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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   083/2011 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η  Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 

13:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 

20η/2011 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. 72280/9-12-2011 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) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Δημόπουλος Δημήτριος, 4)  

Δικαιουλάκος Βασίλειος, 5) Καραγιάννης Ανδρέας, 6) Μανδηλάρης Ιωάννης και 7) 

Νιάρχος Αναστάσιος. 

 
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μωρακέας Σπυρίδων.  

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής κ. Γκλεγκλές Ιωάννης ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή, 

αναπληρώνοντας τον κ. Μωρακέα Σπυρίδωνα.   

 

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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Ανάπλαση πλατείας Αβραμόγιαννη από την εταιρεία «ΥΛΗ – Διαχείριση & 
Προστασία Περιβάλλοντος». 

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71759/8-12-2011 
εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, μαζί με τη 
συνημμένη σε αυτή σχετική επιστολή της εταιρείας «ΥΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ». 

Η παραπάνω αναφερόμενη εισήγηση  της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Ανάπλαση πλατείας Αβραμόγιαννη από την εταιρεία ΥΛΗ – Διαχείριση & Προστασία 

Περιβάλλοντος. 
 
ΣΧΕΤ: α./ Επιστολή με απ. πρωτ. 66269/14-11-2011/ ΥΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 
               β./  Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας.  

 
Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή, η εταιρεία Procter & Gamble Hellas η οποία συνεργάζεται με τα Super 

Market ΑΒ Βασιλόπουλος, προγραμματίζει μία δράση στην οποία οι καταναλωτές αγοράζοντας προϊόντα της 
πρώτης εταιρείας μέσω των καταστημάτων της δεύτερης, θα συμβάλλουν στη συγκέντρωση ενός ποσού για την 
ανάπλαση μιας πλατείας του Δήμου μας. Την υλοποίηση του έργου αυτού την έχουν αναθέσει στην εταιρεία ΥΛΗ 
– Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος. 

Εξετάζοντας τις ανάγκες του Δήμου μας και ύστερα από συνεννόηση με την πιο πάνω εταιρεία 
προτείνουμε ως ιδανικότερο χώρο ανάπλασης την πλατεία Αβραμόγιαννη (αύλειο χώρο του ναού Αγίου Ιωάννη) 
και παρακείμενο τον παιδότοπο. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί θα φθάσει το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 €) πλέον του Φ.Π.Α. 

Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει:  
1. Καθαρισμοί, συντήρηση υφιστάμενου πρασίνου (κλαδέματα, κουρέματα, καθαρισμοί αυτοφυούς 

βλάστησης, λιπάνσεις, βελτιώσεις με κηποχώματα). 
2. Προμήθεια και φύτευση τριών (3) μεγάλων δένδρων μαζί με τους πασσάλους υποστύλωσης. 
3. Προμήθεια και φύτευση δέκα (10) δένδρων μαζί με τους πασσάλους υποστύλωσης. 
4. Προμήθεια και φύτευση είκοσι (20) αναρριχώμενων. 
5. Συντήρηση και επισκευή κρήνης στον παιδότοπο (νέα βρύση και απορροή νερού). 
6. Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων (δαπέδου και επιστύλιους). 
7. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων καθιστικών. 
8. Προμήθεια χρωμάτων και βάψιμο φωτιστικών ιστών, περιφράξεων και κρεμάλας Ιούδα. 
9. Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου αρδευτικού δικτύου (προγραμματιστές, ηλεκτροβάννες, σωλήνες 

άρδευσης,, εκτοξευτές, σταλλάκτες, φρεάτια). 
10. Κατασκευή κρασπέδων και συμπληρωματικών πλακοστρώσεων με κυβολίθους. 
 
Το κόστος για τα παραπάνω αναλύεται ως εξής: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡ. 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. 

ΠΟΣ/ΤΑ ΔΑΠΑΝΗ 
€ 

1. Καθαρισμοί, συντήρηση υφιστάμενου 
πρασίνου (κλαδέματα, κουρέματα, 
καθαρισμοί αυτοφυούς βλάστησης, 
λιπάνσεις, βελτιώσεις με κηποχώματα). 

Τεμ. 
Κατ΄αποκοπή 

400,00 1 400,00 

2. Προμήθεια και φύτευση τριών (3) 
μεγάλων δένδρων μαζί με τους 
πασσάλους υποστύλωσης. 

Τεμ. 100,00 3 300,00 
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3. Προμήθεια και φύτευση δέκα (10) 
δένδρων μαζί με τους πασσάλους 
υποστύλωσης 

Τεμ. 50,00 10 500,00 

4. Προμήθεια και φύτευση είκοσι (20) 
αναρριχώμενων 

Τεμ. 10,00 20 200,00 

5. Συντήρηση και επισκευή κρήνης στον 
παιδότοπο (νέα βρύση και απορροή 
νερού). 

Τεμ. 
Κατ΄αποκοπή 

100,00 1 100,00 

6. Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων 
απορριμμάτων (δαπέδου και 
επιστύλιους). 

Τεμ. 100,00 5 500,00 

7. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων 
καθιστικών. 

Τεμ. 180,00 4 720,00 

8. Προμήθεια χρωμάτων και βάψιμο 
φωτιστικών ιστών, περιφράξεων και 
κρεμάλας Ιούδα. 

Τεμ. 
Κατ΄αποκοπή 

250,00 1 250,00 

9. Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου 
αρδευτικού δικτύου (προγραμματιστές, 
ηλεκτροβάννες, σωλήνες άρδευσης,, 
εκτοξευτές, σταλλάκτες, φρεάτια) 

Τεμ. 
Κατ΄αποκοπή 

700,00 1 700,00 

10. Κατασκευή κρασπέδων και 
συμπληρωματικών πλακοστρώσεων με 
κυβολίθους. 

Τεμ. 
Κατ΄αποκοπή 

300,00 1 300,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1 4.070,00 
  Εργολαβικό όφελος 18% 732,60 
  Απρόβλεπτα 5% 203,50 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.006,10 

  
Εισηγούμαστε 

 
Την έγκριση της προσφοράς από την εταιρεία ΥΛΗ – Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος για την 

ανάπλαση της πλατείας Αβραμόγιαννη σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 
                                  

 
 
 

 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Sc. 
 
 
Για το θέμα αυτό διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 

 
Μας είχε σταλεί ένα αίτημα από την εταιρεία ΥΛΗ η οποία ουσιαστικά 
διαχειρίζεται, υλοποιεί και επιβλέπει προγράμματα τα οποία της έχει 

αναθέσει η εταιρεία Procter & Gamble Hellas και η οποία σε συνεργασία με την ΑΒ 
Βασιλόπουλος πουλάει κάποια προϊόντα μέσα από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Από τα 
χρήματα τα οποία εισπράττει αυτή και ανταποδοτικά οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν 
μία χορηγία και συγκεκριμένα, όπως θα μας αναφέρει ο συνάδελφος και Γεωπόνος ο 
κ. Αδαμόπουλος, θέλει να κάνει κάποια έργα αναβάθμισης  της πλατείας του 
Αβραμόγιαννη, με συνολικό ποσό 5.000 € πλέον ΦΠΑ.  

Το θέμα ήλθε στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και στη Δημοτική Κοινότητα 
Καλαμάτας η οποία έχει πάρει απόφαση και παρακαλώ τον κ. Αδαμόπουλο να μας πει 
σε τι συνίσταται αυτή η παρέμβαση εκ μέρους της εταιρείας ΥΛΗ. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η συγκεκριμένη εταιρεία ήλθε μας βρήκε στο Δήμο Καλαμάτας και 
μας είπε ότι προτίθεται να κάνει μία δράση σε αυτή την κατηγορία. 

Εμείς σαν Δήμος Καλαμάτας είδαμε λίγο τις ανάγκες μας, πήγαμε με τον υπεύθυνο και 
με το Διευθυντή της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών, κάναμε μια βόλτα σε κάποια πάρκα που 
ήθελε η συγκεκριμένη εταιρεία περιφερειακά, δεν ήθελε στο κέντρο επ’ ουδενί και 
καταλήξαμε τελικά ότι η περιοχή του Αβραμόγιαννη προκρίνεται γι’ αυτό το πράγμα. 
Αφού καταλήξαμε σε αυτή τη περιοχή, η οποία είναι αρκετά υποβαθμισμένη, σαν 
υπηρεσία πλέον βγάλαμε ένα κοστολόγιο το πώς μπορούμε αυτά τα 5.000 € που θέλει 
να  χορηγήσει η Procter & Gamble Hellas να τα κάνουμε σαν έργο.  
Σας αναφέρω ακριβώς τις εργασίες που έχουμε βάλει:  
1. Καθαρισμοί, συντήρηση υφιστάμενου πρασίνου (κλαδέματα, κουρέματα, καθαρισμοί 

αυτοφυούς βλάστησης, λιπάνσεις, βελτιώσεις με κηποχώματα). 
2. Προμήθεια και φύτευση τριών (3) μεγάλων δένδρων μαζί με τους πασσάλους 

υποστύλωσης. 
3. Προμήθεια και φύτευση δέκα (10) δένδρων μαζί με τους πασσάλους υποστύλωσης. 
4. Προμήθεια και φύτευση είκοσι (20) αναρριχώμενων. 
5. Συντήρηση και επισκευή κρήνης στον παιδότοπο (νέα βρύση και απορροή νερού). 
6. Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων (δαπέδου και επιστύλιους). 
7. Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων καθιστικών. 
8. Προμήθεια χρωμάτων και βάψιμο φωτιστικών ιστών, περιφράξεων και κρεμάλας 

Ιούδα. Η περιοχή φημίζεται για το κάψιμο του Ιούδα τη Μ. Παρασκευή. 
9. Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματου αρδευτικού δικτύου (προγραμματιστές, 

ηλεκτροβάννες, σωλήνες άρδευσης,, εκτοξευτές, σταλλάκτες, φρεάτια). Ούτως ή 
άλλως η υπηρεσία θα το έκανε μόνη της στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα. 

10. Κατασκευή κρασπέδων και συμπληρωματικών πλακοστρώσεων με κυβολίθους. 
Το κόστος αναλύεται στην υπηρεσιακή εισήγηση. 

 
Είναι πρόταση της πλειοψηφίας αυτό ή των υπηρεσιών; 
Μιλάς ως εκπρόσωπος των υπηρεσιών ή ως πλειοψηφία; 

 
Εμείς ως πλειοψηφία προτείνουμε αυτό και στο οποίο συμφωνεί 
και η Διεύθυνση.  

 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Είπατε θα βάλετε κάδους. Δεν υπάρχουν κάδοι στην περιοχή; 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι κάδους καθαριότητας, καλαθάκια. 

 
Αυτή η προσφορά της εν λόγω εταιρείας είναι κάτι που είναι και γενική 
πρακτική της και γίνεται και σε άλλα μέρη; Περιμένει κάποια οφέλη;  

 
Είναι γενική πρακτική της. Η εταιρεία ήρθε και μας βρήκε και μας 
είπε ότι πρόκρινε το Δήμο Καλαμάτας να γίνει αυτή η δράση και 

δεν ζητάει τίποτα απολύτως, μια μικρή αναφορά μόνο.  
 
Μια ταμπέλα με μια μικρή αναφορά και τα προϊόντα του ΑΒ θα 
γράφουν ότι αυτό το προϊόν, που θα επιλέξουν, τα 0,10 € θα 

οδηγούνται στην ανάπλαση της πλατείας Αβραμόγιαννη.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Έχετε στείλει και σε άλλες εταιρείες τη δυνατότητα αυτή; 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν στείλαμε εμείς. 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς είμαστε ανοικτοί. ¨Όσοι πιστοί προσέλθετε¨. 

 
Ναι αλλά δεν το έχετε ανακοινώσει. Δηλαδή ξέρει η κάθε επιχείρηση 
ότι έχει αυτή τη δυνατότητα να πάρει το πάρκο του ΟΣΕ;  

 
Όχι, αλλά είμαστε ανοικτοί. Σε μία σχετική συζήτηση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, είμαστε υπέρ του εθελοντισμού, είμαστε υπέρ αυτών των 

δράσεων που πραγματικά ευαισθητοποιούνται τα άτομα αλλά και προσφέρουν στην 
αναβάθμιση περιθωριακών περιοχών και το έχουμε πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
¨όσοι πιστοί προσέλθετε¨. Θα βγούμε και στα ΜΜΕ και θα ζητήσουμε την προσφορά 
εθελοντών και χορηγών. Είμαστε υπέρ των μεγάλων χορηγών, υπέρ των μεγάλων 
ευεργετών του έθνους, υπέρ των ανθρώπων που πραγματικά δίνουν ότι μπορούν για 
να προσφέρουν στο σύνολο. 

Θα το πούμε και στα ΜΜΕ να ακουστεί εκ νέου, όποιος θέλει να έρθει, με τους όρους 
βέβαια που θα θέσει η υπηρεσία. Εμείς είμαστε ανοικτοί να δεχθούμε οποιαδήποτε 
πρόταση, όχι όποια θέλουν να μας περάσουν αυτοί, αλλά αυτά τα οποία η υπηρεσία 
συντάσσει. Στο συγκεκριμένο υπάρχει μία μελετούλα. 

 
Άλλο ρωτάω. Είναι αντικειμενικά εξασφαλισμένο ότι όλες οι εταιρείες 
είχαν την ίδια δυνατότητα ή κάνατε μία επιλεκτική μεταχείριση; 

  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι απάντησα. Δεν υπάρχει επιλεκτική μεταχείριση. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μήπως είχατε κάποια σχέση. 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία σχέση. Είπαμε είμαστε ανοικτοί σε όλους. 

 
Ο κ. Αδαμόπουλος αναφέρθηκε σε κάποια χρήματα που θα 
εξοικονομήσουμε αφού έτσι και αλλιώς θα κάναμε κάποιες 

προγραμματισμένες αναπλάσεις στην περιοχή. Τα χρήματα που θα εξοικονομήσει ο 
Δήμος  από τη συγκεκριμένη ενέργεια να πάνε σε κάποια άλλη ανάπλαση 
απομακρυσμένης περιοχής και να μην χαθούν αυτά τα χρήματα. 

Από τη στιγμή που ήρθε μόνη της η συγκεκριμένη εταιρεία και δεν ζητάει κάποια 
οφέλη θεωρούμε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να απορρίψουμε την εν λόγω προσφορά, 
με τη λογική πάλι ότι δεν αποκλείουμε κανέναν και όλες οι προσφορές μπορούν και 
ουσιαστικά ακολουθούν κάποια πλαίσια τα οποία θα θέσει ο Δήμος, το Δημοτικό 
Συμβούλιο, η Επιτροπή αυτή. 

 
Είπατε κάτι για εθελοντισμό. Εθελοντής – εθελόντρια είναι αυτοί που 
προσφέρουν εργασία χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Τώρα, εάν εσείς εννοείτε 

εθελοντισμό το ¨πάρτε προϊόντα από το κατάστημά μας ώστε να φτιάξουμε εμείς από 
κει ένα έργο¨. Δηλαδή τσάμπα διαφήμιση, αφενός και αφετέρου είναι βέβαιο ότι μέσα 
στα πολυκαταστήματα από τα μεγάφωνα που έχουν κάθε μέρα θα διαφημίζουν αυτό, 
θα προπαγανδίζουν ότι ¨αγοράστε αυτά και η εταιρεία μας  θα φτιάξει την πλατεία¨. 
Αυτό είναι ξεκάθαρο και απορώ πως δεν το καταλαβαίνετε. 

Από την άλλη μιλάτε για οικονομική κρίση στους μικροεπαγγελματίες και κάνετε ότι 
είναι δυνατόν  να ενισχύετε τις πολυεθνικές, τα πολυκαταστήματα και όλα αυτά τα 
μαγαζιά, όπου πρώτοι πέρασαν μέσα τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και έχουν 
όλους τους εργαζόμενους ωρομίσθιους. Πρόσφατα, διαβάζαμε, πολυκαταστήματα δεν 
δίνουν και προκαταβολές στους εργαζόμενους  και τους λένε ¨θα αγοράζετε προϊόντα 
μέσα από τα πολυκαταστήματα¨. Όλα αυτά είναι γνωστά. 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Από την άλλη μεριά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει αναπτύξει τις υπηρεσίες του και να 
μην προσφεύγει σε αυτά για να φυτέψει δέκα δένδρα με τους στύλους  και βέβαια το 
κύριο, γιατί έχουμε και εταιρείες εδώ πέρα, επιχειρήσεις, που βάζουν και ωραίους 
τίτλους ¨ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος¨, όταν ξέρουμε ότι όλες αυτές 
οι επιχειρήσεις το μοναδικό τους κίνητρο είναι το κέρδος. Αυτό είναι το ζήτημα και όχι 
αυτό που λέει, και  ένα άλλο πολυκατάστημα, και μια άλλη πολυεθνική, να κάνει μια 
φιλανθρωπία. 

Τελειώνοντας θα πούμε κάτι που έλεγε ο Ένγκελς. ¨Μαζεύουμε με το φτυάρι και 
δίνουμε με το κουτάλι¨. Εννοείται θα το καταψηφίσουμε και νομίζουμε ότι μιλάμε για 
έσχατη εξαθλίωση της τοπικής διοίκησης.  
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Η εταιρεία αυτή θα δώσει τα χρήματα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κατασκευάσει με την επίβλεψη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών. 

 
Τα χρήματα δεν θα περάσουν μέσα από τους κωδικούς του Δήμου. 
Δεν θα μας δώσει λεφτά. 

 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα πάρουμε την απόφαση θα γίνει η ανάπλαση .. 
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Και θα πληρώσει η εν λόγω εταιρεία. 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εννοείται. 

 
Η περιοχή, στην οποία έχω πάει τουλάχιστον 300 φορές τα 
τελευταία 4-5 χρόνια εκεί, είναι πολυπαθής χρόνια και έχουν 

γίνει εκτεταμένες ζημιές και γίνονται εκτεταμένες ζημιές, γιατί εκεί συναντούνται πολλά 
περιθωριακά στοιχεία, οι οποίες οφείλονται στον φωτισμό που είναι λάθος και το 
πρώτο που θα έπρεπε να εισηγηθείτε στην εταιρεία είναι ο φωτισμός. Οι τρίμετροι 
στύλοι είναι για το Παρίσι δεν είναι για τέτοιες περιοχές. Ήταν λάθος της υπηρεσίας, η 
μελέτη που έγινε, το λέω ευθαρσώς. Εκεί θα μπορούσε να μπει μόνο ένα μανιτάρι 
δωδεκάστυλο και να λύσει το πρόβλημα. Σε τι συνίσταται είκοσι στύλοι τρίμετροι, να 
τους καταστρέφουνε κάθε 24 ώρες; Χαλάνε τους χρονοδιακόπτες, ανοίγουν τα πίλαρ, 
δεν αφήνουν τίποτα.  

Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι ανακαίνιση φωτισμού. Παρακαλώ λοιπόν 
την υπηρεσία, κ. Λιοντήρη, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε δύο 
δωδεκάστυλα να φωτίσουν και αυτά να τα αποσύρετε, γιατί αυτά που θα γίνουν τώρα 
σε ένα χρόνο, να μην πω σε 2-3 μήνες, θα τα έχουν καταστρέψει, που σημαίνει ότι 
είναι δώρον – άδωρον. Αν θέλετε ακούστε με. 

 
Εμείς το καταγράφουμε αυτό γιατί το ακούω θετικό. Θα το συζητήσω με 
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. 

 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι αυτό. 

 
Εγώ πιστεύω, κι εμείς σαν παράταξη, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις 
έχω την εντύπωση ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση  σαν θεσμός και ο 

Δήμος χρησιμοποιείται σαν πλάνο για να έρχονται κάποιες εταιρείες και να 
εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Δηλαδή όταν θέλει μια εταιρεία να πουλήσει τα 
προϊόντα της μας χρησιμοποιεί σαν ταμπλό για να πουλάει τα προϊόντα. Αυτό στην 
πραγματικότητα γίνεται. Είναι ένας άλλος τρόπος διαφήμισης. Θα καθίσουμε εμείς σαν 
δημοκρατικός θεσμός να υποστούμε αυτή τη συνέπεια; Αυτό τον εξευτελισμό; Είναι 
εξευτελισμός αυτός.  

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ:  

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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Από την άλλη μεριά υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Η Δημοτική Αρχή αν ήθελε να 
έχει μια τέτοια πολιτική έπρεπε να στείλει σε όλες τις εταιρείες που εδρεύουν στην 
Καλαμάτα μια επιστολή που να λέει συγκεκριμένα πράγματα. Να υπάρχει δηλαδή μια 
οργανωμένη δράση και όχι όπως λέει ο κ. Πρόεδρος ¨όποιος θέλει έρχεται, ανοικτές οι 
πόρτες είναι, περάστε, ελάτε, ότι θέλετε να κάνετε¨.  

Και από την άλλη μεριά, το τρίτο που βάζω εγώ σαν εκπαιδευτικός, το πρώτο πράγμα 
που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή είναι να ενεργοποιήσει τους μαθητές των 
Γυμνασίων και των Λυκείων, τα δεκαπενταμελή, όπου αυτοί έχουν και ταμείο, κάνουν 
εκδηλώσεις, μαζεύουν χρήματα, απ’ ότι γνωρίζω, και θα μπορούσαν με αυτές τις 5.000 
δύο σχολεία να πηγαίνανε να κάνανε αυτές τις δράσεις, κι έτσι με αυτό τον τρόπο 
ενεργοποιούμε τα παιδιά να ευαισθητοποιούν για το περιβάλλον, τους βάζουμε στο 
παιχνίδι ώστε αύριο σαν φοιτητές και σαν πολίτες να κάνουν το ίδιο. Άρα δεν υπάρχει 
μια πολιτική εκπαιδευτική. Ο Δήμος πρέπει να εκπαιδεύει τους δημότες και τους 
πολίτες και να κάνει και πλάνα στις εφημερίδες, στον τοπικό τύπο, όπως π.χ. όταν δεν 
έχουμε νερό βγαίνει η ΔΕΥΑΚ αρχίζει την καμπάνια μόνο για το διάστημα που δεν 
έχουμε νερό, ενώ τον άλλο χρόνο  δεν βγάζει καμπάνια για εξοικονόμηση στο νερό.  

Με συγχωρείτε αλλά αυτά είναι γελοιότητες. Κάπου πρέπει να σοβαρευτούμε. Ή θα 
πρέπει να γίνουμε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο και ένας ευρωπαϊκός Δήμος που θα 
αλλάξουμε νοοτροπίες και όλα αυτά που γινόντουσαν μέχρι τώρα, διαφορετικά δεν 
πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Ότι μας κάτσει. Έρχεται ο ένας σου δίνει αυτό, έρχεται ο 
άλλος σου δίνει το άλλο και μεις καθόμαστε  χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική και 
περιμένουμε εξ ουρανού, είτε από τον τάδε πολιτευτή, είτε από τον τάδε βουλευτή και 
μετά κάνουμε και τεμενάδες και ευχαριστούμε. Γιατί να ευχαριστούμε τον Υπουργό ή 
τον κ. Παυλόπουλο ή τον οποιοδήποτε που μας έδινε χρήματα; Αυτό το βιολί να 
σταματήσει. Βλέπω πολλές φορές Δημάρχους να ευχαριστούν ποιους;  Τους 
Υπουργούς. Γιατί; Μα ο Υπουργός γι’ αυτό είναι, να δίνει λεφτά στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και μάλιστα δεν τα δίνει και όλα και μας τα χρωστάνε κιόλας και 
ευχαριστούμε. Έλεος επιτέλους. Αλλαγή νοοτροπίας διαφορετικά δεν πάμε μπροστά. 
Θέλουνε ριζικές αλλαγές εδώ και τώρα, σύντομα μάλιστα. Η χώρα καταρρέει κι εμείς 
είμαστε ακόμη στο παρελθόν και φοβόμαστε να πάρουμε κάποιες κάθετες αποφάσεις 
όταν θίγονται οι δημοκρατικοί θεσμοί ενός οικοδομήματος που λέγεται Τοπική 
Αυτοδιοίκηση;  

 
Είμαι θετικός. Είναι μια διαδικασία απ’ ότι καταλαβαίνω που θα βγει 
ωφελημένη και η περιοχή  που θα γίνει η ανάπλαση και εντάξει και η 

εταιρεία θα κερδίσει μέσω της διαφήμισης. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε αυτό 
που λέει ο κ. Δικαιουλάκος, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό.   

 
Μακάρι να ζούσαμε σε ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο, αλλά δεν 
ζούμε.  
 
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που ξέχασα. Στην Ανδρ. Σκια δεν 
έχουμε παγκάκια. Μου είχατε πει ότι τα παγκάκια το καλοκαίρι θα 

πηγαίνανε στην παραλία βόλτα και το χειμώνα θα τα φέρνατε επάνω. Ήρθε ο 
χειμώνας και ακόμη δεν έχουν έρθει από την παραλία.  

 
Κε Δικαιουλάκο το ύφος σας δεν μου αρέσει καθόλου. Τα 
παγκάκια δεν τα πάμε βόλτα, ούτε τα πάμε και τα γυρίζουμε. Εδώ 

δεν θα πουλάμε εντυπώσεις.  
 
Εσείς μου είχατε πει ότι τα παγκάκια θα πηγαίνανε στην παραλία 
γιατί δεν υπάρχουν άλλα και ότι μόλις τελειώσει η θερινή σαιζόν θα 

τα φέρνατε επάνω. 
 

ΜΑΝΔΗΛΑΡΗΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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Είχαμε πει σαν υπηρεσία ότι θα πήγαιναν εκεί που υπάρχει 
μεγαλύτερη ανάγκη.  
 
Η Ανδρ. Σκια που είναι στο κέντρο και περνάει όλη η Καλαμάτα 
δεν έχει ανάγκη; 
 
Αν εσείς, όταν είσαστε Δημοτική Αρχή, κάνατε βόλτα σε παγκάκια 
είναι δικό σας θέμα. Εμείς δεν παίζουμε ούτε με τα παγκάκια, ούτε 

με τους δημότες. 
 
Εμείς δεν κάναμε βόλτες. Πρώτη φορά ακούγεται ότι το καλοκαίρι 
τα πάμε στην παραλία και το χειμώνα τα φέρνουμε επάνω 
 
Όταν θα έχουμε κάποιο αίτημα και θα κρίνουμε εμείς, θα έχουμε 
και παγκάκια εκεί.  

Σας είχα πει το καλοκαίρι βγάλαμε τα παγκάκια γιατί  είχαμε σοβαρό πρόβλημα στη 
Ναυρίνου και θεωρήσαμε ότι πρέπει να δώσουμε  μια υποστήριξη στη Ναυαρίνου. 
Τώρα λοιπόν θα το δούμε το θέμα και θα βάλουμε νέα παγκάκια. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Χαίρομαι που θα το δείτε. 

 
Όσον αφορά την ανάπλαση που προτείνει να γίνει η υπηρεσία με 
βάση τα χρήματα τα οποία θα αποδώσει η συγκεκριμένη εταιρεία, 

δεν πρέπει να θεωρούνται πλέον ταμπού ορισμένα πράγματα και κάποιες 
προσπάθειες που γίνονται από μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έρχονται στη πόλη μας. 
Στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης το να ανοίξει μια τέτοια επιχείρηση μπορεί να 
ανοίξει πολύ πιο εύκολα γιατί δεν ερωτάται και ο Δήμος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από 
κει και πέρα μια συνεργασία που μπορεί να έχει ο Δήμος με αυτές τις εταιρείες είναι 
πάντα στα θετικά της περιοχής την οποία ζούμε. Το αν έπρεπε να είμαστε βέλτιστοι 
εμείς και να το έχουμε καταφέρει μέσα από τους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
όπως λέει και ο φίλος ο Τάσος,  αυτό θα ήταν καλό. Βλέπετε ότι τα τέλη κυκλοφορίας  
πληρώνονται από όλους μας και το 80% με βάση το νόμο είναι να αποδίδονται στην 
αυτοδιοίκηση. Αυτά όμως δεν αποδίδονται. Εγώ έκανα μια πρόταση όταν ήμουν 
Δήμαρχος Αρφαρών με μια επιστολή που έστειλα στο Υπουργείο Οικονομίας. Αντί να 
τα πληρώνουν στο Δημόσιο Ταμείο να τα πληρώνουν στον αντίστοιχο Δήμο και ο 
Δήμος να αποδίδει το 20% στο κράτος και να μην περιμένουμε πότε θα αποδώσει το 
κράτος τα χρήματα αυτά. Βέβαια η συγκέντρωση όλων αυτών των πραγμάτων 
πιθανόν να μας  οδήγησε σε διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τα βλέπουμε τις μέρες 
αυτές. 

Όσον αφορά τη προσπάθεια με τους μαθητές που είπες, το θεωρώ πολύ σημαντικό 
και ως Δήμαρχος που ήμουν στο Αρφαρά, σε ένα πολύ μικρό Δήμο, προσπάθησα 
αυτό να το κάνω πράξη και θα σου απαντήσω σε ένα γεγονός και θα το πω όχι για να 
πω ότι δεν είναι σωστή η πρόταση που έκανες. Στο Πλατύ,  με μια πρωτοβουλία του 
Δημοτικού Σχολείου, του Διευθυντή και της Προέδρου που ήταν και Αντιδήμαρχος, 
είπαμε να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Τη Μ. Πέμπτη ήρθε ένας πατέρας μου 
κτύπησε την πλάτη και μου λέει ¨σε βγάλαμε για να κάνεις τα παιδιά μας κάφτες και να 
μαζεύουν τα σκουπίδια από το προαύλιό τους;¨  Θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε 
αγγελικά πλασμένοι όλοι στην όλη διαδικασία αυτή. Προσπάθειες πρέπει να γίνονται 
και οι προσπάθειες του εθελοντισμού που ξεκίνησαν μέσα από την επιτροπή και 
χάρηκα ιδιαιτέρως χθες που έγινε μια συνέχεια και μια ανάδειξη όλων αυτών των 
πραγμάτων, πιστεύω ότι θα φέρουν αποτελέσματα. Από κει και πέρα εγώ είμαι υπέρ 
και ψηφίζω υπέρ, απλά ανέφερα όλα αυτά για να μην νομίζουμε ότι όλα είναι τόσο 
απλά.  
 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  
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Δεν είναι τυχαίο που μπαίνει αυτό το ζήτημα 15 μέρες πριν τα 
Χριστούγεννα και τη Πρωτοχρονιά που ο κόσμος παντελόνι μπορεί να μην 

πάει να αγοράσει μέσα στο σούπερ μάρκετ θα πάει για να αγοράσει τρόφιμα. Δηλαδή 
ο Δήμος αναλαμβάνει τη διαφήμιση του ΑΒ Βασιλόπουλος και των άλλων εδώ πέρα 
εταιρειών. Βέβαια εμείς θεωρούμε ότι και το 1 € έχει την αξία του  εάν δεν έχεις να 
πάρεις ψωμί να φας. Με 5.000 € αναλαμβάνει τη διαφήμιση του Βασιλόπουλου. 

 
Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς μπορεί να είμαστε μια μικρή 
μειοψηφία στο Δήμο με 7%, αλλά η άποψη που εκφράζουμε αυτή τη 

στιγμή νομίζουμε ότι έχει τη πλειοψηφία και θα το δοκιμάσουμε στη πράξη. Κάνετε 
κύριοι πάρτι με περιβαλλοντικά αγαθά και … (δεν ακούγεται).  Πρώτα είσθε 
παράνομοι. Αύριο το πρωί θα δεχθείτε σωρεία μηνύσεων επειδή δεν έχετε ενημερώσει 
τις άλλες επιχειρήσεις. Γιατί, για παράδειγμα, ο Μουργής, να δώσει 5.000 και να είναι 
αυτός ο χορηγός της πλατείας Αβραμόγιαννη; Δεν πρόκειται για χορηγία, αλλά 
ουσιαστικά για  είδος διαφήμισης και σεις στήνετε τις γέφυρες για να γίνει αυτή η 
διαφήμιση. 

Ποιος σας είπε ότι μπορείτε εσείς, επειδή έχετε τη πλειοψηφία το 54%, να υποβάλλετε 
σε αυτό τον εξευτελισμό τους κατοίκους της περιοχής Αβραμόγιαννη. Οι άνθρωποι 
πληρώνουν φόρους, πληρώνουν δημοτικά τέλη. Εάν έχετε φθάσει στο σημείο και λέτε 
¨εμείς δεν έχουμε 5.000 να κάνουμε την ανάπλαση της πλατείας¨ αποτύχατε και να 
βγείτε πολιτικά να βάλετε το θέμα. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει γίνει πουθενά αλλού σε 
όλη τη χώρα αυτό το πράγμα που πάτε να κάνετε. Δηλαδή, να υιοθετηθούν από 
μεγάλες επιχειρήσεις δημόσιοι και κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι στο όνομα 
κάποιας διαφήμισής τους που θα γίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ.  

Μπορείτε αυτή τη στιγμή να πλέετε σε πελάγη ευτυχίας, ότι έχετε βρει τη λύση για την 
ανάπλαση της πόλης, αλλά  πρόκειται ουσιαστικά για μια πολύ άσχημη εξέλιξη η 
οποία υποβαθμίζει την αντίληψη των πολιτών για την πόλη τους, για το δημόσιο χώρο 
και πολύ αμφιβάλλω αν έχει σχέση με το εθελοντικό κίνημα και τους εθελοντές η 
αντίληψη ότι και οι επιχειρήσεις αυτές εθελοντές είναι.  

Είναι σαφές ότι ανοίγετε ένα καινούργιο δρόμο πρωτόγνωρο. Όταν μιλάτε για 
δημόσιους χώρους, για κοινωφελείς και κοινόχρηστους, πρέπει να είσαστε πολύ 
συγκεκριμένοι. Έχετε πάρει μια  εντολή από τον κόσμο να αναβαθμίσετε την πόλη 
τους και όχι να τη ρίξετε σε αυτό το γελοίο επίπεδο. Εάν πραγματικά δεν έχετε 5.000 
να μαζέψουμε μεταξύ μας σαν Επιτροπή Ποιότητας και να βάλουμε ότι η  Επιτροπή 
Ποιότητας έκανε ανάπλαση της πλατείας Αβραμόγιαννη.  

Είναι ντροπή να μας λέτε ότι θέλουν περιφερειακά σημεία. Θέλουν με 5.000, με το 
λιγότερο κόστος, να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφήμιση στα ράφια τους. Θα μπορούσε 
αν τους βάσταγε τα κότσια σε μια τέτοια επιχείρηση, να  αναλάμβανε ένα κεντρικό 
σημείο το οποίο χρειάζεται περισσότερα. 

Εν πάση περιπτώσει εάν θέλει μια επιχείρηση να βοηθήσει ένα Δήμο μπορεί να 
προσφέρει τις 5.000 και να αποφασίσει ο Δήμος που θα τις διαθέσει. Για όνομα του 
Θεού. Θα πηγαίνουμε στη πλατεία Αβραμόγιαννη και, για 5.000 για μια ξευτίλα, θα 
βλέπουμε την ταμπέλα ότι η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι αυτή η οποία έκανε την 
ανάπλαση στην περιοχή. Για 5.000 κύριοι; Ντροπή. 

 
Κύριοι συνάδελφοι πραγματικά αισθάνομαι απογοητευμένος γιατί 
πολλές φορές αναγκάζομαι να συνυπάρχω με κάποιες ιδέες κάποιων 

ανθρώπων τις οποίες ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω. Όμως πιστεύω ότι είναι 
θέμα φιλοσοφίας, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα το πώς το σκέπτεται ο καθένας. Η 
παράταξη από την οποία προέρχομαι με έχει μάθει να σέβομαι τους ανθρώπους οι 
οποίοι πραγματικά δίνουν κάποια χρήματα, δίνουν κάποιο κόπο, δίνουν κάποιες ιδέες 
και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε, για το κοινό συμφέρον. 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Στην αρχή δεν μίλησα αποκλειστικά για εθελοντισμό, μίλησα για χορηγούς, μίλησα για 
εθελοντές, μίλησα για δωρητές. Τους τιμά η παράταξή μου, τους ευχαριστώ πάρα 
πολύ.  

Η Δημοτική Αρχή της Καλαμάτας δεν είναι κατά άλλων προτάσεων. Είμαστε υπέρ και 
των άλλων προτάσεων. Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε επιχείρηση έρθει, είτε είναι 
τροφίμων, είτε είναι οποιαδήποτε επιχείρηση, με τους όρους τους δικούς μας τους 
οποίους τους υπαγορεύει η Δημοτική Αρχή δια των υπηρεσιών της, προσφερόμεθα να 
αποδεχθούμε  τη χορηγία τους, τις δωρεές τους και τον εθελοντισμό τους. Είναι θέμα 
νοοτροπίας, είναι θέμα αρχών, είναι θέμα το πώς έχει μάθει ο καθένας να ζει και να 
πορεύεται σε αυτή την πορεία την πολιτική. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Θα επιτρέπεται να γίνεται διαφήμιση στα ράφια των σούπερ μάρκετ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι το θέμα εξαντλήθηκε. 

 
Μισό λεπτό, επειδή έγινε αναφορά σε χορηγίες. Να θυμίσω ότι τη 
δεκαετία του ’70 ήταν τακτική κάποιοι να βάζουν στα καπάκια της 

ΔΕΥΑΚ το όνομα της επιχείρησης. Δεν ξέρω αν το ξεχάσατε αυτό. Άρα λοιπόν μην 
τρελαινόμαστε. Υπήρχαν χορηγίες ανέκαθεν. Στο εξωτερικό γίνονται χορηγίες. Δηλαδή 
αν μια εταιρεία, η οποία είναι καθ’ όλα νόμιμη, είτε μας αρέσει, είτε όχι, εμείς θα πούμε 
όχι; 

Θεωρώ ότι, πρώτον, ο Δήμος όντως πρέπει να κάτσει κάτω και να έχει μία πολιτική, να 
έχει ένα μπούσουλα και δεύτερον, η όποια διαφήμιση στο χώρο να είναι καλαίσθητη 
και μικρή, όχι τεράστια, και επίσης συμφωνώ με τον κ. Δικαιουλάκο, να το φέρω στην 
Επιτροπή Εθελοντισμού, γιατί αυτό δεν είναι εθελοντισμός και θα έρθω να 
κουβεντιάσω μαζί σου Βασίλη, να δούμε πως μπορούμε να φέρουμε τα σχολεία μέσα 
και να αναδείξουμε τις δυνατότητες των παιδιών. 

 
Ψηφοφορία.  
Οι της πλειοψηφίας και ο κ. Γκλεγκλές ¨υπέρ¨, οι κ.κ. Δικαιουλάκος και 

Νιάρχος ¨κατά¨.  
 
Κι εμείς δηλώνουμε ¨κατά¨. Όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη ¨κατά¨, 
πλην του κ. Φωτέα. 

 
Τον εαυτό σας να εκφράζετε και να μην αναφέρεστε σε άλλους. Μην με 
αναγκάστε να πω κάτι που δεν θα ήθελα. 

 
Δεν θα με αναγκάσεις αύριο όταν θα πάω στην πλατεία 
Αβραμόγιαννη να βλέπω το ΑΒ Βασιλόπουλος, επειδή έχεις την 

πλειοψηφία. Δεν σέβεσαι την πόλη και τις λειτουργίες της. 
 
Εγώ δεν σέβομαι την πόλη; Εγώ την αναβαθμίζω την πόλη με τις 
ενέργειές μου. Εμείς την αναβαθμίζουμε την πόλη μας, την αγαπάμε την 

πόλη μας και θέλουμε να προχωράει. 
 
Με αυτό που κάνετε δεν την αγαπάτε, όταν επιβάλεις το ΑΒ 
Βασιλόπουλος για 5.000. 

 
Τα 15μελή καλά είναι και άριστα  είναι και είμαι υπέρ του εθελοντισμού, 
αλλά υπάρχουν και χορηγίες, φέρνουν και χρήματα. 

 

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής με την ολοκλήρωση της ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις 
των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Δικαιουλάκου και 
Νιάρχου οι οποίοι τάσσονται ¨κατά¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της προσφοράς της 
εταιρείας «ΥΛΗ – Διαχείριση & Προστασία Περιβάλλοντος» για την 
ανάπλαση της πλατείας Αβραμόγιαννη, με εργασίες και παρεμβάσεις όπως 
αυτές περιγράφονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών 
Υπηρεσιών η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Χρήστος Ριζάς   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  3. Γκλεγκλές Ιωάννης  

  4. Δημόπουλος Δημήτριος 

  5. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  6. Καραγιάννης Ανδρέας  

  7. Μανδηλάρης Ιωάννης  

  8. Νιάρχος Αναστάσιος 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα 16 Δεκεμβρίου 2011 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΖΑΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                                                     
 


