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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  1/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  1/2019  

 
 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  της  οδού Αθηνών 99, στο ισόγειο 

του Α΄ κτιρίου  (νέο Δημαρχείο),  επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 

3852/2010 και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η μη 

πραγματοποιηθείσα την 29η Αυγούστου 2019 λόγω έλλειψης απαρτίας, 1η/2019 συνεδρίαση 

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

35897/19-8-2019 πρόσκληση του Αναπληρωτή Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Αναπληρωτής 

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

ως εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, 2) Κακαλίκας Δημήτριος, ως 

εκπρόσωπος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας και 3) Γκραίκης Παύλος, ως εκπρόσωπος του 

Επιμελητηρίου Καλαμάτας. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:  

 Εκπρόσωποι από τους φορείς  

1) Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), 2) 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας, 3) Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, 4) Σωματείο μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ¨Ελληνική Δράση¨, 5) Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο, 6) Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, 7) 

Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 8) Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 9) Ομοσπονδία 

Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 10) 

Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 11) Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, 12) ΤΕΙ Πελοποννήσου, 

13) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 14) Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 15) Σύλλογο εργαζομένων Δήμου Καλαμάτας,  16) 

Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, 17) Θεατρικό Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ ¨Μιχάλης Τούμπουρος¨, 

18) Παιδικά Χωριά SOS, 19) Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων  Νομού Μεσσηνίας, 20) 

Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Μεσσηνίας Σύλλογο και 21) Σύλλογο ¨Οι Φίλοι του Παμίσου¨. 
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 οι Δημότες 

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

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

και 8) Μπαρδουνιώτη Αλεξάνδρα, 

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

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

Παναγιώτης. 

 
 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, ο Αντιδήμαρχος και νεοεκλεγής Δήμαρχος Καλαμάτας 

κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος, ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Μπάκας Ιωάννης, οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι και επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων  «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

και «ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» κ.κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ και Κουκούτσης Δημήτριος 

αντίστοιχα, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φάβας Γεώργιος, οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων 

Οικονομικών και Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων του Δήμου κ.κ. Ηλιοπούλου Γεωργία 

και Παπαδόπουλος Γιάννης αντίστοιχα και η προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων 

κα Τριανταφυλλίδη Βασιλική. 

 
 

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 2020. 

 
Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2020, με γενικό σύνολο 17.672.284,37 €, 

υπεβλήθη στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης από το Τμήμα Προγραμματισμού & 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών 

Θεμάτων του Δήμου με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 35922/19-8-2019 έγγραφό του, βασιζόμενο στις 

επιμέρους προτάσεις των Διευθύνσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων & Οχημάτων (ΔΥ/7-8-

2019), Πολεοδομίας (αριθμ. πρωτ. 34449/8-8-2019), Γεωτεχνικών (αριθμ. πρωτ. 34589/2-8-

2019) και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΥ/8-8-2019) και το οποίο στη συνέχεια απεστάλη στα μέλη 

της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τη σχετική πρόσκληση, προς ενημέρωσή τους. 
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Η διαλογική συζήτηση που πραγματοποιείται, αφορά και το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2020» και αναλυτικά έχει 
ως εξής: 

 
Κύριε Κακαλίκα έχετε το λόγο.  
Καταρχήν υπάρχει κάποια ερώτηση που είναι εδώ και υπηρεσιακοί 

παράγοντες; 
 
Μαζί με τις παρατηρήσεις θα γίνουν και οι ερωτήσεις. 

Καταρχάς θέλω να δηλώσω ότι τον προϋπολογισμό που μας στείλατε και 
φαντάζομαι ένα πακέτο τότε, δεν είμαστε σε θέση να τον μελετήσω ούτε  να τον ελέγξω, ούτε 
τίποτα. Απλώς η παρουσία μου είναι τυπική όσον αφορά τον προϋπολογισμό. 

Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, πριν απ’ όλα θέλω να τονίσω κάτι το οποίο πιθανόν να 
μην έχει γίνει αντιληπτό. Τον Μάιο στην Καλαμάτα διοργανώνεται το πανευρωπαϊκό 
πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας για σκάφη Laser. Θα είναι 300 αθλητές και μόνο, εξαιρουμένων 
προπονητών, γονέων κτλ. που για ένα δήμο σημαίνει πολλά. Και εγώ εκτός από την λύπη μου 
αισθάνομαι και περηφάνια που καταφέραμε και φέραμε στην πόλη μας ένα τέτοιο πρωτάθλημα 
αλλά παράλληλα και την λύπη μου γιατί έχω κάνει πάρα πολλές προσπάθειες σε όλες τις αρχές 
και δεν έχω καταφέρει τίποτα. Εάν εντός συντόμου χρονικού διαστήματος που δεσμεύομαι, 
δεσμεύεται η υπογραφή μου… Η υπογραφή μου εκεί που μπήκε λέει ότι οκτώ μήνες πριν δεν 
έχω δικαίωμα να κάνω μπρος πίσω, δηλαδή να αρνηθώ τη διοργάνωση και εάν το κάνω θα 
υποστώ πρόστιμο 35.000 €. Οπότε όπως καταλαβαίνετε μέσα στο Σεπτέμβρη πρέπει να έχουν 
τελειώσει όλες οι υποχρεώσεις των συμπολιτών μας, να το πω έτσι απλά, και να έχουμε βρει 
κάποια λύση. Ελπίζω, σε κάποια συνάντηση που θα κάνουμε με το Δήμαρχο, κάτι να γίνει γιατί 
εδώ και δύο χρόνια μου έχουν ζητηθεί να κάνω γραπτές προτάσεις, τις έχω κάνει, έχουνε 
χαθεί, τις έχω ξαναστείλει, έχω πάρει πρωτόκολλα κτλ αλλά παρ’ όλα αυτά δεν έχει γίνει τίποτα 
απολύτως και λυπάμαι ιδιαίτερα. 

 
Ήρθε και ο Δήμαρχος ο κ. Βασιλόπουλος. 
Εάν θέλετε όμως για να βοηθήσουμε στην κουβέντα, να επικεντρωθείτε στο 

τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό και αυτό θα το κουβεντιάσετε κατ’ ιδίαν με το 
Δήμαρχο. 
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Ναι, έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα γιατί είδα κάτι… 
 
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τεχνικό πρόγραμμα είναι έργα, αυτό που είπατε… 
 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Έργα είναι κι αυτό που σας λέω. 

 
Εντάξει, θα το κουβεντιάσετε με τον καινούργιο Δήμαρχο. Υπάρχουν και 
τροποποιήσεις, αυτό είναι μια καταρχήν προσέγγιση. Εντάξει; 

 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: Μιας και ήρθα εδώ πρέπει να βγάλω τον καημό μου. 
 
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το αρνούμαστε, δεν θα σας το χαλάσουμε το χατίρι. Συνεχίστε. 

 
Επίσης θα ήθελα να μου πείτε εδώ ορισμένα πράγματα για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του δημοτικού κολυμβητηρίου τι έχει προγραμματισθεί να γίνει. 

Αναβάθμιση δεν λέει τίποτα, είναι μια λέξη κενή. 
 
Όποιος από τους αιρετούς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες είναι αρμόδιος 
και ξέρει, να σημειώνει τις ερωτήσεις που γίνονται ώστε να δοθεί κάθε 

απάντηση άμα μπορέσουμε, στη συνέχεια. 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Όπως έλεγα προηγουμένως, προβλέπεται «Κατασκευή κερκίδας, διαμόρφωση 
περιβάλλοντος χώρου και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας», 300.000. Δεν 

ζητάμε τέτοια ποσά, ζητάμε την προβολή της Καλαμάτας μας σε όλη την Ευρώπη, σε όλα 
ανεξαιρέτως τα κράτη και εκτός Ευρώπης γιατί υπάρχει δυνατότητα να έρθουν και από την 
Ινδία και από την Κίνα και από οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου γιατί σε λίγους μήνες είναι 
οι Ολυμπιακοί Αγώνες και όλοι θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους με άλλους συναθλητές 
τους, να τους κοροϊδέψουνε, να πάρουνε τεχνικές, να…, να..., να. Παίζονται πολλά σε έναν 
τέτοιο αγώνα. Γι’ αυτό λοιπόν δεν έπρεπε να είμαι μόνο εγώ υπερήφανος, θα έπρεπε να είναι 
και πολύ άλλοι αλλά δυστυχώς αυτή την περηφάνια δεν την έχω δει ακόμα. 

Πάλι θα ήθελα μια ενημέρωση… Σε κάποιο σημείο λέει «Προμήθεια εξοπλισμού για τη 
δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών». 

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τα seatrac είναι. 

 
Πρόσβαση στη θάλασσα, όχι θαλάσσιων προορισμών. ¨Προορισμών¨ σημαίνει 
ότι κάπου θα πάνε, κάπου αλλού θα πάνε. 

Βλέπω πάλι συντηρήσεις ειδικών χώρων, «Δαπάνες καθαρισμού πινακίδων, γλυπτών και 
μνημείων από graffiti». Στην παραλία μας κάτω, με πρωτοβουλία του Ναυτικού Ομίλου 
φτιάχτηκε ένα άγαλμα αφιερωμένο στον αφανή ναύτη. Έχω κατ’ επανάληψη πάει σε όλες τις 
διοικήσεις του Λιμενικού Ταμείου και τι ζητάω: Να βάλουν ένα καγγελάκι δίπλα ύψους 40 
πόντων να ορίζει το χώρο γιατί δυστυχώς οι μαμάδες πάνε και πίνουν ένα καφεδάκι και τα 
παιδάκια πάνε και σκαρφαλώνουν επάνω στο μνημείο με αποτέλεσμα το μνημείο στο πίσω 
μέρος έχει ένα όγκο πέτρινο από διάφορες πέτρες ασυναρμολόγητες και κινδυνεύει το παιδί να 
σκοτωθεί. Τουλάχιστον να υπάρχει κάτι που να λέει «κύριοι εδώ δεν μπορείς να μπεις». Αυτή η 
περίφραξη δεν είναι κανένα μεγάλο κόστος. Και κατά τη γνώμη μου είναι αδιαφορία. Πρέπει να 
γίνει αυτό το πράγμα οπωσδήποτε και το ταχύτερο. Δεν υπάρχει στον προγραμματισμό εδώ 
των τεχνικών έργων, γι’ αυτό το είπα. 

Ευχαριστώ. 

 
Σας χαιρετώ κι εγώ, καλό μεσημέρι. 

Με αφορμή τη νέα δημαρχοντία, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας δίνει μια ιδιαίτερη 
σημασία στη σημερινή συνεδρίαση της Διαβούλευσης και θέτει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει 
να μας απασχολήσει κυρίως ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κε Δήμαρχε, ότι η σχέση 
συνεργασίας και διαβούλευσης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας πρέπει να είναι αδιάλειπτη, πολύ στενή και βέβαια η δική μας 
εμπλοκή θα είναι πάντα στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου. Τα Επιμελητήρια όπως 
γνωρίζετε, όλα όχι μόνο των επιχειρήσεων, τα Επιμελητήρια όλα είναι αυτοτελείς και 
αυτοδιοικούμενες οντότητες οι οποίες έχουν ως θεσμικό ρόλο την υποβοήθηση του κράτους 
με προτάσεις, θέσεις, απόψεις κλπ για ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητός τους. Εν 
προκειμένου για το Επιμελητήριο των επιχειρήσεων, σας είναι γνωστό ότι εμείς εμπλεκόμεθα 
καταρχήν και βασικά πρώτον σε ζητήματα οικονομίας, επιχειρηματικότητας, υποδομών, 
ευημερίας των κατοίκων, προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος και ότι έχει να κάνει 
στους τομείς της οικονομίας από τουρισμό, πρωτογενή, μεταποίηση, εισαγωγές, εμπόριο κτλ.  
Αυτό είναι ένα που υποθέτω και δίνω ιδιαίτερη σημασία με αφορμή την αλλαγή της 
δημαρχοντίας. 

Το δεύτερο, επειδή συμμετέχω ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου μας σε όλες τις συνεδρίες, 
είναι η δομή της Επιτροπής Διαβούλευσης. Διαπιστώνετε όλοι πιστεύω όπως και εγώ, ότι έχει 
το πρόβλημα της μεγάλης σύνθεσης και το αποτέλεσμα είναι ότι σχεδόν πάντα μία και δύο 
συνεδρίες γίνονται για να επιτευχθεί η απαρτία και να υπάρξει και ουσιαστικό έργο. 
Αποδεικνύεται έτσι ότι θα ήταν καλλίτερα να έχουμε υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά τη 
συμμετοχή των φορέων, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου βέβαια 

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: 

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 
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και αυτή η επιλογή να μη γίνει όπως έγινε την προηγούμενη φορά, δηλαδή οι δημοτικές 
παρατάξεις να προτείνουν φορείς. Αυτό κατά την άποψή μας δεν συνάδει, δηλαδή τα 
Επιμελητήρια της χώρας σωστά βρίσκονται στον κατάλογο των θεσμικών συμμετεχόντων 
οργάνων που συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους εδώ. Από κει και μετά θα πρέπει να γίνει μία 
επιλογή. Δεν έγινε έτσι την προηγούμενη φορά, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα αγαπητέ 
Δήμαρχε, φίλοι εκπρόσωποι των δημοτικών παρατάξεων να πάμε σε μια ορθολογικότερη, αν 
θέλετε, διευθέτηση του θέματος. 

Το τρίτο θέμα έχει να κάνει σχέση με ζητήματα που θα πρέπει να δούμε πάλι πριν λήξει ο 
χρόνος, πριν μπούμε στο 2010 δηλαδή, θα πρέπει να δούμε ζητήματα που εμείς με βάση 
έρευνες και αποτελέσματα καταστάσεων στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα, το δίκτυο 
ευημερίας κλπ. Μας απασχολεί το τελευταίο καιρό ιδιαίτερα το γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε 
εκ νέου και το ζήτημα τελών – φόρων και το ζήτημα ενοικίων όπου ο Δήμος με τα νομικά του 
πρόσωπα και όλες τις μορφές διοίκησης στην περιοχή του διευρυμένου πλέον Δήμου 
Καλαμάτας εισπράττει ενοίκια από παραχώρηση χώρων και όλα αυτά βέβαια θα έρθουν πολύ 
σύντομα πριν τελειώσει όπως είπα πολύ σωστά ο χρόνος, με εξειδικευμένη εισήγηση άσχετα 
εάν κάνουμε διαβούλευση ή όχι γιατί η διαβούλευση μία φορά το χρόνο ως συνεδρία δεν 
μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, διαδικασία ουσιαστικής συνεργασίας και παρέμβασης και έτσι 
το βλέπουμε εμείς. 

Τέταρτο ζήτημα έχει να κάνει σχέση και είναι άρρηκτα δεμένη με τη σημερινή συνεδρίαση, 
είναι η θέση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας ότι το έσοδο που εγγράφεται από τον φόρο 
παρεπιδημούντων δεν θα πρέπει να είναι… Εγώ δράττομαι της ευκαιρίας να το θέσω στην 
παρούσα συνεδρία τη σημερινή γιατί το θεωρώ ουσιαστικό, γιατί το συζητήσαμε στην 
τελευταία μας διοικητική επιτροπή. Το έσοδο λοιπόν από φόρο παρεπιδημούντων θα πρέπει να 
είναι έσοδο που η διάθεσή του σε έργα, δράσεις, ενέργειες κλπ, θα πρέπει να είναι σε πλήρη 
ευθυγράμμιση και συνεννόηση μετά από συζήτηση, διαβούλευση δηλαδή μεταξύ μας, 
Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Δημοτική Αρχή και παρατάξεις ακόμα, εμείς δεν έχουμε κανένα 
πρόβλημα, άλλωστε οι συνεργασίες τώρα που επιβάλει το νέο πλαίσιο διαχείρισης των 
δημοτικών και περιφερειακών αρχών, αν θέλετε, ενισχύει αυτή την άποψη. Και σ’ αυτό το 
σημείο θα πρέπει να μην ξεχάσουμε να επισημάνουμε τη μη καλή συνεργασία σε επίπεδο 
νομικών προσώπων του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε μικρότερο 
επίπεδο, για την τελευταία όχι δημαρχοντία, αλλά την τελευταία δημαρχία, δηλαδή τα 
τελευταία δεκατρία χρόνια. Δεν θα είχε νόημα ο νομοθέτης τα επιμελητήρια να τα θέτει ως 
άμισθους, δεν μας πληρώνει κανείς εμάς όπως ξέρετε, όλοι σας το ξέρετε αυτό, σε άμισθους 
συνεργάτες. Εμείς επεξεργαζόμαστε στοιχεία, κάνουμε μελέτες σε επίπεδο ΓΣΕΒΕΕ, σε επίπεδο 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, κάνουμε μελέτες τις οποίες έχουν νόημα να γίνονται, όταν 
τα στοιχεία που παρουσιάζουν γίνονται ζήτημα επεξεργασίας και απόφασης για ενέργειες 
δράσεις και σύνταξης προϋπολογισμών προς την κατεύθυνση που αυτά τα στοιχεία βοηθούν 
προς το καλλίτερο, προς το βέλτιστο αλλιώς δεν έχει νόημα. Άλλωστε η διαφορά μεταξύ των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου είναι ότι, 
παραδείγματος χάρη, η Ομοσπονδία ή το Σωματείο Επισκευαστών Αυτοκινήτων μπορεί να πάει 
στο δικαστήριο, το Δήμο, το Ελληνικό Δημόσιο, μια υπηρεσία δημόσια, ο νόμος το προβλέπει, 
που αισθάνεται ότι αδικείται. Το Επιμελητήριο, το Γεωτεχνικό, το Οικονομικό, δεν ξέρω εάν 
είναι παρόν, δεν άκουσα εάν είναι παρόν το Οικονομικό Επιμελητήριο, τα Επιμελητήρια δεν 
μπορούν να πάνε στο δικαστήριο το κράτος ή έναν φορέα, ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου 
δικαίου του κράτους, του ευρύτερου τομέα του κράτους. Άρα λοιπόν ο καθένας πρέπει να έχει 
το ρόλο του. Άρα το επίπεδο κατά την άποψή μας που πρέπει να υπάρχουν οι συνεργασίες 
μεταξύ κυρίως νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που είναι ο Δήμος, οι δήμοι δηλαδή στο 
νομό μας και η Περιφέρεια στην οποία ανήκουμε όλοι εμείς, οι Δήμοι και εμείς ως 
Επιμελητήριο, θα πρέπει να έχει ένα άλλο επίπεδο συνεργασίας. 

Και το τελευταίο. Τώρα, επειδή είναι και η υπόλοιπη ουσία, θέλω να βάλω τρεις ερωτήσεις 
όπως έβαλε ο πιο πριν από μένα ομιλών ο κ. Κακαλίκας σε σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα και 
τις προθέσεις που δεν φαίνονται καθαρά γιατί πράγματι το τεχνικό πρόγραμμα είναι τίτλοι και 
είναι εάν θέλετε τμήματα του προϋπολογισμού, διάθεση πόρων δηλαδή, προς μια κατεύθυνση. 
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Εγώ θέλω να βάλω τον προβληματισμό σε όλους μας και στους αρχηγούς των παρατάξεων και 
σε σας Δήμαρχε, ότι τι θα γίνει αν θα αποκτήσουμε επιχειρηματική πολεοδομία. Δηλαδή όχι 
μόνο το Επιμελητήριο, όλοι αντιλαμβάνεστε και οι δημοτικοί σύμβουλοι αλλά και οι υπηρεσίες 
του Δήμου αντιλαμβάνονται ότι η κρίση από τον 2009 δημιούργησε μία νέα μορφή 
επιχειρηματικότητας άλλου επιπέδου, η οποία πολλές φορές είναι μια επιχειρηματικότητα που 
ανοίγει για να κλείσει. Έτσι την ονομάζουμε εμείς γιατί την βλέπουμε στα στατιστικά κάθε 
31/12 κάθε χρόνο, ανοίγματα – κλεισίματα και τομείς της οικονομίας που άνοιξαν και έκλεισαν. 
Έτσι λοιπόν εμάς μας απασχολεί αν θα πρέπει να δούμε σοβαρά ότι ο Δήμος για την περιοχή 
του πέραν του ότι να χαρακτηρίσει όπως έχουμε κάνει για την παραλιακή μας ζώνη ότι είναι 
για τουριστική ανάπτυξη, το έχουμε κάνει από το ’82, αυτό που κάναμε με την επέκταση του 
σχεδίου πόλης και το γενικό χωροταξικό σχεδιασμό. Πρέπει να προχωρήσουμε ενδεχομένως 
και σε μικρότερα κομμάτια γεωγραφικά και να αρχίσουμε να καθορίζουμε εμείς εάν και πως ή 
εάν εν πάση περιπτώσει χωρούν σε έναν δρόμο 50 μέτρων να είναι όλες οι προσόψεις 
επιχειρήσεις μιας κατεύθυνσης. Αυτό δε, δημιουργεί υγιή επιχειρηματική – εμπορική παροχής 
υπηρεσίας, επάγγελμα ή οτιδήποτε. Ήδη έχουμε κατορθώσει με το βιοτεχνικό πάρκο, οι δύο 
ζώνες που υπάρχουν στο νομό, να έχουμε αφήσει ήσυχη την πόλη από τις οχλούσες 
επιχειρήσεις. Δεν είναι όπως είναι η δική σας που έχετε υποπροϊόντα από λάδια, γράσα, 
βενζίνες, πετρέλαια κλπ, έχουμε τους βαφείς, σφηρηλατιστές και βαφείς στο χώρο το δικό σας 
κ. Δήμαρχε, όπως είναι οι μεταποιητικές μονάδες που μπορεί να είναι αυτοί που ψήνουν το 
καφέ το οποίο δεν ενοχλεί, και συγνώμη για το ¨καφέ¨, εμείς στο ΒΙΟΠΑ που έχει έρθει ο κ. 
Σπίνος αλλά είναι κι αυτές που οχλούν, που έχουν αναθυμιάσεις, που έχουν κετόνες, αδεΐδες, 
διαλύτες κλπ. Άρα λοιπόν την πόλη την έχουμε γλυτώσει από ένα μεγάλο κομμάτι τέτοιας 
οχλούσας επιχειρηματικότητας μέσω του ΒΙΟΠΑ και των δύο περιοχών.  
Όμως θα πρέπει να δούμε κι άλλες παραμέτρους.  

Η ερώτηση που έκανα για το ποτάμι καλό είναι εάν υπάρχουν προθέσεις διαγγελμένες 
εσωτερικά και δεν το γνωρίζουμε εμείς, μέσα στο Δήμο δηλαδή, θα έχετε κουβεντιάσει κι αυτά 
σε επίπεδο παρατάξεων, σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, σε επίπεδο Δημοτικής Αρχής η 
οποία παραδίδει σήμερα που είναι η τελευταία εργάσιμος, θα θέλαμε να ξέρουμε τι γίνεται με 
το ποτάμι. 

Τώρα, υπάρχουν ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Επειδή 
παρακολουθούμε τα πράγματα, ξέρουμε ότι και μες στα Δημοτικά Συμβούλια υπάρχει μια 
δυσφορία για την καλή συμπεριφορά του Δήμου στην πόλη και στο κέντρο και μία κατά την 
άποψη φορέων και εκπροσώπων από τα χωριά και τις περιοχές, μικρότερη. Εμείς θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι θα γίνει μια καλλίτερη διαχείριση εάν αληθεύει αυτό και στην περιφέρεια του 
Δήμου, όμως εμείς δεν διαφωνούμε ότι για παράδειγμα στη Μικρή Μαντίνεια που πέρασα τρεις 
φορές Ιούλιο – Αύγουστο, δεν μου άρεσε η εικόνα, δηλαδή δεν μου άρεσε η εικόνα και στον 
τομέα της καθαριότητας, δέχεται ο Δήμος, το γνωρίζω κι εγώ, δέχεται την πίεση από τον 
όμορο Δήμο σε σκουπίδια, δηλαδή σε όγκο που δεν είναι… 

 
ΜΠΑΚΑΣ: Πάνε και τα πετάνε εκεί Παύλο. 

 
Ακριβώς. Βλέπεις κε Μπάκα, διαχωρίζω την θέση μου, ξεκαθαρίζω τη θέση μου 
γιατί πάντα εγώ εκφράζω κατά την άποψή μου θέσεις καθαρές και 

επιχειρηματολογώ πάντα, δεν μιλώ στον αέρα. Άρα λοιπόν εμάς δεν μας πείραζε το κέντρο 
βάρους της οικονομίας να είναι καλλίτερης τύχης και προσοχής από τη Δημοτική Αρχή, μας 
πειράζει όμως και εάν μια περιφερειακή περιοχή η οποία παρουσιάζει μικρότερη ένταση αλλά  
κακότερο κλίμα στην ευημερία της, την αισθητική, την περιβαλλοντική κλπ, μας ενδιαφέρει να 
αλλάξει κι αυτό και σ’ αυτό πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. 

Τώρα θα είμαστε αρωγοί και πάρα πολύ κοντινοί συνεργάτες γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε 
αποτέλεσμα ούτε εμείς ούτε εσείς και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία από τη σημερινή 
συνεδρία που κλείνει ουσιαστικά και τυπικά η προηγούμενη δημαρχοντία και μπαίνουμε σε μια 
καινούργια η οποία να έχει καλλίτερα χαρακτηριστικά. 
Σας ευχαριστώ. 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:  
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Ευχαριστώ τον κ. Γκραίκη. 
Θέλετε να απαντήσετε ή στο τέλος; Στο τέλος. Εντάξει, εντάξει. 

 
Αποτυπώσαμε τα τρία θέματα που έθεσε, χωροταξικό – επιχειρηματικό 
πλαίσιο το ένα, παροχετευτικότητα του Νέδοντα το δύο και η ισόρροπη 

ανάπτυξη μεταξύ Καλαμάτας και χωριών. 
 
Και είχα ξεχάσει: Εάν προβλέπεται να σκεπάσουμε τα ασκεπή κομμάτια βόρεια και 
νότια… 

 
Γι’ αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε με την Περιφέρεια πρώτα απ’ όλα και να 
δούμε τι προβλέπεται, τι αδειοδοτείται και τι όχι. 

 
Απλά εμείς στη συνεδρίαση τη προχτεσινή συζητήσαμε θέματα, αυτά που είπαμε 
εδώ, και θα θέλαμε εάν υπάρχουν προθέσεις να τις γνωρίζουμε για να είμαστε 

γρήγορα με επεξεργασμένες θέσεις, Πρόεδρε, το καταλαβαίνεις αυτό. Στην ουσία μπαίνουμε 
εμείς δηλαδή, στην ουσία. 

 
Λοιπόν θα τα μαζέψει όλα ο Δήμαρχος και θα απαντήσει στο τέλος για να 
διευκολύνουμε την κουβέντα και τα πρακτικά. 

Ο κ. Λύρας, εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου. 
 
Εκ μέρος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας και επειδή είναι ημέρα σημαδιακή έτσι κι 
αλλιώς, θα πρέπει να πούμε αρχικά το ¨καλώς έχει¨ για την απερχόμενη Δημοτική 

Αρχή και την ¨καλή πορεία¨ για την επόμενη. Δήμαρχε, καλό βόλι.  

Κάποια γενικά πράγματα είναι ως συνέχεια της σκέψης που ο φίλος ο Παύλος ο Γκραίκης πριν 
διατύπωσε όσον αφορά την έλλειψη της απαρτίας. Είναι αλήθεια πως είναι περιορισμένο το 
ενδιαφέρον στις δημόσιες διαβουλεύσεις τον τελευταίο καιρό που το παρακολουθούμε. Ίσως 
είναι ένας λόγος και ότι οι προϋπολογισμοί και τα τεχνικά προγράμματα φαντάζουν λίγο 
δύσκολα για ανθρώπους οι οποίοι, παράδειγμα βλέπω κάποιους συλλόγους ¨Παιδικά Χωριά 
ΣΟΣ¨ κτλ που δεν ασχολούνται εξ αντικειμένου με τέτοια θέματα και η πρόταση που 
καταθέτουμε αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν και κάποια παράλληλα με την ημερήσια διάταξη 
που υπάρχει όσον αφορά τον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα για να ανοίξει ένας 
καινούργιος διάλογος στην πόλη, κάποιες ειδικές ερωτήσεις ώστε να τοποθετηθούν αν θέλουν 
και όποτε θέλουν, εγγράφως. Δηλαδή βρίσκεται μια ευκαιρία η δημόσια διαβούλευση, την λέει 
ο νόμος, ας μη μείνουμε μόνο στο πρωτόκολλο, να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα στη σύνδεση 
προτάσεων η οποία πιστεύομε πως είναι δύναμη για την πόλη μας. 

Δύο θέματα ειδικά: Το ένα έχει σχέση με τη συντήρηση του Εργατικού Κέντρου που τη 
μοιραζόμαστε, εννοώ του κτηρίου του Εργατικού Κέντρου που την μοιραζόμαστε με το Δήμο 
Καλαμάτας αλλά και την πρώην Επιθεώρηση Εργασίας. Και εκεί υπάρχουν κάποια θέματα 
τύπου που ανέκυψαν μετά από μία βλάβη τελευταία ηλεκτρολογική. Υπάρχουν θέματα με την 
αποπληρωμή των λογαριασμών της ΔΕΗ. Εκτιμώ αγαπητέ Δήμαρχε θα τα δούμε με έναν 
καινούργιο τρόπο ώστε έγκαιρα να γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην έχουμε κάποιου 
άλλου είδους προβλήματα τεχνικής φύσεως όπως έγινε πρόσφατα. 

Ένα δεύτερο συμβολικό για μένα αλλά πολύ ουσιαστικό, αφορά τους κωδικούς στο τεχνικό 
πρόγραμμα και ήθελα να έβλεπα έναν κωδικό που να έχει σχέση με την προμήθεια μέσων για 
την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Προβλέπονται πάρα πολλά πράγματα, δεν 
είναι ακριβώς λογιστικό αλλά μπορεί να προστεθεί γιατί συχνά πυκνά παρατηρούμε 
φαινόμενα… 

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει. 
 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:  

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΥΡΑΣ: 
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ΛΥΡΑΣ: Υπάρχει Δήμαρχε; Εάν υπάρχει, εδώ δεν το λέει. 
 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Συγνώμη, συγνώμη. Αν το τονίσουμε και λίγο περισσότερο θα γίνουμε και πιο… Έχει 
σχέση με αυτό που παρατηρούμε συχνά – πυκνά σε έργα που εκτελούνται από το 

Δήμο στους δρόμους και όπου αλλού, συσχετίζονται με την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Αυτά εν ολίγοις. Καλή δύναμη και καλή πορεία. 

 
Ωραία, ευχαριστούμε. 
Από φορείς δεν έχουμε άλλους, πάμε σε δημοτικούς συμβούλους. 

 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος είναι δημότης εδώ; Δεν υπάρχει. 
 
ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Έχουμε και 8 δημότες. 

 
Γίνεται κλήρωση. Δεν παρουσιάστηκαν, δεν εμφανίστηκαν. Έχει γίνει επίδοση 
της πρόσκλησης, δεν εμφανίστηκαν. 

Έχουμε τελειώσει με τους φορείς. Πάμε στους εν ενεργεία δημοτικούς συμβούλους. Ορίστε κ. 
Φάβα, θα ξεκινήσουμε από σας. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Αντωνόπουλε ας παρεκκλίνουμε από το… 

 
Εγώ πάντως παραχωρώ τη θέση μου στον κ. Αντωνόπουλο γιατί είμαι ιδιαίτερα 
συμπαθής. 

 
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλει ο κ. Αντωνόπουλος να του την παραχωρήσεις. 

 
Λοιπόν καταρχήν να πω ότι αποτυπώνεται ο προϋπολογισμός όπως γνωρίζετε όλοι 
σας σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν κατά την προηγούμενη περίοδο, 

κατά το προηγούμενο έτος και σύμφωνα με τις ανάγκες οι οποίες διαμορφώνονται είτε μέσω 
του τεχνικού προγράμματος αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για νέα έργα είτε για ήδη 
συνεχιζόμενα έργα τα οποία έχουν φτάσει σε κάποια από τις φάσεις τελειοποίησής τους όπως 
επίσης και σύμφωνα με τις ανάγκες αναδιάρθρωσης ή νέας διάρθρωσης υπηρεσιών, οπότε 
καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα εμπίπτουν και ζητήματα με μισθολογικά στοιχεία κτλ.  

Θέλω να πω καταρχήν ότι αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα είναι η αρχή του προϋπολογισμού. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα το ψηφίσει και μέσα στον επόμενο χρόνο θα τον αναμορφώσει 
πάρα πολλές φορές γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο προϋπολογισμός είναι μία πρόβλεψη, δεν είναι 
τίποτα παραπάνω απ’ αυτό το οποίο φαίνεται σφόδρα ότι θα συμβεί στο μέλλον είτε μέσω των 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είτε μέσω προθέσεων των οποίων έχει η Δημοτική 
Αρχή για να κάνει είτε έργα είτε άλλα πράγματα τα οποία ορίζει εδώ. 

Θέλω να σταθώ λίγο γιατί τουλάχιστον στην ουσία του προϋπολογισμού ο Παύλος ο Γκραίκης 
μπήκε λίγο μόνο ως προς την ανταπόδοση των τελών, του τέλους παρεπιδημούντων, το 0,5 % 
το οποίο καταβάλλουν όλοι οι επαγγελματίες των επισιτιστικών… 

 
ΓΚΡΑΙΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Οι επαγγελματίες καταβάλλουν μέσα από τον τζίρο τον οποίο εισπράττουν, το 
καθαρό ποσό προ ΦΠΑ, ιδιαίτερα των επισιτιστικών καταστημάτων και των 

ΛΥΡΑΣ:  

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 
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καταστημάτων των ξενοδοχείων κτλ. Εδώ πέρα θα πω Παύλο ότι ήδη όταν κατασκευάζονται 
έργα από δημοτικούς πόρους τα οποία αφορούν αναπλάσεις, αφορούν δρόμους, αφορούν 
διανοίξεις που γίνονται γύρω από αυτά τα καταστήματα, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μία 
μορφή ανταπόδοσης αυτών των τελών γιατί είναι και υποχρέωση κάθε Δημοτικής Αρχής αυτά 
τα οποία λαμβάνει, να τα επιστρέφει. Θεωρώ λοιπόν ότι σε μεγάλο βαθμό γίνεται αυτό και 
υπάρχουν και σχετικοί κωδικοί αν προσέξεις λίγο στο τεχνικό πρόγραμμα το οποίο έτσι με μία 
ματιά το είδα εγώ, που αφορούν τέτοιες εργασίες όπως τις ανέφερα. 

Νομίζω ότι εδώ θα είμαστε, ο προγραμματισμός… Κοιτάξτε, ο προϋπολογισμός έχει διάφορες 
πηγές εσόδων. Οι πηγές εσόδων είναι κατά κύριο λόγο από προγράμματα όπως είναι το ΕΣΠΑ, 
όπως είναι η ΣΑΤΑ, όπως είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κυρίως και όπως είναι οι 
δημοτικοί πόροι. Άρα λοιπόν ανάλογα με τα έργα τα οποία εντάσσουμε, αυτά τα οποία μένουν 
στην ουσία από τα τακτικά έσοδα του Δήμου είναι τα έργα τα οποία εκτελούμε με βάση τους 
δημοτικούς πόρους, όλα τα άλλα έρχονται από αλλού (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
ΣΑΤΑ & ΕΣΠΑ). 

Αυτό θα αλλάξει γιατί ούτε κάποιες Προσκλήσεις ξέρουμε που θα βγουν μέσα στο νέο έτος και 
τις οποίες πιθανότατα ο Δήμος θα μπορέσει να τις αξιοποιήσει, άρα πάμε εμείς στο πρόγραμμα 
του ΕΣΠΑ ή στα υπόλοιπα της ΣΑΤΑ που έχουμε ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
έτσι όπως θα κάνει την κατανομή των πόρων η Κυβέρνηση. Και μη ξεχνάμε ότι ενδεχομένως 
από τη νέα περίοδο να ενεργοποιηθεί και η δέσμευση της Κυβέρνησης περί είσπραξης του 
ΕΝΦΙΑ από τους Δήμους. 

Ολοκληρώνω κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ για τον χρόνο τον οποίο μου διαθέσατε. 

 
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μη μου απαντήσεις όμως μετά αφού μιλήσω γιατί θα θεωρηθεί… 

 
Δεν έχουμε δευτερολογίες, καταγράφονται οι απόψεις, θα φτιάξει το 
πρακτικό η κυρία γραμματέας…  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Μιχάλη μου,… 

 
… δεν είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο, άρα δεν ψηφίζουμε. Κύριε Αντωνόπουλε 
πείτε τη θέση σας, να καταγραφεί σύντομα παρακαλώ, θα τα πείτε και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Εντάξει, ευχαριστώ. 
Καταρχήν ήρθαμε εδώ γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε. Θα πω όμως δυο 

λόγια. Δεν …(δεν ακούγεται)… η σημερινή Διαβούλευση γιατί με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής 
σήμερα είναι η τελευταία ημέρα. Όταν λοιπόν φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα τους δημότες να 
διαβουλευτούνε, για πιο θέμα; Η διαβούλευση σημαίνει ότι ακούμε προτάσεις, τις 
ενσωματώνουμε κάποιες απ’ αυτές μέσα στον προϋπολογισμό μας και φτιάχνουμε έναν 
καλλίτερο προϋπολογισμό με θέσεις που έχουν οι φορείς κυρίως και άλλοι δημότες. Αυτό 
λοιπόν εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται. Δεν ξέρω τι κάνετε εσείς …(δεν 
ακούγεται)… εδώ πέρα και τι λέτε. Έχει τελειώσει το θέμα. 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Για τα πρακτικά… Πως γίνεται, είναι τελευταία μέρα σήμερα. 
 
ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Αφού είναι η τελευταία μέρα σήμερα που κάνουμε τη διαβούλευση, 
προφανώς… 

 
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλη, έλα στην ουσία σε παρακαλώ! 

 
Άρα λοιπόν είναι άνευ ουσίας το τι εμείς θα πούμε τώρα. Όμως έχει μία 
σημασία και φαίνεται και στο πρόγραμμα του προϋπολογισμού. Εδώ αυτός 

ο προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ή εάν θέλετε 
των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών που θα κληθεί να τον υλοποιήσει η σημερινή Δημοτική 
Αρχή. Αυτό είναι το ένα.  
Όμως, ο σχεδιασμός ο οποίος πρέπει να έχει ο προϋπολογισμός από τη Δημοτική Αρχή τη νέα, 
δυστυχώς δεν υπάρχει. Και θα πω το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι το έλλειμμα του 
προϋπολογισμού κ. Δήμαρχε είναι το εξής ότι δεν εμπεριέχει μέσα κάποιες μελέτες ή κάποια 
έργα τα οποία εμείς θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή θα έπρεπε από το ΕΣΠΑ το καινούργιο που 
θα έρθει, να έχουμε εμείς προγραμματίσει όχι όλες αλλά κάποιες από τις σημαντικές θέσεις και 
μελέτες τις οποίες εμείς θέλαμε να κάνουμε σαν… Θέλει να κάνει μάλλον η Δημοτική Αρχή, το 
νέο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχουν προϋπολογιστεί. Υπάρχει μία, εγώ δεν λέω εάν 
υπάρχουν πενήντα γιατί δεν μπορούν να υπάρχουνε, θα γίνει αναμόρφωση, θα…, θα…, θα, 
αλλά υπάρχει μία προτεινόμενη δράση από το ΕΣΠΑ που απαιτεί διαδικασία ωρίμανσης η οποία 
προϋπολογίζεται σε έναν προϋπολογισμό όπως είναι αυτός που μιλάμε; Να μας πείτε εάν 
υπάρχουν. Δεν λέω τώρα …(δεν ακούγεται)... ευρώ και δεν λέω αυτά τα οποία είναι σε 
συνέχεια. Ποιες είναι; Αυτή την ερώτηση εγώ θέλω να κάνω μονάχα, εάν έχουν 
προϋπολογισθεί κάποιες δράσεις που θα μπουν σε στάδιο ωρίμανσης για να πούμε του χρόνου 
τέτοια εποχή θα έχουν ξεκινήσει αυτά να δουλεύουν. 

 
Θα τα απαντήσει όλα ο Δήμαρχος στο τέλος. Έχεις κάτι άλλο; Όχι. 
Λοιπόν κ. Κουκούτση θέλετε κάτι; 

 
Παρακολουθώ τη διαδικασία όχι ως… Απλά ως πολίτης. Απλώς θέλω να πω το 
εξής, κάνω μια πρόταση για το καινούργιο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πείρα μου 

των οκτώ ετών στο Κοινοβούλιο με έχει διδάξει το εξής, ότι η διαβούλευση, κάθε νομοσχέδιο 
πριν μπει στη Βουλή ερχόταν στην Επιτροπή. Ένα λεπτό θα μιλήσω μόνο, δεν σας κουράσω. 
Στην πρώτη συνεδρίαση η κάθε παράταξη καλούσε κάποιους από τους φορείς για τη δημόσια 
διαβούλευση. Αλλά δύο και τρεις μήνες πριν γινόταν δημόσια διαβούλευση μέσω του 
διαδικτύου. Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα γιατί εν του προκειμένου νομίζω ότι και στην 
επιτροπή αυτή, κρίνω εγώ μη με παρεξηγήσετε, ότι κωλυσιεργεί η κατάσταση. Δηλαδή καλό 
θα ήταν όπως γινόταν και στη Βουλή, ερχόταν για πέντε λεπτά, έδινε κάποιες σχετικές θέσεις, 
τις έβαζε στη δημόσια διαβούλευση αλλά σας πληροφορώ, πραγματικά το λέω μέσα από την 
καρδιά μου, ότι τις θέσεις και τα περισσότερα από τα… τις πιο σοβαρές θέσεις τις βρίσκαμε στο 
διαδίκτυο από απλούς πολίτες οι οποίες ήτανε πραγματικά εμπεριστατωμένες, είχανε καταθέσει 
απόψεις εμπεριστατωμένες. Και μαζευόμαστε λοιπόν σε μία αίθουσα μέσα για να κάνουμε τη 
δημόσια διαβούλευση η οποία δεν έβγαζε πουθενά. Πιστέψτε με, περισσότερες ήταν αυτές οι 
θέσεις που παίρναμε μέσα από το διαδίκτυο. Είναι μία ιδέα Δήμαρχε, είναι μία ιδέα. Καλό είναι 
μια τέτοια πλατφόρμα να υπάρξει στο μέλλον.  

Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. 

 
Ευχαριστούμε τον κ. Κουκούτση. 
Κύριε Μπάκα θέλετε κάτι; Ο Αντιδήμαρχος. 

 
Εγώ έχω να πω ότι πολλά δεν μπορούν να προβλεφθούν όλα, οι δαπάνες, η 
προμήθειες, τα πάντα. Πρέπει οι υπηρεσιακοί παράγοντες, κάθε τμήμα να 

καταθέσουν τις προτάσεις τους για το τι χρειάζεται για να προχωρήσει, να εκπληρώσουν 
κάποιες υποχρεώσεις κάποιες δεσμεύσεις, ενδεχομένως η καθαριότητα, το πράσινο, το τμήμα 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ: 
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συντήρησης και πιστεύω ότι όλες αυτές οι προτάσεις να συμπεριληφθούν μέσα στον 
προϋπολογισμό που θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι τις 20 Σεπτέμβρη, εάν δεν 
κάνω λάθος. Και πάλι δεν θα ‘ρθεί είπα το κείμενο αυτό που θα εφαρμοσθεί, μπορεί στην 
πορεία να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός, το τεχνικό πρόγραμμα γιατί κάποια έργα θα 
προχωρήσουν κάποια άλλα δεν θα προχωρήσουν. 

Δεν νομίζω να έχω να πω κάτι και να προχωρήσω, παρά μόνο οι υπηρεσιακοί παράγοντες να 
μαζέψουν όλες τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες των τμημάτων τους για να συμπεριληφθούν 
μέσα ώστε μετά να μη χρειάζεται να κάνουμε τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 
προϋπολογισμού, να πάει η απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να ξανάρθει εδώ, να 
καθυστερούμε κλπ, κλπ. 

 
Ευχαριστούμε τον κ. Μπάκα. 
Πριν δώσω το λόγο στο Δήμαρχο, είναι κάποιος από την υπηρεσία που θέλει 

να πει κάτι; Κυρία Ηλιοπούλου, κυρία Τριανταφυλλίδη, κύριε Παπαδόπουλε; Υπηρεσιακά 
πάντοτε σ’ αυτά τα οποία τέθηκαν. Ορίστε έχετε το λόγο κα Τριανταφυλλίδη από τη 
Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προγραμματισμού. 

 
Και τα δύο έργα που μνημονεύσατε είναι χρηματοδοτούμενα από το 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου αφορά 

κυρίως εργασίες θέρμανσης της πισίνας μέσω της χρήσης της γεωθερμίας όπως 
χρησιμοποιούμε στο κτήριο εδώ. Το τελευταίο που είπατε, προμήθεια εξοπλισμού για τη 
δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών, είναι η 
δημιουργία τεσσάρων σημείων στην παραλία, από τη δυτική παραλία μέχρι την Μαντίνεια όπου 
θα υπάρχει όχι μόνο ο μηχανισμός του seatrac αλλά συν ο διάδρομος για να υπάρχει 
πρόσβαση, ντουζ, χημική τουαλέτα, καμπίνα και ένα ελαφρύ στέγαστρο. Είναι δηλαδή 
ολόκληρη κατασκευή αυτό που θα συνοδεύει τα άτομα που θα χρησιμοποιούν το seatrac. 
Ευχαριστώ. 
 
ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ηλιοπούλου θέλετε κάτι; 

 
Δεν έχουμε κάτι να πούμε, δεν ρωτήθηκε κάτι, απλώς αυτό που είπε και ο 
Αντιδήμαρχος ο κ. Φάβας ότι ο προϋπολογισμός στην πορεία τροποποιείται 

και ότι ξεκινήσαμε,… Ο φετινός είναι 67.000.000 έναντι των 59.000.000 που ήτανε πέρυσι ο 
οποίος βέβαια έχει φτάσει μέχρι σήμερα στα 78.000.000. Στην πορεία αλλάζουνε.  
Έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις των υπηρεσιών, έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ του 
Υπουργείου που δίνει συγκεκριμένες οδηγίες, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, τις προτάσεις των 
υπηρεσιών και τα έσοδα, τις εισπράξεις και τις πληρωμές του προηγούμενου έτους. 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Παπαδόπουλε; Όχι. 

Ορίστε κύριε. Σύντομα όμως για να κλείσει ο Δήμαρχος. Δεν θα επανέρθουμε, εντάξει; 
 
Θα είμαι σύντομος. 
Άκουσα για το κολυμβητήριο ότι θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση. Το 

κολυμβητήριο θέλει πολύ περισσότερα πράγματα, απορώ ποιος έκανε τη μελέτη. Τα πλακάκια 
όλα είναι άχρηστα, αρμοί δεν υπάρχουν, οι μύκητες συγκεντρώνονται. Να είναι ζεστό, δεν λέει 
τίποτα, πρέπει να υπάρξουνε και άλλες παρεμβάσεις. Απορώ δηλαδή… 

 
Ευχαριστούμε. 
Κύριε Γκραίκη ορίστε. 

 
Κύριε Ηλιόπουλε εάν μου επιτρέπεται γιατί το είχα σημειώσει στην πίσω σελίδα 
και μου ξέφυγε, έχει σχέση με τα απορρίμματα. Και επειδή έχουμε πάει καλά, 

δηλαδή η επιχειρηματικότητα έχει συμβάλει το τελευταίο διάστημα και το γνωρίζει και ο 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 
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Δήμαρχος αυτό και ο προϊστάμενος ότι έχει πάει καλά στο να έχουμε μια καλή εν πάση 
περιπτώσει συνεργασία και ουσιαστική αποτελεσματικότητα, αυτό που μας ανησυχεί είναι εάν 
με το σημερινό καθεστώς και με το επόμενο, αυτό που έρχεται, που είναι η γενική διαχείριση 
σε περιφερειακό επίπεδο, είναι εάν εμείς θα εντείνουμε στη διαλογή στην πηγή. Δηλαδή εμείς 
βλέπουμε ότι σαν επιχειρήσεις, συγκεκριμένος τομέας όπως η εστίαση ας πούμε, όπως είναι η 
μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κλπ, έχει οργανικό, όλοι οι άλλοι έχουμε συσκευασίες που 
είναι ουσιαστικά ανακυκλώσιμα όλα αυτά. Και θέλω να πω: Έχουμε προχωρήσει και πριν το 
σχέδιο και με το σημερινό καθεστώς και με το επόμενο θα πάμε διαλογή στην πηγή να 
μειώσουμε έτσι όγκους, να μειώσουμε ρύπους, να μειώσουμε… Δηλαδή αυτό το θεωρούμε 
πάρα πολύ σοβαρό κ. Δήμαρχε ως επιχειρηματίες, έτσι; το βλέπουμε που σοβαρά. Δηλαδή η 
παρέμβαση που κάναμε για το οργανικό στη μαρίνα που είχε ένα μεγάλο όγκο η εκεί 
επιχειρηματικότητα που ήταν χώρος εστίασης όλος, συνέβαλε, το παραδεχόμαστε, συνέβαλε 
και καλώς έγινε. Όμως δεν πρέπει οι πάντες να κάνουμε διαλογή στην πηγή; 

 
Ωραία. Ευχαριστούμε και τον κ. Γκραίκη. 
Λοιπόν θα κλείσει ο Δήμαρχος. Ορίστε. 

 
Να πω κι εγώ δυο λόγια γρήγορα.  
Να πω ότι όπως είπε και η Διευθύντρια Οικονομικών, το σχέδιο του 

προϋπολογισμού συντάχθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ που θέτει πολύ αυστηρές προδιαγραφές 
και σύμφωνα με τα στοιχεία του 1ου εξαμήνου. Έτσι δεν είναι Διευθύντρια; Υπάρχουν χρονικά 
περιθώρια. Το ότι κάνουμε εδώ πέρα σήμερα διαβούλευση είναι επειδή μέχρι 31/8ου θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, μέχρι 20 Σεπτεμβρίου πρέπει να συνεδριάσει η Οικονομική 
Επιτροπή, να αποσταλεί στο Παρατηρητήριο, γύρω στο Νοέμβριο πιθανόν θα πάρουμε την 
απάντηση, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και τότε, στο τέλος του χρόνου θα έχουμε 
τα πραγματικά στοιχεία, το ταμειακό υπόλοιπο και τις χρηματοδοτήσεις που θα έχουν έρθει, 
προφανώς θα γίνει η ουσιαστική τροποποίηση του προϋπολογισμού. Αυτό είναι όσον αφορά 
τον προϋπολογισμό. 

Όσον αφορά το τεχνικό πρόγραμμα, να ξέρουμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα συντάσσεται με τη 
ΣΑΤΑ, τους δημοτικούς πόρους και τις ειδικές χρηματοδοτήσεις. Μετά από την… Από σήμερα 
δηλαδή, θα πάει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γύρω στο Νοέμβριο να συζητηθεί το τεχνικό 
πρόγραμμα και εκεί πάλι υπάρχουν τεράστια περιθώρια να αλλάξει το τεχνικό πρόγραμμα γιατί 
ουσιαστικά μπορεί να αλλάξει πάρα πολλές φορές, γύρω στο τέλος του χρόνου θα έχουμε πάλι 
θα έχουμε τα πραγματικά στοιχεία για να δούμε τι περισσεύματα θα υπάρχουν από κωδικούς οι 
οποίοι έχουνε λάβει εκπτώσεις ή οτιδήποτε άλλο χρηματικό υπόλοιπο ώστε να μπορέσει να 
συνταχθεί και να φανερωθεί το πραγματικό τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας. 

 
ΜΠΑΚΑΣ: Θα αλλαχθεί δέκα φορές. 

 
Βεβαίως. Τώρα ακολουθούμε τις διαδικασίες γιατί πρέπει να είμαστε τυπικοί 
για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτά όλα. 

Για το κολυμβητήριο κ. Πρόεδρε, σας το είπε και η Βάσω, έχει γίνει αποδοχή της 
χρηματοδότησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά αυτό που αναφέρει η μελέτη. Δεν πάει 
να πει ότι σταματάνε εδώ οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο κολυμβητήριο. Προφανώς 
θα γίνουν πολλές παρεμβάσεις. Θα το συζητήσουμε… 

 
ΚΑΚΑΛΙΚΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μέσα αυτά, κάθε Πρόσκληση που βγαίνει έχει 
συγκεκριμένη χρηματοδότηση για συγκεκριμένες δράσεις. Λοιπόν οπότε 

αυτό ήταν τώρα για ενεργειακή αναβάθμιση και ουσιαστικά είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα 
αυτό, όλα τα άλλα μπορεί να τα δουλέψει και ο Δήμος. Αυτό το κομμάτι, εννιακόσιες τόσες 
χιλιάδες, προφανώς είναι τεράστιο κεφάλαιο για να μπορούμε εμείς να το υλοποιήσουμε. 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Στον Παύλο να συνεχίσουμε. Ο Παύλος είπε για το χωροταξικό - επιχειρηματικό πλαίσιο. 
Νομίζω υπάρχει στην περιοχή μας και μπορούμε να το καθορίσουμε εάν θέλουμε σε πιο 
ευέλικτη μορφή. Φέρτε μας κι εσείς ως Επιμελητήριο πρόταση και επί αυτού να συζητήσουμε 
με τους παραγωγικούς φορείς του νομού μας. 

Παροχετευτικότητα του Νέδοντα. Είναι κάτι που μας αφορά και στις μελέτες που κάνουμε και 
το σκέπασμα του Νέδοντα είναι κάτι που ενδεχομένως θα το συζητήσουμε και με τον νέο 
Περιφερειάρχη. Δεν είναι του παρόντος, δεν μπορώ να πω τίποτα αυτή τη στιγμή, θα το δούμε 
στο μέλλον. 

Ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ Καλαμάτας και χωριά, προφανώς είναι στις προτεραιότητές μας. 
Θα το δούμε αυτό εδώ. 

Λοιπόν για τη διαβούλευση. Ναι, πραγματικά κι εγώ επειδή ως Αντιδήμαρχος και ως Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας που έχω θέση εδώ στη Διαβούλευση, έρχομαι, βλέπω τις δυσκολίες στη 
λειτουργία που υπάρχει, θα πρέπει να το επανεξετάσουμε το ποιοι θα είναι εδώ στη 
Διαβούλευση. Θα πρέπει να δούμε και από τα πρακτικά που έχουν μέχρι σήμερα συνταχθεί, 
ποιοι έρχονται. Αυτοί που έρχονται έχουνε θέση, αυτοί που δεν έρχονται προφανώς πρέπει να 
βρούμε άλλους να έχουνε όρεξη να έρθουν να καταθέσουν προτάσεις εδώ, γιατί πρέπει να 
ενεργοποιηθεί. 

Για τις μελέτες που είπε ο Μιχάλης. Πάρα πολύ σημαντικό. Για τα προγράμματα που θα βγούνε 
τώρα, που θα τρέξουνε, για τις μελέτες που θα κάνουμε, έχουμε συζητήσει και με τις 
υπηρεσίες, είπαμε θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν κωδικό ισχυρό που θα μπορούμε να 
κάνουμε μελέτες με εξωτερικούς συνεργάτες, ο Δήμαρχος όμως, ο νέος Περιφερειάρχης στον 
Υπουργό που είχε έρθει προχθές, το έθεσε αυτό ως θέμα, πως θα πρέπει να υπάρχει και από 
κει χρηματοδότηση για να μπορούν να γίνουνε μελέτες και να τρέχουν τα έργα, διαφορετικά 
δεν προλαβαίνουμε τα χρονικά περιθώρια. 

Δημόσια Διαβούλευση ηλεκτρονικά. Ο κ. Κουκούτσης. Εμείς στο πρόγραμμά μας το έχουμε 
βάλει αυτό, ¨Η ώρα του δημότη¨. Είπαμε ότι θα ανοίξουμε τη διαδικασία για δημόσια 
διαβούλευση, όπως θα ανοίξουμε τη διαδικασία για να υπάρχει ¨Η μέρα του δημότη¨ στο 
Δημοτικό Συμβούλιο όπου θα εξετάζονται ποια θέματα πρέπει να συζητηθούν και θα έρχεται 
εκεί, θα έρχονται οι πολίτες για να συζητάνε επί των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
ΓΚΡΑΙΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν ξέρω εάν κάτι έχω ξεχάσει, το μόνο που θέλω να πω, τις τελευταίες 
κουβέντες που λέω πριν τελειώσει η θητεία μου ως Αντιδήμαρχος, θέλω να 

ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη συνεργασία που είχαμε 
και τα παιδιά τα οποία αποφάσισαν να μην είναι πάλι υποψήφια και αυτούς οι οποίοι 
προσπάθησαν αλλά δεν τα κατάφεραν να εκλεγούν. Θέλω πραγματικά να τους ευχαριστήσω 
όλους απ’ όλες τις παρατάξεις διότι μέσα από αυτή τη τριβή, μέσα από τις κόντρες, από τις 
συζητήσεις που κάναμε, νομίζω έγινα κι εγώ καλλίτερος άνθρωπος και πιο έμπειρος. Λοιπόν 
σας ευχαριστώ για όλη τη συνεργασία γενικότερα που είχαμε και η συνεργασία συνεχίζεται. 

 
Λοιπόν τα θέματα θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, ευχαριστούμε για 
την παρουσία σας, καλό απόγευμα. 

 
 
 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010,  
 

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι 
 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΝ.ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Υπέρ του υπό κατάρτιση σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού 
έτους 2020, το οποίο έχει ως εξής : 
 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020 

 

Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (Κ.Α. 20)  

20.7131.02 
Δαπάνες εξοπλισμού 
συνεργείων κάδων 

20.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7131.03 
Δαπάνες για την επισκευή 
κάδων αποκομιδής 

20.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7135.01 
Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου 

10.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7135.02 
Προμήθεια εξοπλισμού 
συνεργείου οχημάτων 

10.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7135.03 
Προμήθεια κάδων αποκομιδής 
απορριμμάτων 

200.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας     

20.7311.06 

Δαπάνες απαιτούμενων 
συμπληρωματικών 
επεμβάσεων στην 
Μαραθόλακα 

50.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 
  

  

20.7311.07 

Δαπάνες απαιτούμενων 
συμπληρωματικών 
επεμβάσεων στην 
Μαραθόλακα 2020 

100.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 
  

  

20.7311.09 
Εργασίες πλυσίματος και 
απολύμανσης κάδων 
απορριμμάτων 

24.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας   
  

20.7412.04 

Επιστημονική 
παρακολούθηση μονάδας 
διαχείρισης απορριμμάτων 
Δήμου Καλαμάτας 

75.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 
  

  

20.7413.02 

Ανάθεση εκπόνησης μελετών 
για την έκδοση άδειας 
λειτουργίας των συνεργείων 
καθαριότητας του Δήμου 
(πλυντήριο, συνεργείο 
οχημάτων Ι.Χ., πρατήριο 
υγρών καυσίμων) 

3.720,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 

  

  

20.7425.01 

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

30.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας 

  

  

20.7425.03 

Υλοποίηση προγράμματος 
δημιουργίας δικτύου 
συνοικιακής 
κομποστοποίησης 

25.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Καθαριότητας  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

567.720,00       

     

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (Κ.Α. 20)   

  Β.1.  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ         

20.7325.01 
Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, 
παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ 
και μετατοπίσεις μετρητών  

60.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  60.000,00       

  Β.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ         
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

20.7325.05 
Κατασκευή δικτύων για 
ενίσχυση δημοτικού φωτισμού 

24.800,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΈΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  24.800,00       

  Β.3.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

      

20.7335.02 

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

500.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

20.7335.06 
Συντήρηση Δημοτικού 
φωτισμού Καλαμάτας (2019) 

71.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

20.7335.11 
Συντήρηση Η/Μ 
εγκαταστάσεων στην πόλη της 
Καλαμάτας 

10.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

20.7335.12 
Συντήρηση φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης (2020) 

50.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 3  631.000,00       

  

  Β.4.  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ         

            

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  0,00       

  Β.5.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ         

20.7135.11 
Προμήθεια ειδών 
βιομηχανικού τύπου 

3.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού   ΝΈΟ 

20.7335.10 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού 
υλικού για τις ανάγκες 
συντήρησης των δικτύων 
ηλεκτροφωτισμού και των 
ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου 

100.000,00 
Ανταποδοτικά Τέλη 

Ηλ/φωτισμού 
  ΣΥΝ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 5  103.000,00       

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

818.800,00       

            

2.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

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

  Α.1.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ         

30.7331.05 
Δαπάνες προστασίας - 
κατεδάφισης επικινδύνων  
κτιρίων.  

1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.01 
Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-
των Δημοτικών κτιρίων (2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7336.33 
Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-
των Δημοτικών κτιρίων (2020) 

23.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7425.01 
Δαπάνες για την αντιμετώπιση 
τυχόν εκτάκτων αναγκών 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7425.03 

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

2.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7323.04 
Μίσθωση μηχανημάτων για τις 
ανάγκες του δήμου (2019) 

45.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7323.03 
Μίσθωση μηχανημάτων για τις 
ανάγκες του δήμου (2020) 

65.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

30.7336.60 
Συντήρηση πυροσβεστήρων 
(2020) 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7331.01 
Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων 
στις Δ.Ε. πλην Καλαμάτας 

74.400,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

64.7333.01 
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 
Δήμου Καλαμάτας 

868.000,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι   ΝΕΟ 

64.7333.01 
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας 
Δήμου Καλαμάτας 

194.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.04 

Αποκατάσταση εκτάκτων 
βλαβών υδραυλικών 
εγκαταστάσεων ύδρευσης, 
αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ, 
δημοτικών κτιρίων και 
κοινοχρήστων χώρων. 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  1.302.400,00       

  Α.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ         

30.7323.47 
Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών 
οδών 

276.948,59 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

64.7312.01 

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

542.592,48 ΠΔΕ   ΣΥΝ 

64.7312.02 

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

329.123,86 ΠΔΕ   ΣΥΝ 

30.7323.05 
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων 
Τοπικών Κοινοτήτων 

109.920,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  1.258.584,93       

  Α.3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ         

30.7336.20 
Προμήθεια δομικών υλικών 
από μάνδρα (2019) 

50.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7336.09 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινων και μεταλλικών 
κατασκευών για τις ανάγκες 
των Δ.Ε. πλην Καλαμάτας 
(2020) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.15 
Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου, χρωμάτων 
κλπ (2020) 

50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.16 

Προμήθεια ειδών 
μορφοσιδήρου για τις ανάγκες 
σε υλικά των συνεργείων του 
δήμου (2020) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.54 
Προμήθεια υδραυλικού υλικού 
(2020) 

10.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7135.11  Προμήθεια ξυλείας (2020) 24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.17 
Προμήθεια ετοίμου 
σκυροδέματος και υλικών 
οδοστρωσίας (2019) 

50.000,00 ΣΑΤΑ   ΣΥΝ 

30.7336.21 
Προμήθεια ετοίμου 
σκυροδέματος και υλικών 
οδοστρωσίας (2020) 

65.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 3  299.400,00       

  Α.4.  ΜΕΛΕΤΕΣ         

            

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  0,00       

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

2.860.384,93       

            

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

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

  
Β.1.1.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 

        

30.7331.16 
Συντήρηση  ανελκυστήρων  
Δημοτικών κτιρίων (2019) 

6.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7331.16 
Συντήρηση  ανελκυστήρων  
Δημοτικών κτιρίων (2019) 

8.500,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7331.20 
Συντήρηση  ανελκυστήρων  
Δημοτικών κτιρίων (2020) 

13.500,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2020   ΝΕΟ 

30.7331.20 
Συντήρηση  ανελκυστήρων  
Δημοτικών κτιρίων (2020) 

10.500,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7323.41 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας 

9.200,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7323.08 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας 
(2020) 

24.800,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.05 
Συντήρηση διαφόρων 
στοιχείων στους 
κοινόχρηστους χώρους (2020) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.25 

Δαπάνη εκτέλεσης 
μηχανουργικών εργασιών για 
τις ανάγκες των συνεργείων 
του δήμου (2020) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7336.10  

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

7.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

64.7331.01 
Ανακαίνιση χώρων υγιεινής 
(WC) Δημοτικού Σταδίου 
Καλαμάτας 

20.000,00 ΠΔΕ   ΣΥΝ 

30.7321.01 
Ετήσια προληπτική 
συντήρηση αμφιθεάτρου Θ. 
Αγγελόπουλος 

1.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7321.02 
Ετήσια προληπτική 
συντήρηση αμφιθεάτρου Θ. 
Αγγελόπουλος (2020) 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

64.7331.03 

Επισκευή κτιρίου πρώην 
κινηματογράφου Ηλέκτρα για 
επανάχρησή του ως 
Πολιτιστικού Πολυχώρου 
(κινηματογράφου, 
πινακοθήκης κ.λπ) 

1.372.680,00 ΕΣΠΑ 2014-20   ΣΥΝ 

64.7331.04 

Επισκευή και αναβάθμιση 
Δημοτικών Βρεφονηπιακών 
και Παιδικών Σταθμών 
Καλαμάτας 

300.000,00 ΠΔΕ   ΣΥΝ 

30.7336.26 

Συντήρηση εξειδικευμένου 
ηλεκτρομηχανολογικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
δημοτικών κτιρίων (Η/Ζ, 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

σύστημα ασφάλειας, 
σταθεροποιητές τάσης κλπ) 
(2020) 

30.7331.02  

Οικοδομικές εργασίες για την 
επισκευή - συντήρηση 
δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. 
Καλαμάτας 

60.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7331.23 
Ηλεκτρομηχανολογικές 
εργασίες για την επισκευή - 
συντήρηση δημοτικών κτιρίων 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

64.7331.05 

Ενεργειακή αναβάθμιση 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου 
Καλαμάτας με την αξιοποίηση 
ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ) 

918.895,37 ΕΣΠΑ 2014-20   ΝΕΟ 

64.7331.06 
Ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικών κτιρίων - Δημοτική 
Φιλαρμονική Καλαμάτας 

390.000,00 ΕΣΠΑ 2014-20   ΝΕΟ 

30.7334.03 
Συντήρηση γεφυρών και 
πεζόδρομου σε πρόβολο οδού 
Ναυαρίνου 

30.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7334.04 
Συντήρηση υφιστάμενων 
πεζοδρομίων (Β. Γεωργίου, 
Μακεδονίας, Β. Όλγας κλπ) 

30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1  3.282.175,37       

  Β.1.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ         

64.7311.01 
Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου 
Καλαμάτας 

208.793,52 ΕΣΠΑ 2014-20   ΣΥΝ 

30.7323.42 
Διανοίξεις και κατασκευές 
οδών (2018) 

41.500,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7323.48 
Διανοίξεις και κατασκευές 
οδών (2020) 

80.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

64.7312.03 

Δαπάνη για την υλοποίηση της 
Προγραμματικής Σύμβασης 
για την εκτέλεση του έργου με 
τίτλο "Κατασκευή συλλεκτήρα 
αγωγού ομβρίων οδού 
Σπάρτης 

1.284.336,00 ΠΔΕ   ΣΥΝ 

30.7333.01 Διαγραμμίσεις οδών 80.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7324.04 
Κατασκευή πεζοδρομίων στα 
Γιαννιτσάνικα 

14.800,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

64.7326.01 

Ανακατασκευή (retopping) 
στίβου Δημοτικού Σταδίου 
Δήμου Καλαμάτας Ν. 
Μεσσηνίας 

30.000,00 ΠΔΕ   ΣΥΝ 

30.7324.10 

Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης 
της οδού Ιατροπούλου από 
οδό Σιδηροδρομικού Σταθμού 
έως Νέδοντος 

41.000,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΣΥΝ 

30.7324.02 

Ανάπλαση δικτύου οδών και 
πεζοδρόμων στο Ιστορικό 
Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, 
Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα 
κ.λπ) και αναβάθμιση 
υφιστάμενου παιδότοπου 

289.547,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΣΥΝ 

30.7324.02 

Ανάπλαση δικτύου οδών και 
πεζοδρόμων στο Ιστορικό 
Κέντρο (οδοί Κολοκοτρώνη, 
Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα 
κ.λπ) και αναβάθμιση 
υφιστάμενου παιδότοπου 

354.453,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

64.7323.02 Ανάπλαση οδού Πλαστήρα 1.419.000,00 ΕΣΠΑ 2014-20   ΣΥΝ 

30.7324.18 Παρεμβάσεις για βελτίωση 
κυκλοφορίας πεζών και 

6.800,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

ποδηλάτων στη γέφυρα 
"Κωστή Παλαμά" (νότια της 
γέφυρας ΟΣΕ) 

30.7326.12 

Κατασκευή αποδυτηρίων και 
διαμόρφωση περιβάλλοντα 
χώρου στο γήπεδο 
"παλιάμπελα" και προμήθεια 
και τοποθέτηση μεταλλικής 
κερκίδας θεατών στο γήπεδο 
δυτικής παραλίας 

300.000,00 ΔΑΝΕΙΟ   ΣΥΝ 

30.7311.01 
Διαμόρφωση χώρου στο 
Μέγαρο Χορού Καλαμάτας για 
στέγαση της Σχολής Χορού 

400.000,00 ΔΑΝΕΙΟ   ΣΥΝ 

30.7336.70 
Πλαστικοποίηση γηπέδων 
μπάσκετ - βόλει 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.39 
Συντήρηση - επέκταση δικτύου 
ποδηλατόδρομων 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7323.35 

Ανακατασκευή οδού 
Ναυαρίνου από ξενοδοχείο 
"Filoxenia" έως ξενοδοχείο 
"Φωτεινή" 

30.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7324.20 
Κατασκευή πεζοδρομίων οδού 
Αθηνών δυτικά του 
Πολυκλαδικού 

50.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7324.21 
Κατασκευή πεζοδρόμου από 
Μέγαρο Χορού έως 6ο 
Δημοτικό Σχολείο Ράχης 

17.490,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7324.21 
Κατασκευή πεζοδρόμου από 
Μέγαρο Χορού έως 6ο 
Δημοτικό Σχολείο Ράχης 

2.510,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7324.22 

Ανάπλαση παρόχθιας 
περιοχής Νέδοντα (οδό 
Σπάρτης) από κόμβο Λεϊκων 
έως Κ.Α.Κ. 

20.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 2  4.719.829,52       

  Β.1.3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ         

30.7131.16 
Προμήθεια ειδικού 
ασφαλτομίγματος επούλωσης 
λάκκων σε σάκκους 

10.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7131.10 
Προμήθεια ειδικού 
ασφαλτομίγματος επούλωσης 
λάκκων σε σάκκους (2020) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7131.14 
Προμήθεια υλικών 
κυκλοφοριακής σήμανσης 

10.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7131.01 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
ανελκυστήρων δημοτικών 
κτιρίων 

2.500,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7331.06 
Προμήθεια εργαλείων 
συνεργείων (2020) 

5.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7336.34 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
υαλοπινάκων, plexiglass κλπ 
(2020) 

5.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7131.02 
Προμήθεια υλικών 
κυκλοφοριακής σήμανσης 
(2020) 

80.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7135.15 
Προμήθεια βρυσών για τους 
δημόσιους χώρους του Δήμου 

10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

64.7135.02 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών 
του Δήμου Καλαμάτας 

75.484,46 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   ΣΥΝ 

64.7135.02 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
εξοπλισμού για την 
αναβάθμιση παιδικών χαρών 

91.515,54 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

του Δήμου Καλαμάτας 

30.7135.17 

Αλλαγή χλοοτάπητα στο 
γήπεδο ποδοσφαίρου 
"Παναγιώτης Μπαχράμης" στο 
Ανατολικό Κέντρο του Δήμου 
Καλαμάτας (προμήθεια) 

10.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

64.7135.01 

Προμήθεια εξοπλισμού για τη 
δημιουργία ολοκληρωμένων 
τουριστικών προσβάσιμων 
θαλάσσιων προορισμών 

184.750,50 ΕΣΠΑ 2014-20   ΣΥΝ 

30.7135.05 

Προμήθεια και τοποθέτηση 
ξύλινων και μεταλλικών 
κατασκευών για τις ανάγκες 
της Δ.Ε. Καλαμάτας (2020) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 3  533.850,50       

  Β.1.4.  ΜΕΛΕΤΕΣ         

30.7413.43 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας Δήμου 
Καλαμάτας (ΣΒΑΚ) 

57.668,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ   ΣΥΝ 

30.7413.43 
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας Δήμου 
Καλαμάτας (ΣΒΑΚ) 

12.332,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7413.47 
Δαπάνη για την 
επαναπιστοποίηση του 
συστήματος  ISO 50001 

1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7413.01 

Αμοιβή μελέτης οριοθέτησης 
χειμάρρου Νέδοντα και 
ρέματος Αγίων Θεοδώρων 
Θουρίας 

7.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7413.08 

Αμοιβή μελέτης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
για τις ανάγκες της 
οριοθέτησης του ρέματος 
"Καραμπογιά" 

5.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 4  83.500,00 
 

    

  

Β.1.5.  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

        

30.7331.17 
Συντήρηση θερμάνσεων 
σχολείων (2019) 

3.000,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7331.28 
Συντήρηση θερμάνσεων 
σχολείων (2020) 

10.000,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2020   ΝΕΟ 

30.7331.04 
Επισκευές μονώσεων 
σχολείων (2020) 

13.895,98 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

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

194.100,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7331.50 
Επισκευές  σε σχολικά  κτίρια 
που αφορούν υγιεινή και 
ασφάλεια (2020) 

160.600,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2020   ΝΕΟ 

30.7331.31 
Προμήθεια μονωτικών και 
επισκευαστικών υλικών για τις 
ανάγκες επισκευών σχολείων 

12.000,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2020   ΝΕΟ 

64.7331.02 

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

142.654,00 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ   ΣΥΝ 

30.7331.27 

Επισκευές ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων σε διάφορα 
σχολεία (αντικατάσταση 
φωτιστικών, ηλεκτρικών 
πινάκων κλπ) 

10.000,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

30.7331.29 
Οικοδομικές εργασίες σε 
διάφορα σχολεία 

135.300,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7336.45 

Συντήρηση κλιματιστικών 
μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων κλιματισμού 
σχολικών κτιρίων 

10.000,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7336.38 

Συντήρηση κλιματιστικών 
μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων κλιματισμού 
σχολικών κτιρίων (2020) 

20.000,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2020   ΝΕΟ 

30.7336.46 
Συντήρηση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σχολικών κτιρίων 

2.000,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7336.47 
Συντήρηση συστημάτων 
πυρασφάλειας σχολικών 
κτιρίων 

3.000,00 
ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 
  ΝΕΟ 

30.7135.23 
Προμήθεια ειδών θέρμανσης 
σχολείων 

24.800,00 ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ) 2020   ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 5  741.349,98       

  

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

9.360.705,37       

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

30.7336.19 
Συντήρηση τηλεοπτικών 
αναμεταδοτών Τ.Κ. Ταϋγέτου 

4.500,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7331.35 
Κατασκευή δημοτικού 
καταστήματος Ασπροχώματος 

100.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

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

394.000,00 ΠΔΕ   ΣΥΝ 

64.7323.01 

Βελτίωση τοπικής οδού Άνω - 
Κάτω Βέργας, τμήμα έργου 
διάνοιξης οδού στη Δημοτική 
Κοινότητα Βέργας (άνω 
τμήμα) 

200.000,00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 
2020 

  ΣΥΝ 

30.7324.17 
Κατασκευή πεζοδρομίων και 
λοιπές παρεμβάσεις στη 
Βέργα και τη Μικρή Μαντίνεια 

50.000,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7326.13 
Ολοκλήρωση και φωτισμός 
ποδοσφαιρικών γηπέδων στο 
Ασπρόχωμα 

470.000,00 ΔΑΝΕΙΟ   ΣΥΝ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ 
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

1.218.500,00       

Β.3. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΟΥΡΙΑΣ    

30.7333.15 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 
(2020) 

24.800,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7333.09 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 

14.800,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7333.16 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας 
(2020) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7324.15 
Κατασκευή πεζογέφυρας στο 
ρέμα Ξερίλα 

107.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜ. 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ  

171.400,00       

Β.4. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΦΑΡΩΝ    

30.7333.17 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 
(2020) 

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

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

30.7333.11 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 

14.800,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7333.18 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών 
(2020) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

30.7335.01  
Επισκευή δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού στον Άγιο 
Φλώρο 

10.000,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7326.02 
Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 
Αρφαρών 

80.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

30.7323.13 
Ασφαλτόστρωση τμήματος 
οδού Άνω Αρφαρά - Πελεκητό 

200.000,00 ΔΑΝΕΙΟ   ΣΥΝ 

30.7323.13 
Ασφαλτόστρωση τμήματος 
οδού Άνω Αρφαρά - Πελεκητό 

50.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΡΦΑΡΩΝ 

404.400,00       

Β.5. EΡΓΑ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΟΣ    

30.7333.19 
Συντήρηση αγροτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2020) 

24.800,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

30.7333.13 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Άριος 

14.800,00 
ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΕΤΩΝ 
  ΣΥΝ 

30.7333.20 
Συντήρηση δημοτικής 
οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2020) 

24.800,00 ΣΑΤΑ   ΝΕΟ 

64.7311.02 
Επέκταση Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου στην Τα.Κ. 
Άριος 

466.000,00 ΕΣΠΑ 2014-20   ΣΥΝ 

  

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

530.400,00       

  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝ. 
ΕΡΓΩΝ  ΣΥΝΟΛΟ 

14.545.790,30       

3.   ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (Κ.Α. 35)  

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ         

35.7131.01 
Προμήθεια κηποτεχνικού 
εξοπλισμού 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7131.02 
Προμήθεια μηχανήματος 
καθαρισμού τσιχλών 

6.100,00 ΔΠ ΣΥΝ 

35.7135.01 
Προμήθεια υλικών 
συντήρησης πρασίνου και 
φυτωρίου (2020) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.02 

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

8.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7135.03 

Προμήθεια οργάνων και 
απαραίτητου εξοπλισμού για 
την πιστοποίηση παιδικών 
χαρών Δήμου Καλαμάτας 
(2020)  

30.000,00 ΔΠ ΝΈΟ 

35.7135.04 
Προμήθεια φυτικού υλικού 
(2020) 

50.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.05 
Προμήθεια υλικών 
συντήρησης γλυπτών 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7135.06 
Προμήθεια αστικού 
εξοπλισμού (2019) 

3.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7135.07 
Προμήθεια οργάνων  και 
απαραίτητου εξοπλισμού για 
την πιστοποίηση παιδικών 

20.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

χαρών Δήμου Καλαμάτας 
(2018) 

35.7135.08 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
παιδότοπων (2020) 

20.000,00 ΔΠ   ΝΈΟ 

35.7135.09 
Προμήθεια υλικών άρδευσης 
και συντριβανιών (2019) 

15.700,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7135.10 
Προμήθεια υλικών 
συντήρησης πρασίνου και 
φυτωρίου (2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7135.11 
Προμήθεια ανταλλακτικών 
παιδότοπων (2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7135.12 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
περιφράξεων παιδικών χαρών 
(2019) 

22.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7135.13 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
ειδικών στηριγμάτων για 
κυπαρρίσια κοιμητηρίου 

2.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7135.14 
Προμήθεια υλικών άρδευσης 
και συντριβανιών (2020)  

20.000,00 ΔΠ   ΝΈΟ 

35.7135.15 
Προμήθεια και τοποθέτηση 
περιφράξεων παιδικών χαρών 
(2020) 

20.000,00 ΔΠ   ΝΈΟ 

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 
ΧΩΡΩΝ  

        

35.7322.01 
Άρδευση και φύτευση νέων 
χώρων πρασίνου (2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7322.02 
Άρδευση και φύτευση νέων 
χώρων πρασίνου (2020) 

20.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7322.03 
Δημιουργία χώρων 
διαχείρισης κλαδεμάτων 
(2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7322.04 
Δημιουργία χώρων 
διαχείρισης κλαδεμάτων 
(2020) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7322.05 
Αναπλάσεις περιαστικών 
αλσυλλίων 

20.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.01 

Δαπάνες συντήρησης και 
συμπλήρωσης χώρων 
πρασίνου και παιδότοπων 
(2020) (Αυτεπιστασία)  

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.02 
Συντήρηση και επισκευή 
αντλητικών συγκροτημάτων 

24.800,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.03 
Συντήρηση παιδικών χαρών 
(2019) 

25.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7332.04 
Συντήρηση παιδικών χαρών 
(2020) 

40.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.05 
Κλαδέματα δενδροστοιχιών 
και άρσεις επικινδυνότητας 
μεγάλων δένδρων (2020) 

70.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.06 
Συντήρηση πρασίνου και 
αρδευτικών δικτύων (2020) 

74.400,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.07 
Θρυμματισμός φυτικών 
υπολειμμάτων (2020) 

74.400,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.08 
Επισκευή συντριβανιών 
(2019) 

7.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7332.09 
Επισκευή συντριβανιών 
(2020) 

20.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7332.10 
Κλαδέματα δενδροστοιχιών 
και άρσεις επικινδυνότητας 
μεγάλων δένδρων (2019) 

30.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

35.7332.11 
Συντήρηση πρασίνου και 
αρδευτικών δικτύων (2018) 

30.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7332.14 

Δαπάνες συντήρησης και 
συμπλήρωσης χώρων 
πρασίνου και παιδότοπων 
(2019) (Αυτεπιστασία) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7332.15 
Εργασίες επισκευής 
εγκαταστάσεων δημοτικού 
φυτωρίου (2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 

        

35.7336.01 
Απεντομώσεις δημοτικών 
χώρων και κτιρίων (2019) 

2.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7336.02 
Απεντομώσεις δημοτικών 
χώρων και κτιρίων (2020) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.03 
Φυτοπροστασία αλσυλίων και 
υπολοίπων χώρων πρασίνου 
(2020) 

70.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.04 
Φυτοπροστασία αλσυλίων και 
υπολοίπων χώρων πρασίνου 
(2019) 

25.210,40 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7336.05 

Καθαρισμός αυτοφυούς 
βλάστησης σε ελεύθερους 
χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικό οδικό δικτυο (2020) 

74.400,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.06 
Δαπάνες καθαρισμού 
πινακίδων, γλυπτών και 
μνημείων από graffiti 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.07 
Προμήθεια δομικών υλικών 
από μάντρα (2020) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.08 
Προμήθεια ειδών 
σιδηροπωλείου, χρωμάτων 
κλπ  

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.09 
Καθαρισμός εξωτερικών 
τοίχων (λιθοδομών) με 
αμμοβολή 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7336.15 
Προμήθεια δομικών υλικών 
από μάντρα (2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ         

35.7425.01 
Διαχείριση κωνοπωειδών 
(2020) 

40.500,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7425.02 
Δαπάνες για την πιστοποιηση 
των παιδικών χαρών της 
πόλης (2020) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7425.03 

Δαπάνες πιστοποίησης 
παιδικών χαρών 
νηπιαγωγείων, παιδικών 
σταθμών κλπ 

2.744,40 ΔΠ   ΣΥΝ 

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

6.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7425.05 
Παροχή κτηνιατρικών 
υπηρεσιών 

24.800,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7425.06 
Δαπάνες για την πιστοποίηση 
των παιδικών χαρών της 
πόλης 

272,19 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7425.07 
Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών 
για τη διαχείριση ζώων 
συντροφιάς (2019) 

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

35.7425.08 
Δαπάνες διαχείρισης φυτικών 
υπολλειμάτων και προϊόντων 
κλαδέματος 

74.400,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

35.7425.09 

Δαπάνες για την υλοποίηση 
του προγράμματος 
παρακολούθησης αδέσποτων 
ζώων  

24.800,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

35.7425.10 
Δαπάνες διαχείρισης 
ανεπιτηρήτων παραγωγικών 
ζώων  

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

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

3.348,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΟ 

1.156.374,99       

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

40.7111.01 

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

150.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

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

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

40.7134 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 
λογισμικά 

20.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.03 
Αμοιβή εκπόνησης μελέτης  
Πράξης Εφαρμογής  της 
Πολεοδομικής Μελέτης Βέργας 

5.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.04 

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

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.07 

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

500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

40.7413.11 

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

3.500,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

40.7413.16 

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

222,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

40.7413.17 
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
για την καταχώριση Πράξεων 
Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο  

5.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

40.7413.42 

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών 
για την καταχώριση Πράξεων 
Εφαρμογής στο Κτηματολόγιο 
της περιοχής Μπαριάμαγας 

15.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.23 
Αμοιβή μελέτης για σύνταξη 
Πράξης Εφαρμογής Περιοχής 
Ασπροχώματος  

10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

40.7413.25 

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

3.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.28 Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας 1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.33 

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

30.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

40.7413.35 
Δημιουργία ηλεκτρονικού 
αρχείου οικοδομικών αδειών, 
(σχεδίων) 

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.36 

Εγκατάσταση λογισμικού 
ανάπτυξης εφαρμογών 
πολεοδομικού σχεδιασμού - 
χρήσεων γης 

1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.37 

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

10.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.38 

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

1.000,00 ΔΠ   ΝΕΟ 

40.7413.39 

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

10.000,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

40.7413.41 
Αμοιβή Μελέτης 
Τροποποίησης / 
Αναθεώρησης ΓΠΣ Καλαμάτας 

74.400,00 ΔΠ   ΣΥΝ 

  ΣΥΝΟΛΟ 364.622,00       

40.7425 

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

  

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.01 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/ Δυτικής 
συνοικίας  

2.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.02 

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

10.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.03 

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

20.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.04 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/ 
Γιαννιτσάνικα  

15.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.05 

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

15.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

40.7425.06 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/ 
Παναγίτσα 

10.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.07 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/  
Ακοβίτικα 

10.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.08 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/  Δυτικά 
Αρτέμιδος  

40.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

40.7425.09 

Δαπάνες για την εκτέλεση 
βασικών κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων/  
Κηπούπολη  

15.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από εισφορά σε χρήμα 
και μετατροπή γης σε 

χρήμα  

    

  ΣΥΝΟΛΟ 137.000,00       

40.7421 

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

  Ανταποδοτικά έσοδα      

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

2.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

40.7421.03 

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

2.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.800,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.800,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.800,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.500,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

2.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

5.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

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

1.000,00 

Ανταποδοτικά έσοδα 
από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και 
αποζημιώσεις 

    

  ΣΥΝΟΛΟ 18.900,00       

  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 520.522,00       
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Κ.Α. ΕΡΓΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 

2020 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ  1 
2020 

ΠΗΓΗ  
ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗΣ 

2   2020 

ΝΕΟ ΕΡΓΟ 
– ΣΥΝΕΧ. 
ΕΡΓΟ 

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

  Επενδύσεις         

45.7336.03 
Συντηρήσεις - Επισκευές στα 
κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας 

63.077,08 
Ανταποδοτικά έσοδα 

κοιμητηρίων 
  ΝΕΟ 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 45 63.077,08       

. 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Τ.Π. 2020 

17.672.284,37 
  

    

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  2020 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 567.720,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  818.800,00 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

Γενικά έργα 2.860.384,93 

Έργα Δ.Κ. Καλαμάτας 9.360.705,37 

Έργα λοιπών Δ.Κ. Δ.Ε. Καλαμάτας 1.218.500,00 

Εργα Δ.Ε. Θουρίας 171.400,00 

Έργα Δ.Ε. Αρφαρών 404.400,00 

Έργα Δ.Ε. Άριος 530.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 14.545.790,30 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1.156.374,99 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 520.522,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 63.077,08 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.672.284,37 

    

Έργα που δεν αφορούν όλες τις Δημοτικές Ενότητες 

Έργα Δ.Κ. Καλαμάτας 9.360.705,37 

Έργα λοιπών Δ.Κ. Δ.Ε. Καλαμάτας 1.218.500,00 

Σύνολο έργων Δ.Ε. Καλαμάτας 10.579.205,37 

Εργα Δ.Ε. Θουρίας 171.400,00 

Έργα Δ.Ε. Αρφαρών 404.400,00 

Έργα Δ.Ε. Άριος 530.400,00 

Σύνολο έργων  (πλην γενικών) 11.685.405,37 

 
 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

1 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 567.720,00 

2 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 818.800,00 

3 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 63.077,08 

4 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΓΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 

137.000,00 
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5 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ, 
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

18.900,00 

6 ΔΠ 2.612.997,53 

7 ΣΑΤΑ  1.004.490,00 

8 ΣΑΤΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 924.078,59 

9 ΥΠ.ΕΣ. ΣΧΟΛΕΙΑ 2020 240.900,00 

10 ΥΠ.ΕΣ. ΣΧΟΛΕΙΑ (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ) 379.795,98 

11 ΕΣΠΑ 2014-2020 4.960.119,39 

12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020 200.000,00 

13 ΔΑΝΕΙΟ  1.370.000,00 

14 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 388.215,00 

15 ΠΔΕ 2.900.052,34 

16 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 868.000,00 

17 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 218.138,46 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 17.672.284,37 

 
 

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο  ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος  1) Γκραίκης Παύλος 

  2) Κακαλίκας Δημήτριος 

  3) Λύρας Παναγιώτης 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα,  9 Σεπτεμβρίου 2019 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
      
  
Η Γραμματέας 
 
Παναγιωτοπούλου Όλγα 


