
Συνεδρίαση :  07/2012 Τετάρτη  16 /5 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   37/2012 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   1 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   07/2012 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   37/2012 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Μαΐου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 7η/2012 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 27773/11-5-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Χρήστος Ριζάς, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) 

Αδαµόπουλος Ιωάννης, 2) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 3) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 4)  

Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μανδηλάρης Ιωάννης και 6) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αθανασόπουλος 

Κων/νος και 2) Μωρακέας Σπυρίδων.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης οι επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων 

«ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπρεδήµας Θεόδωρος και «∆ΙΚΤΥΟ 

ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κ. Μπεχράκης Σταµάτης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης µε τίτλο : 

Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην πρόσκληση µε Κωδικό 12/2012/∆ 
(Α.Π. 1293/2-5-2012), στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική 

Αναζωογόνηση 2012 – 2015», στους Άξονες Προτεραιότητας: Αναβάθµιση 
αστικών υποδοµών, Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, 

Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων, του Πράσινου Ταµείου. 

Η µε αριθµ. πρωτ. 27750/11-5-2012 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων, η οποία ήταν στο φάκελο του 
θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:  

 

«Θέµα: Συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στην πρόσκληση µε Κωδικό 12/2012/∆ 

(Α.Π. 1293/2-5-2012), στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 

– 2015», στους Άξονες Προτεραιότητας: Αναβάθµιση αστικών υποδοµών, Προστασία 

και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος, Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων, του 

Πράσινου Ταµείου. 

 

                            Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταµείου προσκαλεί τους ∆ήµους της 

Χώρας να υποβάλλουν πρόταση στην πρόσκληση µε Κωδικό 12/2012/∆ (Α.Π. 

1293/2-5-2012), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο των 

Αξόνων Προτεραιότητας «2. Αναβάθµιση αστικών υποδοµών», «3. Προστασία και 

ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος» και «4. Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων», 

του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». Οι 

προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να υπηρετούν και να συµβάλουν στους 

ειδικούς στόχους των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας. 

                            Ειδικότερα, ο Άξονας 2 αφορά την: Αναβάθµιση αστικών υποδοµών 

µέσω παρεµβάσεων για την αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος των πόλεων, τη 

βελτίωση του αστικού εξοπλισµού και των αστικών υποδοµών για τη βιώσιµη 

κινητικότητα, τη διαµόρφωση ελεύθερων χώρων και την ενίσχυση της 

επισκεψιµότητας τους, καθώς επίσης και την ενεργειακή αναβάθµιση των αστικών 

υποδοµών. Ο παραπάνω Άξονας εξειδικεύεται στα Μέτρα 2.1 Υποστήριξη της 

βιώσιµης κινητικότητας και 2.2 Βελτίωση αστικού εξοπλισµού. 

                            Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε την 62/2012 απόφαση του, 

έχει εγκρίνει την µελέτη του έργου «Κατασκευή ποδηλατόδροµου Ζώνης Νέδοντα – 

Μαρίνας». Το εν λόγω έργο εκπληρώνει τους ειδικούς στόχους του Άξονα 2 και 

συγκεκριµένα τους στόχους του Μέτρου 2.1 «Υποστήριξη της βιώσιµης 

κινητικότητας». 

 

                            Μετά από τα παραπάνω, εισηγούµεθα όπως, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο  Καλαµάτας αποφασίσει για : 
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1. Την συµµετοχή στη πρόσκληση µε κωδικό  12/2012/∆ (Α.Π. 1293/2-5-2012) του 

Πράσινου Ταµείου και την υποβολή πρότασης µε τίτλο «Κατασκευή ποδηλατόδροµου 

Ζώνης Νέδοντα – Μαρίνας», προϋπολογισµού 460.126,28€, στο πλαίσιο του 

Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 

 

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κου. Παναγιώτη Νίκα, όπως 

υπογράψει την πρόταση υποβολής, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο. 

 

                                                                                            Η Αντιδήµαρχος 

                                                                                          Παναγιώτα Ντίντα           

 

Συν/να: 

1. Πρόσκληση µε κωδικό 12/2012/∆ (Α.Π. 1293/2-5-2012)» 

  
 
Ακολούθως εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Είναι µία συµµετοχή που θέλει να κάνει ο ∆ήµος Καλαµάτας µέσα από 
την πρόσκληση µε Κωδικό 12/2012 σε ότι αφορά την ¨Αστική 

Αναζωογόνηση 2012 – 2015¨ στο Πράσινο Ταµείο προκειµένου να εντάξουµε λοιπόν 
τον ποδηλατόδροµο, ο οποίος όπως γνωρίζετε έχει περάσει από την Επιτροπή µας και 
από την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, έχει εγκριθεί η 
µελέτη για τον ποδηλατόδροµο κατά µήκος της Νέδοντος, να µπορέσουµε να τον 
εντάξουµε στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, στο µέτρο υποστήριξης της Βιώσιµης 
Κινητικότητας, έτσι λέγεται, µήπως µπορέσουµε και εξασφαλίσουµε, αντί για το δάνειο 
το οποίο όπως ξέρετε έχουµε βάλει κάποιο ποσόν για να γίνει αυτό µε το δάνειο, αν 
µπορέσουµε να το εντάξουµε στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. Έχουµε τις δυνατότητες, 
έχουµε µία ολοκληρωµένη ώριµη µελέτη έτοιµη να δηµοπρατηθεί άρα λοιπόν, έχουµε 
και τις ανάλογες εγκρίσεις, µήπως µπορέσουµε και το εντάξουµε.  

Άρα λοιπόν αποφασίζουµε σήµερα για τη συµµετοχή µας στη συγκεκριµένη πρόσκληση 
του Πράσινου Ταµείου και την υποβολή της πρότασης µε τίτλο ¨Κατασκευή 
ποδηλατόδροµου Ζώνης Νέδοντας – Μαρίνας¨ προϋπολογισµού 460.126 €, για τα 
πρακτικά, στα πλαίσια του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 
2012 – 2015» και να εξουσιοδοτήσουµε το ∆ήµαρχο Καλαµάτας, όπως υπογράψει την 
πρόταση υποβολής, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο που είναι απαραίτητο για τη 
συγκεκριµένη υποβολή πρότασης. 

Επίσης πρέπει να σας πω ότι η µελέτη έχει γίνει από τις υπηρεσίες του ∆ήµου 
Καλαµάτας και έχει εγκριθεί όπως προείπα και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά έχει 
περάσει και από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. 

Ευχαριστώ.  

Ερωτήσεις αν έχετε και τοποθετήσεις ή µαζί.  

Ο κ. ∆ικαιουλάκος. 
 
Εµείς συµφωνούµε, αλίµονο, στη διαδικασία αυτή, εξάλλου εµείς 
από την µεριά µας αγωνιζόµαστε και από την αντιπολίτευση  και 

όπως και εσείς το γνωρίζετε και εγώ προσωπικά σας έχω προσφέρει αρκετά 
προγράµµατα και τώρα τελευταία µάλιστα 8 Μαϊου έληγαν δύο (2) µεγάλα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα που είχαν σχέση µε τις µεταφορές, προλάβαµε και µε υπογραφές του 
∆ηµάρχου για να µπούνε σ΄ αυτές τις διαδικασίες.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  
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Εγώ από την µεριά µου πάντα θα αγωνίζοµαι είτε είµαι στην µειοψηφία είτε στην 
πλειοψηφία, και όπως το ξέρετε αυτό, να καταθέτω ευρωπαϊκά προγράµµατα ώστε ο 
∆ήµος να ξεκινήσει να δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη µεριά όµως 
πρέπει να σας αναγνωρίσω ότι υπάρχει µια υστέρηση όσον αφορά  τις διακρατικές 
συνεργασίες. Υπάρχει µια ανικανότητα της ∆ηµοτικής Αρχής … 

 
Ναι για το θέµα το συγκεκριµένο µιλάµε τώρα, για το θέµα το 
συγκεκριµένο, τα άλλα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τα προγράµµατα, όχι 

σε εµάς, έχουµε ένα θέµα συγκεκριµένο µην . .  
 
Η Ποιότητα Ζωής είναι η πιο σοβαρή Επιτροπή που έχει µαζί µε την 
Επιτροπή Οικονοµικών στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 
Κύριε συνάδελφε για το συγκεκριµένο θέµα.  

 
Μην µου στερείτε το λόγο να αναφερθώ … 
 

Εντάξει παρακαλώ αλλά νοµίζω ότι είστε εκτός θέµατος δηλαδή.  
 
∆εν είναι κακό αυτά που προείπα …. 
 

Όχι δεν είπα εγώ ότι είσαστε εκτός θέµατος … 
 
… εµείς σαν συνδυασµός και εγώ προσωπικά ότι έχουµε συνεισφέρει 
πάρα πολύ και δεν ξέρω αν εσείς βρισκόσαστε στην ίδια θέση θα 

κάνατε το ίδιο µε εµάς.  Εµείς όµως το κάνουµε γιατί πάνω από  όλα είναι η πόλη µας. 
Και από την άλλη µεριά όµως πρέπει να καταγγείλουµε για ανικανότητα τη ∆ηµοτική 
Αρχή όσον αφορά τις διακρατικές συνεργασίες. Ένα πρόγραµµα που πήγε να κάνει η 
ΦΑΡΙΣ για το ¨ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ¨, που από την προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή φωνάζαµε 
εγώ και ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος  για το πρόγραµµα ¨ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ¨,  και δυστυχώς 
δεν τα καταφέρετε. ∆ηλαδή αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι και 
κ. Πρόεδρε, να το δείτε σαν ∆ήµος, σαν ∆ηµοτική Αρχή.  Έχουµε µια υστέρηση όσον 
αφορά τις διακρατικές συνεργασίες, χάνουµε τεράστια κονδύλια.  

Πρέπει να οργανώσετε ένα Τοµέα Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων µε τις διακρατικές 
συνεργασίες. Υπάρχουν περίφηµοι ∆ήµοι στην Ελλάδα, να µην αναφέρω ονόµατα, 
όπου οι άνθρωποι βάζουν στα ταµεία τους αρκετά χρήµατα. Να µην το αναφέρω αυτό 
επί τη ευκαιρία;   

Αυτά έχω να πω, τίποτε άλλο. Συµφωνούµε. 
 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. Νιάρχος.  

 
Εµείς συµφωνούµε, είχαµε ψηφίσει και τη µελέτη που είχε γίνει για τον 
ποδηλατόδροµο, να επεκταθούν οι ποδηλατόδροµοι, να µπει στο 

πρόγραµµα.  
Ψηφίζουµε την ένταξη στο πρόγραµµα. 

 
Ναι, την υποβολή της πρότασης στο πρόγραµµα.  
 

Όχι στον τρόπο κατασκευής.  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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 Εντάξει. 
Ο κ. Μπεχράκης. 
 
Οπωσδήποτε είχαµε πει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αντίρρησή µας 
να χρηµατοδοτείται µε δάνεια η κατασκευή του ποδηλατόδροµου. 

Πιστεύω όµως µε ευκαιρία … 
 
Τότε δεν υπήρχε το Μέτρο, τον 5ο µήνα βγήκε το µέτρο. 
 
Το είδα, το είδα, είναι 2/5. Βλέπω ότι υπάρχει άµεση αντίδραση, να το 
σηµειώσουµε, είναι 2/5 το είδα και εγώ, δεν υπήρχε.  

 
 Έτσι.   
 
Παρόλα αυτά όµως να αναφέρουµε εδώ πέρα ότι η χρηµατοδότηση 
ποδηλατοδρόµων µέσα από δάνεια δεν είναι η πιο σωστή λύση.  

Και όταν έρχεται ένα Πρόγραµµα σκέφτεσαι τι άλλο µπορούσες να κάνεις µε αυτά τα 
λεφτά. Αν δεν είχαµε αυτή τη ∆ηµοτική Αρχή, µε αυτό τον προσανατολισµό, εγώ θα 
πρότεινα στο ∆ήµο να πάρει αυτά τα χρήµατα να εντάξει, επειδή είναι και 13 
εκατοµµύρια σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι πολύ µεγάλο το ποσό, αλλά να εντάξει την 
κατασκευή γραµµικού πρασίνου, από το Πάρκο του ΟΣΕ µέχρι το σιδηροδροµικό 
σταθµό, εγκαταλείποντας την ιδέα του υπόγειου πάρκινγκ. Θα ήτανε πιο φτηνή 
κατασκευή, θα ήταν πιο χρήσιµη, θα ήθελε λιγότερα χρήµατα, θα αναβάθµιζε την 
πόλη, θα αναβάθµιζε την εµπορική κίνηση γύρω από αυτή την ζώνη, θα εγκλώβιζε τη 
γραµµή του τρένου όπως ακριβώς έχει γίνει µέσα στο Πάρκο του ΟΣΕ ώστε καµία 
εταιρεία ΤΡΕΝΟΣΕ κ.λ.π. να µην µπορεί να κουνηθεί και να αποµακρυνθεί, ενώ 
αντίθετα µε το υπόγειο πάρκινγκ µε την τσιµεντοποίηση παραµένει ξένο στοιχείο, 
………….... (δεν ακούγεται) το χώρο µπροστά από το ∆ηµοτικό Θέατρο που είναι µια 
τεράστια έκταση, µεγάλη έκταση, δεν ξέρω 1-2 στρέµµατα.  

Θα µπορούσαµε λοιπόν να κατασκευάσουµε και να δηµιουργήσουµε µια άλλη πνοή 
µέσα στο κέντρο της πόλης παίρνοντας υπόψη ότι έχουµε και ένα µεγάλο πρόβληµα, 
το να καταβαίνει ο κόσµος από την πλατεία προς το λιµάνι το καλοκαίρι και οι 
ποδηλάτες, οι πεζοί, και να δηµιουργήσουµε σε µία ζώνη, η οποία έχει µια σηµασία και 
για την πρόσφατη βιοµηχανική ιστορία της πόλης, τον χαρακτήρα της, εκεί ήταν οι 
δράσεις οι πρώτες, που είναι η συµβολή της πόλης στην βιοµηχανική ανάπτυξη της 
χώρας, είναι το οικοδοµικό τετράγωνο της Ηλεκτρικής, οι σιδηροδροµικοί σταθµοί, οι 
Μύλοι παρακάτω, όλοι αυτή η ζώνη µπορούσε να αναδειχθεί και µε τον κατάλληλο 
φωτισµό που να θυµίζει πως έγινε ο ηλεκτρισµός των δρόµων κ.λ.π., που θα 
µπορούσαν ειδικοί επιστήµονες να οργανώσουνε.   

Αυτή την πρόταση θα κάναµε σε χοντρικές γραµµές αν είστε ∆ηµοτική Αρχή. 

 
Ωραία. Ευχαριστώ.  

Ο κ. ∆ηµόπουλος; Υπέρ. 

Ο κ. Αδαµόπουλος  υπέρ της πρότασης.  

Ο κ. Καραγιάννης υπέρ 

Ο κ. Μανδηλάρης υπέρ.  
 
Ο κ. Λιοντήρης τι ήθελε;  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Μία ενηµέρωση να κάνω στην Επιτροπή σας. ∆εν θέλω να 
υποκαταστήσω τη συναδέλφισσα την Αγρίου αλλά θέλω να σας πω γι΄ 

αυτό το πρόγραµµα, επειδή έχει ένα βάθος µέχρι το ΄15 και είµαστε στην υπηρεσιακή 
διεργασία των προτάσεων και των ωριµάνσεων που θα πάνε για µελέτες και γι΄ αυτά 
που είπε ο κ. Μπεχράκης, όσον αφορά τη δική µου ∆ιεύθυνση είµαστε έτοιµοι 
εισαγάγουµε προτάσεις, αλλά ειδικά για το συγκεκριµένο που πήρατε απόφαση, βγήκε 
µια πρόσκληση που λήγει στις 30 Μάη, σχεδόν είναι φωτογραφική και είναι τώρα ένα 
ρίσκο αν θα ενταχθεί αυτό ή δεν θα ενταχθεί, προφανώς για να βγει τόσο σύντοµα δεν 
προβλέπεται … 

 
Ναι τι θέλετε; Ποιο είναι το πρόβληµα;   
 
Εντάσσει ο ∆ήµος Καλαµάτας, µε την προσπάθεια να το εντάξει σ΄ αυτό 
που βγήκε στις 30 Μαϊου, θα βγαίνανε αλλεπάλληλες προσκλήσεις …. 

 
Ε  εντάξει, αυτή είναι πρόσφατη, 10 ηµερών πρόσκληση είναι.  
 
 ∆ηλαδή, να καταλάβουµε, άµα πάρουµε αυτό δεν µπορούµε να 
πάρουµε άλλο δηλαδή;   

 
Ναι πως δεν µπορούµε, παντού µπορούµε.    
 
Βεβαίως, βεβαίως αλλά είναι τόσο σύντοµη αυτή η πρόσκληση που 
θέλει µια ώριµη έτοιµη µελέτη που δεν  µπορεί όλες αυτές τις προτάσεις 

να µπούνε τώρα,  ……….. να ωριµάσουν.  
 
Εµείς η φιλοσοφία είναι ότι ¨υπάρχει στον αέρα το πυροβολούµε¨ . 
Μακάρι να είµαστε ώριµοι. Τώρα είµαστε ώριµοι 100% σε αυτό το έργο. 

Βρήκαµε λοιπόν αυτή την πόρτα πάµε να µπούµε µέσα να το …. 
 
Και ένα όραµα, να έχουµε και ένα όραµα …..  
 

Τώρα για τα χρήµατα που λέτε, επειδή εµείς σαν ∆ηµοτική Αρχή 
πραγµατικά πιστεύουµε στους ποδηλατόδροµους, δεν ξέρω αν έχετε υπ’ 

όψιν ότι η µείωση των χρηµάτων είναι δραστική για τους ∆ήµους, από πού λοιπόν θα 
βγάζαµε αυτά τα χρήµατα για να µπορέσουµε να επενδύσουµε στη δηµιουργία ενός  
ποδηλατόδροµου; Τους θέλουµε πολύ τους ποδηλατόδροµους, η ∆ηµοτική Αρχή τους 
θέλει πάρα πολύ, και λέγαµε µέσα από το δάνειο, να παίρναµε και µία έκπτωση και να 
το φτιάχναµε. Τώρα, ο ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ δεν υπάρχει, είπανε ότι θα το καταστήσουνε µε το 
¨Ελλάδα¨ αλλά το ¨Ελλάδα¨ ακόµη δεν υπάρχει, η ΣΑΤΑ και οι ΚΑΠ έχουνε µειωθεί σε 
50 µε 60% πλέον, 60%,  ΚΑΠ, ΣΑΤΑ για το 2012, δεν έχει έρθει ούτε ένα ευρώ και 
είµαστε ήδη στον 5ο, 6ο  µήνα πάµε τώρα.  

 
ΚΑΠ έχουν έρθει νοµίζω.  
 

 Όχι ΣΑΤΑ είπα, ΣΑΤΑ.   
Άρα λοιπόν επειδή θέλουµε να τους κάνουµε τους ποδηλατόδροµους 

πήγαµε να τους βάλουµε σε ένα δάνειο, µακάρι να µπορέσουµε να το εντάξουµε εδώ 
και πιστεύω ότι θα έχουµε δυνατότητες µεγάλες ένταξης του έργου. 
Ευχαριστώ.  
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Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαµβάνει υπόψη της τα προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Υιοθετεί την µε αριθµ. πρωτ. 27750/11-5-2012 σχετική εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων του 
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής, και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας τη 
συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στη πρόσκληση µε Κωδικό  12/2012/∆ 
(Α.Π. 1293/2-5-2012) του Πράσινου Ταµείου και την υποβολή πρότασης µε 
τίτλο «Κατασκευή ποδηλατόδροµου Ζώνης Νέδοντα – Μαρίνας», 
προϋπολογισµού 460.126,28€, στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού 
Προγράµµατος «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015». 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος  

  3. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος   

  4. Καραγιάννης Ανδρέας  

  5. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  6. Νιάρχος Αναστάσιος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 22 Μαΐου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


