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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  12/2016  

ΑΠΟΦΑΣΗ  57/2016  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 12/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 43290/7-10-2016 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Ζόμπολος Χρήστος, 4) 

Θωμόπουλος Δημήτριος,  5) Κατσαράκης Πέτρος,  6) Λύρας Παναγιώτης, 7) Μητσέας 

Δημήτριος, 8) Μπιτσάνης Νικόλαος, 9) Ξανθάκη Αθηνά και 10)  Τσιφιλιτάκος Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) Γαϊτάνης 

Φώτιος, 3) Κοκκίνη Ευαγγελία, 4) Λεβέντη Ναταλία και 5) Ψυλάκη  Μαρία. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 2ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή πύλης στο πρώην στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος 
Πεζικού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου». 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 39882/19-9-2016 
σχετική εισήγηση του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η 
οποία έχει ως εξής: 
 
 
ΘΕΜΑ : «Κατασκευή   Πύλης   στο   πρώην   στρατόπεδο  του  9ου  Συντάγματος                    

Πεζικού  και  διαμόρφωση  του περιβάλλοντος χώρου». 
 
 

       Σας υποβάλλουμε την υπ΄ αριθ. 99/2016 μελέτη του  έργου «Κατασκευή Πύλης στο  
πρώην  στρατόπεδο  του  9ου Συντάγματος  Πεζικού  και  διαμόρφωση 
τουπεριβάλλοντος  χώρου»,  προϋπολογισμού  12.500,00 € με ΦΠΑ και παρακαλούμε για 
την γνωμοδότησή σας.    

           

     . 
Συνημμένα:  η 99/2016 μελέτη του έργου  
 
 
     Καλαμάτα  16 / 9  /2016                                                                  
                                                                                                          Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
                                                                                                   του Δήμου Καλαμάτας 
         Οι συντάξαντες                        Ο προϊστάμενος 
                                                    του Τμήματος Μελετών 
 
Παναγιώτης. Δ. Νασόπουλος      Νικος Γιαννακόπουλος         Βασίλειος Τζαμουράνης 
     Αρχιτέκτονας Μηχ/κός            Αρχιτέκτονας Μηχ/κός             Πολιτικός Μηχ/κός 
                
 

Η Τεχνική Έκθεση της υπ΄ αρ. 99/2016 συνημμένης στο παραπάνω έγγραφο μελέτης έχει 
αναλυτικά ως εξής: 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
       Ο Δήμος Καλαμάτας από το 1986 ΚΑΙ μετά τους σεισμούς που έπληξαν την πόλη, 
απέκτησε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον χώρο που ήταν τότε 
εγκατεστημένο το 9ο Σύνταγμα Πεζικού, ενώ παράλληλα συνέδραμε και στη κατασκευή του 
νέου στρατοπέδου, όπου λειτουργεί σήμερα. 
 
       Στην θέση που ήταν τότε η κεντρική πύλη του Στρατοπέδου, ο Δήμος Καλαμάτας 
προτίθεται να κατασκευάσει σήμερα νέα πύλη στην οποία θα αναφέρεται ότι ο χώρος ήταν το 
πρώην στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος, καθώς και ιστορικά στοιχεία σχετικά με αυτό.  
 
       Έτσι λοιπόν ο Δήμος, στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του, προβαίνει 
στη σύνταξη μελέτης για την κατασκευή νέας πύλης, στη θέση της παλαιάς κεντρικής πύλης 
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του στρατοπέδου, δυτικά του σημερινού Ανατολικού Κέντρου και πιο συγκεκριμένα στο 
μέτωπο της οδού Ιλάρχου Κουρκουτά.  
 
       Η νέα πύλη κατασκευάζεται εκατέρωθεν του υφιστάμενου δρόμου πλάτους 3,0 μ που 
συνδέει την οδό Μαυρομιχάλη με τις λειτουργίες του ανατολικού κέντρου, όπως το ΕΚΑΒ, το 
κτίριο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, παιδικές χαρές, κλπ. Θα αποτελείται από δύο κάθετα στοιχεία 
(κολώνες - ορθοστάτες) από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 5,00μ επενδυμένες με φυσική 
πέτρα και την αντίστοιχη θεμελίωση τους επί του εδάφους, επίσης από μία πλάκα οπλισμένου 
σκυροδέματος στο επάνω μέρος πάχους 15εκ και τέλος από μια στέψη τριγωνικού σχήματος 
και ύψους 2,00μ στην οποία θα αναγράφεται αντίστοιχα το σήμα και η επιγραφή του πρώην 
στρατοπέδου «Παπαφλέσσα». 
 
       Συγχρόνως, επάνω στις μεγάλες πλευρές των πυλώνων της πύλης προς την μεριά του 
κεντρικού δρόμου, σύμφωνα με τις έγγραφες υποδείξεις του νυν 9ου Συντάγματος Πεζικού, θα 
τοποθετηθούν αντίστοιχα δύο μαρμάρινες επιγραφές, μια στην οποία θα αναγράφεται ένα 
σύντομο ιστορικό της πολεμικής δράσης του συντάγματος και στην άλλη η απονομή του 
προσωνύμιου «Γιαννιτσά».       
 
       Η προτεινόμενη κατασκευή τοποθετείται σε συγκεκριμένο χώρο πάνω στην πλατεία 
Ιωάννου Χαραλαμπόπουλου και μάλιστα πολύ κοντά σε σχέση με την παλαιά πύλη του 
Συντάγματος. Καταλαμβάνει δε επιφάνεια μήκους 10,00μ, πλάτους 0,80μ και συνολικού ύψους 
με την στέψη 6,60μ από την τελική επιφάνεια της ήδη πλακοστρωμένης πλατείας.  
 
       Συγχρόνως με την παρούσα παρέμβαση, η μελέτη προβλέπει επιπλέον την κατασκευή 
τριγωνικής νησίδας για την ασφαλή διέλευση των πεζών εμβαδού 320 μ2, με την οποία 
επιτυγχάνεται η ορθή διευθέτηση της μέχρι σήμερα άναρχης στάθμευσης οχημάτων στη μέση 
του χώρου που περιβάλλεται ανάμεσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του  «Μεσσηνιακού» και τον 
χώρο του ανατολικού Κέντρου (πρώην στρατοπέδου 9ου Συντάγματος Πεζικού).  
 
       Η εν λόγω νησίδα θα αποτελείται περιμετρικά από μια ζώνη πλάτους 0,80μ που θα 
χρησιμοποιείται σαν πεζοδρόμιο, ο δε υπόλοιπος χώρος θα φυτευτεί κατάλληλα με τα 
αντίστοιχα δέντρα και θάμνους, ώστε να αποτελέσει μια μικρή όαση πρασίνου μπροστά από 
το πρώην στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού.     
 
       Σε ότι αφορά τον τρόπο στάθμευσης στο συγκεκριμένο σημείο παρέμβασης, η μελέτη 
προβλέπει την δημιουργία διαγραμμισμένων επί του υπάρχοντος οδοστρώματος θέσεων 
στάθμευσης υπό γωνία 45ο  και με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και χωρίς 
εμπόδια διέλευση των διερχόμενων οχημάτων και του αστικού λεωφορείου αντίστοιχα.  
 
       Σε ότι αφορά τώρα τις εργασίες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν σύμφωνα πάντα 
με την μελέτη, αυτές αναλυτικότερα θα είναι οι εξής:  
 
Α) Χωματουργικές εργασίες στις οποίες θα περιλαμβάνονται η καθαίρεση των υφιστάμενων 
πλακοστρώσεων και του αόπλου σκυροδέματος στον χώρο που προβλέπεται να γίνει η 
εκσκαφή θεμελίων των υποστυλωμάτων, η εκσκαφή θεμελίων και τάφρων για την κατασκευή 
θεμελίωσης των δύο κάθετων πυλώνων της νέας πύλης, η καθαίρεση τμήματος του 
υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα για την κατασκευή της τριγωνικής νησίδας, η επίχωση των 
προϊόντων εκσκαφής και η φορτοεκφόρτωση τους σε αυτοκίνητο.    
 
Β) Σκυροδέματα, στα οποία περιλαμβάνονται η κατασκευή πεζοδρομίου περιμετρικά της 
νησίδας κυκλοφορίας και όλα τα φέροντα στοιχεία της πύλης (θεμελίωση, κολώνες - 
υποστυλώματα, πλάκα στέψης της πύλης καθώς και το τριγωνικό στοιχείο πάνω από την 
στέψη). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται εκτός των άλλων, οι σιδερένιες σκαλωσιές – 
ικριώματα, οι ανάλογοι ξυλότυποι, οι χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, οι αποστατήρες 
σιδηροπλισμού καθώς και το σκυρόδεμα της αντίστοιχης κατηγορίας για κάθε είδος 
κατασκευής.     
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Γ)  Επενδύσεις περιμετρικά των υποστυλωμάτων της πύλης με φυσική πέτρα μιας ορατής 
όψεως, όμοια με την πέτρα που χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα για την κατασκευή της 
αναθηματικής στήλης λίγο βορειότερα της προτεινόμενης πύλης, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών διαμόρφωσης των όψεων της λιθοδομής και αντίστοιχα του αρμολογήματος.     
  
Τέλος, το έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2016 με Κ.Α 
30.7326.18, έχει πίστωση 12.500,00 € και χρηματοδοτείται από  Δημοτικούς Πόρους. 
 
  
     Καλαμάτα  6  /  9  /2016                                                                  
                                                                                                          Ο Δ/ντης Τ.Υ. 
                                                                                                   του Δήμου Καλαμάτας 
         Οι συντάξαντες                        Ο προϊστάμενος                               καα 
                                                    του Τμήματος Μελετών 
Παναγιώτης. Δ. Νασόπουλος      Νικος Γιαννακόπουλος         ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ  
     Αρχιτέκτονας Μηχ/κός            Αρχιτέκτονας Μηχ/κός             Τοπογράφος Μηχ/κός 
                
 
 
Η εισήγηση της κας Προέδρου, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέματος έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 

 
Ως η εισήγηση.   
Θέλετε κάτι; 

 
Ποιο είναι το σκεπτικό της όλης ιστορίας; Δηλαδή να μας πείτε λιγάκι ποιο είναι το 
σκεπτικό, που η Δημοτική Κοινότητα προτείνει αυτό το θέμα.  
 
Θα διαμορφωθεί η νέα πύλη. Το πως θα μπαίνουν, θα βγαίνουν …… 
 

Συγνώμη, μπορούμε να τοποθετηθούμε πρώτα εμείς;  
 
Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Πρώτα θα γίνουν ερωτήσεις και ύστερα 
τοποθετήσεις.  

Λοιπόν ερωτήσεις. Ορίστε κα ……. 
 
ΦΩΝΗ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  

 
Ναι, ναι, θα γίνει διαμόρφωση.  
 

Αυτή είναι η πλατεία Ιωάννου Χαραλαμποπούλου, πρόσφατα ονομάστηκε έτσι και η 
αλήθεια είναι ότι είναι ένα ιστορικό σημείο της πόλης, μιας και εκεί ήταν η πύλη του 

πάλαι ποτέ 9ου Συντάγματος και νομίζω ότι για λόγους συμβολικούς, ιστορικούς, αλλά και 
πρακτικούς, που γράφεται στο σκεπτικό, συνάδελφοι, υπάρχει ολόκληρη εισήγηση, αξίζει τον 
κόπο να τοποθετηθεί εκεί κάτι το οποίο εκεί να είναι εμβληματικό. Ταυτόχρονα στην εισήγηση 
από ότι διάβασα, πέρα από το εμβληματικό, προσπαθεί να γίνει και λίγο λειτουργική η πλατεία, 
η υπάρχουσα πλατεία η οποία είναι λίγο άναρχη …… 

 
Συγνώμη συνάδελφε, που σας διακόπτω …….. 
 

Μη με διακόπτετε, Πρόεδρε, μη με διακόπτετε.  
 
Όχι, συγνώμη, ζήτησα συγνώμη, να πω …..   
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι, δεν θέλω να με διακόψετε, να τελειώσω.  
 
Τα λέτε πολύ ωραία, συμφωνώ, αλλά έτσι τα λέει και μέσα η εισήγηση. 
Προφανώς δεν έχουμε διαβάσει την εισήγηση …….. 

 
Ναι, να τελειώσω Πρόεδρε.  
 

ΦΩΝΗ: Δεν χρειάζεται …… 
 
Δεν χρειάζεται, να τελειώσω.  
 

ΦΩΝΗ: Συζήτηση κάνουμε.  
 
Δεν κάνουμε συζήτηση, δεν κάνουμε συζήτηση.  
 

Ναι, γιατί με διακόπτετε τώρα; Συγνώμη. Γιατί με διακόπτετε;  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγνώμη, εγώ φταίω, παρακαλώ.  
 
ΜΑΚΑΡΗΣ: Αφήστε τον να ολοκληρώσει.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άνοιξα, όπως τα λέει ο κ. Λύρας είναι.  

 
Θέλετε να ακούσετε ή να μην μιλήσω; Δεν έχω πρόβλημα.  
Και γίνεται μια προσπάθεια να διευθετηθεί μια πλατεία, η οποία η αλήθεια είναι ότι 

βρίσκεται σε μία χύμα κατάσταση εκεί και ιδιαίτερα τις ημέρες ….. 
 
Και κυκλοφοριακά.  
 

Πρόεδρε, δεν θέλω συμπλήρωμα, μπορώ να συμπληρωθώ μόνος μου.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι εντάξει.  
 
Λοιπόν, ιδιαίτερα τις Κυριακές που είναι ημέρες ποδοσφαίρου, υπάρχει μια άναρχη 
κατάσταση.  

Εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω στην ήδη μελέτη να ζητήσουμε, εκεί να τοποθετηθεί ένας 
υπόγειος κάδος, διότι από τη στιγμή που φτιάχνεις μια καινούργια, εν είδη πλατείας, δεν είναι 
ακριβώς πλατεία, εν είδη πλατείας να είναι κάτι συνολικά όμορφο και να είναι συνολικά 
νοικοκυρεμένο.  
Όπως επίσης να ζητήσουμε στη μελέτη την ίδια επειδή είναι ένας χώρος, πρασίνου, πάρκου, 
βόλτας του σκύλου του καθενός μας, εκεί που μένουμε σ’ αυτή τη γειτονιά, να τοποθετηθεί 
παρόμοια βρύση, όπως έχει τοποθετηθεί και στη Ναυαρίνου και στο χιλιόμετρο, για την 
εξυπηρέτηση τέλος πάντων των περαστικών, αυτών που θέλουν να κάνουν μια βόλτα εκεί.   
Να γίνει συνολικά δηλαδή κάτι εκεί, το οποίο να είναι  όμορφο και λειτουργικό.  

 
Και είναι πλατεία αγαπητέ συνάδελφε. Είναι πλατεία Ιωάννου Χαραλαμπόπουλου, 
η είσοδος εκεί.  

 
ΛΥΡΑΣ: Εγώ για αυτό έτσι ξεκίνησα ……….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έτσι.  

 
Δηλαδή για λόγους αισθητικούς και ιστορικούς …… 
 

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  



Συνεδρίαση : 12/2016                     Τρίτη  11 / 10 / 2016                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  57/2016 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

Και αισθητικούς και λειτουργικούς, και λειτουργικούς.  
 

ΦΩΝΗ: ………… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
Συγνώμη, συγνώμη.  
Θα υπάρχουν και χώροι στάθμευσης, πάρκινγκ, έτσι ώστε να σταματήσει αυτή η 

άναρχη στάθμευση που γίνεται, ειδικά κάθε Κυριακή, όπως είπε ο κ. Λύρας, όταν παίζει ο 
Μεσσηνιακός. Θα υπάρξει μία σωστή οδική συμπεριφορά όλων και για τους πεζούς θα είναι πιο 
εύκολο, γιατί εκεί μπαίνουν – βγαίνουν και άνθρωποι που πάνε στο πάρκο βόλτα, αλλά 
υπάρχουν και κατοικίες μέσα.  
Άρα θα γίνει μία όμορφη ……  
 
ΦΩΝΗ: ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια.  

 
Τα χρήματα από πού είναι; Από το Δήμο ή από κανα ……. 
 
Από το Δήμο.  
Ψηφοφορία. Η πλειοψηφία υπέρ ……. 

 
Ναι, αν χρειάζεται να μπει σε ψηφοφορία αυτό που ζήτησα πριν.  

 
Εννοείται, πέρασε αυτό, εννοείται, αυτό έχει καταγραφεί.  
Η πρότασή του να πάει ο κάδος και να γίνει η βρύση για τα σκυλιά.  

 
ΦΩΝΗ: Υπέρ.  

 
Αυτό έχει καταγραφεί κ. Λύρα.  
 

Άλλο να έχει καταγραφεί και άλλο να έχει περάσει ως πρόταση.  
 
Από το Προεδρείο υιοθετείται, άρα υιοθετείται και από την πλειοψηφία.  
 

Συμφωνείτε με τις προτάσεις του κ. Λύρα; 
 
Εννοείται, εννοείται, εντάξει.  
 

 

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 65, 73,  
83  &  84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», καθώς επίσης και την υπ’ αριθμ. 430/2014 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σύμφωνα με την οποία μεταβιβάστηκαν στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορισμένες αρμοδιότητες αυτού, μεταξύ των οποίων και η έγκριση 
των μελετών έργων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίηση του 
ετησίου συγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, πλην εκείνων: 
α. που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

κρίνει ότι πρέπει να εισηγηθεί την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο 
β. που από τις ανάγκες ένταξής τους σε ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα απαιτείται η 

απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΗΤΣΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



Συνεδρίαση : 12/2016                     Τρίτη  11 / 10 / 2016                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  57/2016 

Πρακτικά Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

I. Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη 
γνώμη του επί της υπ΄ αριθμ. 99/2016, συνταχθείσας  από το Τμήμα  Μελετών 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, μελέτης του έργου 
με τίτλο «Κατασκευή πύλης στο πρώην στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος 
Πεζικού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού 12.500,00 
€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  η Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή της οποίας 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  σύμφωνα με την 
καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής υπηρεσιακή εισήγηση του 
αυτού Τμήματος.   

  
II. Προτείνει την κατασκευή ενός ημιυπόγειου κάδου απορριμμάτων  και μιας 

βρύσης στον ως άνω αναφερόμενο προς διαμόρφωση χώρο. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  2. Ζόμπολος Χρήστος 

  3. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  4. Κατσαράκης Πέτρος 

  5. Λύρας Παναγιώτης 

  6. Μητσέας Δημήτριος 

  7. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  8. Ξανθάκη Αθηνά 

  9. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 13 Οκτωβρίου 2016 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 
 Ο Γραμματέας 

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


