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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  1/2021 

ΑΠΟΦΑΣΗ  1/2021 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 
μεσημβρινή, επαναλαμβάνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, και το 
άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του 
Δήμου Καλαμάτας, η μη πραγματοποιηθείσα την 8η Σεπτεμβρίου 2021 λόγω έλλειψης 
απαρτίας, 1η/2021 συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του 
λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  
55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 79164/27-8-2021 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Συμμετέχουν:

• ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας κ. Πολίτης Δημήτριος, ως Πρόεδρος 
της Επιτροπής Διαβούλευσης 

• οι εκπρόσωποι των Φορέων 1) Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι του Παμίσου» κα 
Μπελογιάννη Αναστασία, 2) Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γκραίκης Παύλος, 3) Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Ένωσης Μεσσηνίας κ. Πάζιος Ιωάννης, 4) Σωματείου Επισκευαστών 
Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Ν. Μεσσηνίας κ. Καλογερόπουλος Θεόδωρος και 5) 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαμάτας κ. Κουφός Ιωάννης

• και οι δημότες, κ.κ.
oτακτικοί: 1) Μαντούβαλου Μαρία, 2) Πατσαρίνος Νικόλαος και 3) Σκούρας Γεώργιος.  

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν νόμιμα: 

• Εκπρόσωποι των Φορέων 
1) Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Αρφαρών «Η Αναγέννηση» και Ιστορικού 
Λαογραφικού Μουσείου Αρφαρών, 2) Αναπτυξιακού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου 
Γουλιμίδων – Άρτεμις, 3) Συνδέσμου Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. 
Μεσσηνίας (ΣΠΕΔΕ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ), 4) Ελληνικής Δράσης, 5) Σωματείου Εργαζομένων 
Ο.Τ.Α Ν. Μεσσηνίας, 6) Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας, 7) Συλλόγου Γονέων Τριών 
Τέκνων Νομού Μεσσηνίας «Οι Άγιοι Απόστολοι», 8) Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 22ου 
Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, 9) Ένωσης Μικρασιατών Μεσσηνίας «Η ΙΩΝΙΑ», 10) 
Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι της Παράδοσης», 11) Σωματείου Εκτελεστών 
Φιλαρμονικής, 12) Χορευτικού Συλλόγου «Εν Χορώ» Μεσσηνίας, 13) Αγροτικού 
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Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, 14) Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου 
Αριοχωρίου, 15) Γυμναστικού Συλλόγου «ΑΚΡΙΤΑΣ 2016», 16) Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, 17) Δικηγορικού 
Συλλόγου Καλαμάτας, 18) Ιατρικού Συλλόγου Καλαμάτας (Μεσσηνίας) και 19) Συλλόγου 
S/Μ και Καταστηματαρχών Τροφίμων Ν. Μεσσηνίας

• οι δημότες, κ.κ.
α) τακτικοί: 1) Αλλοίμονος Σωτήρης, 2) Αντωνόπουλος Παναγιώτης, 3) Βούλγαρη Ευγενία, 

4) Μπαγατέλας Σταύρος–Δρακούλης και 5) Σπαράγγης Ευάγγελος 
β) αναπληρωματικοί: 1) Κλημεντίδης Ηλίας, 2) Παρασκευόπουλος Ευάγγελος, 3) 

Πολυμενέα Ουρανία και 4) Τσώλης Ηλίας.

Επίσης στη συνεδρίαση συμμετέχουν 
• οι Αντιδήμαρχοι Καλαμάτας κ.κ. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, Μαρινάκης Σαράντος, 

Μπασακίδης Νικόλαος, Σκοπετέας Αναστάσιος και Φάβας Γεώργιος  
• οι Διευθύντριες του Δήμου: Οικονομικών κα Ηλιοπούλου Γεωργία και Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων κα Κουράκλη Παναγιώτα.
• η αναπληρώτρια του Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας Καλαμάτας κα Μπάμπαλη 

Αικατερίνη.  
• ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου κ. Φερετζάκης Γεώργιος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και 
ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018, 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 2022.

Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2022, με γενικό σύνολο 17.911.657,39 €, 
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. 78855/26-8-2021 έγγραφό του, τα οποία 
απεστάλησαν στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης, μαζί με τη σχετική πρόσκληση, προς 
ενημέρωσή τους, και το οποίο έγγραφο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 

Σας υποβάλουμε σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022, βασιζόμενο 
στις επιμέρους προτάσεις των Διευθύνσεων του Δήμου μας και προσαρμοσμένο στο περιγραφόμενο 
με αριθ. Πρωτ. 65639/22-07-2021 εγγράφου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που απεστάλη 
στην υπηρεσία μας και σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040 (ΦΕΚ 3291/Τβ/26-7-21) 
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Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το Ν.3852/2010. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

Συν/να: 1. Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2022

Ακολούθως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 816603/3-9-2021 έγγραφό του το Τμήμα Προγραμματισμού 
& Ευρωπαϊκών Θεμάτων απέστειλε στην Επιτροπή Διαβούλευσης εκ νέου σχέδιο του τεχνικού 
προγράμματος, με γενικό σύνολο 17.861.657,39 €, τα οποία επίσης απεστάλησαν στα μέλη της 
Επιτροπής Διαβούλευσης, προς ενημέρωσή τους, και το οποίο έγγραφο έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Νέο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 

Σας υποβάλουμε, εκ νέου, συνημμένα, σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022, 
όπως αυτό διαμορφώθηκε ύστερα από νεότερη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
προσαρμοσμένο στο με αριθ. πρωτ. 65639/22-07-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, που απεστάλη στην υπηρεσία μας και σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040 (ΦΕΚ 3291/Τβ/26-7-
21). 

Η αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2022 είναι η εξής:
• Μείωση του Κ.Α. εξόδων 20.7325.02 κατά 50.000,00€, διαμορφωθέν ποσό 24.400,00€. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με το Ν.3852/2010. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

Συν/να: Νέο Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος 2022

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπασακίδης έχει τον λόγο. 

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω εάν βλέπετε share ένα αρχείο που έχω 
ανεβάσει επάνω. Υπάρχει κάτι; Όχι εε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι, δεν βλέπω τίποτα. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ναι, έχουμε θέμα πάλι. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε τον λόγο, κ. Μπασακίδη, αν μπορείτε σύντομα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, το τεχνικό πρόγραμμα του ’22 είναι ύψους 18 
εκατομμυρίων περίπου και έχει συνταχθεί με τη λογική προβλέποντας τις 

πληρωμές των έργων που υλοποιούνται μέσα στο 2021 μέχρι τέλους του χρόνου, στα 
εκτιμώμενα έσοδα των δημοτικών πόρων και των ανταποδοτικών τελών για το επόμενο έτος 
τα οποία προβλέπονται να είναι αρκετά μειωμένα, στα ποσά χρηματοδότησης ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ 
σχολείων, στις έκτακτες χρηματοδοτήσεις από το Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το 
γεγονός ότι από φέτος από το τεχνικό πρόγραμμα αφαιρούνται όλοι οι κωδικοί με προμήθειες 
υλικών και υπηρεσιών βάσει Εγκυκλίου του Υπουργείου, οι οποίες θα καταχωρούνται στον 
προϋπολογισμό και όχι στο τεχνικό πρόγραμμα. Και αυτές οι προμήθειες, η γέφυρα των 
κωδικών από το ’21 προς το ’22, είναι ένα σύνολο 926.000. 
Έτσι, τα 17.785.000 είναι το καινούργιο τεχνικό πρόγραμμα για το 2022 που έχει πηγές: το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΕΣΠΑ, τη ΒΑΑ και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τον ΤΡΙΤΣΗ, τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ, το Πράσινο Ταμείο, τα 
ανταποδοτικά όπως σας είπα και τη ΣΑΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Εδώ από τα συνεχιζόμενα μπορούμε να βγάλουμε έναν πίνακα όπου δείχνει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος όλων αυτών είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα, δηλαδή από τα 18 εκατομμύρια έργα 
που θα έχουμε το 2022 στο τεχνικό πρόγραμμα, τα 12,5 εκατομμύρια είναι έργα που 
χρηματοδοτούνται από προγράμματα εκτός του Δήμου: τα ευρωπαϊκά, τα 
συγχρηματοδοτούμενα όπως λέμε. Και είναι στο ύψος των 12,5 εκατομμυρίων.
Ταυτόχρονα υπάρχουν έργα από δημοτικούς πόρους και από τη ΣΑΤΑ που είχαμε στον Δήμο 
τα οποία και αυτά θα συνεχιστούν στο ’22 και είναι έργα της τάξεως των 4,5 εκατομμυρίων 
περίπου, τα συνεχιζόμενα που σας είπα ότι είναι 926.000 και τα οποία δεν θα εμφανίζονται στο 
τεχνικό πρόγραμμα του ’22 αλλά θα είναι μόνο ως γέφυρα και μας μένει ένα ποσό για νέα 
έργα, 878.000. 
Αυτό το ποσό το χρησιμοποιούμε σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι να γίνει 
διάνοιξη των οδών της πόλης, οι οποίες οδοί είναι πολεοδομικά εντάξει και το άλλο ποσό που 
και αυτό είναι ένα σύνολο, προσθέτουμε 243.000, όπου αν προστεθούν και στο τεχνικό 
πρόγραμμα του 2021 άλλες 200.000 θα φτάσουμε, δηλαδή, σε έναν προϋπολογισμό από 
450.000 για το 2022 για τις διανοίξεις και τις κατασκευές οδών. Και ένα πολύ μεγάλο μέρος, 
400.000 θα πάει για ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών. 
Οι υπόλοιπες νέες παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ μικρές, η μία αφορά επεκτάσεις δικτύων της 
ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗ και το άλλο είναι η ενίσχυση και η συντήρηση του δημοτικού φωτισμού εκεί 
όπου χρειάζεται. Και μία, επίσης, παρέμβαση είναι στην Πολεοδομία για τη σύνταξη των 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Δήμου Καλαμάτας. 
Όλα αυτά μας κάνουν 18 εκατομμύρια τα οποία λέγω ότι είναι συνεχιζόμενα τα 12,5 από 
χρήματα εκτός Δήμου, είναι συνεχιζόμενα από χρήματα του Δήμου τα 4,5 εκατομμύρια και 
είναι καινούργια έργα 900.000 περίπου. Όμως αυτό το ποσό μπροστά σ’ αυτό που έρχεται 
φαντάζει πάρα-πάρα πολύ μικρό διότι ως Δήμος τη χρονιά που πέρασε εκμεταλλευτήκαμε κάθε 
πρόσκληση που ήταν στον αέρα για χρηματοδότηση και έχουμε υποβάλει προτάσεις ύψους 5 
περίπου εκατομμυρίων ευρώ.
Είναι έργα υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ και αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια, αναφέρομαι χοντρικά στα 
νούμερα, δεν λέγω τα ποσά τα ακριβή, και που αυτά τα έργα που περιμένουμε από το ΕΣΠΑ 
σχετίζονται με το Παρατηρητήριο Ιχθυοπανίδας στη Μικρή Μαντίνεια, με την Ψηφιακή 
Δημοτική Πινακοθήκη, με τη δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων μέσα στην πόλη, και όλα 
αυτά μας κάνουν 4 εκατομμύρια, 3.800 τόσο περίπου.
Είναι έργα τα οποία αναμένουμε την ένταξή τους σε διάφορα προγράμματα γιατί έχει ξεκινήσει 
η διαδικασία και εκεί θα μπουν στη διαγωνιστική διαδικασία πάρα πολύ σύντομα.
Ένα τέτοιο έργο είναι ο κλιματισμός της Τέντας. Ο κλιματισμός της Τέντας γίνεται, έχει 
προϋπολογισμό 351 χιλιάδες και γίνεται από την ΚΤΥΠ, τις Κτιριακές Υποδομές, είναι σε 
διαγωνιστική διαδικασία αυτό το έργο, ο διαγωνισμός λήγει τέλος Σεπτέμβρη - αρχές Οκτώβρη, 
οπότε μετά θα γίνει η αξιολόγηση και η συμβασιοποίηση αναμένεται να γίνει στις αρχές του 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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νέου έτους το αργότερο.
Ένα άλλο έργο που έχει ενταχθεί στον ΤΡΙΤΣΗ είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου. 
Αυτό το υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, και αυτό το έργο αφορά παρεμβάσεις στο 
παραλιακό μέτωπο της Μικρής Μαντίνειας για τον δικό μας τον Δήμο, που η παρέμβαση αυτή 
θα αγγίξει το 1 εκατομμύριο περίπου.
Ένα άλλο έργο που γίνεται και έχει χρηματοδότηση από τον ΤΡΙΤΣΗ και έχει φορέα διαχείρισης 
τον ΦΟΔΣΑ είναι η κατασκευή κλειστού τύπου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, το 
ΣΜΑ, δηλαδή, Καλαμάτας και Μεσσήνης, που θα γίνει στην περιοχή του Βιολογικού 
Καθαρισμού, με προϋπολογισμό 2 εκατομμύρια.
Υπάρχει απόφαση της Περιφέρειας, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας για 
χρηματοδότηση διαμόρφωσης του χώρου απέναντι απ’ το Δημοτικό Στάδιο με 500 χιλιάδες 
από την Περιφέρεια. 
Υπάρχει από τη δική μας την πλευρά το αίτημα για τη δανειοδότηση για την διάνοιξη των 
οδών στην παραλία ύψους 4 εκατομμυρίων.
Υπάρχει το μεγάλο αίτημα στον ΤΡΙΤΣΗ, που είναι στην ουρά και αναμένεται η χρηματοδότησή 
του, για την αναζωογόνηση του ανατολικού κέντρου που είναι 17 εκατομμύρια.
Και βέβαια οι επισκευές του Πολυκλαδικού από τις Κτιριακές Υποδομές, σύμφωνα με αυτά που 
είπε ο Δήμαρχος προχθές, με ένα ποσό που θα είναι στο 1.200 περίπου.
Από το Πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης εντάχθηκε προχθές το ΚΗΦΗ, το Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων.
Όλα αυτά που σας λέγω δεν έχουν μπει στο τεχνικό πρόγραμμα αλλά θα μπουν μέχρι τέλος 
του έτους.
Αναμένεται το ΚΔΙΘ, αναμένεται η πλατεία της 23ης Μαρτίου με προϋπολογισμό 1,400, η 
συνδετήρια οδός, η περιοχή μεταξύ Αύρας και Καρέλια στην παραλία με 160 χιλιάδες 
προϋπολογισμό και η διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην παραλία, ανατολικά του Ιερού 
της Ανάστασης, και στην Καρακούση με 2 εκατομμύρια περίπου.
Άρα, όλα αυτά μαζί μας κάνουν 5 εκατομμύρια ευρώ. Θα έρθει η ένταξή τους στη ΒΑΑ και 
μέχρι τέλος του χρόνου.
Και τώρα σε ό,τι αφορά τον ΤΡΙΤΣΗ, θέλω γρήγορα να υπενθυμίσω ότι εκτός του πλαφόν, 
εκτός του πλαφόν, εμείς έχουμε χρηματοδοτηθεί με 13 εκατομμύρια, για να κατασκευαστεί το 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, το Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο, να γίνει η υλοποίηση 
έργων αντισεισμικής προστασίας σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολικές μονάδες, και να 
κατασκευαστεί το Ψηφιακό Μουσείο που θα υλοποιήσει τις δράσεις μας για το Πρόγραμμα 
ΕΛΛΑΔΑ 2021, «ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΛΛΑΔΑ 2021».
Αυτά είναι εκτός του πλαφόν, που τα έχουμε…, τα 13 εκατομμύρια έχουν δρομολογηθεί.
Μέσα στο πλαφόν, δηλαδή, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι η Καλαμάτα θα μπορεί να 
χρηματοδοτηθεί με 22 εκατομμύρια από τον ΤΡΙΤΣΗ, μείον κάποια έργα που είχαν 
χρηματοδοτηθεί από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι. Όλα αυτά μαζί αθροίζουν ένα ποσό των 17 
εκατομμυρίων περίπου, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τον ΤΡΙΤΣΗ.
Και αυτά, λοιπόν, αναμένονται, τα έχουμε αναφέρει αυτά τα έργα, σχετίζονται με τις μελέτες 
για την αναζωογόνηση της παρόχθιας ζώνης του Νέδοντα, εκεί που σήμερα είναι τα συνεργεία, 
για τα έργα υποδομής στην περιοχή δυτικά της οδού Αρτέμιδος, για την πολιτιστική διαδρομή 
Καλαμάτα – Αρχαία Θουρία, για την έξυπνη πόλη, ένα σύνολο 4 δράσεων με ευφυή 
συστήματα καθημερινότητας, αλλά και ευφυούς γεωργίας, αλλά και δράσεις ανθεκτικότητας 
και συστημάτων τηλεπαρακολούθησης, τηλεϊατρικής και τηλεφροντίδας, ένα σύνολο 4 
παρεμβάσεων για την έξυπνη πόλη, η προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, που είναι πάρα 
πολύ σημαντικό, με 2,5 εκατομμύρια περίπου και η συντήρηση των σχολείων με 850 χιλιάδες.
Όλα αυτά είναι μέσα στο πλαφόν, οπότε αναμένεται η αξιολόγησή τους από τον ΤΡΙΤΣΗ και 
αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να ενσωματωθούν και αυτά στο τεχνικό μας πρόγραμμα.
Όλα αυτά που σας είπα δεν είναι: περιμένουμε, δεν είναι εικασίες, είναι αποφάσεις που έχουν 
παρθεί από αυτούς που χρηματοδοτούν και αγγίζουν σας είπα ένα ποσό των 55 εκατομμυρίων 
ευρώ.
55 εκατομμύρια θα προστεθούν στα 17-18 που έχουμε σήμερα στο τεχνικό πρόγραμμα για να 
μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε.
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Τελείωσα, κ. Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. 

Εγώ ευχαριστώ, κ. Μπασακίδη. 
Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Θέλει κάποιος συνάδελφος να ρωτήσει; 

Πρώτα από τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. 
Υπάρχει κάποιος; Όχι.

ΦΑΒΑΣ: Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι, κ. Φάβα.

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Εγώ μιλάω;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πατσαρίνο.

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Ναι, ναι, θέλω κάποιες ερωτήσεις όταν μου δοθεί η δυνατότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι, είπα τα μέλη, προηγούνται τα μέλη.

Απλά, λίγο, Νίκο, επειδή όντως ανέφερες πραγματικά ανάγλυφα το τεχνικό 
πρόγραμμα, λίγο για την περιφέρεια, επειδή, Νίκο, είμαστε και κάποιοι από την 

περιφέρεια…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε, θα πάρετε τον λόγο, κ. Φάβα. Ας προηγηθούν πρώτα τα μέλη.

Κάνουμε πράγματα, απλά να ακουστεί, γιατί κάνουμε πράγματα τα οποία 
ενδεχομένως να μην ακούστηκαν. Γι’ αυτό.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εγώ δεν ανέφερα… κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πατσαρίνος, ερωτήσεις. Όσο μπορούμε, συνάδελφοι, σύντομα.

Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το: υπάρχουν στο τεχνικό πρόγραμμα 
αρκετά έργα τα οποία δεν φαίνονται ποσά δίπλα. Γιατί αυτό; Πού οφείλεται;

Η δεύτερη ερώτηση: υπάρχουν εκτός από αυτά που ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, αρκετά, αρκετά 
έργα τα οποία είναι στην περιοχή του Δήμου, γίνονται από άλλους Φορείς: Περιφέρεια, 
Υπουργεία, και αν μπορούσαμε να έχουμε μια ενημέρωση ποια είναι αυτά. Και μιλάμε για 
μεγάλα έργα.
Και ένα τρίτο ερώτημα - μια ερώτηση για το τι…, διευκρινιστική: όσο αφορά το Προπονητήριο 
στο Δημοτικό Στάδιο, γιατί πρόκειται να γίνει εκεί; Σε ποια φάση βρίσκεται; 
Αν θέλετε σημειώστε το λίγο, γιατί είναι 5-6 έργα που θέλω να ρωτήσω.
Σε ποια φάση βρίσκεται η εξοικονόμηση της ενέργειας στον οδοφωτισμό, των 700 χιλιάδων 
έργο;
Πότε βλέπουμε να ολοκληρώνονται, επιτέλους, οι 3 πολεοδομικές μελέτες Βέργα – Μαντίνεια 
και Ασπρόχωμα;
Επειδή αναφέρει μέσα για τη μελέτη οριοθέτησης του Νέδοντα και του ρέματος Θουρία, πού 
βρισκόμαστε μ’ αυτή τη μελέτη;
Όσο αφορά την πυροπροστασία στις σχολικές μονάδες, τι περιλαμβάνει αυτό; Γιατί το βλέπω 
σε αρκετά σημεία και ήθελα λίγο μια διευκρίνιση.
Και τι θα γίνει με την επέκταση στον ποδηλατόδρομο, γιατί δεν αναφέρεται πουθενά, ιδιαίτερα 
ανατολή – δύση;
Αυτά τα ερωτήματα, Πρόεδρε, πάνω στο τεχνικό πρόγραμμα. Και θα ήθελα να τοποθετηθώ 
αφού ακούσω και την εισήγηση του προϋπολογισμού. Θα τοποθετηθώ μια φορά δηλαδή, όταν 
ακούσω και την εισήγηση του προϋπολογισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι.

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ.

Ευχαριστώ και εγώ, κ. Πατσαρίνο. 
Ο κ. Μπασακίδης να απαντήσει.

Ωραία.
Λοιπόν, γιατί δεν αναφέρονται ποσά σε κάποια από τα έργα. Αυτό που έχετε 

μπροστά σας έχει μέσα και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, διαχειριστικά χαρακτηριστικά, 
διοικητικοδιαχειριστικά αυτό εννοώ. Δηλαδή, τα… αυτά που δεν έχουνε ποσά είναι ό,τι εμείς τα 
έχουμε, τα κρατάμε μέσα μόνο και μόνο γιατί εκτιμούμε ότι θα πληρωθούν μέχρι τέλος του 
χρόνου, ώστε αν δεν γίνει αυτό το πράγμα να μπορέσουμε γρήγορα να κάνουμε τις 
παρεμβάσεις μας, χωρίς να ψάχνουμε από την αρχή. Η ουσία είναι: οι προβλέψεις μας 
αποτυπώνονται εκεί που υπάρχουν τα ποσά. Δηλαδή, για να γίνει μια σύγκριση ανάμεσα στο 
’21 και στο ’22 τα έχουμε βάλει όλα μέσα, γιατί δείχνουμε ποια έχουμε το ’21 και ποια πάμε και 
πώς, με ποια ποσά το ’22. Γι’ αυτόν τον λόγο, δηλαδή. Διαχειριστικό είναι το θέμα. Ένα το 
κρατούμενο αυτό.
Μετά για το Προπονητήριο. Το Προπονητήριο έχει επιλεγεί από καιρό να γίνει στον χώρο του 
Δημοτικού Σταδίου για να εξυπηρετεί τις ομάδες και όλους όσους θέλουν να αθληθούν στον 
χώρο και για να μπορέσει να επιβλέπεται, να λειτουργεί, και η θέση που είχε επιλεγεί και η 
οποία έχει να προχωρήσει εκεί η κατασκευή του είναι η βορειοδυτική. Δηλαδή, εκεί που είναι 
τα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ σήμερα.
Μετά, ο δημοτικός φωτισμός λειτουργεί κανονικότατα, απλώς εμείς, με βάση τη σύμβαση που 
έχουμε, έχουμε την υποχρέωση να πληρώνουμε κάθε χρόνο ένα ποσό. Το ποσό που 
προϋπολογίζουμε για φέτος είναι τα 700 χιλιάρικα απ’ τα ανταποδοτικά έσοδα. Για το ’22 
εννοώ.
Οι πολεοδομικές μελέτες Βέργα – Μαντίνεια και Ασπρόχωμα. Η Βέργα είναι στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας και ελέγχεται, είναι ένα στάδιο πριν το τελικό ΟΚ. Μας έχουν κατά καιρούς ζητήσει 
παρατηρήσεις, τις έχουμε στείλει, διευκρινίσεις. Η Μαντίνεια: σε λίγες ημέρες υπογράφεται η 
σύμβαση με τον μελετητή, για να ξεκινήσει η ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης και η 
Πράξη Εφαρμογής. Το Ασπρόχωμα είναι στην εξέταση των ενστάσεων. Εξετάζονται αυτή τη 
στιγμή… μάλλον ο μελετητής έχει εξετάσει τις ενστάσεις αλλά…, τις έχει καταθέσει στην 
Υπηρεσία και η Υπηρεσία επειδή είναι γύρω στις 250 ενστάσεις, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο 
διοικητικό έργο είναι αυτό, και η Υπηρεσία τις εξετάζει τις ενστάσεις και τις προτάσεις που έχει 
κάνει ο μελετητής.
Σε ό,τι αφορά το έργο της οριοθέτησης του Νέδοντα και της Θουρίας, στο κομμάτι του 
Νέδοντα λόγω ότι είχε ξεκινήσει το έργο αυτό πριν έρθει η παρέμβαση από την Πολιτεία και με 
τον «ΜΟΡΕΑ» για να κατασκευάσει το αντιπλημμυρικό έργο, είχε γίνει μια προκαταρκτική 
μελέτη οριοθέτησης του Νέδοντα άνω, μετά την οδό Σπάρτης εννοώ, αυτό σταμάτησε διότι 
επίκειται το μεγάλο…, η ολοκληρωμένη πλέον μελέτη του έργου, από κάτω μέχρι πάνω για τον 
Νέδοντα, όπου εκεί θα γίνει και η οριοθέτηση από τις μελετητικές ομάδες του «ΜΟΡΕΑ».
Σε ό,τι αφορά τη Θουρία και το ρέμα των Αγίων Θεοδώρων, προχωράει κανονικά η οριοθέτησή 
του, μας ζητάει στοιχεία τοπογραφικά, τα δίνουμε, συνεργαζόμαστε μαζί του, και θα είμαστε 
πάρα πολύ σύντομα έτοιμοι.
Αυτό που λένε η πυρασφάλεια των σχολικών μονάδων, είναι δύο έργα. Αυτά 
χρηματοδοτούνται και τα δύο από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ. Το πρώτο έργο αφορά τη σύνταξη των 
μελετών και το δεύτερο έργο αφορά την υλοποίηση των μελετών. Εμείς τώρα είμαστε στη 
φάση της σύνταξης των μελετών, και μετά θα ακολουθήσει…, έχουμε τη χρηματοδότηση, την 
κρατάμε μέσα και αφού πάρουμε τις μελέτες και μας πουν τι πρέπει να κάνουμε για κάθε μία 
σχολική μονάδα, θα πάμε και θα παρέμβουμε.
Τώρα για την επέκταση των ποδηλατοδρόμων, δεν το κατάλαβα. Σε παρακαλώ, μπορείς να με 
διευκολύνεις λίγο, Νίκο;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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Λέω ότι παλιότερα είχε συζητηθεί για να επεκταθεί και να γίνει ο 
ποδηλατόδρομος απ’ το ανατολικό κέντρο μέχρι το Δημαρχείο. Αυτό δεν το 

είδα πουθενά. Παίζει; Ισχύει σαν πρόταση;

Αα ναι. Ναι, να πούμε μόνο ότι στο τεχνικό πρόγραμμα αποτυπώνονται ό,τι 
έχει ένταξη και ό,τι έχει χρηματοδότηση, και ό,τι θέλουμε για χρηματοδότηση.

Αυτή τη στιγμή τι κάνουμε; Αυτή τη στιγμή ξεκινήσαμε από εχθές, ήρθε η μελετητική ομάδα 
στην οποία έχουμε αναθέσει την εκπόνηση του MASTER PLAN για τον αστικό χώρο της 
Καλαμάτας, όπου εκεί προβλέπεται να γίνουν παρεμβάσεις κινητικότητας, μεταξύ των οποίων 
και ο ποδηλατόδρομος και υπάρχει και στόχευση, και κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι, ή 
παραίνεση (;), όπως θέλετε πείτε το, να δημιουργηθεί αυτή η αρτηρία επικοινωνίας του 
Πανεπιστημίου με το Δημαρχείο και με ποδήλατο, με άλλα οχήματα ήπιας μετακίνησης, αλλά 
και με πεζοδρόμους. Αυτό αναμένεται. Από προχθές ξεκινήσαμε και αρχίζει, γίνεται, ζυμώνεται 
η μελέτη για το πώς θα υλοποιηθεί μία τέτοια παρέμβαση.
Θυμίζω ότι το ΣΒΑΚ ολοκληρώνοντας την πρώτη του φάση έχει μπει πλέον σε πιο…, έχει μπει 
αναλυτικά σε δράσεις, σε καταγραφή δράσεων, όπου το ΣΒΑΚ ασχολείται με την κινητικότητα 
μέσα στην πόλη, είναι ένα κεφάλαιο μόνο του, και αυτό βεβαίως θα είναι πάλι ένας οδηγός και 
ένας μπούσουλας για το και ποιες άλλες παρεμβάσεις, πέραν της διαδρομής Πανεπιστήμιο – 
Δημαρχείο για ποδηλατόδρομο και για πεζοδρόμους θα κάνουμε μέσα στην πόλη.
Νομίζω ότι απήντησα στα περισσότερα, σε όλα μάλλον του αγαπητού Νίκου. Δεν ξέρω αν είναι 
κάτι άλλο που δεν απήντησα.

Για τα μεγάλα έργα αν μπορείτε να μας πείτε κάτι που γίνεται από άλλες 
Υπηρεσίες…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αα ναι.

…Υπουργεία και Περιφέρεια, που αγκαλιάζουν τον Δήμο Καλαμάτας. Αφορούν 
τον Δήμο Καλαμάτας. Αν έχουμε μία εικόνα τώρα έτοιμη.

Δεν έχω, δεν έχω μια εικόνα μεγάλη, δεν έχω… δεν έχω σταχυολογήσει για να 
είμαι σίγουρος ότι…

Να πω χαρακτηριστικά: μιλάω για τα απορρίμματα, μιλάω για τα 
αντιδιαβρωτικά, μιλάω για το μεγάλο αντιπλημμυρικό, για το παραλιακό 

μέτωπο, για τη ΟΧΕ Ταϋγέτου, για το Στρατόπεδο που συζητιέται αλλά δεν ξέρω πού 
βρίσκεται η ιστορία. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που έχω σημειώσει εγώ, και άλλα πολλά. Για το 
Νεκροταφείο τελικά αν υπάρχει καμιά εξέλιξη. Αν γι’ αυτά έχουμε κάτι να πούμε.

Ναι, με διευκολύνεις να καταλάβω.
Σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα, η εξέλιξη είναι να ξεκινήσει το… απ’ τη δική 

μας τη μεριά, σας είπα, ότι κάνουμε μέσα από τον ΦΟΔΣΑ τον Σταθμό Μεταφόρτωσης. 
Ξεκινάει η διαδικασία για την κατασκευή του Σταθμού Μεταφόρτωσης στον Βιολογικό 
Καθαρισμό. Παράλληλα θα ξεκινήσει και η κατασκευή των εργοστασίων, οπότε η διαχείριση θα 
είναι ολοκληρωμένη.
Σε ό,τι αφορά υποστηρικτικά από τη δική μας τη μεριά, αντιλαμβάνεστε ότι… και είπα ότι 
έχουμε προτάσεις για δημιουργία σημείων ανακύκλωσης, τα ¨πράσινα σημεία¨ όπως τα λέμε, 
και προτάσεις που ενισχύουν και τα ρεύματα της ανακύκλωσης, και με αυτόν τον τρόπο θα 
συμβάλλουμε στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να πω σε όλους ότι σε λίγη ώρα, στις 2:00 η ώρα θα γίνει η 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα συζητηθεί το θέμα της συμμετοχής της πόλης 
σε μια διαγωνιστική… σε μια ανταγωνιστική διαδικασία για την ένταξή της στο δίκτυο των 100 
κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρώπης.

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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Είναι ένα δίκτυο πόλεων, οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά τελείως διαφορετικές λογικές και 
πολιτικές, που θα κυριαρχεί ο ολιστικός τους χαρακτήρας, όπου θα χρηματοδοτούνται τα έργα 
στις πόλεις αυτές από πάρα πολλά προγράμματα, όπου η προσέγγιση -όπως σας είπα- θα είναι 
ολιστική και όπου θα στοχεύει στον μηδενισμό του ανθρακικού αποτυπώματος το 2030.
Καταλαβαίνετε ότι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας που θέτουν τον μηδενισμό 
των ρύπων το 2050 για κάποιες από τις πόλεις της Ευρώπης, 100 πόλεις, θα μειωθούν χρονικά 
και θα τεθούν το 2030.
Είναι ένα οραματικό σχέδιο αυτό που ετοιμάζεται και που η πόλη ετοιμάζεται και αυτή να 
ανταποκριθεί και να δείξει τις δυνατότητές της, τόσο ως προς την ικανότητα να υλοποιήσει ένα 
τέτοιο μεγάλο σχέδιο για τα επόμενα χρόνια, μέχρι και το 2030, όσο και για τη φιλοδοξία της 
να καταστεί μια πόλη πρότυπη, κλιματικά ουδέτερη, μια πόλη η οποία θα μεταφέρει την 
τεχνογνωσία και τις καλές πρακτικές για το πώς μπορούμε όλοι μαζί να προσεγγίσουμε αυτό 
τον στόχο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 
Επιπτώσεις τις οποίες τις ζούμε, φέτος το καλοκαίρι τις ζήσαμε πάρα πολύ έντονα απ’ τη μεριά 
των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατεταμένης ξηρασίας, που μας επηρεάζει τόσο στην 
ποιότητα ζωής αλλά και στην παραγωγή και στο εισόδημα της περιοχής μας.
Έτσι στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα θα μπορέσουμε να διακρίνουμε τα 
λεγόμενα πράσινα έργα, τα οποία θα συζητηθούν και θα αναλυθούν στα αντίστοιχα συλλογικά 
όργανα, θα κατατεθούν στα συλλογικά όργανα του Δήμου όταν ολοκληρωθεί και διαμορφωθεί 
πλήρως το τεχνικό πρόγραμμα, είναι πράσινα έργα και πράσινοι κωδικοί του προϋπολογισμού 
οι οποίοι θα υλοποιούν αυτή μας την προσπάθεια προς την κλιματική ουδετερότητα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ευχαριστώ.

Άλλος θέλει να κάνει ερώτηση; Άλλο μέλος, θέλει να κάνει ερώτηση στον κ. 
Μπασακίδη; Για το τεχνικό πρόγραμμα; Δεν βλέπω. 

Λοιπόν, προχωράμε και στο…

ΦΑΒΑΣ: Πρόεδρε, βιάζεσαι. Έχω ζητήσει τον λόγο και μου είπατε να μιλήσω μετά τα μέλη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, μετά είπα: ποιος άλλος (;) και δεν σηκώνει κανένας το χέρι του.

ΦΑΒΑΣ: Όχι, είπατε από τα μέλη. Γίνατε συγκεκριμένος. Ποιος από τα μέλη είπατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ελάτε, κ. Φάβα. Ελάτε, παραπονιάρη.

Καταρχήν, πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. 
Είπα και προηγουμένως…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Γιώργο, το μικρόφωνό σου, δεν ακούγεται καθόλου καλά όμως εε;

Θα μιλάω πιο σιγά, γιατί όταν μιλάω δυνατά δεν ακούγομαι καλά.
Λοιπόν, είπα και προηγουμένως ότι επειδή υπάρχει και η περιφέρεια του Δήμου 

Καλαμάτας, Νίκο, και επειδή έχουμε μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα πράγματα για την 
περιφέρεια και επειδή δεν ακούστηκαν, γιατί ανέφερες συνοπτικά, λόγω χρόνου προφανώς, 
τους τίτλους του τεχνικού προγράμματος, θα ήθελα λίγο να αναφέρεις τι κάνουμε για την 
περιφέρεια, έτσι ώστε να ακουστεί το έργο της Δημοτικής Αρχής εξαρχής.

Το τεχνικό πρόγραμμα είναι… ασκεί διαχείριση. Διαχείριση όλων των δράσεων 
των οποίων κάνουμε εμείς για να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Και οι 

παρεμβάσεις μας είναι προφανείς ότι γίνονται και στην περιφέρεια. Δεν θα πω πάρα πολλά: 
o 2 εκατομμύρια αγροτική οδοποιία είναι από τον ΤΡΙΤΣΗ σε εξέλιξη, για να ξεκινήσουν απ’ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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τον καινούργιο χρόνο,
o 200 χιλιάδες είναι το υπόλοιπο που προβλέπεται από τον ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι. 
o Και μια σειρά άλλα οριζόντια, οριζόντιες παρεμβάσεις που αφορούν όλη την περιφέρεια, και 

είναι ενσωματωμένες σε μικροέργα τα οποία κινούνται οριζόντια -όπως είπα και πάλι- και 
που σχετίζονται με όλα τα χωριά. Ονοματισμένα και εξειδικευμένα αυτό το συγκεκριμένο 
δεν μπορεί εύκολα να αποτυπωθεί μέσα σε ένα τεχνικό πρόγραμμα, διότι είναι και δύσκολο 
λειτουργικά και διοικητικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι από τα τόσα κυβικά τσιμέντο θα 
πάνε εκεί 5 κυβικά σε ένα χωριό, 10 στο άλλο, 15 στο άλλο. Προφανώς όχι. Αλλά, αλλά 
είναι αντιληπτό ότι σε όλους τους κωδικούς της ΣΑΤΑ και των Δημοτικών Πόρων που 
σχετίζονται αυτοί οι κωδικοί με παρεμβάσεις καθημερινότητας, υπάρχει μόνο η περιφέρεια 
κατά βάση. Όχι μόνο, αλλά υπάρχει και η περιφέρεια.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Άλλος από τους συμμετέχοντες θέλει να κάνει κάποια ερώτηση;

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Ερώτηση όχι, κ. Πρόεδρε. Ερώτηση όχι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, όχι. Πολύ ωραία.

Ακολούθως διεξάγεται συζήτηση επί  του  2ου θέματος της  ημερήσιας διάταξης  που αφορά 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2022, η οποία καταχωρείται στην 
αμέσως επόμενη  απόφαση  της Επιτροπής  Διαβούλευσης (υπ’ αριθμ. 2/2021 απόφαση) με 
την ολοκλήρωση της οποίας πραγματοποιείται κοινή ψηφοφορία και για τα δύο θέματα ως 
εξής:

Αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση για τα 2 θέματα της ημερήσιας 
διάταξης. Καταγράφηκαν όλες οι γνώμες και οι παρατηρήσεις, θα τα δείτε στα 

πρακτικά.
Η Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως γνωρίζετε, είναι γνωμοδοτικό όργανο, πρέπει και εμείς 
σήμερα να γνωμοδοτήσουμε επί των εισηγήσεων. Υπέρ της εισήγησης για το σχέδιο τεχνικού 
προγράμματος και υπέρ της εισήγησης για το προσχέδιο προϋπολογισμού.
Συνάδελφοι, ομόφωνα;

Με τις παρατηρήσεις, κ. Πρόεδρε, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, με τις 
παρατηρήσεις, δηλαδή: τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, ο Ταΰγετος να μην 

μείνει πίσω, σωστά το επεσήμανε και ο κ. Πατσαρίνος, τα πολεοδομικά ζητήματα που σας 
εξήγησα άπτονται της προϋπόθεσης για ευημερία και παραγωγή πλούτου. ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ, 
βεβαίως. Βεβαίως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα.

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Εγώ, Πρόεδρε, ΠΑΡΩΝ θα δηλώσω.

¨ΠΑΡΩΝ¨. Πολύ ωραία. 
Οι υπόλοιποι είμαστε υπέρ των εισηγήσεων;

ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ: ΥΠΕΡ.

¨ΥΠΕΡ¨. Πολύ ωραία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4555/2018 και τη 
δήλωση ΠΑΡΩΝ από τον κ. Πατσαρίνο,

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Ε Ι

Υπέρ του υπό κατάρτιση σχεδίου τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καλαμάτας 
οικονομικού έτους 2022, με γενικό σύνολο 17.861.657,39 €, το οποίο έχει ως εξής :

α.α Κ.Α. ΕΡΓΟ  ΤΠ_2022 ΝΈΟ/ΣΥΝ

   

  1. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 ΠΗΓΗ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΤΠ_2022  

1 64.7323.01 Βελτίωση τοπικής οδού Άνω - Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη 
Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα) 312.841,04 ΣΥΝ

2 64.7322.02 Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τοπική Κοινότητα Αρτεμισίας-Δ.Ε 
Καλαμάτας-Π.Ε Μεσσηνίας 130.697,60 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 443.538,64  

 ΠΗΓΗ ΕΣΠΑ  ΤΠ_2022  

1 64.7135.01 Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών 
προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών 184.750,50 ΣΥΝ

2 64.7331.03 Επισκευή κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως 
Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης κ.λπ)      643.315,08 ΣΥΝ

3 64.7311.01 Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας  ΣΥΝ

4 64.7331.05 Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την 
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 904.933,53 ΣΥΝ

5 64.7311.02 Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος 226.505,60 ΣΥΝ

6 64.7311.04 Ολοκλήρωση κατασκευής ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας 520.000,00 ΣΥΝ

7 64.7311.05 Σύνδεση εγκατάστασης ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ   17.360,00 ΝΈΟ

8 64.7311.08 Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην Ηλεκτρικής Εταιρείας 831.000,00 ΣΥΝ

9 62.7135.01 Ενίσχυση και επέκταση δικτύου οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης 124.620,00 ΣΥΝ

10 62.7135.02 Εξοπλισμός πράσινου σημείου Δήμου Καλαμάτας 173.339,60 ΣΥΝ

11 62.7135.03 Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων 262.074,00 ΣΥΝ

12 62.7326.01 Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δ. Καλαμάτας 230.466,33 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΠΑ 4.118.364,64  

 ΠΗΓΗ ΣΒΑΑ  ΤΠ_2022  

1 64.7135.03
Προμήθεια και τοποθέτηση περιπτέρου για την εγκατάσταση συστήματος 
ηλεκτρονικής πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στην κεντρική 
προκυμαία Λιμένα Καλαμάτας

  

 64.7135.05 Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων   

2 64.7311.03 Διαμόρφωση χώρων για εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας   

 64.7311.07 Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία Κέντορυ Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων   

3 64.7322.01 Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας – Γ’ φάση (Πλατεία Υπαπαντής) 407.494,15 ΣΥΝ

4 64.7323.02 Ανάπλαση οδού Πλαστήρα 396.361,63 ΣΥΝ
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5 64.7323.03 Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά 167.536,88 ΣΥΝ

6 64.7323.04 Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ Φάση) από οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα 123.580,68 ΣΥΝ

 64.7425.01
Χρηματοδότηση για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Συστήματος Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης 
Πολιτών και Επισκεπτών στην Πόλη της Καλαμάτας

187.447,60 ΣΥΝ

7 64.7331.06 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων - Δημοτική Φιλαρμονική 
Καλαμάτας  ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΒΑΑ 1.282.420,94  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   

  2. Κρατικές Χρηματοδοτήσεις   

 ΠΗΓΗ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  ΤΠ_2022  

1 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 - Α΄Φάση

 ΣΥΝ

2 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΄΄

490.939,64 ΣΥΝ

3 64.7312.03 Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση 
του έργου με τίτλο "Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης  ΝΈΟ

4 64.7326.01 Ανακατασκευή (retopping) στίβου Δημοτικού Σταδίου Δήμου Καλαμάτας Ν. 
Μεσσηνίας   

5 64.7331.01 Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας  ΣΥΝ

6 64.7331.04 Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 
Καλαμάτας  ΣΥΝ

7 64.7333.04 Αποκατάσταση και βελτίωση κυρίου οδικού δικτύου Τ.Κ. Ταϋγέτου Δήμου 
Καλαμάτας 237.633,48 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ Π.Δ.Ε 728.573,12  

 ΠΗΓΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΤΠ_2022  

1 64.7333.01 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας 215.168,79 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 215.168,79  

 ΠΗΓΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΤΠ_2022  

1 64.7331.07 Συντήρηση και υλοποίηση μέσων και μέτρων πυροπροστασίας των σχολικών 
μονάδων του Δήμου Καλαμάτας             231.489,12 ΝΈΟ

2 64.7413.01 Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου 
Καλαμάτας 87.793,42 ΣΥΝ

3 64.7135.04
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 
για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού Δήμων Καλαμάτας

           10.000,00 ΣΥΝ

4 62.7131.01 Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων         660.000,00 ΣΥΝ

5 62.7131.02 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού          400.000,00 ΣΥΝ

6 64.7331.02 Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές 
δράσεις Δήμου Καλαμάτας   

 64.7321.01 Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του Δημοτικού σταδίου Καλαμάτας         600.000,00 ΝΈΟ

7 64.7331.08 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες             82.680,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 2.071.962,54  

 ΠΗΓΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΠ_2022  
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1 30.7324.02
Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί 
Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λπ) και αναβάθμιση 
υφιστάμενου παιδότοπου

139.547,00 ΣΥΝ

2 30.7324.10 Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από οδό Σιδηροδρομικού 
Σταθμού έως Νέδοντος   

3 30.7413.43 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμάτας (ΣΒΑΚ)   

4 30.7331.10 Αξιοποίηση - αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτηρίων 
Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου 549.245,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 688.792,00  

 ΠΗΓΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ   

1 64.7333.10 Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας       1.087.000,00 ΣΥΝ

2 64.7333.11 Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και 
Αρφαρών       1.047.000,00 ΣΥΝ

3 64.7413.02 Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου προσεισμικού Ελέγχου             11.515,52 ΣΥΝ

4 64.7413.03 Μουσειογραφική μελέτη τεκμηρίωσης και οργάνωσης υλικού Δημιουργίας 
Ψηφιακού Μουσείου- Κέντρου Προβολής Διπλωματίας, Καλαμάτα             14.875,00 NEO

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2.160.390,52  

  ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 5.864.886,97  

  3. Ανταποδοτικά Τέλη   

 ΠΗΓΗ Ανταποδοτικά Ηλεκτροφωτισμού  ΤΠ_2022  

1 20.7135.07 Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών - ανταλλακτικών για τη συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών   

2 20.7135.08 Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών-ανταλλακτικών για τη συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών (2020)   

3 20.7135.10 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού   

4 20.7135.11 Προμήθεια ειδών βιομηχανικού τύπου   

5 20.7135.15 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (2021)   

6 20.7325.01 Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές δικτύων ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μετατοπίσεις 
μετρητών και παροχές ισχύος.

               
60.000,00 NEO

7 20.7325.02 Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κονόχρηστους χώρους και 
συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης (2021)   

8 20.7325.02 Βελτίωση – ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους 
χώρους και συντήρηση υπόγειων δικτύων εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης 24.400,00 ΝΈΟ

9 20.7325.06 Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και 
συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης 156.322,00 ΣΥΝ

10 20.7325.07 Εγκατάσταση φωτισμού στο πάρκο νότια του Πανελληνίου   

11 20.7325.20 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και καλωδίων σε εναέριο δίκτυο             45.000,00 ΣΥΝ

12 20.7335.01 Εργασίες συντήρησης δικτύου δημοτικού φωτισμού στα εναέρια δίκτυα της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε   

13 20.7335.02 Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA)          700.000,00 ΣΥΝ

14 20.7335.03 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης             11.147,60 ΣΥΝ

15 20.7335.05 Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (εργατικών κατοικιών Καλαμάτα 8 & 
Καλαμάτα 9 κλπ)   

16 20.7335.14 Εργασίες συντήρησης δικτύου δημοτικού φωτισμού στα εναέρια δίκτυα της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (2021)               9.800,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.006.669,60  
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 ΠΗΓΗ Ανταποδοτικά ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΠ_2022  

1 20.7131.02 Δαπάνες εξοπλισμού συνεργείων κάδων   

2 20.7131.03 Δαπάνες για την επισκευή κάδων αποκομιδής   

3 20.7131.10 Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων             71.600,00 ΣΥΝ

 20.7131.11
Μετατροπή αμαξώματος φορτηγού απορριμματοφόρου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΗΙ 2984 τύπου Mercedes σε όχημα μεταφοράς ανοικτών 
καδων 

  

4 20.7135.01 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου   

5 20.7135.02 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων   

6 20.7135.03 Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων   

9 20.7311.06 Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων στην 
Μαραθόλακα_2021   

11 20.7311.09 Εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων   

12 20.7312.01 Εγκατάσταση πυρασφάλειας στη Μαραθόλακα             66.000,00 ΣΥΝ

 20.7326.17 Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου επεξεργασίας των απορριμμάτων του 
Δήμου Καλαμάτας   

16 20.7413.02
Ανάθεση εκπόνησης μελετών για την έκδοση άδειας λειτουργίας των 
συνεργείων καθαριότητας του Δήμου (πλυντήριο, συνεργείο οχημάτων Ι.Χ., 
πρατήριο υγρών καυσίμων)

              4.960,00 ΣΥΝ

17 20.7425.01 Δαπάνες ενημέρωσης δημοτών στα θέματα διαχείρισης ανακυκλώσιμων - 
Δράσεις Προβολής - Ευαισθητοποίησης   

18 20.7425.03 Υλοποίηση προγράμματος δημιουργίας δικτύου συνοικιακής 
κομποστοποίησης   

20 20.7425.02 Διενέργεια τακτικών εργαστηριακών ελέγχων υγρών αποβλήτων από το χώρο 
επεξεργασίας των ΑΣΑ στη Μαραθόλακα   

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 142.560,00  

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

 ΤΠ_2022  

1 40.7425.01 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Δυτικής συνοικίας 2.000,00  

2 40.7425.02 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Βόρειας-Κεντρικης συνοικιας 10.000,00  

3 40.7425.03 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Ανατολ. Παραλίας 40.000,00  

4 40.7425.04 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Γιαννιτσάνικα 15.000,00  

5 40.7425.05 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Ανατ. Συνοικία 15.000,00  

6 40.7425.06 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/ 
Παναγίτσα 10.000,00  

7 40.7425.07 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/  
Ακοβίτικα 10.000,00  

8 40.7425.08 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/  
Δυτικά Αρτέμιδος 40.000,00  

9 40.7425.09 Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/  
Κηπούπολη 30.000,00  

  ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών ΕΙΣΦΟΡΑΣ & Μετατροπής ΓΗΣ σε ΧΡΗΜΑ 172.000,00  

 ΠΗΓΗ Ανταποδοτικά έσοδα από προσκυρώσεις, 
τακτοποιήσεις και αποζημιώσεις

 ΤΠ_2022  
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1 40.7421.02 Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Δυτ.Συνοικ 2.000,00  

2 40.7421.03 Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Βόρεια/Κεντρική  Συνοικία 2.000,00  

3 40.7421.04 Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ 
Ανατ.Παραλία 1.800,00  

4 40.7421.05 Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων 
χρήσεων/Γιαννιτσάνικα 1.800,00  

5 40.7421.06 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ. 
Συνοικ. 1.800,00  

6 40.7421.07 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Παναγίτσα 1.500,00  

7 40.7421.08 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Ακοβίτικα 2.000,00  

8 40.7421.09 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Δυτικά 
Αρτέμιδος 5.000,00  

9 40.7421.10 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων & κοιν/λων χρήσεων/Κηπούπολη 1.000,00  

  
ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 18.900,00  

 ΠΗΓΗ Ανταποδοτικά Κοιμητηρίων  ΤΠ_2022  

1 45.7336.03 Συντηρήσεις - Επισκευές στα κοιμητήρια Δήμου Καλαμάτας 46.510,20 ΣΥΝ

2 45.7326.01 Παροχη υπηρεσίας για τη διαμόρφωση ειδικού χώρου στο κοιμητήριο 
Καλαμάτας για την ταφή των θυμάτων από covid-19   

  ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ         46.510,20  

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ   

  3. Ίδιοι Πόροι   

 ΠΗΓΗ Δάνειο  ΤΠ_2022  

1 30.7311.01 Διαμόρφωση χώρου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας για στέγαση της Σχολής 
Χορού          400.000,00 ΝΈΟ

2 30.7323.13 Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω Αρφαρά - Πελεκητό               5.056,17 ΣΥΝ

3 30.7324.11 Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού τμημάτων οδού Αύρας, Ηρώων 
και Ποσειδώνος   

 30.7326.22 Κατασκευή γηπέδου στην ΤΚ Λεϊκων   

4 30.7324.12 Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β’ φάση)   

5 30.7326.12
Κατασκευή αποδυτηρίων και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο γήπεδο 
"παλιάμπελα" και προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας θεατών 
στο γήπεδο δυτικής παραλίας

              4.799,90 ΣΥΝ

6 30.7326.13 Ολοκλήρωση και φωτισμός ποδοσφαιρικών γηπέδων στο Ασπρόχωμα 470.000,00 ΝΈΟ

  ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 879.856,07  

 ΠΗΓΗ Δημοτικοί Πόροι   

  1. Υπηρεσία τεχνικών Έργων  ΤΠ_2022  

2 30.7131.01 Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων   

3 30.7131.03 Προμήθεια αυτοκινούμενου μηχανήματος διαγραμμίσεων   

4 30.7131.04 Προμήθεια μηχανήματος επισκευής οδοστρωμάτων   

8 30.7135.02 Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων & φωτιστικών σωμάτων 
για το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Παραλίας             20.000,00 ΣΥΝ

11 30.7135.09 Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών στρωμάτων κατάλληλων για 
αθλητικούς χώρους   
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 30.7135.12 Προμήθεια για τοποθέτηση δύο αυτόματων θυρών στο κτήριο του Νέου 
Δημαρχείου, στο πλαίσιο της αποφυγής διάδοσης του Covid-19   

16 30.7135.28 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (2021)   

17 30.7135.33 Προμήθεια πυροσβεστήρων (2021)               1.500,00 ΣΥΝ

18 30.7311.04 Εργασίες για τη διαμόρφωση χώρου στο Ιστορικό Δημαρχείο για τη 
λειτουργία του ενιαίου συντονιστικού κέντρου ΕΛ.ΑΣ. – Δημ. Αστυνομίας   

20 30.7321.01 Ετήσια προληπτική συντήρηση αμφιθεάτρου Θ. Αγγελόπουλος (2021)   
21 30.7321.02 Ετήσια προληπτική συντήρηση αμφιθεάτρου Θ. Αγγελόπουλος (2020)   

22 30.7323.06 Εργασίες για την βελτίωση εγκαρσίων τεχνικών απορροής ομβρίων οδών   

24 30.7323.14 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλαμάτας (2020)   

26 30.7323.47 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών   

29 30.7324.02
Ανάπλαση δικτύου οδών και πεζοδρόμων στο Ιστορικό Κέντρο (οδοί 
Κολοκοτρώνη, Σφακτηρίας, Καπετάν Κρόμπα κ.λπ) και αναβάθμιση 
υφιστάμενου παιδότοπου

            49.148,00 ΣΥΝ

30 30.7324.05 Εργασίες για την δημιουργία ραμπών ΑΜΕΑ   

31 30.7324.10 Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού Ιατροπούλου από οδό Σιδηροδρομικού 
Σταθμού έως Νέδοντος   

32 30.7324.11 Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού τμημάτων οδού Αύρας, Ηρώων 
και Ποσειδώνος   

33 30.7324.12 Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος (Β’ φάση)   

34 30.7324.19 Κατασκευή νότιου πεζοδρομίου οδού Ναυαρίνου (από Φαρών έως 
Τσαμαδού)   

35 30.7326.03 Αντικατασταση πεπαλαιωμένων φωτεινών σηματοδοτών πόλης και 
συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης (2021)             74.400,00 ΝΈΟ

37 30.7326.20 Αντικατασταση πεπαλαιωμένων φωτεινών σηματοδοτών πόλης και 
συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης             24.600,00 ΣΥΝ

38 30.7331.05 Δαπάνες προστασίας - κατεδάφισης επικινδύνων  κτιρίων.   

39 30.7331.10 Αξιοποίηση - αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτηρίων 
Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου          101.755,00 ΣΥΝ

40 30.7331.11 Εργασίες άρσης επικΙνδυνότητας στοιχείων Δημοτικών κτηρίων   

42 30.7331.12 Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών κτιρίων (2021)               6.300,00 ΣΥΝ

43 30.7331.20 Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών κτιρίων (2020)   

 30.7331.22 Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων στο Ανατολικό Κέντρο   

46 30.7331.50 Συντήρηση πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικού αμφιθεάτρου Θ. 
Αγγελόπουλος και Β’ ΚΑΠΗ.    

48 30.7332.01 Εργασίες βελτίωσης χώρων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων   
49 30.7332.02 Εργασίες βελτίωσης χώρων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων   

50 30.7333.03 Επισκευές έργων υποδομής τοπικών κοινοτήτων περιοχής  Αλαγονίας               7.423,12 ΣΥΝ

51 30.7333.04 Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση βατότητας οδών στην ΤΚ Άμφειας   

52 30.7333.15 Συντήρηση οδοποίας Δ.Ε Θουρίας (2020)               5.409,43 ΣΥΝ

56 30.7333.17 Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2020)               5.343,42 ΣΥΝ

57 30.7333.19 Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2020)               6.239,73 ΣΥΝ

58 30.7333.21 Αντικτάσταση κατεστραμμένων επιστρώσεων οδών και κοινόχρηστων χώρων 
στο συγκρότημα εργατικών κατοικιών 8-9 (παροχή υπηρεσιών)   

59 30.7334.02 Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων δαπεδοστρώσεων στην κεντρική 
προκυμαία λιμένα Καλαμάτας   

60 30.7336.01 Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων (2021)               7.000,00 ΣΥΝ

61 30.7336.04 Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, 
αποχέτευσης, θέρμανσης κλπ, δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων.   
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62 30.7336.05 Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους (2020)   

63 30.7336.06 Συντήρηση πυροσβεστήρων (2019)   

64 30.7336.10 Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και απεγκατάστασης 
συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα   

65 30.7336.11 Επισκευή συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στη θάλασσα   

67 30.7336.19 Συντήρηση τηλεοπτικών αναμεταδοτών Τ.Κ. Ταϋγέτου   

69 30.7336.21 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2020)   

72 30.7336.32 Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων, plexiglass κλπ   

73 30.7336.33 Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών κτιρίων (2020)   

 30.7336.34 Συντήρηση πυροσβεστήρων (2021)               6.800,00 ΣΥΝ

74 30.7336.40 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2021)   

75 30.7336.42 Δαπάνη εκτέλεσης μηχανουργικών εργασιών για τις ανάγκες των συνεργείων 
του δήμου (2021)   

76 30.7336.43
Συντήρηση εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού δημοτικών κτιρίων (Η/Ζ, σύστημα ασφάλειας, σταθεροποιητές 
τάσης κλπ) (2021)

  

77 30.7336.50 Συντήρηση-αντικατάσταση εξοπλισμού χώρων άθλησης (2021)   

78 30.7336.52
Προμήθεια υλικών για την υλοποίηση προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων και παροχή υπηρεσίας αλλαγής προγραμματισμού φωτεινών 
σηματοδοτών

  

79 30.7336.61 Συντήρηση-αντικατάσταση εξοπλισμού χώρων άθλησης   

80 30.7336.71 Καθαρισμός πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων   

82 30.7413.01 Αμοιβή μελέτης οριοθέτησης χειμάρρου Νέδοντα και ρέματος Αγίων 
Θεοδώρων Θουρίας             14.000,00 ΣΥΝ

83 30.7413.03 Αμοιβή εκπόνησης μελέτης σημειακών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων(κόμβοι, 
επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών κλπ)   

 30.7413.06
Εκπόνηση συμπληρωματικής γεωλογικής μελέτης στις περιοχές της 
κοινότητας Αλαγονίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ιανουαρίου του 
2019"

  

84 30.7413.10
Δαπάνη για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το δίκτυο 
πόλεων «Βιώσιμη πόλη» για την παροχή τεχνικής βοήθειας για την εκπόνηση 
μελετών

              8.524,00 ΣΥΝ

 30.7413.14 Μελέτη ανάπλασης δυτικού παραλιακού μετώπου περιοχής Κορδία   

 30.7413.15 Μελέτη κατασκευής παρατηρητηρίου ιχθυοπανίδας στην Μικρή Μαντίνεια               3.000,00 ΣΥΝ

85 30.7413.43 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Καλαμάτας (ΣΒΑΚ)   

86 30.7413.47 Δαπάνη για την επαναπιστοποίηση του συστήματος  ISO 50001   

88 30.7425.01 Δαπάνες για την αντιμετώπιση τυχόν εκτάκτων αναγκών   

89 30.7425.03 Σύνδεση Δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοιν. χώρων με δίκτυα κοινής 
ωφέλειας, πλην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.   

91 62.7131.02 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού             35.060,00 ΣΥΝ

 30.7132.01 Προμήθεια μοτοσυκλέτας 125cc   

93 64.7135.04 
Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, 
για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του 
επιβατικού κοινού του Δήμου Καλαμάτας

            24.500,00 ΣΥΝ

94 64.7331.04 Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 
Καλαμάτας  ΔΠ

95 64.7331.08 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την 
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες      10.402,11 ΣΥΝ

96 64.7413.01 Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου 
Καλαμάτας  115.891,88 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ       627.296,69  
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  2. Υπηρεσία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΤΠ_2022  

2 35.7131.02 Προμήθεια κηποτεχνικού εξοπλισμού (2021)   

7 35.7135.04 Προμήθεια φυτικού υλικού (2020)   

8 35.7135.05 Προμήθεια υλικών συντήρησης γλυπτών (2021)   

9 35.7135.06 Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για νεκρά ζώα   

10 35.7135.07
Προμήθεια οργάνων  και απαραίτητου εξοπλισμού για την πιστοποίηση 
παιδικών χαρών Δήμου Καλαμάτας (2021)

               
30.400,00 ΣΥΝ

11 35.7135.08 Προμήθεια ανταλλακτικών παιδότοπων (2020)   

12 35.7135.09 Προμήθεια υλικών άρδευσης (2021)   

13 35.7135.10 Προμήθεια υλικών συντήρησης πρασίνου και φυτωρίου (2021)   

14 35.7135.11 Προμήθεια ανταλλακτικών παιδότοπων (2021)   

15 35.7135.12 Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων παιδικών χαρών (2021)             14.800,00 ΣΥΝ

16 35.7135.14 Προμήθεια υλικών συντριβανιών (2021)   

17 35.7135.15 Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (2021)   

18 35.7135.16
Προμήθεια υλικών απαραίτητων για την υλοποίηση του προγράμματος 
διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2020)   

19 35.7135.17 Προμήθεια οργάνων για άθληση ενηλίκων   

20 35.7322.01 Κατασκευή κτηνοτροφικής μονάδας ανεπιτήρητων   

21 35.7322.02 Άρδευση και φύτευση νέων χώρων πρασίνου (2021)             24.800,00 ΣΥΝ

22 35.7322.03 Εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή "Σκλήβα" της άνω Βέργας             22.617,60 ΣΥΝ

23
35.7322.04

Φυτοτεχνικές επεμβάσεις για το έργο "Βελτίωση τοπικής οδού Άνω - Κάτω 
Βέργα", τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας του 
Δήμου Καλαμάτας

  16.072,38 ΣΥΝ

24 35.7322.05 Διαμόρφωση χώρων για άθληση ενηλίκων             20.000,00 ΣΥΝ

25 35.7322.06 Διαμόρφωση χώρων διαχείρισης κλαδεμάτων   

26 35.7332.01
Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων πρασίνου και παιδότοπων 
(2021) (Αυτεπιστασία)   

27 35.7332.02 Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2020)   

28 35.7332.03 Συντήρηση παιδικών χαρών (2021)             10.000,00 ΣΥΝ

29 35.7332.04 Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων (2021)             10.800,00 ΣΥΝ

30 35.7332.05
Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων 
(2020)             63.764,22 ΣΥΝ

31 35.7332.06 Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2020)   

32 35.7332.07 Θρυμματισμός φυτικών υπολειμμάτων (2020)   

33 35.7332.08 Συντήρηση παιδικών χαρών (2020)   

34 35.7332.09 Συντήρηση και επισκευή σιντριβανιών (2020)   

35 35.7332.10 Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών (2021)             11.800,00 ΣΥΝ

36 35.7332.11 Θρυμματισμός φυτικών υπολλειμμάτων (2021)             31.176,00 ΣΥΝ

37 35.7332.14 Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2021)             26.341,35 ΣΥΝ

38 35.7332.20 Συντήρηση περιαστικών αλσυλλίων Δ.Ε πλην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (2021)   

39 35.7336.01 Απολυμάνσεις δημοτικών χώρων, κτιρίων και εξοπλισμού (2021)             30.000,00 ΣΥΝ

40 35.7336.02
Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικού οδικού δικτύου (2021)             31.376,38 ΣΥΝ

41 35.7336.03 Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2020)   

42 35.7336.04 Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων χώρων πρασίνου (2021)             12.000,00 ΣΥΝ

43 35.7336.05
Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και 
δημοτικό οδικό δικτυο (2020)   
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44 35.7336.05 Καθαρισμός βλάστησης στο αγροτικό δίκτυο με μηχανοκίνητα μέσα   

45 35.7336.06 Δαπάνες καθαρισμού πινακίδων, γλυπτών και μνημείων από graffiti   

46 35.7336.08 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2020)   

47 35.7336.09 Εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης (2021)               5.852,64 ΣΥΝ

48 35.7336.10 Άρδευση δένδρων με βυτίο (2021)   

49 35.7336.11 Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων (2020)               2.696,00 ΣΥΝ

50 35.7336.12 Καθαρισμός εξωτερικών τοίχων (λιθοδομών) με αμμοβολή   

51 35.7336.13 Εργασίες επισκευή δικτύου άρδευσης (2020)   

52 35.7336.15 Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα (2021)   

53 35.7336.16 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2021)   

54 35.7425.01 Δαπάνες για την πιστοποιηση των παιδικών χαρών της πόλης (2020)               1.892,20 ΣΥΝ

55 35.7425.02 Διαχείριση κωνοπωειδών (2021)   

56 35.7425.03 Δαπάνες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών  (2021)             10.000,00 ΣΥΝ

57 35.7425.06 Διαχείριση νεκρών ζώων (2021)   

58 35.7425.08 Δαπάνες ενημέρωσης πολιτών για τη διαχείριση ζώων συντροφιάς (2021)   

59 35.7425.09
Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης αδέσποτων 
ζώων (2020)   

60 35.7425.10 Δαπάνες διαχείρισης ανεπιτηρήτων παραγωγικών ζώων   

61 35.7425.11 Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων (2021)             25.889,00 ΣΥΝ

62 35.7425.12 Περισυλλογή αδέσποτων ζώων   

63 35.7425.15 Περίθαλψη τραυματισμένων ζώων (2021)   

64 35.7425.17 Στειρώσεις αδέσποτων ζώων (2020)   

  ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 402.277,77  

  3. Πολεοδομίας  ΤΠ_2022  

2 40.7111.01
Απαλλοτριώσεις- Ρυμοτομήσεις-Διανοίξεις Δρόμων-Αγορά Κοινοχρήστων 
Χώρων κ.λπ.. -Δαπάνες υλοποίησης Πράξεων Αναλογισμού-Άρση 
Ρυμοτομικών Βαρών 

200.000,00  

3 40.7111.03 Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων. 1.000,00  

4 40.7413.03 Αμοιβή εκπόνησης μελέτης  Πράξης Εφαρμογής  της Πολεοδομικής Μελέτης 
Βέργας 5.000,00  

5 40.7413.04 Αμοιβή εκπόνησης Πολεοδομικής Μελέτης και Μελέτης Πράξης Εφαρμογής 
Επέκτασης Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας 10.000,00  

6 40.7413.07 Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα (Κτηματογράφιση-
Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής) 0,00  

7 40.7413.11 Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη Πράξεων αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών 
Κορώνης-Μεθώνης-Παπανικολή κ.λ.π 0,00  

8 40.7413.16 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για καταχώριση Πράξεων εφαρμογής στο 
Κτηματολόγιο της περιοχής Δυτικά Αρτέμιδος, Ανταλλαγών κ.λ.π  1.822,00  

9 40.7413.17 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξεων Εφαρμογής στο 
Κτηματολόγιο 20.000,00  

10 40.7413.23 Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος 11.764,53  

11 40.7413.25 Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής  Κορδία (Κτηματογράφιση-
Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής) 3.000,00  

12 40.7413.28 Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας 1.000,00  

13 40.7413.33 Oλοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης & μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής 
Μικρής Μαντινείας Δήμου Καλαμάτας 40.000,00  

14 40.7413.35 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου οικοδομικών αδειών, (σχεδίων) 0,00  

15 40.7413.37 Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής τμημάτων πυκνοδομημένων περιοχών  
Βόρειας Συνοικίας 2.000,00  
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17 40.7413.38 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής, 
Αναλογισμών, κλπ. 40.000,00  

20 40.7413.41 Αμοιβή Μελέτης Τροποποίησης / Αναθεώρησης ΓΠΣ Καλαμάτας 36.129,95  

21 40.7413.42 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώριση Πράξεων Εφαρμογής στο 
Κτηματολόγιο της περιοχής Μπαριάμαγας 4.000,00  

22 40.7413.43 Εκπόνηση μελέτης κύρωσης οδικού Δικτύου εντός Οικισμών 15.000,00  

 40.7413.44 Δαπάνη για τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων Δήμου 
Καλαμάτας 15.000,00  

 40.7413.45 Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής τμημάτων πυκνοδομημένων περιοχών  
Δυτικής Συνοικίας 2.000,00  

 40.7413.46 Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής τμημάτων πυκνοδομημένων περιοχών  
Ανατολικής Συνοικίας 2.000,00  

23 40.7425.10 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών 
Πληροφοριών Δήμου Καλαμάτας 0,00  

  ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 409.716,48  

  4. Προγραμματισμού  ΤΠ_2022  

1 70.02.7131.05 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λήψη και διατήρηση 
Γαλάζιας Σημαίας στις πολυσύχναστες ακτές του Δήμου   

2 70.02.7135.11 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την λήψη και διατήρηση 
Γαλάζιας Σημαίας στις πολυσύχναστες ακτές του Δήμου   

  ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 0,00  

  5. Διεύθυνση Πρόνοιας  ΤΠ_2022  

1 15.7331.02 Επισκευές σε κτίρια δημοτικών παιδικών σταθμών που αφορούν υγιεινή και 
ασφάλεια   10.000,00 ΝΈΟ

2 15.7331.05 Εργασίες επισκευής και στεγάνωσης στα κτίρια των Α & Β Λεσχών Φιλίας, 
Πολιτισμού και Αλληλεγγύης   37.200,00 ΝΈΟ

  ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΠΡΟΝΟΙΑΣ         47.200,00  

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1.486.490,94  

  4. ΣΑΤΑ   

 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ 2022  ΤΠ_2022  

1 30.7131.14 Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης (2021)   

3 30.7135.31 Προμήθεια ξυλείας (2021)   

5 30.7323.48 Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2020)   

11 30.7326.06 Έργα φωτισμού ανάδειξης μνημείων και κτιρίων   

12 30.7336.17 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2021)   

13 30.7336.40 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2021)   

14 30.7336.49 Προμήθεια υδραυλικού υλικού (2021)   

 30.7411.08 Γεωτεχνική Μελέτη και έρευνα για την ανέγερση του Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου - Λυκείου Καλαμάτας   

 30.7331.51 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. πλην Καλαμάτας       74.400,00 ΝΈΟ

 30.7331.52 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. Καλαμάτας   74.400,00 ΝΕΟ

 30.7336.12 Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2020-2021)   18.503,41 ΣΥΝ

 30.7413.17 Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας   

43 30.7323.01 Διανοίξεις και κατασκευές οδών  243.786,59 ΣΥΝ
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 30.7323.54 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών    400.000,00  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ 2022       811.090,00  

 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ Παρελθόντων Ετών  ΤΠ_2022  

1 30.7131.02 Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης (2020)   

2 30.7131.10 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους (2020)   

3 30.7131.16 Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης λάκκων σε σάκκους (2021)         9.160,00 ΣΥΝ

4 30.7135.04 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού    50.000,00 ΣΥΝ

5 30.7135.29 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών για τις 
ανάγκες της Δ.Ε. Καλαμάτας (2021)   

6 30.7135.30 Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών για τις 
ανάγκες των Δ.Ε. πλην Καλαμάτας (2021)   

7 30.7135.31 Προμήθεια ξυλείας (2021)   

8 30.7322.01 Μικροεπεμβάσεις για τη διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. 
Βρωμόβρυσης   

9 30.7322.02 Διαμόρφωση κοινόχρηστου δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Μικρής Μαντίνειας   

10 30.7323.04 Μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του δήμου (2021)   

11 30.7323.05 Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων   

12 30.7323.06 Εργασίες για την βελτίωση εγκαρσίων τεχνικών απορροής ομβρίων οδών   

13 30.7323.14 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Καλαμάτας (2020)     15.000,00 ΣΥΝ

14 30.7323.15 Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του δήμου.    10.000,00 ΣΥΝ

15 30.7323.47 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών  117.635,00 ΣΥΝ

16 30.7323.48 Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2020)    31.684,32 ΣΥΝ

17 30.7324.15 Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα   

18 30.7326.20 Αντικατασταση πεπαλαιωμένων φωτεινών σηματοδοτών πόλης και 
συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης   

19 30.7331.01 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων στις Δ.Ε. πλην Καλαμάτας             34.400,00 ΣΥΝ

20 30.7331.02 Οικοδομικές εργασίες για την επισκευή - συντήρηση δημοτικών κτιρίων στη 
Δ.Ε. Καλαμάτας             40.000,00 ΣΥΝ

21 30.7331.06 Προμήθεια εργαλείων συνεργείων   

22 30.7331.13 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την επισκευή - συντήρηση δημοτικών 
κτιρίων (2021)             14.800,00 ΣΥΝ

23 30.7331.23 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την επισκευή - συντήρηση δημοτικών 
κτιρίων  

24 30.7331.35 Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Ασπροχώματος             14.000,00 ΣΥΝ

25 30.7333.01 Διαγραμμίσεις οδών             20.498,03 ΣΥΝ

26 30.7334.03 Συντήρηση γεφυρών και πεζόδρομου σε πρόβολο οδού Ναυαρίνου   

27 30.7334.05 Επισκευή-βελτίωση πεζοδρομίων, ρείθρων, κρασπέδων, κλπ.             57.940,84 ΣΥΝ

28 30.7336.05 Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους χώρους (2020)   

29 30.7336.12 Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2020-2021)          108.635,56 ΣΥΝ

30 30.7336.15 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2020)   

31 30.7336.17 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2021)             48.885,16 ΣΥΝ

32 30.7336.17 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2021)               1.482,20 ΣΥΝ

33 30.7336.21 Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών οδοστρωσίας (2020)   
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34 30.7336.41 Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων 
του δήμου (2021)   

35 30.7336.48 Συντήρηση - επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομων (2021)             14.000,00 ΣΥΝ

36 30.7336.62 Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων και υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης κλπ   

37 30.7336.63 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου   

38 30.7336.64 Επείγουσα προμήθεια χρωμάτων για την πρόληψη μετάδοσης του COVID19   

39 30.7413.11 Εκπόνηση μελέτης ανάδειξης περιοχής Ανατολικού Κέντρου Καλαμάτας             10.000,00 ΣΥΝ

40 30.7413.12 Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη του παράκτιου μετώπου Δήμου 
Καλαμάτας          10.000,00 ΣΥΝ

41 30.7322.03 Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων για χρήση ως σημείων συνάντησης        60.000,00 ΝΈΟ

42 30.7323.01 Διανοίξεις και κατασκευές οδών    204.424,42 ΝΈΟ

     

44 30.7323.51 Κατασκευή έργων υποδομής περιοχής δυτικά της οδού Αρτέμιδος          65.000,00 ΝΈΟ

45 30.7323.52 Κατασκευή έργων υποδομής Ανατολικής Γειτονιάς (οδός Μ. Κάλλας κλπ)        180.000,00 ΝΈΟ

46 30.7323.53 Βελτίωση οδικής πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο Θουρίας     20.000,00 ΣΥΝ

47 30.7326.05 Έργα πυροπροστασίας ευρύτερης περιοχής αρχαιολογικού χώρου Θουρίας   50.000,00 ΝΈΟ

48 30.7336.70 Πλαστικοποίηση γηπέδων μπάσκετ - βόλει   

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 1.187.545,53  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ   

  5. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   

 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ Σχολείων 2022  ΤΠ_2022  

1 30.7135.31 Προμήθεια ξυλείας (2021)   

5 30.7331.14 Προμήθεια μονωτικών και επισκευαστικών υλικών για τις ανάγκες επισκευών 
σχολείων (2021)   

8 30.7331.33 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων             62.162,83 ΣΥΝ

9 30.7336.40 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2021)   

10 30.7336.44 Συντήρηση ειδικου μηχανολογικού εξοπλισμού Η/Μ εγκαταστάσεων 
σχολείων (συναγερμοί, Η/Ζ πυρανίχνευση κλπ)   

11 30.7336.45 Επισκευή δικτύων οπτικών ινών σχολικών κτιρίων   

12 30.7336.49 Προμήθεια υδραυλικού υλικού (2021)   

 30.7331.53 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων  και αύλειων χώρων          135.000,00 ΝΈΟ

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2020 197.162,83  

 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ Σχολείων Παρελθόντων Ετών  ΤΠ_2022  

1 30.7331.04 Επισκευές μονώσεων σχολείων (2020)   

2 30.7331.20 Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών κτιρίων (2020)   

3 30.7331.28 Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2020)   

4 30.7331.33 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων          150.000,00 ΣΥΝ

6 30.7336.40 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2021)   

7 30.7331.19 Επισκευή-αντικατάσταση εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας 
σχολικών μονάδων   

8 30.7326.07 Αντικατάσταση συνθετικού δαπέδου στο κλειστό γήπεδο συγκροτήματος 
Πολυκλαδικ             10.000,00 ΣΥΝ
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9 30.7336.51 Πλαστικοποίηση γηπέδων μπάσκετ - βόλει               9.000,00 ΣΥΝ

10 30.7336.37 Επισκευή δικτύων οπτικών ινών σχολικών κτιρίων   

11 30.7135.32 Προμήθεια ειδών θέρμανσης σχολείων (2021)               8.000,00 ΣΥΝ

 30.7331.15 Επισκευές μονώσεων σχολείων (2021)               5.300,00 ΣΥΝ

 30.7331.17 Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2021)               4.000,00 ΣΥΝ

 30.7331.12 Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών κτιρίων (2021)               8.500,00 ΣΥΝ

 30.7336.12 Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2020-2021)               8.861,03 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ Παρελθόντων Ετών 203.661,03  

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ   

   

 Α/Α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΤΠ_2022 

 1 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 443.538,64 

 2 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΠΑ 4.118.364,64 

 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΒΑΑ 1.282.420,94 

 4 Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 728.573,12 

 5 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 215.168,79 

 6 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 2.071.962,54 

 7 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 688.792,00 

 8 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2.160.390,52 

 9 Ανταποδοτικά Ηλεκτροφωτισμού 1.006.669,60 

 10 Ανταποδοτικά ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 142.560,00 

 11 Ανταποδοτικά έσοδα από εισφορά σε χρήμα και μετατροπή γης σε χρήμα 172.000,00 

 12 Ανταποδοτικά έσοδα από προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις και αποζημιώσεις 18.900,00 

 13 Ανταποδοτικά Κοιμητηρίων 46.510,20 

 14 Δάνειο 879.856,07 

 15  ΔΠ - Τεχνικών Εργων 627.296,69 

 16 ΔΠ - Γεωτεχνικών Έργων 402.277,77 

 17 ΔΠ - Πολεοδομίας 409.716,48 

 18 ΔΠ - Προγραμματισμού 0,00 

  ΔΠ-Πρόνοιας 47.200,00 

 19 ΣΑΤΑ 2022 811.090,00 

 20 ΣΑΤΑ Παρελθόντων Ετών 1.187.545,53 

 21 ΣΑΤΑ Σχολείων 2022 197.162,83 

 22 ΣΑΤΑ Σχολείων Παρελθόντων Ετών 203.661,03 

   17.861.657,39 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί :

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

1) Γκραίκης Παύλος

Πολίτης Δημήτριος 2) Καλογερόπουλος Θεόδωρος

3) Κουφός Ιωάννης

4) Μαντούβαλου Μαρία

5) Μπελογιάννη Αναστασία

6) Πάζιος Ιωάννης

7) Πατσαρίνος Νίκος

8) Σκούρας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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