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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   16/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   71/2018 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσ., στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 16η/2018 συνεδρίαση η Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 37462/04-10-2018 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση ο κ. Μπάκας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Βεργόπουλος Δημήτριος, 2) 

Καραγιάννης Ανδρέας, 3) Μαρινάκης Σαράντος και 4) Ντίντα Παναγιώτα. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 3) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης και 4)  Μπεχράκης Σταμάτης. 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια ζητείται από τον κ. Πρόεδρο και το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται του εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέματος, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

 Έγκριση της με αριθμ. 90/2018 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 
Δήμου Καλαμάτας» και υποβολή αιτήσεως ένταξης της πράξης στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 09-10-2018, σε ορθή επανάληψη, 
εισήγηση του Τμήματος Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

 

ΘΕΜΑ : Α) Έγκριση της υπ. αρ. 90/2018 μελέτης, ως προς τον προϋπολογισμό, της Δ. Τ. Υπηρεσιών Δ. 

Καλαμάτας του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας»  και Β) Υποβολή 

αιτήσεως ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας» στην 

πρόσκληση IV με αρ. πρωτ.: 40411/2-08-2018 του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 

του ΥΠ.ΕΣ., 

 

 

Ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Αν. Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης εξέδωσαν την με αρ. πρωτ. 

40411/2-08-2018 πρόσκληση IV για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».  

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επιστολής και συγκεκριμένα στον Αξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη 

βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας»  με Τίτλο:«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γή και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» ο Δήμος Καλαμάτας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση με Αριθμό 

Μελέτης 90/2018  και τίτλο έργου : «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας». Ο 

συνολικός προϋπολογισμός του έργου , που ανασυντάχθηκε, είναι 1.062.000,00 ευρώ. 

Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, σε περίπτωση που το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης για 

τις ανάγκες του έργου ξεπερνά το ανώτατο όριο χρηματοδότησης, το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να 

καλυφθεί είτε με ιδίους πόρους είτε από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.  

Επίσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραπάνω πρόσκλησης, το έργο πρέπει να ενταχθεί στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015-2019.  

Επιπλέον ο δήμος πρέπει να βεβαιώνει πως η εδαφική λωρίδα που καταλαμβάνει ανήκει στην 

ιδιοκτησία του καθώς και ότι δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για: 

1) Την έγκριση της υπ. αρ. 90/2018 μελέτη της Δ.Τ. Υ. Καλαμάτας  του έργου με τίτλο «Βελτίωση 

αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας»,  με συνολικό προϋπολογισμό 1.062.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) προκειμένου να υποβληθεί για ένταξη στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του ΥΠ.ΕΣ. 

2) την υποβολή αιτήσεως ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 

Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 1.062.000,00 ευρώ και Α.Μ. 90/2018 , στην πρόσκληση IV με αρ. 

πρωτ.: 40411/2-08-2018 του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»,  

3) την έγκριση, μη απαίτησης απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για τις ανάγκες κατασκευής του 

έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας» της υπ. αρ. Α.Μ. 90/2018 της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Καλαμάτας, δεδομένου ότι οι εδαφικές λωρίδες, που καταλαμβάνουν οι 

υφιστάμενες αγροτικοί οδοί, ανήκουν στην ιδιοκτησία του δήμου.  

4) την Ένταξη του ανωτέρου έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλαμάτας 2015-2019.  

5) Την έγκριση κάλυψης για το επόμενο οικονομικό έτος 2019 της επιπλέον δαπάνης των 194.000,00€ 

από ιδίους πόρους, καθότι η διάρκεια του έργου θα συνεχιστεί και στο επόμενο έτος 2019. 
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6) την εξουσιοδότηση του κ. Δήμαρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Ε. Νίκα, για τις περαιτέρω νομικές 

ενέργειες.  

 

Συνημμένα:  

1. Την πρόσκληση ΙV με αρ. πρωτ.: 40411/2-08-2018 του χρηματοδοτικού προγράμματος 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»,  

2. Τεχνική Έκθεση Έργου 

3. Τεχνική Περιγραφή Έργου 

4. Προϋπολογισμός Μελέτης  

 

   Καλαμάτα , 9/10/2018 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 
ΟΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ 

Δ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

  

 

Η Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της μελέτης του θέματος έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

        Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 

γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο δήμο Καλαμάτας συνέταξε την παρούσα 

τεχνοοικονομική μελέτη με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», 

προϋπολογισμού μελέτης ποσού 1.062.000,00€ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του ΥΠ.ΕΣ. κατόπιν σχετικής εγκρίσεως και συμπληρωματικά από το Δήμο 

Καλαμάτας. 

 

        Στόχος της μελέτης είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις, για τη μείωση του κόστους μεταφοράς των προιόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη 

πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων καθώς και την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των 

ευπαθών προιόντων. Η ανωτέρω εξασφάλιση της της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας στις 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στις αγροτικές περιοχές καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου, με την 

παράλληλη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των καλλιεργητικών μεθόδων, συμβάλει στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας  των εκμεταλλεύσεων με θετικές επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα. Σε γενικές 

γραμμές η βελτίωση των υφιστάμενων οδών αφορά εργασίες βελτίωσης των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών (οχετοί απορροής ομβρίων υδάτων, τοιχία 

αντιστήριξης κλπ.) οδοστρωσίες, ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις κλπ. Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται 

να γίνουν τα εξής : 

 

 

Α) Δ.Ε. ΘΟΥΡΙΑΣ 

 

1. Τ.Κ. ΑΝΘΕΙΑΣ 

- από Άνθεια μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο Ελληνικών (Αρχαίας Θουρίας) διαπλάτυνση και 

ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 940μ. περίπου 

 

2. Τ.Κ. ΑΜΦΕΙΑΣ 

- περιοχή Αγ. Βαρβάρας, τσιμεντόστρωση 153μ 
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- περιοχή Αγ. Βαρβάρας, τσιμεντόστρωση 305μ 

- περιοχή Αγ. Γεώργιος, τσιμεντόστρωση 130μ 

 

3. Τ.Κ. ΠΟΛΙΑΝΗΣ 

- οδός δυτικά των εγκατστάσεων γεώτρησης και δεξαμενής ύδρευσης, τσιμεντόστρωση 107μ. 

- οδός από περιοχή «Σταυρί» και προς θέση «Αγία Μαύρα», τσιμεντόστρωση 540μ 

 

4. Τ.Κ. ΑΙΘΑΙΑΣ 

- δρόμος από εκκλησία Αγία Μαρίνα προς Αγ. Δημήτριο, τσιμεντόστρωση 270μ. 

- δρόμος από Αγ. Δημήτριο προς Σκάλα, τσιμεντόστρωση 145μ 

- δρόμος από Αγ. Γεώργιο προς στάβλο Τσόλκα, τσιμεντόστρωση 100μ 

 

5. Τ.Κ. ΘΟΥΡΙΑΣ 

- οδός νότια του εργοστασίου Παπαδημητρίου, ασφαλτόστρωση 305μ 

- οδός στην περιοχή «Βετσάδες», ασφαλτόστρωση 376μ 

 

6. Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ 

- στην περιοχή του αναδασμού από τον κόμβο της συνδετήριας οδού προς επιχείρηση ΑΦΟΙ 

ΓΕΩΡΓΑΚΛΗ, ασφαλτόστρωση 719μ 

 

 

Β) Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

 

1. Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ  

- από τα σύνορα της Μικρομάνης εως τα σύνορα του Αντικαλάμου στη θέση «χαλίκι» παράλληλα 

του ποταμού Αρι, ασφαλτόστρωση 485μ 

- περιοχή από «πρακτικερ» έως γήπεδο Σπερχογείας, ασφαλτόστρωση 360μ 

 

2. Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ 

-  από τα Αγ. Σωτήρα προς Κατσαρέικα, τσιμεντόστρωση 333μ 

- στην περιοχή ΛΑΚΚΕΣ, τσιμεντόστρωση 177μ 

- στην περιοχή Ρωμέικα, τσιμεντόστρωση 100μ 

 

3. Τ.Κ. ΛΑΙΙΚΩΝ 

- περιοχή οικισμού «Κατσαρέικα», τσιμεντόστρωση 663μ  

 

4. Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ 

- δρόμος προς δεξαμενή, τσιμεντόστρωση 141μ & τοιχία αντιστήριξης (2)  

- δρόμος παραπλέυρως ποταμού ΑΡΙ πίσω από πρώην υφαντουργείο ΛΕΚΚΑ, τσιμεντόστρωση 

725μ. 

 

 

Γ) Δ.Ε. ΑΡΙΟΣ 

 

1. Τ.Κ. ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ 

- δρόμος προς ζωοτροφές Χαραλαμπόπουλου και δρόμος πλησίον πάρκου κοιμητηρίου, 

τσιμεντόστρωση 237μ. 

 

2. Τ.Κ. ΑΜΜΟΥ 

- δρόμος βόρεια του οικισμού Αμμου, ασφαλτόστρωση 54μ 

- δρόμος ανατολικά του οικισμού Αμμου, ασφαλτόστρωση 237μ 

 

3. Τ.Κ. ΑΛΩΝΙΩΝ 
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- δρόμος βόρεια του οικισμού Αλωνίων, τσιμεντόστρωση 200μ 

 

4. Τ.Κ. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ 

- δρόμος νότια του οικισμού Ανεμόμυλου, τσιμεντόστρωση 201μ 

- δρόμος δυτικά του οικισμού Ανεμόμυλου, τσιμεντόστρωση 70μ 

 

5. Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ 

- δρόμος βόρειοδυτικά οικισμού Ασπροπουλιάς, ασφαλτόστρωση 245μ 

- δρόμος νότιοδυτικά οικισμού Ασπροπουλιάς, τσιμεντόστρωση 123μ 

 

6. Τ.Κ. ΑΡΙΟΣ 

- δρόμος βόρειοανατολικά οικισμού Αριος, τσιμεντοστρώσεις 60μ 

- δρόμος νοτιοδυτικά οικισμού Αριος, τσιμεντοστρώσεις 417μ 

   

 

Δ) Δ.Ε. ΑΡΦΑΡΩΝ 

 

1. Τ.Κ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ 

- δρόμος από εκκλησία Αγ. Βασίλειος έως Καπογλέικα, ασφαλτόστρωση 451μ 

 

2. Τ.Κ. ΑΡΦΑΡΩΝ 

- δρόμος νοτιοδυτικά του οικισμού Αρφαρά κάτω από παλαιά ε.ο., τσιμεντόστρωση 190μ 

- δρόμος νοτια του γηπέδου, τσιμεντόστρωση 245μ 

- δρόμος ανατολικά οικισμού Αρφαρά, τσιμεντόστρωση 321μ 

 

3. Τ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ 

- δρόμος νοτιοανατολικά οικισμού Σταματινού, τσιμεντόστρωση 582μ 

 

4. Τ.Κ. ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ 

- περιφερειακός αγροτικός δρόμος στη θέση Σγαντζέικο, τσιμεντόστρωση 75μ 

- δρόμος στη θέση Αγιος Νεκτάριος, τσιμεντόστρωση 60μ 

- δρόμος στα Χριστοφιλαίικα στη θέση μεγάλο γεφύρι, τσιμεντόστρωση 30μ 

- δρόμος στη θέση Αγιος Δημήτριος, τσιμεντόστρωση 51μ 

- δρόμος στη θέση Σακέικα, τσιμεντόστρωση 50μ 

- δρόμος στα Χριστοφιλαίικα στη θέση πλατανάκι, τσιμεντόστρωση 50μ  

 

5. Τ.Κ. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ 

- δρόμος νότια και πλησίον οικισμού Πηδήματος, τσιμεντόστρωση 430μ 

- δρόμος νότια οικισμού Πηδήματος, τσιμεντόστρωση 500μ 

 

6. Τ.Κ. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ 

- δρόμος πλησιον οικισμού Κρασσοπούλα, τσιμεντόστρωση 75μ 

- δρόμος πλησιον οικισμού Σφενδάμι, τσιμεντόστρωση 40μ 

- δρόμος πλησιον οικισμού Δρέμι, τσιμεντόστρωση 85μ 

 

7. Τ.Κ. ΑΓΡΙΛΟΥ 

- δρόμος προς δεξαμενή, τσιμεντόστρωση 60μ 

- δρόμος προς Αγ. Φαντίνο, τσιμεντόστρωση 30μ 

- δρόμος προς Δερβισόλακα, τσιμεντόστρωση 30μ 

 

8. Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΩΣ 

- δρόμος πλησίον και βόρεια οικισμού Πλατύ, ασφαλτόστρωση 200μ 
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          Μέσο πλάτος όλων των ανωτέρω δρόμων θεωρούνται τα 3,50μ. Προβλέπονται πριν την έναρξη 

των τσιμεντοστρώσεων – ασφαλτοστρώσεων να προηγηθούν εργασίες διαμόρφωσης, διαπλάτυνσης, 

ισοπέδωσης του οδοστρώματος, διάστρωση με 3
Α
 όπου απαιτείται, καθορισμός και μόρφωση 

τάφρων, εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών έργων απορροής ομβρίων, τοιχία αντιστήριξης κλπ. 

         Περισσότερες πληροφορίες θα δίδονται επί τόπου του έργου από τον επιβλέποντα μηχανικό, ο 

οποίος ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή των Τ.Υ. του Δήμου Καλαμάτας . 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Του Τμήματος Μελετών 

 

ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Καλαμάτα 7.9.2018. 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

O Δ/ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται 
στην από 9-10-2018, σε ορθή επανάληψη, υπηρεσιακή εισήγηση του Τμήματος 
Μελετών, Τοπογραφικών Αποτυπώσεων & Εφαρμογών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, τα 
εξής:  
 
Ι.   την  έγκριση της υπ’ αριθμ. 90/2018 μελέτης του έργου «Βελτίωση αγροτικής 

οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.062.000,00 €, με ΦΠΑ που 
έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η 
Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της οποίας καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής 

 

ΙΙ. την υποβολή αιτήσεως ένταξης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής 
οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 1.062.000,00 ευρώ και Α.Μ. 
90/2018, στην πρόσκληση IV με αρ. πρωτ.: 40411/2-08-2018 του 
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» 

  
ΙΙΙ. την έγκριση, μη απαίτησης απαλλοτριώσεων ιδιωτικών εκτάσεων για τις 

ανάγκες κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Καλαμάτας» της υπ. αρ. Α.Μ. 90/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 
Καλαμάτας, δεδομένου ότι οι εδαφικές λωρίδες, που καταλαμβάνουν οι 
υφιστάμενες αγροτικοί οδοί, ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου  

 
IV. την ένταξη του ανωτέρου έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου 

Καλαμάτας 2015-2019  
 
V. την έγκριση κάλυψης για το επόμενο οικονομικό έτος 2019 της επιπλέον 

δαπάνης των 194.000,00€ από ιδίους πόρους, καθότι η διάρκεια του έργου θα 
συνεχιστεί και στο επόμενο έτος 2019 

 
VI. την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου Καλαμάτας, κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, για τις 

περαιτέρω νομικές ενέργειες.  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ιωάννης Μπάκας   1. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  2. Καραγιάννης Ανδρέας  

  3. Μαρινάκης Σαράντος 

  4. Ντίντα Παναγιώτα 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 8 Νοεμβρίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΜΠΑΚΑΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
 
  


