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ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 31η Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην
αίθουσα

συνεδριάσεων

στο

Δημαρχιακό

Κατάστημα

της

οδού

Αριστομένους

28,

επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 8 του
Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η μη πραγματοποιηθείσα την 30η Αυγούστου 2016
λόγω έλλειψης απαρτίας, 2η/2016 συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του
Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34769/18-8-2016 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) Θωμόπουλος Δημήτριος,
εκπρόσωπος του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
(ΤΕΕ), 2) Χασάπης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
¨Ελληνική Δράση¨, 3) Γκρέκης Παύλος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, 4)
Μπατσικούρας Γεώργιος, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών &
Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 5) Σμυρνής Αργύρης, εκπρόσωπος του
Μορφωτικού Συλλόγου Μεσσηνίας και 6) Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία,
εκπρόσωπος του Συλλόγου ¨Οι Φίλοι του Παμίσου¨.
Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:


Εκπρόσωποι από τους φορείς
1) Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλαμάτας, 2) Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, 3)
Σύλλογο Επαγγελματιών Ιστορικού
Καταστημάτων

Υγειονομικού

Κέντρου Καλαμάτας,

Ενδιαφέροντος

Δήμου

4) Σύλλογο Ιδιοκτητών

Καλαμάτας,

5)

Παράρτημα

Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 6)
Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, 7)

Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο, 8) Ναυτικό

Όμιλο Καλαμάτας, 9) Ομάδα ¨Πάμε Βόλτα¨, 10) Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής
Πελοποννήσου Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, 11) Αγροτικό Συνεταιρισμό
Μεσσηνίας – Ένωση Μεσσηνίας, 12) Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 13) Εμπορικό Σύλλογο
Καλαμάτας, 14) Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 15) Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, 16) ΤΕΙ
Καλαμάτας, 17) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 18) Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 19) Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
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Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, 20) Εκπρόσωπο εργαζομένων Δήμου Καλαμάτας, 21) Ένωση
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Καλαμάτας, 22) Θεατρικό Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ ¨Μιχάλης Τούμπουρος¨,
23) Παιδικά Χωριά SOS, 24) ΕΒΕΣ Μεσσηνίας, 25) Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων Νομού
Μεσσηνίας και 26) Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Μεσσηνίας


οι Δημότες
1) Αδαμοπούλου Θεανώ, 2) Ααμέρ Αλέξανδρος, 3) Αβραμόπουλος Σταύρος, 4) Σουλιμιώτη
Ελένη, 5) Δούση Σταυρούλα, 6) Βασιλόγιαννης Θεόδωρος, 7) Τσιώλης Αντώνιος, 8) Λιώλιος
Εράλντ, 9) Πάντος Σωτήρης, 10) Θεοδωροπούλου Ουρανία και 11) Καρατζάς Γεώργιος.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται:
-

ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Καλαμάτας κ. Μπούχαλης Δημήτριος

-

ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ.
Αντωνόπουλος Μιχαήλ

-

ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος

-

η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία και

-

ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου κ.
Παπαδόπουλος Γιάννης.

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 2017 .
Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος υπεβλήθη στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης από
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου με το με
αριθμ. πρωτ. 34597/16-8-2016 έγγραφό της, βασιζόμενο στις επιμέρους προτάσεις των
Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων (αριθμ. πρωτ. 34133/11-8-2016),
Πολεοδομίας (αριθμ. πρωτ. 34185/11-8-2016), Γεωτεχνικών (αριθμ. πρωτ. 34241/11-8-2016)
και Τεχνικών Υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ. 33332/8-8-2016),

Επί του θέματος του σχεδίου του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους
2017, το οποίο είχε αποσταλεί στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τη σχετική
πρόσκληση, προς ενημέρωσή τους, πραγματοποιείται η εξής διαλογική συζήτηση:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζετε, τα πράγματα τώρα δεν είναι όπως παλιότερα που
προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, γινόταν αρχές του χρόνου
που μπαίναμε. Τώρα πλέον, έχουν αλλάξει οι θητείες των Δημοτικών Αρχών, είναι πενταετής,
Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

2

Συνεδρίαση :2/2016

Τετάρτη 31/ 08 / 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

όπως ξέρετε. Ουσιαστικά, οι εκλογές γίνονται κάθε πέντε χρόνια, γίνονται τον Ιούνιο,
αναλαμβάνουν θητείες τον Οκτώβρη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τον Οκτώβρη πρέπει
να έχουμε τελειώσει και να έχει καταρτιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου, και το τεχνικό
πρόγραμμα. Και η 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος,
μπορεί να γίνει με το νέο έτος, δηλαδή το 2017.
Όπως ξέρετε…
ΦΩΝΗ: Το Μάρτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι το Μάρτη, το Γενάρη γίνεται τώρα, επειδή έχουμε πρωτύτερα όλα αυτά τα
πράγματα τα οποία λέμε.
Να μιλήσουμε λίγο για το τεχνικό πρόγραμμα. Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας,
όπως γνωρίζετε απαρτίζεται από τις Υπηρεσίες, οι οποίες για παράδειγμα εκτελούν τα έργα τα
οποία παράδειγμα προϋπολογίζονται μέσα από το τεχνικό πρόγραμμα το 2017. Έτσι λοιπόν
στο τεχνικό πρόγραμμα είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας, είναι η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού,
είναι η Υπηρεσία των Τεχνικών Έργων. Όλα αυτά λοιπόν, σύμφωνα με τους κωδικούς, οι
οποίοι προβλέπονται και στο προϋπολογισμό, όπως επίσης και τα χρήματα τα οποία έχουμε
από τους κεντρικούς πόρους και από τους δημοτικούς πόρους κι έτσι λοιπόν, αναγράφονται.











Άρα λοιπόν, σύμφωνα με την εγκύκλιο που ήρθε από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΣΑΤΑ,
την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το 2017 είναι 1.004.490,00 €. Όπως
καταλαβαίνετε, η ΣΑΤΑ είναι ένα εργαλείο, το οποίο έρχεται από το Υπουργείο
Εσωτερικών, είναι χρήματα τα οποία είναι φόροι του ελληνικού δημοσίου, που πληρώνουν
όλοι οι δημότες, κι αυτά κατανέμονται μετέπειτα σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια,
στους δήμους. Αρκεί δε να σας πω ότι ο Καποδιστριακός Δήμος της Καλαμάτας μέχρι το
2010, είχε ΣΑΤΑ 1.200.000,00 €. Μόνο ο Δήμος Καλαμάτας ο Καποδιστριακός. Να σας πω
για το Δήμο Αρφαρών, που ήμουν εγώ Δήμαρχος, είχαμε 300.000,00 €. Ο Δήμος Θουρίας
είχε 320.000,00 € και Δήμος Άριος, ο οποίος είναι και αυτός τώρα στο νέο Καλλικρατικό
Δήμο, είχε κάπου 200.000,00 €. Άρα λοιπόν, όλα αυτά μαζί άμα τα αθροίσουμε είναι
περίπου άλλο 1.000.000,00 €. Και ίσως είπα και λιγότερα του Δήμου Καλαμάτας, πρέπει να
ήταν 1.300.000,00 €, γιατί η μείωση η οποία έχει επέλθει τώρα ειδικά τώρα, στη ΣΑΤΑ,
φτάνει περίπου το 65% των χρημάτων τα οποία εισέπραττε ο Δήμος νωρίτερα. Οι Δήμοι
μάλλον οι τρεις συν τον Καποδιστριακό της Καλαμάτας. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι
έχουμε 1.000.000,00 € από τη ΣΑΤΑ.
Οι δημοτικοί πόροι, οι οποίοι δόθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία, για να μπούνε στις
επενδύσεις αυτές και στα προγράμματα τα οποία σας ανέφερε νωρίτερα η Υπηρεσία, είναι
936.000,00 €.
Τα ανταποδοτικά τέλη του ηλεκτροφωτισμού 350.000,00 €.
Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας 185.000,00 €.
Από το ΥΠΕΣ έχουμε 373.000,00 €.
Ανταποδοτικά έσοδα από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή γης σε χρήμα, 107.000,00 €.
Αυτό αφορά το κομμάτι της πολεοδομίας και του σχεδίου πόλεως.
Ανταποδοτικά έσοδα από προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις και αποζημιώσεις 18.000,00 €.
Η ΣΑΤΑ του 2016 η οποία ακόμα δεν έχει εκτελεστεί και θα την πάρουμε σε λίγο, είναι
471.000,00 €.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το υπόλοιπο είναι αυτό ή στο σύνολό της;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι το σύνολό της, το υπόλοιπο, τώρα που θα έρθει αυτό.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το υπόλοιπο είναι. Το σύνολό της πόσο ήταν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σου είπα; 1.000.000,00 €.
Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
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ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο ήτανε, το ίδιο ποσόν είναι. Και του 2016 και του 2017, προϋπολογίζεται
1.000.000,00 €. Αρκεί δε να σου πω, ότι μέχρι τον Οκτώβριο, τώρα κανονικά,
έπρεπε να μας έχουν στείλει... Είναι Δημήτρη έρχονται…
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Σήμερα ήρθε …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ήρθε… Όχι, η τελευταία δόση χθες.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι η τελευταία.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανά τρεις μήνες έρχεται δηλαδή τώρα.
 Λοιπόν, το δάνειο από την Εθνική, το οποίο έχουμε συνάψει για
πολεοδομικά θέματα, για πολεοδομήσεις 1.220.000,00 € και
 Το δάνειο που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του
Παρακαταθηκών και Δανείων, 2.341.000,00 €.
Όλα αυτά άμα τα αθροίσουμε, φτάνουμε τα 7.014.681,00 €.
Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα, το τεχνικό πρόγραμμα απαρτίζεται από τις ενότητες που
αφορούν:


Την Καθαριότητα, στην οποία αναφέρονται οι δαπάνες οι οποίες γίνονται, τα οποία
προβλέπονται μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη και φτάνει στις 185.000,00 €. Συνολικά οι
κωδικοί οι οποίοι υπάρχουνε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα. Όσον αφορά την Καθαριότητα,
αυτά.



Όσον αφορά τον Ηλεκτροφωτισμό έχουμε τις επεκτάσεις, ό,τι προβλέπονται, οι
συντηρήσεις, μέσα από τη διαδικασία του ηλεκτροφωτισμού και τις προμήθειες που
φτάνουν στο ύψος των 350.000,00 €. Ανά κωδικό αναλύονται και στο τεχνικό πρόγραμμα
και στο προϋπολογισμό, τον οποίο θα δούμε αργότερα.



Οι Υπηρεσίες των Τεχνικών Έργων, εδώ μεταφέρονται τα έργα τα οποία έχουμε μέσα στο
2016 και τα νέα έργα τα οποία προβλέπονται. Κι έτσι λοιπόν πάμε στο πρώτο κομμάτι που
αφορά τις συντηρήσεις, μιλάμε για 97.000,00 €. Μιλάμε για τις κατασκευές 235.000,00 €,
για τις προμήθειες 143.000,00 €. Οπότε μιλάμε για το γενικό σύνολο των έργων του
διευρυμένου πλέον Δήμου Καλαμάτας, 475.000,00 €.



Κι από εκεί ερχόμαστε ανά Δημοτική Ενότητα.
Και πάμε στη Δημοτική Ενότητα Καλαμάτας, που εκεί λοιπόν έχουμε τις συντηρήσεις στις
652.000,00 €. Εδώ, θα δείτε έργα τα οποία είναι και συνεχιζόμενα και τα προτεινόμενα. Οι
κατασκευές επίσης φτάνουν στο ύψος των 2.351.000,00 € που εδώ, σας είπα πάλι, είναι
και τα νέα έργα, είναι και τα συνεχιζόμενα. Οι προμήθειες οι οποίες φτάνουν στις
275.000,00 €, αφορούν και νέα και συνεχιζόμενα. Οι μελέτες, οι οποίες έχουμε αναθέσει
γενικότερα και οι τρέχουσες μελέτες, που έχουμε από το παρελθόν είναι 15.000,00 €. Οι
επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτηρίων, είναι τα χρήματα τα οποία όπως σας είπα,
συγκεντρωτικά τα ονομάζουμε ως ΥΠΕΣ, που είναι η ΣΑΤΑ των λεγόμενων σχολείων, είναι
373.000,00 €. Κι αυτό καθ’ υπόδειξη πάντα του Υπουργείου, δεν μπορούμε αυτό να το
ανεβάσουμε, πάλι έρχεται συγκεκριμένα, πόσο θα είναι το ποσό αυτό. Αρκεί δε να σας πω
ότι, η ΣΑΤΑ των σχολείων, ήρθε τώρα κι είναι περίπου 160.000,00 €, είναι τα μισά
δηλαδή. Μέχρι τέλος του χρόνου θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα
ύψος 3.667.000,00 €.
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Για τις λοιπές Κοινότητες τις Δημοτικές, μιλάμε για τις Κοινότητες της Καλαμάτας και του
Ταϋγέτου που είναι, μιλάμε για 74.500,00 €.
Πάμε στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας, μιλάμε για 20.000,00 €.
Για τη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών 15.000,00 €.
Για τη Δημοτική Ενότητα Άριος 15.000,00 €.
Κι έτσι, φτάνουμε στο σημείο, στο οποίο σας ανέφερα και νωρίτερα 4.267.000,00 €.


Από εκεί έρχεται η Υπηρεσία των Γεωτεχνικών που αφορά τις συντηρήσεις πρασίνου, του
αστικού και των υπολοίπων χώρων κι έτσι, ερχόμαστε και συζητάμε για συνολικά, για τις…
Τα χρήματα τα οποία έχουν σχέση με τα Γεωτεχνικά είναι 589.490,00 €.



Και πάμε στην Υπηρεσία της Πολεοδομίας, η οποία αναγράφεται από κωδικούς και φτάνει
στο 1.466.000,00 €. Όπως προανέφερα αφορούν…

ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα πάντα. Να το δούμε τώρα λίγο, να δεις τι περιλαμβάνει;
Απαλλοτριώσεις, ρυμοτομήσεις, διανοίξεις δρόμων, αγορά κοινόχρηστων χώρων
40.000,00 €. Αυτό είναι ένα συνεχιζόμενο.
Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών Βασιλέως Γεωργίου, Φαρών και Ηρώων, είναι συνεχιζόμενο,
15.000,00 €.
Αμοιβή μελέτης ολοκλήρωσης πράξης εφαρμογής του Δήμου Καλαμάτας 10.000,00 €.
Συνεχιζόμενο.
Συνεχιζόμενο είναι και αμοιβή μελέτης στη περιοχή Μπαριάμαγα (κτηματογράφηση,
πολεοδόμηση, πράξη εφαρμογής) 25.000,00 €. Το οποίο εδέησε ο Θεός και φτάσαμε
πλέον να γίνει ΦΕΚ σε λίγο και σε λίγο προχωράμε και την πράξη εφαρμογής. Κι αυτό είναι
συνεχιζόμενο.
Αμοιβή μελέτης περιοχής εκατέρωθεν Ηρώων Πολυτεχνείου και περιοχές του Γ.Π.Σ. που
προβλέπονται να μπορούν να γίνουν οι πολεοδομήσεις. Μιλάμε 2.500,00 €. Αυτό είναι ένα
νέο έργο.
Αμοιβή πολεοδομικής μελέτης Δυτικής ΖΕΠ, κτηματογράφηση, 270.000,00 €. Από το
δάνειο της Εθνικής.
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώην ΖΕΠ, Δυτική ΖΕΠ, είναι Ζώνη...
Από εκεί μιλάμε για κάποια άλλα πραγματάκια, που είναι αμοιβές μικρές, οι οποίες
είχαμε: Γεωλογική μελέτη για τον Κορδία, για εκείνο για το ένα για το άλλο και πάνω
δηλαδή που έχουμε όλα τα υπόλοιπα.
Βασικά τα πολλά ποσά, είναι η αμοιβή μελέτης για τη σύνταξη πράξης εφαρμογής της
Μικρής Μαντίνειας, 250.000,00 €, που είναι από το νέο δάνειο.
Αμοιβή μελέτης πολεοδόμησης ανατολικής παραλίας, το οποίο έχει σχέση μετά την Κρήτης
που λέμε, όλο εκείνο το κομμάτι, ανατολικά που λέμε, 410.000,00 €. Αυτά είναι
προεκτεινόμενα, σύμφωνα με το νόμο. Αυτά, όπως ξέρετε δεν είναι απευθείας αναθέσεις,
γίνεται δημοπρασία και στη δημοπρασία λοιπόν φτάνουμε, ήδη έχουμε τα αποτελέσματα,
το Ασπρόχωμα νωρίτερα, που φτάνει στο να… Οι αμοιβές οι οποίες θα πληρωθούνε και τα
συμφωνητικά τα οποία υπογράφουμε, να είναι περίπου στο 20% με 30% του
προϋπολογισμού πλέον. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια στο κομμάτι των μηχανικών και έτσι
λοιπόν πετυχαίνεις μεγάλες εκπτώσεις.
Εντάξει, τώρα εδώ πέρα αναλυτικά αναφέρονται όλα τα ποσά τα οποία αφορούν τις
πολεοδομήσεις και απαλλοτριώσεις. Κι έτσι, κλείνουμε στο συνολικό κομμάτι που αφορά
τη Διεύθυνση Πολεοδομίας, που είναι 1.600.000,00 € παρά κάτι.
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Και οι Υπηρεσίες του Νεκροταφείου, που είναι 30.000,00 €.

Κι έτσι φτάνουμε στο ύψος των χρημάτων, τα οποία είναι 7.014.000,00 €.
Όπως τα ανέφερα λοιπόν και νωρίτερα κατά Υπηρεσία…
ΓΚΡΕΚΗΣ: Το νεκροταφείο είναι το μόνο που δεν είναι ελλειμματικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά είχα να σας πω σε πρώτη φάση. Αν τυχόν υπάρχουν ερωτήσεις και
οτιδήποτε άλλο θέλετε να ρωτήσετε, έχουμε εδώ πέρα τον Διευθυντή που είναι
στην Καθαριότητα, να σας πει κάποια πράγματα. Όσον αφορά τα υπόλοιπα του τεχνικού
προγράμματος, λόγω του ότι ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών είναι κλινήρης με τη μέση του,
έχει μία ταλαιπωρία εδώ και πάρα πολύ καιρό και είχε ανέβει και στην Αθήνα και το θέμα είναι
να γλιτώσει και την επέμβαση. Αυτός είναι ο στόχος.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τόσο σοβαρά είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.
ΣΜΥΡΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, θα σου πω. Δεν αφορά…
ΣΜΥΡΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι. ΖΕΠ είναι Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας. Είναι άλλο, δεν αφορά το
κομμάτι το Πολεοδομικό.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι Μιχάλη.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Κενό στην εγγραφή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …που έχει σχέση με την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος. Όταν δεν
έχουμε πλέον δεδομένες τις πιστώσεις, δεν μπορούμε να τις προϋπολογίσουμε.
Δεν εντάσσεις κανένα έργο, ούτε να κάνεις σαν αναφορά σαν κωδικό. Πέρυσι μην ξεχνάς, ότι
στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016 είχαμε το νέο Δημαρχείο, το οποίο γίνεται, είναι ένα μεγάλο
ποσόν το οποίο εκταμιεύθηκε και ξεπληρώθηκε προχθές. Τελευταία χρήματα ήταν 220.000,00
€ ο τελευταίος λογαριασμός. Ήταν ένα αρκετά μεγάλο ποσό.
Από εκεί ήτανε έργα του ΕΣΠΑ, τα οποία ήταν μέσα και τα οποία ολοκληρώθηκαν.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως είναι πιο μικρό.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν ήτανε. Πιο μεγάλο. Κι αν δεν είχαμε πάρει το δάνειο τώρα αυτό,
παράδειγμα που είναι τα 2.000.000,00 €.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ναι. Ας το ένα, ακόμα δεν έχει, έχουμε την έγκριση δεν έχει υλοποιηθεί
και δεν ξέρουμε που θα φτάσει το μέγεθος.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι βρε αγόρι μου, έχουμε την έγκριση και την έχουμε προϋπολογίσει. Αν θα
πάμε σε δημοπρασίες, που θα γίνει για τη πολεοδόμηση της ανατολικής
γειτονιάς, παράδειγμα, η πρώτη που θα γίνει τον Οκτώβρη, τέλος Σεπτέμβρη. Αν θα έχεις
έκπτωση είναι προϋπολογισμένη 400.000,00 € παράδειγμα, λέμε οι 200.000,00 €…
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται ρε παιδί μου ότι εμείς δεν έχουμε καμία διάθεση να τα επιστρέψουμε
τα λεφτά στην Εθνική.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν από το Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για ποια έργα μιλάμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπαμε τα έργα τα οποία δημοπρατήσαμε. Το πρώτο έργο είναι τα Ουζάκια,
που δημοπρατήθηκε. Το δεύτερο έργο είναι η Καρδιολογική Κλινική, που το
πήραμε τώρα και θα επισκευαστεί. Είναι τα Γήπεδα στα Παλιάμπελα. Είναι το Γήπεδο στον
Κορδία. Και είναι και το άλλο κομμάτι, το οποίο αφορά τον ποταμό Άρι εκεί κάτω, που είναι η
ανάπλαση εκείνο το κομματάκι...
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. Αυτό αφορά το κομμάτι το οποίο είναι στην εκβολή του ποταμού Άρι, εκεί
κάτω. Και το άλλο κομμάτι είναι από την Κροντήρη που ξεκινάει…, το άλλο έργο
είναι από την Κροντήρη που ξεκινάει κάτω και πηγαίνει και κλείνει στο κομμάτι εκεί κάτω στη
δυτική παραλία, που είναι η ανάπλαση της ανατολικής περιοχής του Νέδοντα, κατά μήκος.
Όπου είναι τα γήπεδα του μπάσκετ, που παραπάνω είναι ο ποδηλατόδρομος που είχε φτιάξει ο
κ. Κουτσούλης, που εκεί απάνω θα ακουμπήσει ο νέος ποδηλατόδρομος και θα
ανακατασκευαστεί. Και παρακάτω θα γίνει συνολική ανάπλαση του χώρου αυτού. Η μελέτη
αυτή είναι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, έχει δημοπρατηθεί και σε λίγο θα έχουμε και
υπογραφή του συμφωνητικού.
Αυτά είναι τα έργα, τα οποία έχουν μπει από το δάνειο.
Κάτι άλλο ήθελες να ρωτήσεις;
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Να σε βοηθήσω λίγο στο τεχνικό πρόγραμμα;
Έχει μια βάση αυτό που λες, γιατί τα έργα που κάνουμε, που έχουμε ξεκινήσει,
μπήκανε με δάνειο και μπήκανε μετά.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

Κενό στην εγγραφή
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Μιλάμε για επενδύσεις των ανταποδοτικών, δεν μιλάμε για το κόστος των
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ανταποδοτικών.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Τα ανταποδοτικά, όπως θα σας πει μετά και ο Προϊστάμενος, είναι και τα έξοδα
της ανταπόδοσης. Οι δαπάνες. Οι μισθοδοσίες, τα απορριμματοφόρα, τα
καύσιμα.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το καθαρό ποσό που προκύπτει για να κάνεις έργα βγαίνει πόσο είπαμε;
Αφού αφαιρούνται όλα τα άλλα, πόσο είναι σε αναλογία;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εκτός από τα 185.000,00 € μπορούμε να πούμε ότι ως επένδυση είναι και
η προμήθεια τριών απορριμματοφόρων και ενός σαρώθρου μέσω leasing.
Αυτό, δεν μπαίνει μέσα στο τεχνικό, μπαίνει απευθείας στο προϋπολογισμό κι είναι ένα ποσό
142.680,00 € που προϋπολογίζεται η δαπάνη για το 2017. Έτσι;
Λοιπόν αυτά τα 185.000,00 € είναι οι δαπάνες που κάνουμε στα συνεργεία μας, οι επισκευές,
οι προμήθειες κάδων και τα λοιπά. Είναι τα άμεσα για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Η
μεγάλη δαπάνη είναι τα 2.000.000,00 € περίπου, το 1.910.000,00 € που είναι για τα σκουπίδια
που μπαίνει στο προϋπολογισμό.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, στο προϋπολογισμό μόνο.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο ηλεκτροφωτισμός απ’ ότι είδες, έχουμε επεκτάσεις, έχουμε τον εορταστικό
φωτισμό, έχουμε τη λειτουργία γενικώς, συντηρήσεις κι όλα αυτά τα οποία
προβλέπονται να γίνουν μέσα στο χρόνο, για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε. Και εδώ
πέρα περιγράφονται στο τεχνικό πρόγραμμα ως εξής:
Επεκτάσεις Φωτισμού 50.000,00 €.
Ο Εορταστικός Φωτισμός που έχουμε και είναι και ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα
σημεία της πόλης, το οποίο είναι συνεχιζόμενο το έργο αυτό, έχει δημοπρατηθεί και πρέπει να
το βάλουμε μέσα.
Συντηρήσεις δημοτικού φωτισμού είναι 50.000,00 €. Νέο έργο.
Συντηρήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού, πάρκο, κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες,
10.000,00 €. Νέο έργο.
Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτώ πόλης, 15.000,00 € είναι νέο.
Επισκευή και συντήρηση δημοτικού φωτισμού προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων και
φωτιστικών σωμάτων, 120.000,00 €. Αυτό είναι νέο έργο. Όπως ξέρεις και η προμήθεια την
οποία κάνουμε, είναι ανά δύο χρόνια.
Μιλάμε μετά για επισκευή και συντήρηση δημοτικού φωτισμού, 20.000,00 €. Αυτό είναι
συνεχιζόμενο έργο.
Επίσης αναβάθμιση συστήματος ηλεκτροφωτισμού στο πρόγραμμα Jessica, είναι αυτή η
εργολαβία η οποία είναι εν εξελίξει, η οποία αφορά 9.000.000,00 € στο σύνολό της. Είναι
80.000,00 € και είναι συνεχιζόμενο έργο.
Και έτσι φτάνουμε στο ύψος 295.000,00 €. Προμήθειες δεν υπάρχουν. Και συνολικά λοιπόν ο
ηλεκτροφωτισμός είναι στις 350.000,00 €.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημοτικούς πόρους και ανταποδοτικά τέλη τα οποία έχουμε.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, μην μπερδεύεις τις Υπηρεσίες.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε λοιπόν στις μελέτες. Έχουμε τις μελέτες οι οποίες έχουν σχέση με τη
πολεοδόμηση, είναι το κομμάτι της Πολεοδομίας.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημοτικούς πόρους.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει, αναγράφονται, αναγράφονται. Είναι οι μελέτες τις οποίες είχαμε αναθέσει,
για γεωλογικές για τα ρέματα.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα, το αναφέρει Μιχάλη, άνοιξε το πρόγραμμα, μη
στα λέω ένα – ένα.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή το είπες, γι’ αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, το είπα, τώρα εγώ… Περίπου σου είπα, ένδειξη. Αν θες να σου πω, να σου πω
πόσο είναι ακριβώς. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα, αυτό θα το πάρεις σε λίγο και θα
το δεις.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι για το Δήμο Καλαμάτας, είναι στο σύνολό τους.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπηρεσία Νεκροταφείου, είναι επενδύσεις αυτό μιλάει συντηρήσεις, επισκευές
στα Κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας, 30.000,00 €.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι βρε αγόρι μου, μηδέν είπα και κωδικός. Και λέω ότι τα έργα τα οποία έχουμε
βάλει, σαν νέο έργο από δημοτικούς πόρους, συντηρήσεις, επισκευές στα
Κοιμητήρια του Δήμου Καλαμάτας.
ΓΚΡΕΚΗΣ: Αυτό πρέπει να αφορά, συγνώμη, τις κλασικές συντηρήσεις. Κλασική συντήρηση τι
είναι: Είναι …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμιά περιφραξούλα, κανένα φωτάκι…

ΓΚΡΕΚΗΣ: Ακριβώς. Ενώ επενδύσεις για την Καλαμάτα μπορούμε να πούμε ότι είναι …(εκτός
μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι με τροποποιήσεις του προϋπολογισμού, οι οποίες έχουνε γίνει. Π.χ., στο
Ασπρόχωμα που γίνεται ανακατασκευή επί συνόλου, με τη ζημιά που έγινε. Αυτά
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τα χρήματα δεν είχαν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2016. Όμως μετά με
αναμόρφωση εκτελείται έργο 40.000,00 € τώρα εκεί. Το ίδιο γίνεται και εδώ πέρα με τις
αναμορφώσεις. Όπως επίσης σε λίγο που θα φτιάξουμε και το υπόστεγο απ’ έξω στο…, το
οποίο είναι ένα έργο, το οποίο παράδειγμα, θα δημοπρατηθεί τώρα μέσα από το 2016.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Ηλιοπούλου.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Η Καθαριότητα, ο ηλεκτροφωτισμός και τα Κοιμητήρια είναι ανταποδοτικά.
Είναι ισοσκελισμένα σε βάθος τριετίας όπως μας ζητάνε και στον έλεγχο.
Δηλαδή 2015, 2016, 2017 η τριετία αυτή είναι ισοσκελισμένη στο σύνολό της και η
Καθαριότητα και τα Κοιμητήρια. Εντάξει; Λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες και στα δύο.
Έσοδα και έξοδα ισοσκελίζονται.
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι.
ΓΚΡΕΚΗΣ: Δεν μπορούμε;
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Η Περιφέρεια από πέρυσι…
ΓΚΡΕΚΗΣ: Α, το άλλαξε;
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: …από πέρυσι Κοιμητήρια και Καθαριότητα σε βάθος τριετίας, τα θέλει
ισοσκελισμένα. Όχι, δεν μπορούμε να συμπληρώσουμε από δημοτικούς
πόρους.
ΓΚΡΕΚΗΣ: Στην ύδρευση πιστεύω όχι.

Κενό στην εγγραφή
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Είναι και η ύδρευση μέσα στην εγκύκλιο που κάνουμε, του προϋπολογισμού,
στο ΦΕΚ είναι και η ύδρευση μέσα. Αυτό που λέει ο Μιχάλης.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Είναι και η ύδρευση, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αφορά το δικό μας θέμα αυτό.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Αφορά την ύδρευση. Εμείς δεν έχουμε ύδρευση σαν Δήμος, αλλά έχει η
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. όμως.

Κενό στην εγγραφή
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ουσιαστικά σου λέει άμα θες να κάνεις έργο, κάνε αυξήσεις. Αυτό σου λέει,
άμα θες να κάνεις έργο, κάνε αυξήσεις.
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Το λέει καθαρά μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις για τα θέματα.
Όπως καταλαβαίνετε αγαπητοί συνάδελφοι, να κλείσω εγώ λίγο το θέμα. Θα
πείτε και εσείς κάτι μετά.
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως.
Απ’ ότι βλέπετε το τεχνικό πρόγραμμα του 2017 είναι ένα πρόγραμμα το οποίο
έχει έναν προϋπολογισμό συγκεκριμένο, αναφέρει συγκεκριμένους κωδικούς. Όλο το χρόνο
μετά από το νέο ξεκίνημα του νέου χρόνου, του 2017, θα έχουμε πλέον και αναπροσαρμογές
και οτιδήποτε άλλο προκύψει, τυχόν έργα τα οποία μας έρθουνε χρηματοδοτούμενα από την
Κεντρική Πολιτεία, τα οποία έχουν σχέση με το ΕΣΠΑ. Αυτά θα μπούνε μετέπειτα μέσα κι έτσι
λοιπόν, το τεχνικό πρόγραμμα είναι ο μπούσουλας που ξεκινάμε, να κλείσουμε το
προϋπολογισμό με τις δαπάνες, να πάρουμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις που απαιτούνται κι όλα
αυτά τα οποία θα μας πει και ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μαζί με τη Διευθύντρια, τα οποία
σιγά – σιγά θα αρχίσουν να υλοποιούνται ξεκινώντας το 2017. Κι αφού πάρουμε τις
απαιτούμενες εγκρίσεις από Παρατηρητήρια και τα λοιπά, τα οποία πλέον έχουν σχέση με το
κεντρικό κράτος, διότι όπως γνωρίζεις Παύλο, ο Δήμος έχει ΑΦΜ, το κράτος δεν έχει.
Κατάλαβες τι σημαίνει να έχεις ΑΦΜ, έτσι; Μέχρι και φόρο. Πόσο πληρώσαμε φόρο κ.
Αντιδήμαρχε;
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 300.000,00 €.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 300.000,00 €.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έπρεπε να πληρώνει ο Δήμος;
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Δεν είναι λογιστικός ο φόρος.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …ο Δήμος Θεσσαλονίκης και του δώσανε ...(εκτός μικροφώνου – δεν
ακούγεται). Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή να υπάρχει διαφάνεια…
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διαφωνούμε.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όχι δεν είναι λογιστικός όμως ο φόρος. Ο φόρος είναι πραγματικό γεγονός.
Λείπουν από κάποια επένδυση του Δήμου.
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι λογιστικός Μιχάλη. Είναι σαν να έχεις μία εταιρεία η οποία κάνει τζίρο
7.000.000,00 € παράδειγμα, ή 40.000.000,00 € το χρόνο και σου λέει
παράδειγμα φέρε 300.000,00 € συν τα υπόλοιπα, τις άλλες παροχές που κάνεις. Δεν είναι τόσο
απλό το ζήτημα.
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Τέλος πάντων εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν έχετε να πείτε κάτι,
να το πείτε να καταγραφεί κι από εκεί και μετά να ξεκινήσουμε το 2ο θέμα που είναι πλέον το
κούμπωμα του τεχνικού προγράμματος μέσα στο προϋπολογισμό συν τις υπόλοιπες δαπάνες
για τη λειτουργία του Δήμου.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Πριν μιλήσει ο Παύλος, απλώς να προσθέσω ότι το τεχνικό πρόγραμμα ό,τι έχει
γραφεί στο τεχνικό πρόγραμμα σημαίνει ότι είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι,
έτσι, που σημαίνει ότι όλα αυτά που έχουν γραφεί θα εκτελεστούν ότι και να γίνει, τα έργα
αυτά. Για αυτό και κατά τη διάρκεια της χρονιάς πάντα προχωράμε σε μεγάλες τροποποιήσεις
του τεχνικού προγράμματος, γιατί...
Πρώτα απ’ όλα πάνε καλύτερα τα έσοδα του Δήμου. Πέρυσι είχαμε μια αύξηση των ιδίων
εσόδων πάνω από 1.000.000,00 € αν θυμάμαι καλά.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Τα οποία τα δώσαμε για έργα, έτσι; για επενδύσεις, για έργα από ιδίους
πόρους. Αυτό φανταζόμαστε θα γίνει και μέσα στο 2017. Ειδικά τώρα επειδή
περιμένουμε και μια ρύθμιση που έχει ανακοινώσει η Κυβέρνηση, είναι στη διαβούλευση. Όσο
φτιάχνουν τα οικονομικά του Δήμου, όσο πάνε καλύτερα τα οικονομικά του Δήμου, μπορούμε
να προχωρούμε σε επενδύσεις ειδικά που αφορούν ιδίους πόρους. Συν αυτό που είπε και ο
Αντιδήμαρχος, άμα κάποια έργα μπούνε στο ΕΣΠΑ, τρέξει το ΕΣΠΑ και μπούνε κάποια έργα και
αυτά θα μπούνε με τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος στο
καινούργιο τεχνικό πρόγραμμα.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Για πέστε μας τώρα αυτό που λέει η Διευθύντρια. Τώρα να σου πει ένα ποσό η
Διευθύντρια.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Από 4.400.000,00 € που ξεκίνησε το τεχνικό πρόγραμμα πέρυσι, τώρα τον
Αύγουστο έχουμε φτάσει 14.800.000,00 €.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μιλάμε για ένα τεχνικό πρόγραμμα που είναι το
ύψος του 1/4 του συνολικού που θα εκτελεστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Και ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει, γιατί έχουμε και τα μεγάλα έργα μπροστά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τώρα έχουμε κάποια έργα…
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Τα μεγάλα έργα μπροστά.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Και από ιδίους πόρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αλλάξαν τον νόμο για προμήθειες και δημοπρασίες και …(δεν ακούγεται)…
και δεν μπορούν να ξεκινήσουν.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Να σας δώσω ένα άλλο στοιχείο, στις συντάξεις του προϋπολογισμού
λαμβάνουμε το προηγούμενο έτος και το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.
Συνήθως οι εισπράξεις του Δήμου, επειδή γίνεται μια διαδικασία στην αρχή του χρόνου που
στέλνουμε και τις ενημερώσεις, μέχρι να πάρει ο κόσμος τις ενημερώσεις, τα έσοδα του Δήμου
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είναι πιο αυξημένα το δεύτερο εξάμηνο συνήθως, έτσι; Οπότε αναγκαστικά, μετά στο 2017,
που το ξεκινάμε στην πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, έχουμε να δώσουμε,
ένα αρκετό πιστεύω, αποθεματικό ποσό, από ιδίους πόρους, για να πάμε να εντάξουμε κι άλλα
έργα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)
ΓΚΡΕΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ βεβαίως.
Αγαπητέ Πρόεδρε, η τοποθέτηση η δική μου θα γίνει επί συνολικής βάσεως και δεν
πρόκειται να περάσω σε επί μέρους σημεία, γιατί θέλω να δώσω στόμφο ακριβώς στη
λειτουργία, στον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος δηλαδή, στους στόχους του. Και
επισημαίνω από την αρχή ότι για εμάς είναι θετικό. Δηλαδή το Επιμελητήριο των
Επιχειρήσεων, πιστεύω, και το Επιμελητήριο το Τεχνικό, στο οποίο ανήκει το υπόλοιπο
επιχειρηματικό κομμάτι που συναλλάσσεται και με την Αυτοδιοίκηση και είναι οι μηχανικοί και
οι εργολάβοι. Πράγματι, εμάς μας απασχολεί αυτό Αντιδήμαρχε, που στο παρελθόν γνωρίζεις
πολύ καλά και εσύ και η Διευθύντρια, το μεγάλο δηλαδή, άνοιγμα των Δήμων, και του δικού
μας Δήμου, προς τις Επιχειρήσεις, ακριβώς επειδή συντάσσαμε, επιτρέπετο να συντάσσουμε
Τεχνικά Προγράμματα χωρίς εξασφάλιση των πόρων.
Αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε, ότι δημιουργεί κατά την άποψή μας, όπως εξελίχθηκε, μία
πάρα πολύ θετική εξέλιξη και συνδυάστε το αυτό αν θέλετε, με τη πίεση που ασκείται στην
αγορά πλέον συνολικά και έτσι, χωρίς να σας φανεί παράξενο, θα έχουμε περιπτώσεις, που και
δεν θα ναυαγήσουν επιχειρήσεις λόγω ακριβώς του ανοίγματος, αλλά και δεν θα έχουμε
φαινόμενα όπως έχουμε μέχρι και σήμερα, όχι υποχρεωτικά στο δικό μας Δήμο, αλλά στους
Δήμους του Νομού μας και τα γνωρίζετε και εσείς. Εγώ ασχολούμαι όπως ξέρετε γιατί αυτή
είναι η δουλειά μου και από την επιμελητηριακή μου πλευρά, αλλά και από την επιχειρηματική
μου, και πλέον δεν θα αναγκάζεται ο επιχειρηματίας να προσφεύγει στα δικαστήρια για να
αποδεικνύει ότι εκτέλεσε ή προμήθευσε ένα έργο. Αυτό είναι το πρώτο θετικό το οποίο
επισημαίνω, και ισχύει για όλους μας, δηλαδή και για τις πολιτικές ηγεσίες στους Ο.Τ.Α. και σε
εμάς σαν Νομικό Πρόσωπο που δημιουργούνται τα προβλήματα αυτά, αλλά και για τις
επιχειρήσεις μας.
Το δεύτερο είναι ότι βλέπω, παρ’ ότι όπως αναφέρατε το περυσινό πρόγραμμα επειδή δεν
είχαμε τις πιστώσεις, παρουσίασε μία ελάφρυνση σε σχέση με το φετινό κι όπως απέδειξαν τα
τελευταία στοιχεία που έδωσε ο Αντιδήμαρχος και η Διευθύντρια, ότι περαιτέρω θα αυξηθεί
στο επόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το σημείο της μεγέθυνσής του απλά επισημαίνουμε
ως Επιμελητήριο τα εξής: Πέρα από τα έργα και τις παρεμβάσεις, οι οποίες κρίνονται απ’ όλους
μας, πιστεύω, αναγκαίες για να λειτουργήσει στο επίπεδό της η κάθε Υπηρεσία, στο κομμάτι
δηλαδή που διαχειρίζεται, είτε αυτό είναι καθαριότητα που είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, θα
μιλήσω αργότερα Προϊστάμενε για το θέμα αυτό, είτε είναι ο φωτισμός, είτε είναι η οδοποιία
και οι χώροι αναψυχής. Άρα λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι διογκώνοντας το πρόγραμμα, απαιτείται
μεγαλύτερο νοικοκύρεμα από πλευράς, Αντιδήμαρχε, της πολιτικής ηγεσίας, γιατί, εξ όσων
γνωρίζουμε οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, πολύ περισσότερο στο δικό μας Δήμο, και
λιγότερο στους άλλους, επειδή έχω πλήρη επίγνωση του νόμου, πλήρη επίγνωση στους
Ο.Τ.Α., εμείς είμαστε δηλαδή Δήμος υπόδειγμα, μπροστά στους υπόλοιπους του Νομού μας, οι
διοικητικές λοιπόν και οικονομικές Υπηρεσίες γνωρίζω πολύ καλά ότι κρατούν τιμόνι και αυτό
κα Ηλιοπούλου, δεν είναι σχήμα λόγου ή να δώσει το Επιμελητήριο εύσημα προς τις
Οικονομικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αλλά, είναι μία πραγματικότητα που τη ζούμε καθημερινά
εμείς. Αντιλαμβάνεστε κ. Πρόεδρε, ότι στο Επιμελητήριο προστρέχουν οι επιχειρηματίες τις πιο
πολλές φορές, ακριβώς για προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους Ο.Τ.Α. πελάτες τους και
με τα Νομικά τους Πρόσωπα. Αυτό είναι φυσικό να μας θέτει σε εγρήγορση εμάς και πολλές
φορές έχουμε κάνει συνεργασία Αντιδήμαρχε και μαζί, έχουμε δει ζητήματα δε τα οποία
πράγματι όταν επιλύονται, ευημερεί η κοινωνία της περιοχής, του Δήμου μας δηλαδή και του
Νομού, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει άμεσα. Άρα…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω Παύλο, νομίζω Παύλο ότι ο Δήμος Καλαμάτας πλέον, όταν έχει απήχηση
προς τον άνθρωπο που προμηθεύεται κάποια πράγματα...
ΓΚΡΕΚΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …στο μήνα επάνω και στις σαράντα ημέρες το αργότερο, να πληρώνει το
τιμολόγιο, καταλαβαίνεις τι ανάσα είναι στην αγορά.
ΓΚΡΕΚΗΣ: Θυμάστε Αντιδήμαρχε που είχα θέσει, στην αρχή της προηγούμενης τετραετίας, το
θυμάται ο Αντιδήμαρχος, είχα θέσει το ζήτημα της πίστωσης των εξήντα ημερών
που το έθετε ως οδηγία από το 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση κι αυτό, αν θέλετε να σας θυμίσω,
είχε να κάνει κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι όπως απεδείχθη στη πραγματικότητα
έτσι ήταν, έτσι είναι και σήμερα, ότι προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της
επιχειρηματικότητάς της, να βρεθεί ανταγωνιστική απέναντι στη διεθνή οικονομία, έθετε από
το 1998 η Ευρωπαϊκή Ένωση τον όρο, κ. Αντωνόπουλε, δεν το είχαμε συζητήσει μαζί νομίζω,
έθετε τον όρο των συναλλαγών με πίστωση εξήντα ημερών αμφοτέρως. Και αν είσαι
εισαγωγέας εσύ κι αν είμαι προμηθευτής σου ή συνεργάτης σου εγώ σε μία κατασκευή, έτσι;
Άρα και οι συναλλαγές μας με το ελληνικό δημόσιο και με τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα
και βεβαίως γνωρίζω Αντιδήμαρχε, Πρόεδρε, ότι στο Δήμο μας, στο Δήμο Καλαμάτας δηλαδή
σε αντίθεση με τους άλλους Δήμους, που έχουμε μία υστέρηση στις εξήντα ημέρες, ότι ο
Δήμος Καλαμάτας, πηγαίνει πολύ καλά σε αυτό το σημείο και μπορώ να σας διαβεβαιώσω κι
εσύ συνάδελφε θα το γνωρίζεις από τις επιχειρήσεις στην Ομοσπονδία, ότι αυτό το θεωρούμε
εμείς κορυφαίο ως ζήτημα.
Έτσι λοιπόν, κλείνοντας Πρόεδρε, να σας πούμε ότι εμείς ως Επιμελητήριο, θα ψηφίσουμε το
σχέδιο που κατατίθεται και ευχόμεθα πηγαίνοντας στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου,
να τύχει και αντίστοιχης αντιμετώπισης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γκρέκη.
Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, από άλλους παρευρισκόμενους και μέλη της
Επιτροπής Διαβούλευσης; Ναι.
ΧΑΣΑΠΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο μέτρο ή ...

Κενό στην εγγραφή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζετε, την αντιπλημμυρική προστασία για το Δήμο Καλαμάτας, την
ευθύνη την έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Όπως γνωρίζετε είχαμε μια πίστωση από τις
δημόσιες επενδύσεις, που ήταν περίπου 3.000.000,00 € με απόφαση του Υπουργού και αφορά
το έργο, το οποίο έχει σχέση με την αντιπλημμύριση της περιοχής που είναι από τη Θουρία,
από το ύψος της Αγίας Παρασκευής που είναι στη Θουρία, το εκκλησάκι στο δρόμο και μέχρι
εδώ πέρα το ποταμό Νέδοντα. Αυτό είναι σε τρία κομμάτια. Η μία μελέτη η οποία έγινε και
δημοπρατήθηκε και τώρα είναι στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να υπογραφεί η σύμβαση, αφορά
τα 3.000.000,00 €. Είναι το πρώτο κομμάτι αντιπλημμύρισης, που είναι από τη Θουρία μέχρι
το Νοσοκομείο και λίγο παραπέρα.
Από εκεί έχει γίνει η υπόλοιπη μελέτη, η οποία έρχεται μέχρι τη νέα είσοδο, μέχρι το Ζαφείρι
περίπου, μέχρι το Ασπρόχωμα.
Η άλλη εργολαβία, η οποία ήδη ετοιμάστηκε η μελέτη και δημοπρατήθηκε από τη Περιφέρεια
αφορά τη νέα είσοδο. Εκεί έχει δημοπρατηθεί το έργο.
ΓΚΡΕΚΗΣ: Έχει γίνει ένα μικρό κομμάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, είναι αρκετά μεγάλο το κομμάτι που θα αναλάβει την αντιπλημμύριση της
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νέας εισόδου. Το οποίο το χρηματοδότησε και δημοπρατήθηκε και θα έχουμε τον εργολάβο,
απ’ ότι μας είπε η Περιφέρεια, μέσα στο Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου αυτό
που είναι αντιπλημμύριση, που είναι αρκετά δύσκολο το κομματάκι αυτό κι έτσι λοιπόν, θα
έχουμε κάτι νωρίτερα.
Τώρα, όσον αφορά τη πόλη που φαντάζομαι για αυτό θα ρώτησες. Οι μελέτες που έχουν
ετοιμαστεί για την αντιπλημμύριση, αφορούν το κομμάτι που είναι από την Κρήτης και κάτω
και το κομμάτι που είναι από την Ευριπίδου και μέσα. Τα οποία πλέον, όλα αυτά οδηγούνται
στην Ηρώων και μπαίνουν παράλληλα και μπαίνουν στον ήδη υπάρχοντα αγωγό. Όπως ξέρεις,
η Ηρώων η μισή από κάτω είναι τρύπια όλη, περνάει άνθρωπος μέσα και αυτοκινητάκι, που
είναι μεγάλος αγωγός ομβρίων, ο οποίος κατασκευάστηκε επί Δημαρχίας του κ. Κουμάντου και
κατασκευάστηκε με αυτεπιστασία από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. τότε. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι
δηλαδή, το οποίο έγινε από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Βέβαια η τότε Δ.Ε.Υ.Α.Κ. δεν έχει καμία
σχέση με την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που είναι τώρα, που πλέον έχει και λιγότερο προσωπικό και
γενικότερα έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Το έργο λοιπόν αυτό, είναι περίπου 4.500.000,00 € συνολικά η αντιπλημμύριση της περιοχής
αυτής. Η μελέτη έγινε από την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και είναι στη διαδικασία πλέον της τακτοποίησης του
φακέλου και ωρίμανσής του. Η μελέτη έγινε, ο προϋπολογισμός, από εκεί περιμένουμε να
πάρουμε τις περιβαλλοντολογικές μελέτες, οι στατικές μελέτες έχουν γίνει, οι γεωτεχνικές
μελέτες γίνονται. Δηλαδή, είναι στη διαδικασία, η οποία παράδειγμα υπάρχει η ωριμότητα του
φακέλου.
Δυστυχώς και στο νέο ΕΣΠΑ, όπως έχουμε δει τώρα, όλα τα ανοίγματα που έχει, δεν
προβλέπονται χρήματα για αντιπλημμύριση και προστασία γενικότερα με τα όμβρια. Άρα
λοιπόν, θα επιδιώξουμε και αυτό το έργο που αφορά τη πόλη, να το πάρουμε μέσα από τις
δημόσιες επενδύσεις. Ή αν στην πορεία γίνει κάποια τροποποίηση με τα Over Booking που
κάνουν και διαθέσουν κάποια χρήματα και για το κομμάτι αυτό. Σε επίπεδο όμως μελέτης
ξέρουμε πλέον ποιος είναι ο προϋπολογισμός. Ωριμάζονται οι μελέτες αυτές και σας είπα το
άλλο κομμάτι το οποίο δημοπρατήθηκε, το άλλο περιμένουμε την άλλη τακτοποίηση που
γίνεται, για να μπορέσουμε πλέον να καλύψουμε το κομμάτι αυτό, το οποίο είναι πολύ
δύσκολο και ευτυχώς έχουμε ένα φυσικό αποδέχτη, ο οποίος είναι ο ποταμός Άρις. Και
παράλληλα τώρα να ξέρεις αγαπητέ φίλε ότι έχουμε επιπλέον περισσότερα νερά από το νέο
αυτοκινητόδρομο, το οποίο παροχετεύεται σε ήδη υπάρχοντα μικρά ρεματάκια, τα οποία άλλα
έχουν οργωθεί, έχουν γίνει κτήματα. Παρ’ ότι, αυτοί δουλέψανε σε ένα κάναβο στον οποίο
φαινόντουσαν όλα αυτά, ο οποίος ήταν πολύ παλιός που τώρα δεν υφίσταται. Και βέβαια το
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο Τ.Ε.Ι. Όλο εκείνο το κομμάτι το οποίο πλέον επιδέχεται
μεγάλο φόρτο και το βλέπετε όταν περπατάτε εκεί πέρα κι όταν έχουμε πάρα πολύ μεγάλη
βροχή. Ας ελπίσουμε ότι το υπόλοιπο κομμάτι που ετοιμάστηκε και αυτό μελετητικά,
παίρνουμε έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων, να δοθούν χρήματα μέσα από την έκπτωση
που πετύχαμε, η οποία ήτανε 57% η έκπτωση η οποία δόθηκε στο πρώτο έργο που
δημοπρατήθηκε, που σημαίνει ότι από τα 3.000.000,00 € έχουμε ήδη 1.500.000,00 € να μας
το διαθέσει το Υπουργείο για το υπόλοιπο κομμάτι. Αυτό βέβαια είναι… Ήρθαν τα χρήματα στο
Δήμο, κάναμε προγραμματική σύμβαση με την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και το έργο το εκτελεί η Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Ευχαριστώ.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας μετά την ολοκλήρωση της διαλογικής
συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και την εισήγηση της
υπηρεσίας,

ΟΜΟΦΩΝΑ
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Υπέρ του καταρτισθέντος σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού
έτους 2017, το οποίο έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

Κ.Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ
Η ΠΙΣΤΩΣΗ
ΕΤΟΥΣ 2017

ΕΡΓΟ

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ
1 2017

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤ/
ΣΗΣ 2
2017

ΝΕΟ
ΕΡΓΟ –
ΣΥΝΕΧ.
ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΤΗΡ
ΗΣΕΙΣ

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20)
20.7131.02

Δαπάνες
εξοπλισμού
συνεργείων κάδων

20.000,00

20.7131.03

Δαπάνες για την επισκευή
κάδων αποκομιδής

20.000,00

20.7135.01

Προμήθεια
σιδηροπωλείου

10.000,00

20.7135.02

Προμήθεια
εξοπλισμού
συνεργείου οχημάτων

20.7135.03

20.7311.06

20.7425.01

ειδών

10.000,00

Προμήθεια
κάδων
αποκομιδής με πλαστικό
καπάκι,
χωρητικότητας
1000lt
Δαπάνες
απαιτούμενων
συμπληρωματικών
επεμβάσεων
στην
Μαραθόλακα
Δαπάνες
ενημέρωσης
δημοτών
στα
θέματα
διαχείρισης ανακυκλώσιμων
- Δράσεις Προβολής Ευαισθητοποίησης

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ανταποδοτικά
Τέλη
Καθαριότητας
Ανταποδοτικά
Τέλη
Καθαριότητας
Ανταποδοτικά
Τέλη
Καθαριότητας
Ανταποδοτικά
Τέλη
Καθαριότητας

100.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Καθαριότητας

10.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Καθαριότητας

15.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Καθαριότητας

185.000,00

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Κ.Α. 20)
Β.1. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
20.7325.01

Επεκτάσεις
Δημοτικού
φωτισμού μέσω ΔΕΗ

15.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 1

15.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού

ΝΕΟ

Β.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
20.7325.02

20.7325.10

Εορταστικός
φωτισμός
πόλεως
&
Δημ.
Διαμερισμάτων 2017
Ενίσχυση
δημοτικού
φωτισμού
σε
διάφορα
σημεία της πόλης
ΣΥΝΟΛΟ: 2

10.000,00

30.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού
Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού

ΝΕΟ

ΣΥΝ

40.000,00

Β.3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
20.7325.03

20.7325.05

20.7325.08

Συντήρηση
Δημοτικού
φωτισμού πλην Καλαμάτας
(2017)
Συντηρήσεις
Η/Μ
εγκαταστάσεων
και
ηλεκτρισμού (πάρκο, κοιν.
χώρων,
πλατειών κλπ.)
(2017)
Συντήρηση
φωτεινών
σηματοδοτών πόλης (2017)

50.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού

ΝΕΟ

10.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού

ΝΕΟ

15.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού

ΝΕΟ
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Τετάρτη 31/ 08 / 2016

Επισκευή
&
συντήρηση
Δημοτικού
φωτισμού
(προμήθεια
&
αντικ/ση
λαμπτήρων,
φωτιστικών
σωμάτων, επισκευή δικτύου
κ.λ.π.) (2017)
Επισκευή
&
συντήρηση
Δημοτικού
φωτισμού
(προμήθεια
&
αντικ/ση
λαμπτήρων,
φωτιστικών
σωμάτων, επισκευή δικτύου
κ.λ.π.) (2016)
Αναβάθμιση
συστήματος
οδοφωτισμού του Δήμου
Καλαμάτας με σκοπό την
εξοικονόμηση ενέργειας και
τη
μείωση
κόστους
λειτουργίας (JESSICA)
ΣΥΝΟΛΟ: 3

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

120.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού

ΝΕΟ

20.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού

ΣΥΝ

80.000,00

Ανταποδοτικά
Τέλη
Ηλ/φωτισμού

ΣΥΝ

295.000,00

Β.4. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 4

0,00

Β.5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 5

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

0,00

350.000,00

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Α.EΡΓΑ ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Κ.Α. 30...)
Α.1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
30.7331.05
30.7336.03
30.7425.01

30.7425.03

30.7336.06
30.7323.01
30.7323.09

30.7323.70

30.7331.14

30.7336.32

Δαπάνες
προστασίας
επικινδύνων κτιρίων.
Συντήρηση
κλιματιστικών
μηχ-των Δημοτικών κτιρίων
Δαπάνες
για
την
αντιμετώπιση
τυχόν
εκτάκτων αναγκών
Σύνδεση
Δημοτικών
κτιρίων,πλατειών και κοιν.
χώρων με δίκτυα κοινής
ωφέλειας
Συντήρηση πυροσβεστήρων
(2017)
Συντήρηση
Αγροτικών
οδών, Διανοίξεις κλπ 2016
Συντήρηση
Αγροτικών
οδών, Διανοίξεις κλπ (2017)
Αποκατάσταση
βλαβών
έργων υποδομής (τοιχοι
αντιστήριξης, αποκατάσταση
καθιζήσεων,
διευθέτηση
ομβρίων κλπ)
Συντήρηση
δημοτικών
κτιρίων
(δημοτικά
καταστήματα,
παιδικοί
σταθμοί, κλπ)
Επισκευή και αντικατάσταση
αλουμινοκατασκευών
και
κατασκευή στεγάστρων
ΣΥΝΟΛΟ: 1

1.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

2.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

1.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

3.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

35.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΕΟ

35.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

0,00

ΔΠ

ΝΕΟ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

150.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

85.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΕΟ

97.000,00

Α.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30.7324.03
30.7323.10

Κατασκευή
πεζοδρομίων,
ρειθροκρασπέδων
κλπ.
έτους 2016
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων
Δ.Ε.Δήμου Καλαμάτας
ΣΥΝΟΛΟ: 2

235.000,00
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Α.3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30.7336.07
30.7336.08

30.7336.23
30.7336.09
30.7336.39
30.7336.10
30.7336.40
30.7336.11

30.7336.41

30.7336.04

30.7336.42

Προμήθεια δομικών υλικών
από μάνδρα (2017)
Προμήθεια
ετοίμου
σκυροδέματος και υλικών
οδοστρωσίας (2017)
Προμήθεια
ετοίμου
σκυροδέματος και υλικών
οδοστρωσίας 2016
Προμήθεια και τοποθέτηση
ξύλινων κατασκευών 2016
Προμήθεια και τοποθέτηση
ξύλινων κατασκευών (2017)
Προμήθεια και τοποθέτηση
σιδηροκατασκευών 2016
Προμήθεια και τοποθέτηση
σιδηροκατασκευών (2017)
Προμήθεια
ειδών
σιδηροπωλείου, χρωμάτων
κλπ 2016
Προμήθεια
ειδών
σιδηροπωλείου, χρωμάτων
κλπ (2017)
Επισκευές
υδραυλικών
εγκαταστάσεων ύδρευσης,
αποχέτευσης,
θέρμανσης
κλπ δημοτικών κτιρίων και
κοιν. Χώρων
Επισκευές
υδραυλικών
εγκαταστάσεων ύδρευσης,
αποχέτευσης,
θέρμανσης
κλπ δημοτικών κτιρίων και
κοιν. Χώρων (2017)
ΣΥΝΟΛΟ: 3

20.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

33.500,00

ΔΠ

ΝΕΟ

15.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

5.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

5.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

15.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

20.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

15.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

143.500,00

Α.4. ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ: 4

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

0,00

475.500,00

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

1.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

30.7331.16

Συντήρηση ανελκυστήρων
Δημοτικών κτιρίων (2017)

3.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

30.7336.05

Συντήρηση
κεντρικού
ποδηλατόδρομου

0,00

ΔΠ

ΝΕΟ

0,00

ΔΠ

ΝΕΟ

0,00

ΔΠ

ΝΕΟ

15.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

25.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

3.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

ΔΑΝΕΙΟ

ΣΥΝ

30.6236.02

30.7336.18
30.7336.26
30.7336.26
30.7331.02

30.7331.07

Δαπάνες
μεταφοράς
εξεδρών,
λυομένων,
πυργων
ναυαγοσωστών,
περιπτέρων κλπ.
Συντήρηση
συνθετικών
ταπήτων
γηπέδων
ποδοσφαίρου
Συντήρηση και εξοπλισμός
αθλητικών εγκαταστάσεων
Συντήρηση και εξοπλισμός
αθλητικών εγκαταστάσεων
Επισκευές
στεγών
δημοτικών κτιρίων
Επισκευή και διαρρύθμιση
εγκαταστάσεων
κτιρίου
πρώην
καρδιολογικής
κλινικής του νοσοκομείου
Καλαμάτας, για την στέγαση
υπηρεσιών
υγείας
και
πρόνοιας
του
Δήμου
Καλαμάτας

547.231,94
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30.7336.34

30.7336.01

30.7331.13
30.7331.15

30.7335.01

Τετάρτη 31/ 08 / 2016

Εργασίες ελαιοχρωματισμού
στοιχείων
κοινοχρήστων
χώρων (ιστοί φωτισμού,
κιγκλιδώματα, παγκάκια κλπ
Βελτίωση
οικοδομικών
εγκαταστάσεων
γηπέδου
ποδοσφαίρου
πρώην
σφαγείων
Συντήρηση και επισκευή
κτιρίων δημοτικών παιδικών
σταθμών
Επισκευή κτιρίου πρώην
ΑΣΟ Άριος
Επισκευή υπογείου δικτύου
ηλεκτροφωτισμου
στις
οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου
και Αρτέμιδος
ΣΥΝΟΛΟ: 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

10.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

28.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

0,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

200.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΈΟ

50.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

100.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΈΟ

50.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

50.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

20.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΈΟ

0,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΝΈΟ

3.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΝΈΟ

770.010,35

ΔΑΝΕΙΟ

ΣΥΝ

491.652,90

ΔΑΝΕΙΟ

ΣΥΝ

183.015,98

ΔΑΝΕΙΟ

ΣΥΝ

157.268,31

ΔΑΝΕΙΟ

ΣΥΝ

652.231,94

Β.1.2.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30.7323.03
30.7323.12
30.7323.05
30.7323.11

30.7324.05

30.7324.05

30.7326.15
30.7324.01

30.7323.30
30.7333.16
30.7326.02

30.7326.05

30.7324.07

30.7324.08

30.7324.09

30.7326.04

Διανοίξεις τμημάτων οδών
στις περιοχές επεκτάσεων
σχεδίου πόλης (2016)
Διανοίξεις και κατασκευές
οδών
Ασφαλτοστρώσεις
Καλαμάτας (2016)
Ασφαλτοστρώσεις
Καλαμάτας (2017)
Διαμόρφωση
ανατολικού
πεζοδρομίου
οδού
Αριστομένους στην περιοχή
του πάρκου και ολοκλήρωση
κεντρικού
διαδρόμου
πάρκου
Διαμόρφωση
ανατολικού
πεζοδρομίου
οδού
Αριστομένους στην περιοχή
του πάρκου και ολοκλήρωση
κεντρικού
διαδρόμου
πάρκου
Κατασκευή αποχωρητηρίων
σε κοινόχρηστους χώρους
Παροχή υπηρεσιών για την
κατασκευή
πεζοδρομίων
ρειθροκρασπέδων κλπ
Κατασκευή
οδού
Κοσμοπούλου
και
συμπλέγματος δρόμων στην
περιοχή Πανταζοπουλέικα
Διαγραμμίσεις οδών
Εργασίες
τοποθέτησης
πινακίδων
και
υλικών
σήμανσης κυκλοφοριακού
Εργασίες
τοποθέτησης
πινακίδων
και
υλικών
σήμανσης
κυκλοφοριακού
(2017)
Αστική ανάπλαση ζώνης
οδού Αριστομένους από οδό
Ξενοφώντος μέχρι δημοτικό
πάρκο
Ανάπλαση ανατολικής όχθης
του Νέδοντα από οδό
Κροντήρη έως Μαρίνα
Ανάπλαση της ανατολικής
όχθης του ποταμού Άρι με
δημιουργία πεζόδρομου ποδηλατοδρόμου
Κατασκευή
δημοτικού
χώρου
αθλητικών
δραστηριοτήτων στη θέση
ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ

3.000,00
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30.7135.02

30.7135.02

30.7326.16

30.7336.37

30.7326.18

30.7311.01

30.7326.19
30.7326.20

Τετάρτη 31/ 08 / 2016

Εγκατάσταση
χλοοτάπητα
στο γήπεδο ποδοσφαίρου
«πρώην
Σφαγεία»
και
βελτίωση
λοιπών
εγκαταστάσεων
Εγκατάσταση
χλοοτάπητα
στο γήπεδο ποδοσφαίρου
«πρώην
Σφαγεία»
και
βελτίωση
λοιπών
εγκαταστάσεων
Κατασκευή
στεγάστρου
(πρόναου)
έμπροσθεν
εισόδου Ι.Ν. Κοιμήσεως της
Θεοτόκου στο κοιμητήριο
Καλαμάτας
Εργασίες
αναδιάταξης
ταφικών
μνημείων
έμπροσθεν εισόδου Ι.Ν.
Κοιμήσεως της Θεοτόκου
στο κοιμητήριο Καλαμάτας
Κατασκευή
πύλης
στο
πρώην Στρατόπεδο του 9ου
Συντάγματος Πεζικού και
διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου
Απαιτούμενες εργασίες για
τη μεταστέγαση της Σχολής
Χορού
στο κτίριο του
Μεγάρου Χορού Καλαμάτας
Σύνδεση ποδηλατοδρόμων
Σαλαμίνος & Ναυαρίνου
Διαμόρφωση εισόδου και
φωτισμός
Κάστρου
Καλαμάτας
ΣΥΝΟΛΟ: 2

200.000,00

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

ΔΑΝΕΙΟ

ΣΥΝ

1.630,00

ΔΠ

ΣΥΝ

12.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

0,00

ΔΠ

ΣΥΝ

0,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΈΟ

10.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΈΟ

15.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

10.000,00

ΔΠ

ΝΈΟ

500,00

ΔΠ

ΝΕΟ

2.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

0,00

ΔΠ

ΣΥΝ

15.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΕΟ

3.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

15.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

100.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

100.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΕΟ

2.351.577,54

Β.1.3.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
30.7131.10

30.7131.13

30.7131.01
30.7131.04
30.7336.27
30.7131.15
30.7135.05
30.7336.31

15.7131.01

15.7131.02

30.7135.10

30.7135.10

Προμήθεια
ειδικού
ασφαλτομίγματος
επούλωσης
λάκκων
σε
σάκκους
Προμήθεια
υλικών
κυκλοφοριακής
σήμανσης
(2017)
Προμήθεια
ανταλλακτικών
ανελκυστήρων
δημοτικών
κτιρίων
Προμήθεια
εργαλείων
συνεργείων
Προμήθεια
μονωτικών
υλικών
Προμήθεια
υλικών
κυκλοφοριακής
σήμανσης
2016
Προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτρονικών πινακίδων
Προμήθεια και τοποθέτηση
υαλοπινάκων,
plexiglass
κλπ
Προμήθεια και τοποθέτηση
ανελκυστήρα στο κτίριο του
Β’ ΚΑΠΗ
Προμήθεια και εγκατάσταση
εξοπλισμού μαγειρείων στο
Β’ ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των
παιδικών σταθμών
Αντικατάσταση
υλικού
επικάλυψης γυμναστηρίου
«Τέντα» Δήμου Καλαμάτας
(προμήθεια και τοποθέτηση)
Αντικατάσταση
υλικού
επικάλυψης γυμναστηρίου
«Τέντα» Δήμου Καλαμάτας
(προμήθεια και τοποθέτηση)
ΣΥΝΟΛΟ: 3

275.500,00
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Τετάρτη 31/ 08 / 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

Β.1.4. ΜΕΛΕΤΕΣ
30.6117.01
30.7413.11

Αμοιβές ελεγκτών δόμησης
Ανάπλαση
ιστορικού
κέντρου
Καλαμάτας(Β'+Γ'
φάση) (ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ: 4

0,00

ΔΠ

ΝΕΟ

ΣΑΤΑ

ΣΥΝ

3.000,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΣΥΝ

10.000,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΝΕΟ

30.000,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΝΕΟ

10.000,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΣΥΝ

145.100,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΣΥΝ

90.100,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΝΕΟ

55.000,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΣΥΝ

10.000,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΝΕΟ

20.000,00

ΥΠ.ΕΣ.

ΝΕΟ

15.000,00
15.000,00

Β.1.5. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ
30.7331.18
30.7331.17
30.7331.24
30.7331.23

30.7331.33

30.7331.20
30.7331.32

30.7331.31

30.7331.21

Συντήρηση
θερμάνσεων
σχολείων
Συντήρηση
θερμάνσεων
σχολείων (2017)
Επισκευές
μονώσεων
σχολείων (2017)
Επισκευές
σε σχολικά
κτίρια που αφορούν υγιεινή
και ασφάλεια 2015
Επισκευές
σε σχολικά
κτίρια που αφορούν υγιεινή
και ασφάλεια 2016
Επισκευές
σε σχολικά
κτίρια που αφορούν υγιεινή
και ασφάλεια (2017)
Επισκευές
μονώσεων
σχολείων 2016
Προμήθεια μονωτικών και
επισκευαστικών υλικών για
τις
ανάγκες
επισκευών
σχολείων
Επισκευές στο κτίριο του
πρώην
Πολυκλαδικού
λυκείου
ΣΥΝΟΛΟ: 5

373.200,00

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

3.667.509,48

Β.2. EΡΓΑ ΣΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
30.7323.71

00.6737.008

30.7336.19

30.7331.35

Κατασκευή επενδεδυμένων
τάφρων και προστασία οδών
από βραχοπτώσεις στις Τ.Κ.
Ταϋγέτου
Δαπάνη για την υλοποίηση
της
Προγραμματικής
Σύμβασης για την εκτέλεση
του έργου με τίτλο :
Κατασκευή
δικτύου
αποχέτευσης όμβριων οδού
Αθηνών – Νέας Εισόδου στο
τμήμα από Θουρία έως
Νέδοντα ποταμό του Δήμου
Καλαμάτας»
Συντήρηση
τηλεοπτικών
αναμεταδοτών
Τ.Κ.
Ταϋγέτου
Κατασκευή
δημοτικού
καταστήματος
Ασπροχώματος

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΛΟΙΠΩΝ
ΔΗΜ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

20.000,00

(Κ.Α. 30)

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

ΥΠΥΜΕΔΙ/ΣΑΕ5
72

ΣΥΝ

4.500,00

ΔΠ

ΝΈΟ

50.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΈΟ

ΔΠ

ΝΕΟ

0,00

74.500,00

Β.3. EΡΓΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ
30.7323.72

Συντήρηση
αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας
(2017)

20.000,00
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Τετάρτη 31/ 08 / 2016

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΘΟΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

20.000,00

Β.4. EΡΓΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ
30.7323.73

Συντήρηση
οδοποιίας Δ.Ε.
(2017)

αγροτικής
Αρφαρών

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΦΑΡΩΝ

15.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

15.000,00

Β.5. EΡΓΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ
30.7323.74

Συντήρηση
αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2017)

15.000,00

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

15.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝ.
ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ

4.267.509,48

ΔΠ

ΝΕΟ

3. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Κ.Α. 35)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
35.7131.01

35.7135.01

35.7135.02
35.7135.03
35.7135.04
35.7135.05
35.7135.06
35.7135.07
35.7135.08

Προμήθεια
κηποτεχνικού
εξοπλισμού
Προμήθεια οργάνων
και
απαραίτητου εξοπλισμού για
την
πιστοποίηση
παιδότοπων
Δήμου
Καλαμάτας (2017)
Προμήθεια φυτικού υλικού
Προμήθεια υλικών άρδευσης
και συντριβανιών
Προμήθεια
υλικών
συντήρησης γλυπτών
Προμήθεια
υλικών
συντήρησης πρασίνου
Προμήθεια
ανταλλακτικών
παιδότοπων
Προμήθεια
αστικού
εξοπλισμού
Προμήθεια υλικών φυτωρίου

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

27.500,00

ΔΠ

ΝΕΟ

27.500,00

ΔΠ

ΝΕΟ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

7.500,00

ΔΠ

ΝΕΟ

7.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

3.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

3.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

10.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

3.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

100.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΕΟ

35.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

94.490,00

ΣΑΤΑ

ΝΕΟ

15.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΕΟ

25.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

2.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΩΝ
35.7322.01

35.7332.01

35.7332.02
35.7332.03
35.7332.05

35.7332.06
35.7332.08

Άρδευση και φύτευση νέων
χώρων πρασίνου
Δαπάνες συντήρησης και
συμπλήρωσης
χώρων
πρασίνου και παιδότοπων
(Αυτεπιστασία)
Συντήρηση
οργανωμένων
χώρων πρασίνου (2017)
Συντήρηση παιδικών χαρών
(2017)
Κλαδέματα δενδροστοιχιών
και άρσεις επικινδυνότητας
μεγάλων δένδρων (2017)
Συντήρηση και επισκευή
αντλητικών συγκροτημάτων
(2017)
Συντήρηση
οργανωμένων
χώρων πρασίνου (2016)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ
35.7336.01

Απεντομώσεις
δημοτικών
χώρων και κτιρίων
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35.7336.02

35.7336.03

35.7336.04

35.7336.05

35.7336.06
35.7336.07
35.7336.08
35.7336.09
35.7336.11

Καθαρισμός
αυτοφυούς
βλάστησης σε ελεύθερους
χώρους,
οικόπεδα
και
δημοτικού οδικού δικτύου
(2017)
Φυτοπροστασία αλσυλίων
και
υπολοίπων
χώρων
πρασίνου (2016)
Καθαρισμοί
πινακίδων,
γλυπτών
και
μνημείων
Δήμου
Καθαρισμός
αυτοφυούς
βλάστησης σε ελεύθερους
χώρους,
οικόπεδα
και
δημοτικού οδικού δικτύου
(2016)
Φυτοπροστασία αλσυλίων
και
υπολοίπων
χώρων
πρασίνου (2017)
Προμήθεια δομικών υλικών
από μάντρα
Προμήθεια
έτοιμου
σκυροδέματος
Προμήθεια ξυλείας
Προμήθεια
ειδών
σιδηροπωλείου, χρωμάτων
κλπ

Τετάρτη 31/ 08 / 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

50.000,00

ΣΑΤΑ

ΝΕΟ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

5.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

10.000,00

ΣΑΤΑ 2016

ΣΥΝ

45.000,00

ΣΑΤΑ

7.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

1.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

2.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

7.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

10.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

30.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

3.500,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

4.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

0,00

ΔΠ

ΝΕΟ

ΕΙΔΙΚΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ
35.7425.01
35.7425.02

35.7425.03

35.7425.04

35.7425.06
35.7425.08

35.7425.09

35.7425.11

Δαπάνες
διαχείρισης
αδέσποτων ζώων (2017)
Συμμετοχή στην διαχείριση
κωνοπωειδών (2017)
Δαπάνες
πιστοποίησης
παιδικών
χαρών
νηπιαγωγείων,
παιδικών
σταθμών κλπ
Δαπάνες για την υλοποίηση
του
προγράμματος
παρακολούθησης
αδέσποτων ζώων (2017)
Δαπάνες
για
την
πιστοποίηση των παιδικών
χαρών της πόλης
Δαπάνες
διαχείρισης
αδέσποτων ζώων (2016)
Δαπάνες για την υλοποίηση
του
προγράμματος
παρακολούθησης
αδέσποτων ζώων (2016)
Διαχείριση
ανεπιτήρητων
ζώων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

589.490,00

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Κ.Α. 40...)

40.7111.01

40.7111.03

40.7413.01

40.7413.07

ΑπαλλοτριώσειςΡυμοτομήσεις-Διανοίξεις
Δρόμων-Αγορά
Κοινοχρήστων Χώρων κ.λπ..
-Δαπάνες
υλοποίησης
Πράξεων
ΑναλογισμούΆρση Ρυμοτομικών Βαρών
Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών
οδού Βασ. Γεωργίου από
Φάρων έως Ηρώων.
Αμοιβή
Μελέτης
"Ολοκλήρωσης
Πράξεων
εφαρμογής
Δήμου
Καλαμάτας"
Αμοιβή
Πολεοδομικής
Μελέτης
περιοχής

40.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

15.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

10.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

25.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
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40.7413.31

40.7413.26

40.7413.25

40.7413.10

40.7413.11

40.7413.16

40.7413.17

40.7413.27
40.7413.28
40.7413.23

40.7413.33

40.7413.34

40.7413.35

40.7413.36

40.7413.18

40.7413.21

40.7413.24

Μπαριάμαγα
(ΚτηματογράφισηΠολεοδόμηση-Πράξη
Εφαρμογής)
Αμοιβή
Πολεοδομικής
Μελέτης
Περιοχής
εκατέρωθεν
της
οδού
Ηρώων Πολυτεχνείου στις
περιοχές που από το ΓΠΣ
προβλέπονται ως Ζώνες
ΕΠΧ0
και
ΕΠΧ1
(ΚτηματογράφισηΠολεοδόμηση-Πράξη
Εφαρμογής)
Αμοιβή
Πολεοδομικής
μελέτης Περιοχής Πρώην
ΔΥΤΙΚΉΣ
ΖΕΠ
(ΚτηματογράφισηΠολεοδόμηση-Πράξη
Εφαρμογής)
Αμοιβή
Πολεοδομικής
μελέτης περιοχής Κορδία
(ΚτηματογράφισηΠολεοδόμηση-Πράξη
Εφαρμογής)
Αμοιβή Μελέτης "Σύνταξη
Πράξεων
αναλογισμού
αδιάνοικτων δρόμων του
σχεδίου πόλης Καλαμάτας”
Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη
Πράξεων
αναλογισμού
ορισμένων τμημάτων οδών
Κορώνης-ΜεθώνηςΠαπανικολή κ.λ.π
Δαπάνες
παροχής
υπηρεσιών για καταχώριση
Πράξεων εφαρμογής στο
Κτηματολόγιο της περιοχής
Δυτικά
Αρτέμιδος,
Ανταλλαγών κ.λ.π
Δαπάνες
παροχής
υπηρεσιών
για
την
καταχώριση
Πράξεων
Εφαρμογής
στο
Κτηματολόγιο
Αμοιβή
Ολοκλήρωσης
ΣΧΟΑΠ Θουρίας
Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας
Αμοιβή μελέτης για σύνταξη
Πράξης
Εφαρμογής
Περιοχής Ασπροχώματος
Αμοιβή μελέτης για σύνταξη
Πράξης
Εφαρμογής
Περιοχής Μικρής Μαντίνειας
Αμοιβή
μελέτης
Πολεοδόμησης
τμηματος
περιοχής
Ανατολικής
Παραλίας (Κτηματογράφηση
Πολεοδόμηση
Π.
Εφαρμογής)
Δημιουργία
ηλεκτρονικού
αρχείου
οικοδομικών
αδειών, (σχεδίων)
Εγκατάσταση
λογισμικού
ανάπτυξης
εφαρμογών
πολεοδομικού σχεδιασμού χρήσεων γης
Μελέτη
Γεωλογικής
Καταλληλότητας
Π.Μ
περιοχής Ασπροχώματος
Μελέτη
Γεωλογικής
Καταλληλότητας
Π.Μ
περιοχής Παραλίας Βέργας
Μελέτη επικαιροποίησης και
συμπληρωματικής
οριοθέτησης
ρεμάτων
περιοχής
''Παραλίας

Τετάρτη 31/ 08 / 2016

2.500,00

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

ΔΠ

ΝΕΟ

ΔΑΝΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ

ΝΕΟ

2.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

4.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

4.059,00

ΔΠ

ΣΥΝ

1.722,00

ΔΠ

ΣΥΝ

3.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

1.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

2.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

38.366,18

ΔΠ

ΣΥΝ

250.000,00

ΔΑΝΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ

ΝΕΟ

410.000,00

ΔΑΝΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ

ΝΕΟ

2.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

2.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

2.100,00

ΔΠ

ΣΥΝ

1.800,04

ΔΠ

ΣΥΝ

4.428,00

ΔΠ

ΣΥΝ

270.000,00

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
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40.7413.37

40.7413.38

40.7413.39

40.7413.40

40.7413.41

Τετάρτη 31/ 08 / 2016

Βέργας'' δήμου Καλαμάτας
Αμοιβή μελέτης Πράξης
Εφαρμογής
τμημάτων
πυκνιδομημένων περιοχών
Βόρειας
Συνοικίας/
Δυτικής/Ανατολικής
Συνοικίας
Αμοιβή μελέτης Σύνταξης
Πράξης αναλογισμού για την
διάνοιξη
της
οδού
Θεμιστοκλέους από την οδο
Θουκιδίδου εως την οδό
Ποσειδώνος
Αμοιβη
μελέτης
Επικαιροποιησης
και
συμπληρωσης οριοθετησης
ρεματος βόρειας περιοχης
Καλαμάτας
Αμοιβή μελέτης για σύνταξη
Πράξης
Εφαρμογής
Περιοχής Παραλία Βεργας
Αμοιβή
Μελέτης
Τροποποίησης
/
Αναθεώρησης
ΓΠΣ
Καλαμάτας
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

50.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

3.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

3.000,00

ΔΠ

ΣΥΝ

290.000,00

ΔΑΝΕΙΟ
ΕΘΝΙΚΗΣ

ΝΕΟ

30.000,00

ΔΠ

ΝΈΟ

1.466.975,22

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)

40.7425.01

Δαπάνες για την εκτέλεση
βασικών
κοινόχρηστων
πολεοδομικών
έργων/
Δυτικής συνοικίας

2.000,00

40.7425.02

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

10.000,00

40.7425.03

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

10.000,00

40.7425.04

Δαπάνες για την εκτέλεση
βασικών
κοινόχρηστων
πολεοδομικών
έργων/
Γιαννιτσάνικα

15.000,00

40.7425.05

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

15.000,00

40.7425.06

Δαπάνες για την εκτέλεση
βασικών
κοινόχρηστων
πολεοδομικών
έργων/
Παναγίτσα

10.000,00

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

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
σε χρήμα
Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
σε χρήμα
Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
σε χρήμα
Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
σε χρήμα
Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
σε χρήμα
Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
σε χρήμα
Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
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Τετάρτη 31/ 08 / 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

σε χρήμα

40.7425.08

Δαπάνες για την εκτέλεση
βασικών
κοινόχρηστων
πολεοδομικών
έργων/
Δυτικά Αρτέμιδος

30.000,00

40.7425.09

Δαπάνες για την εκτέλεση
βασικών
κοινόχρηστων
πολεοδομικών
έργων/
Κηπούπολη

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

107.000,00

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 )

Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
σε χρήμα
Ανταποδοτικά
έσοδα από
εισφορά σε
χρήμα και
μετατροπή γης
σε χρήμα

Ανταποδοτικά
έσοδα

40.7421.02

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

2.000,00

40.7421.03

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

2.000,00

40.7421.04

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

1.800,00

40.7421.05

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

1.800,00

40.7421.06

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

1.800,00

40.7421.07

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

1.500,00

40.7421.08

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

1.807,09

40.7421.09

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

5.000,00

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις
Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις
Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις
Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις
Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις
Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις
Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις
Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις
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40.7421.10

Τετάρτη 31/ 08 / 2016

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

1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

18.707,09

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1.592.682,31

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

Ανταποδοτικά
έσοδα από
προσκυρώσεις,
τακτοποιήσεις
και
αποζημιώσεις

5. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ (Κ.Α. 45...)
Επενδύσεις
45.7131.01

45.7336.08

Προμήθεια
προκατασκευασμένων
οστεοθηκών
Συντηρήσεις - Επισκευές
στα
κοιμητήρια
Δήμου
Καλαμάτας

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 45

0,00

ΔΠ

ΝΕΟ

30.000,00

ΔΠ

ΝΕΟ

30.000,00

6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΑ (Κ.Α. 81)

.

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Τ.Π. 2017

7.014.681,79

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Γενικά έργα
Έργα Δ.Κ. Καλαμάτας
Έργα λοιπών Δ.Κ. Δ.Ε. Καλαμάτας
Εργα Δ.Ε. Θουρίας
Έργα Δ.Ε. Αρφαρών
Έργα Δ.Ε. Άριος
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Έργα που δεν αφορούν όλες τις Δημοτικές Ενότητες
Έργα Δ.Κ. Καλαμάτας
Έργα λοιπών Δ.Κ. Δ.Ε. Καλαμάτας
Σύνολο έργων Δ.Ε. Καλαμάτας
Εργα Δ.Ε. Θουρίας
Έργα Δ.Ε. Αρφαρών
Έργα Δ.Ε. Άριος
Σύνολο έργων (πλην γενικών)

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

185.000,00
350.000,00
475.500,00
3.667.509,48
74.500,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
4.267.509,48
589.490,00
1.592.682,31
30.000,00

7.014.681,79

3.667.509,48
74.500,00
3.742.009,48
20.000,00
15.000,00
15.000,00
3.792.009,48
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Τετάρτη 31/ 08 / 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2016

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΣΑΤΑ
ΔΠ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠ.ΕΣ.
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

1.004.490,00
936.105,22
350.000,00
185.000,00
373.200,00

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ,
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
ΣΑΤΑ 2016
ΔΑΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΔΑΝΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18.707,09

107.000,00

471.000,00
1.220.000,00
2.349.179,48
7.014.681,79

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. Θωμόπουλος Δημήτριος
3. Μπατσικούρας Γεώργιος
4. Μπελογιάννη
Θεοδωρακοπούλου Αναστασία
5. Σμυρνής Αργύρης
6. Χασάπης Αθανάσιος

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα, 15 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
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