη 
διαμόρφωση χώρου στο 
Μέγαρο χορού Καλαμάτας για 
στέγαση της σχολής χορού 

13.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  127.895,37 
  

 
    

  

Β.1.5.  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

        

30.7331.47 
Συντήρηση θερμάνσεων 
σχολείων (2018) 

6.000,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7331.17 
Συντήρηση θερμάνσεων 
σχολείων (2019) 

10.000,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2019   ΝΕΟ 

30.7331.25 
Επισκευές μονώσεων 
σχολείων (2019) 

24.800,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2019   ΝΕΟ 

30.7331.26 
Επισκευές  σε σχολικά  κτίρια 
που αφορούν υγιεινή και 
ασφάλεια (2019) 

194.100,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2019   ΝΕΟ 

30.7331.31 
Προμήθεια μονωτικών και 
επισκευαστικών υλικών για τις 
ανάγκες επισκευών σχολείων 

12.000,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2019   ΝΕΟ 

30.7331.50 
Επισκευές  σε σχολικά  κτίρια 
που αφορούν υγιεινή και 
ασφάλεια (2018) 

120.000,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7336.12 
Συντήρηση - επισκευή Η/Μ 
εγκαταστάσεων σχολείων 

70.000,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

64.7331.02 

Επισκευή, συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων και λοιπές δράσεις 
Δήμου Καλαμάτας 

399.200,00 ΠΔΕ   ΝΕΟ 

64.7331.02 

Επισκευή, συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων 
χώρων και λοιπές δράσεις 
Δήμου Καλαμάτας 

120.800,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 5  956.900,00       

  

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

4.640.030,37       

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

30.7336.19 
Συντήρηση τηλεοπτικών 
αναμεταδοτών Τ.Κ. Ταϋγέτου 

4.500,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7331.35 
Κατασκευή δημοτικού 
καταστήματος Ασπροχώματος 

310.000,00 ΣΑΤΑ       ΣΥΝ 

30.7331.35 
Κατασκευή δημοτικού 
καταστήματος Ασπροχώματος 

50.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
    

64.7333.04 
Αποκατάσταση και βελτίωση 
κυρίου οδικού δικτύου Τ.Κ. 
Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας 

3.000.000,00 ΠΔΕ   ΣΥΝ 

30.7333.02  
Εσωτερική οδοποιία 
Ασπροχώματος 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

30.7324.09  
Κατασκευή πεζοδρομίων και 
λοιπές παρεμβάσεις στη 
Βέργα και τη Μικρή Μαντίνεια 

50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

            

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜ. 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

3.439.300,00       

Β.3. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ    

30.7333.08 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 

60.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7333.09 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 

30.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7324.15 
Κατασκευή πεζογέφυρας στο 
ρέμα Ξερίλα 

50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

      

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΟΥΡΙΑΣ  

140.000,00       

Β.4. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ    

30.7333.10 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 

60.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7333.11 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 

30.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7335.01  
Επισκευή δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού στον Άγιο 
Φλώρο 

15.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΦΑΡΩΝ 

105.000,00       

Β.5. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ    

30.7333.12 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Άριος 

50.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7333.13 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Άριος 

30.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

            

  

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

80.000,00       

  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝ. 
ΕΡΓΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ 

9.846.220,37       

3.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Κ.Α. 35)  

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ         

35.7131.01 
Προμήθεια κηποτεχνικού 
εξοπλισμού 

3.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7131.06 

Προμήθεια μηχανημάτων και 
συνοδευτικού εξοπλισμού για 
την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Καλαμάτας 

41.400,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.01 
Προμήθεια υλικών 
συντήρησης πρασίνου και 
φυτωρίου 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.02 

Προμήθεια οργάνων και 
απαραίτητου εξοπλισμού για 
την πιστοποίηση παιδικών 
χαρών Δήμου Καλαμάτας 
(2019)  

8.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

35.7135.03 
Προμήθεια φυτικού υλικού 
(2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.04 
Προμήθεια υλικών 
συντήρησης γλυπτών 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.05 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
παιδότοπων  

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.06 
Προμήθεια αστικού 
εξοπλισμού 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.07 

Προμήθεια οργάνων  και 
απαραίτητου εξοπλισμού για 
την πιστοποίηση παιδικών 
χαρών Δήμου Καλαμάτας 
(2018) 

50.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7135.08 
Προμήθεια φυτικού υλικού  
(2018)  

60.000,00 ΔΠ     

35.7135.09 
Προμήθεια υλικών άρδευσης 
και συντριβανιών  

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  

        

35.7322.01 
Άρδευση και φύτευση νέων 
χώρων πρασίνου 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7322.02 
Αναπλάσεις περιαστικών 
αλσυλλίων 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7322.03 
Δημιουργία χώρων 
διαχείρισης κλαδεμάτων 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7322.04 
Κατασκευή χώρου φιλοξενίας 
ζώων 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.01 

Δαπάνες συντήρησης και 
συμπλήρωσης χώρων 
πρασίνου και παιδότοπων 
(Αυτεπιστασία)  

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.02 
Συντήρηση και επισκευή 
αντλητικών συγκροτημάτων 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7332.03 
Συντήρηση παιδικών χαρών 
(2019) 

20.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7332.04 
Κλαδέματα δενδροστοιχιών 
και άρσεις επικινδυνότητας 
μεγάλων δένδρων (2018) 

50.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.05 
Συντήρηση πρασίνου και 
αρδευτικών δικτύων (2019) 

20.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7332.06 
Ανανέωση πρασίνου και 
υποδομών δημοτικού πάρκου 
σιδηροδρόμων 

10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7332.07 
Θρυμματισμός φυτικών 
υπολειμμάτων 

20.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.08 Επισκευή συντριβανιών 7.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.09 
Συντήρηση παιδικών χαρών 
(2018) 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.10 
Κλαδέματα δενδροστοιχιών 
και άρσεις επικινδυνότητας 
μεγάλων δένδρων (2019) 

30.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.11 
Συντήρηση πρασίνου και 
αρδευτικών δικτύων  

30.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 

        

35.7336.01 
Απεντομώσεις δημοτικών 
χώρων και κτιρίων (2019) 

2.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7336.02 
Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους 
χώρους, οικόπεδα και 

15.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

δημοτικού οδικού δικτύου 
(2019) 

35.7336.03 
Φυτοπροστασία αλσυλίων και 
υπολοίπων χώρων πρασίνου 
(2018) 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.04 
Φυτοπροστασία αλσυλίων και 
υπολοίπων χώρων πρασίνου 
(2019) 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.05 

Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους 
χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικού οδικού δικτύου 
(2018) 

15.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7336.06 
Δαπάνες καθαρισμού 
πινακίδων, γλυπτών και 
μνημείων από graffiti 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7336.07 
Προμήθεια δομικών υλικών 
από μάντρα 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.08 
Προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος 

2.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.09 Προμήθεια ξυλείας 2.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.10 
Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου, χρωμάτων 
κλπ  

3.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7336.11 
Καθαρισμός εξωτερικών 
τοίχων (λιθοδομών) με 
αμμοβολή 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.12 
Απεντομώσεις δημοτικών 
χώρων και κτιρίων (2018) 

2.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ         

35.7425.01 
Δαπάνες διαχείρισης 
αδέσποτων ζώων (2019) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7425.02 
Διαχείριση κωνοπωειδών 
(2019) 

22.500,00 ΔΠ   
ΝΕΟ 

 

35.7425.03 

Δαπάνες πιστοποίησης 
παιδικών χαρών 
νηπιαγωγείων, παιδικών 
σταθμών κλπ 

2.744,40 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7425.04 
Δαπάνες για την πιστοποίηση 
των παιδικών χαρών της 
πόλης (2019) 

6.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7425.05 
Δαπάνες για την πιστοποίηση 
των φωτιστικών των παιδικών 
χαρών της πόλης 

7.440,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7425.06 
Έλεγχος καταλληλότητας 
επιφανειών πτώσης παιδικών 
χαρών (2019) 

4.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7425.07 
Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών 
για τη διαχείριση ζώων 
συντροφιάς 

5.000,00       

35.7425.09 

Δαπάνες για την υλοποίηση 
του προγράμματος 
παρακολούθησης αδέσποτων 
ζώων (2019) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7425.10 
Δαπάνες διαχείρισης 
ανεπιτηρήτων παραγωγικών 
ζώων  

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7425.11 
Δαπάνες για την πιστοποίηση 
των παιδικών χαρών της 
πόλης (2018) 

2.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7425.13 
Έλεγχος καταλληλότητας 
επιφανειών πτώσης παιδικών 
χαρών (2018) 

2.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΟ 

589.084,40       

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

40.7111.01 

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

20.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   

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

15.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   

40.7413.01 
Αμοιβή Μελέτης 
"Ολοκλήρωσης Πράξεων 
εφαρμογής Δήμου Καλαμάτας"  

3.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   

40.7413.07 

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

5.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   

40.7413.31 

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

2.500,00 ΔΠ ΝΕΟ   

40.7413.25 

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

2.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   

40.7413.11 

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

4.059,00 ΔΠ ΣΥΝ   

40.7413.16 

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

1.722,00 ΔΠ ΣΥΝ   

40.7413.17 
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
για την καταχώριση Πράξεων 
Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο  

13.640,00 ΔΠ ΣΥΝ   

40.7413.27 
Αμοιβή Ολοκλήρωσης ΣΧΟΑΠ 
Θουρίας 

1.000,00 ΔΠ ΣΥΝ   

40.7413.28 Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας 2.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   

40.7413.23 
Αμοιβή μελέτης για σύνταξη 
Πράξης Εφαρμογής Περιοχής 
Ασπροχώματος  

18.366,18 ΔΠ ΣΥΝ   

40.7413.35 
Δημιουργία ηλεκτρονικού 
αρχείου οικοδομικών αδειών, 
(σχεδίων) 

2.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   

40.7413.36 

Εγκατάσταση λογισμικού 
ανάπτυξης εφαρμογών 
πολεοδομικού σχεδιασμού - 
χρήσεων γης 

2.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

40.7413.37 

Αμοιβή μελέτης Πράξης 
Εφαρμογής τμημάτων 
πυκνοδομημένων περιοχών  
Βόρειας Συνοικίας/ 
Δυτικής/Ανατολικής Συνοικίας  

5.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   

40.7413.38 

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

3.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   

40.7413.39 

Αμοιβη μελέτης 
Επικαιροποιησης και 
συμπληρωσης οριοθετησης 
ρεματος βόρειας περιοχης 
Καλαμάτας (Καραμπογιάς) 

16.000,00 ΔΠ ΝΕΟ   

40.7413.41 
Αμοιβή Μελέτης 
Τροποποίησης / 
Αναθεώρησης ΓΠΣ Καλαμάτας 

15.000,00 ΔΠ ΝΈΟ   

40.7413.02 

Αμοιβή εκπόνησης φακέλου 
Δημοπράτησης μελέτης 
Τροποποίησης/ Αναθεώρησης  
του ΓΠΣ Καλαμάτας 

0,00 ΔΠ     

40.7413.03 
Αμοιβή εκπόνησης μελέτης  
Πράξης Εφαρμογής  της 
Πολεοδομικής Μελέτης Βέργας 

5.000,00 ΔΠ     

40.7413.04 

Αμοιβή εκπόνησης 
Πολεοδομικής Μελέτης και 
Μελέτης Πράξης Εφαρμογής 
Επέκτασης Ανατολικής 
Παραλίας Δήμου Καλαμάτας 

5.000,00 ΔΠ     

40.7413.33 

Oλοκλήρωση πολεοδομικής 
μελέτης & μελέτη πράξης 
εφαρμογής περιοχής Μικρής 
Μαντινείας Δήμου Καλαμάτας 

10.000,00 ΔΠ     

  ΣΥΝΟΛΟ 151.287,18       

40.7425 

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

  

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.01 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/ Δυτικής 
συνοικίας  

2.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.02 

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

10.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.03 

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

20.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.04 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/ 
Γιαννιτσάνικα  

15.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.05 

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

15.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

40.7425.06 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/ 
Παναγίτσα 

10.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.07 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/  
Ακοβίτικα 

10.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.08 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/  Δυτικά 
Αρτέμιδος  

30.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.09 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/  
Κηπούπολη  

15.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

  ΣΥΝΟΛΟ 127.000,00       

40.7421 

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

  Ανταποδοτικά έσοδα      

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

2.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

40.7421.03 

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

2.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.800,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.800,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.800,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.500,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.807,09 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

5.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 

τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

  ΣΥΝΟΛΟ 18.707,09       

  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 296.994,27       
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2019 

ΠΗΓΗ    ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  
1 2019 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2019 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 

ΕΡΓΟ 

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

  Επενδύσεις         

45.7336.03 
Συντηρήσεις - Επισκευές στα 
κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας 

40.000,00 
Ανταποδοτικά έσοδα 

κοιμητηρίων 
  ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 45 40.000,00       

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

            

  ΣΥΝΟΛΟ 0,00       

. 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Τ.Π. 2019 

11.858.407,04 
  

    

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  2019 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 329.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  756.708,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

Γενικά έργα 1.441.890,00 

Έργα Δ.Κ. Καλαμάτας 4.640.030,37 

Έργα λοιπών Δ.Κ. Δ.Ε. Καλαμάτας 3.439.300,00 

Εργα Δ.Ε. Θουρίας 140.000,00 

Έργα Δ.Ε. Αρφαρών 105.000,00 

Έργα Δ.Ε. Άριος 80.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 9.846.220,37 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 589.084,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 296.994,27 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 40.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.858.407,04 

    

Έργα που δεν αφορούν όλες τις Δημοτικές Ενότητες 

Έργα Δ.Κ. Καλαμάτας 4.640.030,37 

Έργα λοιπών Δ.Κ. Δ.Ε. Καλαμάτας 3.439.300,00 

Σύνολο έργων Δ.Ε. Καλαμάτας 8.079.330,37 

Εργα Δ.Ε. Θουρίας 140.000,00 

Έργα Δ.Ε. Αρφαρών 105.000,00 

Έργα Δ.Ε. Άριος 80.000,00 

Σύνολο έργων  (πλην γενικών) 8.404.330,37 
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ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 ΣΑΤΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 1.038.000,00 

2 ΔΠ 1.047.666,95 

3 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 756.708,00 

4 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 329.400,00 

5 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 40.000,00 

6 ΥΠ.ΕΣ. ΣΧΟΛΕΙΑ 2019 240.900,00 

7 ΥΠ.ΕΣ. ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 196.000,00 

8 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

127.000,00 

9 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ, 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

18.707,09 

10 ΕΣΠΑ 2014-2020 100.000,00 

11 ΠΔΕ 6.499.200,00 

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 10.000,00 

13 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 74.335,00 

14 ΣΑΤΑ 1.004.490,00 

15 ΔΑΝΕΙΟ Β    311.000,00 

16 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 65.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.858.407,04 

 
 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καραγιάννης Ανδρέας   1) Γκρέκης Παύλος 

  2) Κυριακοπούλου Αναστασία 

  3) Λύρας Παναγιώτης 

  4) Χασάπης Αθανάσιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα,  5 Σεπτεμβρίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
 
      Η Γραμματέας 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 


