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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2/2022 

ΑΠΟΦΑΣΗ  2/2022 

Στην Καλαμάτα σήμερα, τη 15η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μ.μ., 
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 τη 14η Σεπτεμβρίου 2022 λόγω έλλειψης απαρτίας, 2η/2022 συνεδρίαση 
της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
85772/5-9-2022 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται
• ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας κ. Πολίτης Δημήτριος, ως Πρόεδρος 

της Επιτροπής Διαβούλευσης 
• ο εκπρόσωπος του Φορέα: Επιμελητήριο Μεσσηνίας, κ. Γκραίκης Παύλος, και
• οι δημότες, κ.κ.

τακτικοί: 1) Πατσαρίνος Νικόλαος και 2) Σκούρας Γεώργιος.  

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα: 
• Εκπρόσωποι των Φορέων 

1) Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι του Παμίσου», 2) Μορφωτικού & Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αρφαρών «Η Αναγέννηση» και Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Αρφαρών, 3) 
Αναπτυξιακού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Γουλιμίδων – Άρτεμις, 4) Συνδέσμου 
Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Μεσσηνίας (ΣΠΕΔΕ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ), 5) 
Ελληνικής Δράσης, 6) Σωματείου Εργαζομένων Ο.Τ.Α Ν. Μεσσηνίας, 7) Πολιτιστικού 
Συλλόγου Αγίας Τριάδας, 8) Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Νομού Μεσσηνίας «Οι Άγιοι 
Απόστολοι», 9) Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 22ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, 
10) Ένωσης Μικρασιατών Μεσσηνίας «Η ΙΩΝΙΑ», 11) Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Φίλοι 
της Παράδοσης», 12) Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωσης Μεσσηνίας, 13) Σωματείου 
Εκτελεστών Φιλαρμονικής, 14) Χορευτικού Συλλόγου «Εν Χορώ» Μεσσηνίας, 15) 
Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Καλαμάτας, 16) Γυμναστικού Συλλόγου «ΑΚΡΙΤΑΣ 
2016», 17) Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας, 18) Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Αριοχωρίου, 19) Δικηγορικού 
Συλλόγου Καλαμάτας, 20) Ιατρικού Συλλόγου Καλαμάτας (Μεσσηνίας), 21) Συλλόγου S/Μ 
και Καταστηματαρχών Τροφίμων Ν. Μεσσηνίας, 22) Σωματείου Επισκευαστών 
Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Ν. Μεσσηνίας και 23) Συνδέσμου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ 
Καλαμάτας.

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

4) Μαντουβάλου Μαρία, 5) Μπαγατέλας Σταύρος–Δρακούλης και 6) Σπαράγγης 
Ευάγγελος 
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β) αναπληρωματικοί: 1) Κλημεντίδης Ηλίας, 2) Παρασκευόπουλος Ευάγγελος, 3) 
Πολυμενέα Ουρανία και 4) Τσώλης Ηλίας.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται 
• οι Αντιδήμαρχοι Καλαμάτας κ.κ. Μαρινάκης Σαράντος, Μπασακίδης Νικόλαος και 

Καραγιάννης Ανδρέας.

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, έτους 2023.

Το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2023, με γενικό σύνολο 17.770.674,30 €,  
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. 85290/2-9-2022 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 2023, 
βασιζόμενο στις επιμέρους προτάσεις των Διευθύνσεων του Δήμου μας και προσαρμοσμένο στο 
περιγραφόμενο με αριθ. Πρωτ. 72404/27-07-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, που απεστάλη στην υπηρεσία μας και σύμφωνα με την ΚΥΑ 49039 55040 (ΦΕΚ 
3976/Τβ/26-7-22)

                  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 2023

Η διαλογική συζήτηση που πραγματοποιείται, αφορά και το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας, οικον. έτους 2023» και αναλυτικά έχει 
ως εξής:



Συνεδρίαση : 2/2022 Πέμπτη 15 / 9 / 2022                        ΑΠΟΦΑΣΗ  2/2022

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6329854c70128e28a87a83ff στις 20/09/22 12:31

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 3

Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, 
συζητώντας σήμερα την πρόταση του τεχνικού προγράμματος για το 2023, 

ξεκινώντας έχω να πω τα εξής: Ότι το τεχνικό πρόγραμμα είναι μια αποτύπωση στιγμιαία και 
αυτή η αποτύπωση που έχουμε στην πρόταση αυτή, αφορά την 30 Ιουνίου του 2022 κατά την 
προτροπή και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Ένα τεχνικό πρόγραμμα ξέρετε ότι 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υφίσταται τουλάχιστον δέκα τροποποιήσεις και αυτό 
αναδεικνύει το διαχειριστικό ρόλο που έχει περισσότερο το τεχνικό πρόγραμμα και τίποτε 
άλλο.
Έτσι λοιπόν θα πω και άλλη μια φορά ότι η φιλοσοφία που συντάσσεται το τεχνικό 
πρόγραμμα, αφορά τις προβλέψεις για τις πληρωμές των έργων που υλοποιούνται το 2022, 
προβλέψεις που θα φτάσουν μέχρι το τέλος του Δεκέμβρη του ’22. Αφορά τα εκτιμώμενα 
έσοδα από τους δημοτικούς πόρους και τα ανταποδοτικά τέλη για το επόμενο έτος, το 2023, 
τα οποία προβλέπονται αρκετά μειωμένα για το λόγο ότι το ενεργειακό κόστος έχει ανέβει 
πάρα – πάρα πολύ με αποτέλεσμα και εμείς να είμαστε εκτεθειμένοι στις αυξήσεις αυτές και 
στα ποσά χρηματοδότησης από τη ΣΑΤΑ και τη ΣΑΤΑ των σχολείων και βέβαια, το 
σημαντικότερο όλων, που είναι οι έκτακτες χρηματοδοτήσεις από το κράτος και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Εδώ έχετε συνοπτικούς πίνακες, δεν χρειάζεται να διαβάσω και πάλι, το τεχνικό πρόγραμμα 
όπως αποτυπώνεται είναι της τάξεως των 17,5 εκατομμυρίων αυτή τη χρονική στιγμή, από τα 
οποία 17,5 εκατομμυρίων, τα 13 περίπου είναι συνχρηματοδοτούμενα έργα.
Ήδη οι πόροι είναι στα 2 εκατομμύρια και τα έργα από τη ΣΑΤΑ επίσης στα 2,5 εκατομμύρια.
Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι τα 2/3 των πόρων του τεχνικού προγράμματος είναι από έκτακτες 
χρηματοδοτήσεις από ταμεία κρατικά και από ταμεία ευρωπαϊκά. Αυτό είναι καλό, αγαπητοί 
συνάδελφοι, διότι δείχνει ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω και 
απεναντίας διεκδικούμε, εγγράφουμε και υλοποιούμε κατά το μέτρο του δυνατού και όπως οι 
διοικητικές διαδικασίες ορίζουν.
Εάν θέλει κάποιος να δει σύνολα, θα μπορούσα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, όχι στη 
πρόταση του τεχνικού προγράμματος, αλλά αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, σήμερα 
υλοποιούνται έργα που είναι εγγεγραμμένα στο τεχνικό πρόγραμμα ή που έχουν ένταξη και θα 
εγγραφούν στο τεχνικό πρόγραμμα αύριο ή υλοποιούνται στην πόλη χρηματοδοτούμενα από 
υπηρεσίες εκτός Δήμου, υλοποιούνται έργα 27 εκατομμυρίων. Είναι έργα…

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Στο τεχνικό και στον προϋπολογισμό, 22 εκτελούνται τώρα.

Ναι. Γιατί είπα ότι είναι και έργα που υλοποιούν, άλλοι, άλλες υπηρεσίες, άρα 
δεν είναι εγγεγραμμένα στο δικό μας τεχνικό πρόγραμμα αλλά χρηματοδοτούν 

το Δήμο Καλαμάτας απευθείας, τα υλοποιούν οι άλλες υπηρεσίες απευθείας. Π.χ., οι 
¨Κτηριακές Υποδομές¨ υλοποιούν το έργο του κλιματισμού του γυμναστηρίου Τέντα. Δεν 
φαίνεται αυτό πουθενά, γίνεται όμως αυτή τη στιγμή το έργο. 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Φορέας είναι το Υπουργείο.

Μπράβο. Δεν είναι εγγεγραμμένο στο τεχνικό πρόγραμμα αλλά το έργο όμως 
αυτό γίνεται. 

Όλο αυτό, λοιπόν, το σύνολο των έργων και βεβαίως δεν έχουν ενταχθεί στην πρόταση που 
έχετε, τα 8 εκατομμύρια που λάβαμε πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα τα εντάξαμε στο 
τεχνικό μας πρόγραμμα, του Ταμείου Ανάκαμψης που χρηματοδοτούν τις παρεμβάσεις στον 
κεντρικό τομέα, όλους τους δρόμους του κεντρικού τομέα (Χρυσάνθου Παγώνη, Αριστοδήμου, 
Ψαρών κτλ.). Όλα αυτά είναι σήμερα 27 εκατομμύρια.
Και έχουμε υποβάλλει προτάσεις και αναμένεται η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα γιατί έχουν 
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση κατά το νόμο, π.χ. το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο νόμο, κατανέμει στην Καλαμάτα ένα ποσό. Όλα αυτά λοιπόν τα 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:
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χρήματα τα οποία αναμένουμε εμείς να λάβουμε από τις εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, είναι 
47 εκατομμύρια περίπου.
47 και 27, φτάνουν τα 74 εκατομμύρια, έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει και έχουν ενταχθεί κατά 
το 1/3 και κατά τα 2/3 αναμένεται η ένταξή τους στο τεχνικό πρόγραμμα. Υπάρχει, δηλαδή,…

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Πλειάδα χρηματοδοτήσεων.

Ακριβώς. 74 εκατομμύρια είναι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Δήμου 
Καλαμάτας και ερχόμαστε τώρα εμείς να λέμε ότι μόνο το τεχνικό πρόγραμμα 

έχει 74 εκατομμύρια. 
Εγώ δεν θα ήθελα να πω πολλά περισσότερα, γιατί το να μιλάμε για αριθμούς…

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Αυτά θα απορροφηθούν το ’23;

Όχι, δεν θα απορροφηθούν το ’23, να είμαστε ρεαλιστές, ένα έργο ακολουθεί 
μια συγκεκριμένη πορεία που σχετίζεται με τη διαγωνιστική του διαδικασία και 

βεβαίως και με την υλοποίησή του, η οποία υλοποίηση και αυτή σχετίζεται αφενός μεν με την 
επιχειρησιακή ικανότητα των αναδόχων, αφετέρου δε με την ροή των χρηματοδοτήσεων όπως 
αυτές έρχονται από το κράτος. Και μια χρηματοδότηση, να σας θυμίσω, έρχεται στην υπηρεσία 
για να πληρωθεί ο λογαριασμός του αναδόχου όταν περάσει από διάφορα ελεγκτικά στάδια 
των διαχειριστικών αρχών που χρησιμοποιούν τους προϋπολογισμούς και τις χρηματοδοτήσεις.

Άλλος τομέας αυτός που βασανίζει …(δεν ακούγεται) τους Δήμους και τους 
εργολάβους κλπ.

Ακριβώς.
Έτσι, λοιπόν, για να κλείσω, αυτό που συζητάμε σήμερα είναι ένα τεχνικό 

πρόγραμμα των 17,5 εκατομμυρίων περίπου και είπα ότι αποτυπώνει την κατάσταση, την 
σκέψη, την άποψη, την πρόταση στις 30/6ου , στις 30 Ιουνίου…

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Κατά την σύνταξή του.

Κατά την σύνταξή του και κατά τις εγκύκλιες κατευθύνσεις του Υπουργείου 
Οικονομικών που λέει ότι «Θα πάτε με τα υπόλοιπα που έχετε στις 30/6ου. 

Κανονίστε το τεχνικό πρόγραμμα». Αλλά θυμίζω ότι το τεχνικό πρόγραμμα αυτό το οποίο 
δουλεύουμε, είναι εκείνο το οποίο συντάσσεται Ιανουάριο μήνα, τέλη Ιανουαρίου αρχές 
Φεβρουαρίου και που συντάσσεται με τα πραγματικά υπόλοιπα, ταμειακά υπόλοιπα 31/12ου 
του ’22. 
Αυτό, λοιπόν, είναι το ένα. 
Το άλλο είναι ότι τα 2/3 των χρηματοδοτήσεων του τεχνικό προγράμματος είναι έκτακτες 
χρηματοδοτήσεις, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να θυμίσω ότι πριν από 7 – 8 χρόνια το τεχνικό 
πρόγραμμα είχε κοντά στα 5 με 6 εκατομμύρια, εντάξει; και σήμερα το έχουμε φτάσει 17 αλλά 
θα είναι 20 τόσα το Γενάρη με το… όχι, συν τα 8 που λείπουν, 25 εκατομμύρια.

Αυτό είναι αλήθεια. Και στο φάκελο που έχουμε στο Επιμελητήριο με τα 
παρελθούσας χρήσης, μόλις έρθεις να τον ανοίξεις να δεις περί τίνος πρόκειται.

Ακριβώς, ακριβώς. 
Και κλείνω λέγοντας ότι οι εγγραφές στο τεχνικό πρόγραμμα σήμερα ή αυτά 

τα οποία έχουν εγγραφεί και δύναται και υλοποιούνται στην πόλη ή έχουν ξεκινήσει να 
υλοποιούνται στον πόλη, είναι 27 εκατομμύρια. Και αυτά τα οποία έρχονται οσονούπω είναι 
άλλα 47. 
Αυτό.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:
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Ευχαριστούμε τον κ. Μπασακίδη.
Διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Όχι διευκρινιστικές μόνο, και ερωτήσεις καθαρές, δηλαδή…(δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ελάτε κ. Γκραίκη.

Θα ήθελα από τον κ. Μπασακίδη, αγωνία βέβαια θα εκφράσω, καταρχήν όπως 
αντιλαμβάνεστε ο Φορέας που εκπροσωπώ εγώ, το μεγάλο του βάρος, αγαπητέ 

Πρόεδρε και είναι υποχρεωμένο το Επιμελητήριο να το δίνει το κεντρικό του βάρος, στα έργα 
που προϋπολογίζουμε να εκτελέσουμε αλλά και τον προϋπολογισμό του Δήμου που 
επιθυμούμε να εκτελέσουμε ως πόλη για την επόμενη περίοδο που θα έχει κατεύθυνση είτε 
υποδομές είτε διεκπεραίωση ή και το κυριότερο όπως είναι στον Ταΰγετο τώρα, αποκατάσταση 
από θεομηνίες, φυσικά φαινόμενα που έχουμε εκεί ένα μεγάλο ένα έντονο πρόβλημα. Και το 
θέτω αυτό αγαπητέ Αντιδήμαρχε και επί τη βάσει και ο Πρόεδρος θυμάται και οι συνάδελφοι 
εδώ θυμούνται, ότι από τον Οκτώβριο του ’19 πήρε μία πρωτοβουλία το Επιμελητήριο, ο 
Πρόεδρος Τουρισμού που είμαι εγώ, και δημιούργησε ένα δίκτυο επαφών πάντα για τον ορεινό 
όγκο μόνο σε μία προσπάθεια από ότι καταλαβαίνετε, κ. Αντιδήμαρχε, με την αγωνία που 
έχουμε εμείς να ανατάξουμε το κομμάτι του Ταϋγέτου. Πρέπει να παίξει καθαρά παραγωγικό 
ρόλο ο οποίος υποβοηθεί όπως ξέρετε και το δημογραφικό και τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής κα δημιουργεί και περιβάλλον που δέχεται και ένα νεανικό ζευγάρι να πάει και να 
μείνει εκεί που γεννήθηκε. Που είναι ζητήματα που απασχολούν και εσάς αγαπητέ Πρόεδρε, 
συνολικά ως Δημοτική Αρχή και ως Σώμα, γιατί δεν είναι θέμα Δημοτικής Αρχής και 
Αντιπολιτεύσεως. Δεν μπορούμε να κρίνουμε αρνητικά κάποιον εμείς στην αντιπολίτευση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 
Επόμενα, θα ήθελα Αντιδήμαρχε, εγώ διάβασα εδώ, το είχα μαζί μου στην Αγγλία, στον έγγονα 
και δεν σας κρύβω τα βράδια έμπαινα μέσα και έβλεπα ότι έχουμε και για φέτος, γιατί υπάρχει, 
δεν σας κρύβω  και το ξέρετε και εσείς όλοι, και οι Αντιδήμαρχοι, ότι υπάρχει παράπονο από 
τον ορεινό όγκο. Εγώ μιλάω με τους προέδρους των χωριών, με τους προέδρους των 
συλλόγων των πολιτιστικών, με επιχειρηματίες, θα επισκεφτώ το απόγευμα τον Παυλάκο να 
τον συγχαρώ και να τον ευχαριστήσω ως Επιμελητήριο για το μεγάλο του εγχείρημα, εγώ 
ανατριχιάζω που σας το λέω τώρα αυτή τη στιγμή κύριοι Αντιδήμαρχοι να ξέρετε, που 
επένδυσε όχι μόνο στη συγκυρία της εποχής, που επένδυσε σ’ αυτό το γεωγραφικό 
περιβάλλον το οποίο ανησυχώ, δεν σας το κρύβω, για να πάρει τη θέση που του ανήκει. Έτσι; 
Δεν συγκρίνω ούτε κρίνω αντίστοιχα γεγονότα στο εξωτερικό, στην Ευρώπη γιατί στην 
Ευρώπη όπως ξέρετε οι ορεινοί όγκοι, αγαπητέ Γιώργο, είναι κουστούμια, έτσι; είναι, πως το 
λέμε, είναι σαν να είσαι στο κέντρο ας πούμε. Αλλά εμείς έχουμε υποχρέωση και εσείς σαν 
παιδιά όπως και εγώ, εκεί μεγαλώσαμε, και τα παιδιά μας στη συνέχεια εκεί παραθερίζανε. Άρα 
μόνο τώρα εγώ σαν Πρόεδρος Τουρισμού και Γραμματέας του Επιμελητηρίου, το βλέπω σαν 
ένα γεωγραφικό κομμάτι που μπορεί να μου παίξει ρόλο στον πλούτο που παράγει η πόλη και 
ο νομός βέβαια εννοείται. 
Άρα λοιπόν είδα ότι έχουμε εγγεγραμμένα στο τεχνικό πρόγραμμα, θέλω σε αυτό να 
κρατήσετε υπόμνηση ότι να ενισχύσετε, όχι να περικόψετε, οι αντίστοιχοι αντιδήμαρχοι που 
είναι στα έργα κλπ, να δίνουν το βάρος. Δηλαδή, ο Παυλάκος ας πούμε, εντάξει, να μην του 
πω εγώ «συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε που τόλμησες να ολοκληρώσεις το έργο σου»; Είναι 
υπόθεση των τελευταίων ετών αυτό, από το ’19 που ξεκίνησα εγώ αυτή την κίνηση, ήταν 
δίπλα ο άνθρωπος και έλεγε «κύριε Γκραίκη μακάρι γιατί εγώ θα επενδύσω» κλπ. Όλα αυτά 
μας ενδιαφέρουν εμάς. Δηλαδή, και τα μεγάλα έργα που είναι της Περιφέρειας που έχουν 
σχέση με τις κατολισθήσεις, με το εθνικό δίκτυο που δεν είναι δικό μας σαν Δήμος, ας πούμε, 
αλλά εμείς το βλέπουμε σαν Επιμελητήριο δικό μας με την έννοια του νομού, ας πούμε. Και 
της Περιφέρειας τα έργα, δηλαδή, δεν τα αφήνουμε απέξω ούτε λέμε στον Περιφερειάρχη 
«δεν πειράζει, κάντο του χρόνου». 
Αυτή είναι η μία παρατήρηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:
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Και η μία ερώτηση: Θέλω να ξέρω, να έχω μία απάντηση από σας και στο συμβούλιο που θα 
γίνει τέλος του μηνός, να μπορέσω να πω κι εγώ πέντε λέξεις που να σταθούν πάνω στην 
εξέλιξη για το ’23. Άρα το ένα είναι αυτό.
Το άλλο έχει σχέση με την πόλη και τη περιοχή και τα διαμερίσματα τα πεδινά, ας τα 
ονομάσουμε έτσι, γιατί η πόλη τώρα είναι μεγάλη, εκφράζουμε αγωνία και εμείς 
παρακολουθούμε και τις δηλώσεις του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων στα έργα για τις εξελίξεις 
στην πόλη. Πάντα ένα έργο και παρακολουθώ και εγώ με το θέμα του αντιπλημμυρικού που 
υπάρχει και ένας συνδυασμός αγωνίας για την αναστάτωση του κέντρου αλλά ταυτόχρονα και 
ισοπόσως, υπάρχει και αγωνία για το εάν πρέπει να θωρακιστεί η πόλη. Εγώ επειδή από τότε 
που γεννήθηκα εδώ είμαι καλαματιανός, έχω ζήσει και να καβαλάει το ποτάμι επάνω. Δηλαδή 
ξέρω περί τίνος πρόκειται, δεν είναι κάτι θεωρητικό που το φαντάζομαι πως είναι. 
Άρα θέλω Αντιδήμαρχε, τα είδα και στον προϋπολογισμό, ότι υπάρχουν τα έργα αυτά, οι 
αναπλάσεις εννοώ δηλαδή, αλλά θέλω και την επιβεβαίωση της πολιτικής ηγεσίας που 
διαχειρίζεται την εκτέλεση του προϋπολογισμού κλπ, σ’ αυτούς τους τομείς που είναι τα έργα η 
αιχμή όπως καταλαβαίνετε. 
Και το τελευταίο βέβαια είναι, το λέω κάθε χρονιά όπως ξέρετε, παρότι ο προϋπολογισμός, ο 
οικονομικός προϋπολογισμός είναι ενιαίος, χωρίς να θέλω να δώσω έμφαση αρνητική ότι ο 
Δήμος δεν προστρέχει την ανάγκη μέσω του πόρου από τον φόρο παρεπιδημούντων που κάθε 
χρονιά σας το λέω, με έχετε βαρεθεί ενδεχομένως, ότι θέλουμε ο φόρος παρεπιδημούντων ο 
οποίος δίδεται από  τον πελάτη λιανικής και η επιχείρηση τον καταθέτει στο ταμείο του Δήμου, 
παρότι δεν έχει δικό του συρτάρι είναι στο μεγάλο συρτάρι, εμείς θέλουμε αυτό το ποσό και 
άλλα ποσά βέβαια, να εξωραΐζουν, να βελτιώνουν, να καλλωπίζουν, να πρασινίζουν κλπ, το 
περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται κ. Πρόεδρε και δρα η μεσσηνιακή, η καλαματιανή 
επιχειρηματικότητα. Διότι και ο πελάτης ξέρω όταν έρχεται, όχι στο μαγαζί μου που κάνω εγώ 
κάτι καλό, τον ενδιαφέρει και το περιβάλλον που είναι το μαγαζί μου για να του δώσει τη 
διάθεση να το αξιοποιήσει μία και δύο και πέντε και δέκα φορές. Η χρονιά…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Εμείς το έχουμε κάνει αυτό. 

Βεβαίως. Μα δεν το λέω για… Θέλω μια επιβεβαίωση από σας, όπως το λέω εγώ, 
να μου πείτε ότι έτσι…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Την αλέα με τα πλατάνια να θυμηθούμε εκεί πέρα.

ΣΚΟΥΡΑΣ: Θέλω να θίξω ένα θέμα που αφορά εκεί και είναι από το Δήμο.

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Η διάσταση…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ο κ. Σκούρας έχει το λόγο.

ΣΚΟΥΡΑΣ: Πριν απαντήσετε στον κ. Γκραίκη…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δεν απαντάμε, μετά.

…πρέπει να τον βοηθήσω σε κάτι. 
Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει ο Δήμος να πληρώνει έναν υπάλληλο να υπηρετεί 

στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας. Όταν ήμουνα Διευθυντής στο Κέντρο, 
είχα ρωτήσει τον αντίστοιχο Δήμαρχο, του λέω «Γιατί πληρώνεις τον υπάλληλο και έρχεται 
εδώ και μας…;» Δεν ήξερε. Δεν ξέρω τώρα εάν πληρώνουμε υπάλληλο στο Κέντρο ακόμη. Και 
γιατί τον πληρώνουμε ξέρω εγώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρετε εσείς. Τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης φτιάχτηκαν στα γερμανικά πρότυπα 1.213 τότε που φτιαχτήκαν 
και στην Ελλάδα, προκειμένου να αναπτύξουν τον τουρισμό των πόλεων σαν την Καλαμάτα. Τι 
κάνανε; Το Κέντρο το δικό μας έχει έξι προγράμματα. Ένα πρόγραμμα μελετάει την 
βιοποικιλότητα του Ταϋγέτου. Άλλο πρόγραμμα το βιωματικό πλησίασμα του Ταϋγέτου, πάμε, 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:

ΣΚΟΥΡΑΣ:
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πλησιάζουμε με τα παιδιά τα δένδρα, τα αγκαλιάζουμε, τι ακούτε, τι μυρίζετε. Έχει τον κύκλο 
του νερού, είχαμε μικροσκόπια και τους δίναμε μέσα σε μία σταγόνα νερού τι… κτλ. 
Αυτό τώρα το Κέντρο, έχει ένα ΙZO. Το ΙZO που έχει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
της Καλαμάτας, δίνει τη δυνατότητα σε έναν δημόσιο υπάλληλο από τη Γαλλία να πάρει μία 
εβδομάδα άδεια προκειμένου να πάει στην Καλαμάτα να μελετήσει τη βιοποικιλότητα του 
Ταϋγέτου ή του Μεσσηνιακού Κόλπου. Τα έχουμε αυτά τα προγράμματα.
Τι γίνεται τώρα; Επειδή το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχει δημοσίους υπαλλήλους 
και δεν θέλει να εμπλέκεται με τα οικονομικά κτλ, έχουν προβλέψει οι γερμανοί, 1.213 Κέντρα 
τρέχουνε αυτοί που αναπτύσσουν τον τουρισμό των πόλεων σαν την Καλαμάτα, αποσπάει ο 
Δήμος έναν υπάλληλό του στο Κέντρο και πουλάει ο Δήμος τα προγράμματα. Δηλαδή, εγώ που 
είμαι στη Γαλλία και θέλω να μελετήσω τη βιοποικιλότητα του Ταϋγέτου, δίνω στο Δήμο 
Καλαμάτας 500 – 100 ευρώ, ο Δήμος Καλαμάτας φροντίζει μες στον χειμώνα να με 
φιλοξενήσει είτε σε ξενοδοχεία είτε σε ξενώνες, τι έχει, μπορεί να έχει τις κατασκηνώσεις του 
Ταϋγέτου που λέει ο λόγος και μ’ αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται ο τουρισμός. Ξαναλέω, 
αυτός που είναι από τη Γαλλία, από την Ευρώπη, έχει δικαίωμα να παίρνει μία εβδομάδα άδεια 
επειδή έχει ΙZO το Κέντρο, με τη βεβαίωση που θα πάει. Αυτός δεν θα έρθει να μελετήσει τη 
βιοποικιλότητα, διακοπές θα κάνει, αλλά το χαρτί που θα του δώσει το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής θα το χρησιμοποιήσει για την ανέλιξή του και τι θα κάνει. 
Άρα γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, για να κάνω και την ερώτηση, μήπως έπρεπε, φυσικά είναι θέμα 
Επιμελητηρίου, πρέπει το Επιμελητήριο να πηγαίνει στο Δήμαρχο να τον τσιγκλάει κάθε μέρα, 
να του λέει «Τι έγινε, να φέρουμε τους τουρίστες, να κάνουμε, τι θα δείξουμε…» Μήπως 
πρέπει να μπει μία ασήμαντη μελέτη μέσα στον προϋπολογισμό για να μελετηθούν αυτές οι 
ανοησίες που λέω εγώ τώρα; Ήδη αυτό το πρόγραμμα το έχει τρέξει η Καστοριά. Στην 
Καστοριά έχουν μία λίμνη που βρομάει ο τόπος και που όμως την πουλάνε στους άγγλους, την 
πουλάγανε τότε που ήμουνα εγώ, τώρα δεν ξέρω που την πουλάνε, ερχόντουσαν και τους 
πουλάγανε την βιοποικιλότητα της λίμνης. Και μάλιστα επειδή βρόμαγε η λίμνη, τους είχε 
δώσει ο Δήμος, είχανε φτιάξει ενυδρεία και φέρνανε τον τουρισμό. Τώρα έρχεται τουρισμός με 
το Κέντρο, έρχονται 2,5 χιλιάδες μαθητές το χρόνο, ερχόντουσαν δηλαδή όταν ήμουν εγώ. 
Έχει φροντίσει το Υπουργείο όταν πρόκειται να μελετήσουν την βιοποικιλότητα της περιοχής 
της Καστοριάς ή της Μεσσηνίας, παίρνουν τρεις μέρες εκδρομή άδεια και έρχονται μαθητές 
συνέχεια απ’ όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο κλπ και υπάρχει…

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Και αυτό μας ενδιαφέρει εμάς.

Ναι, υπάρχει. Μπορεί να αναπτυχθεί αυτό και να μπει και άλλο πρόγραμμα μέσα 
στο Κέντρο, δηλαδή το μετάξι κτλ, αν και στα προγράμματα που υπάρχουνε είναι 

και ο κύκλος της ελιάς… Την πουλάει, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης πουλάει και τον 
κύκλο της ελιάς, πάει τα παιδιά εκεί στα κτήματα, βλέπουνε και… Μήπως πρέπει να μπει ένα 
ασήμαντο ποσό να μελετηθεί η κατεύθυνση αυτή.

Ωραία. 
Να περιοριστούμε στις ερωτήσεις και στις τοποθετήσεις λέτε όλες τις απόψεις 

σας, για να τηρήσουμε κατά κάποιον τρόπο τη διαδικασία.
Ελάτε κ. Πατσαρίνο, έχετε το λόγο.

Το πρώτο που θέλω να διευκρινισθεί, είναι στο τεχνικό πρόγραμμα, η δεύτερη 
στήλη «εκτίμηση», τι θέλει να πει;

Είναι η εκτίμηση των πληρωμών μέχρι τέλος του έτους του τρέχοντος. 
Δηλαδή, για να γίνει αντιληπτό και κατανοητό απ’ όλους σας, και να είναι 

ευανάγνωστο  το τεχνικό πρόγραμμα,  έχει  μία στήλη που είναι τα επίκαιρα ποσά, τα 
τρέχοντα ποσά και έχει μία στήλη εκτίμησης μέχρι τέλος του έτους. Αυτό βοηθάει όλους μας. 
Εντάξει;

ΣΚΟΥΡΑΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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Αυτό το ποσό πάντως που εμείς θεωρούμε για το τεχνικό πρόγραμμα του ’23, 
είναι η τρίτη στήλη.

Ναι. Και μπορεί δηλαδή, είναι πολύ εύκολο όταν θα έρθει η τροποποίηση του 
Ιανουαρίου που θα είναι προσαρμοσμένη στα πραγματικά ταμιακά υπόλοιπα, 

να φανεί εκεί η διαφορά και για μας είναι πολύ εύκολο να το προσαρμόσουμε.

• Μια πρώτη ερώτηση: Εάν μπορούσαμε να είχαμε μια ενημέρωση για την 
εξέλιξη των προγραμμάτων πόρων στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, 

από αυτά τα προγράμματα τα σοβαρά που τρέχουν και που μας είπατε ότι είναι αρκετά, 
πόσα είναι τα προβλεπόμενα, πόσα είναι τα διαθέσιμα και εάν υπάρχει εικόνα για την 
απορρόφησή τους.

• Ακόμα, ήθελα να ρωτήσω, επειδή γίνονται πραγματικά πάρα πολλές δράσεις που αφορούν 
το Δήμο αλλά δεν είναι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, να ρωτήσω για ορισμένα πράγματα 
τι γίνεται, που βρισκόμαστε. Με τα απορρίμματα που βρισκόμαστε, τι εκτίμηση υπάρχει 
που αφορά το Δήμο; Σταθμός μεταφόρτωσης: Που θα γίνει; Σε πόσο χρόνο θα τα έχουμε 
αυτά; Και εάν έχουμε και μια εικόνα κόστους για το Δήμο, γιατί διαβάζω ότι ένας Δήμος 
μόνο έχει καταθέσει λεφτά. Τι σημαίνει αυτό στην Περιφέρεια; Διαμαρτύρεται η 
Περιφέρεια ότι οι Δήμοι δεν δίνουν λεφτά εάν δεν κάνω λάθος. Τι σημαίνει αυτό το 
κόστος για ένα δημότη; Το έχουμε; Δηλαδή εάν πάμε αύριο και δουλέψει η ΤΕΡΝΑ, το λέω 
απλά, το ’23, πόσο θα επιβαρυνθεί ο κάθε καλαματιανός; Μπορούμε να έχουμε μία 
απάντηση;

• Τι γίνεται με τον αγωγό ύδρευσης τον σοβαρό, τον οκτακοσάρι; Αν μπορείτε να μας πείτε 
πέντε πράγματα. 

• Μετά την εξέλιξη και την ένταξη τη θετική της πόλης στις ¨100 έξυπνες πόλεις¨, τι 
πρόκειται να ακολουθήσει; Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

• Τι γίνεται με την αξιοποίηση του στρατοπέδου; Θα ήθελα να μάθω γιατί ακούγονται 
πολλά, κυκλοφορήσανε μερικά για κάποια στιγμή, αλλά μετά χάθηκε η συζήτηση αυτή. 
Που είμαστε;

• Μια σοβαρή κατά τη γνώμη μου παρέμβαση, θα το πω και στην τοποθέτησή μου, είναι με 
τους ποδηλατοδρόμους. Τι έχουμε προβλέψει άμεσα για τον ποδηλατόδρομο ανατολή – 
δύση στο κέντρο, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί και φυσικά για τον παραλιακό, για μένα που 
είναι πολύ καθοριστικός, δηλαδή να αγκαλιάσει την πόλη της Καλαμάτας με τη Μεσσήνη.

• Θα κάνω την ίδια ερώτηση που είχα κάνει και πέρυσι: Πότε επιτέλους θα μπορούμε να 
χτίσουμε; Έχουμε απάντηση για τις πολεοδομικές μελέτες Ασπρόχωμα – Βέργα – 
Μαντίνεια; Το λέω αυτό γιατί καταλαβαίνετε έχει γίνει ανέκδοτο πια για την πόλη μας, 
δεκαετίες τώρα ας πούμε, δεν μπορεί ο κόσμος που έχει πάρει οικόπεδα εκεί, να 
αξιοποιήσει τα οικόπεδά του.

• Με τους χώρους πάρκινγκ που ανακοίνωσε ο Δήμος. Είχατε βγάλει μια ανακοίνωση να 
βρεθούν χώροι πάρκινγκ. Εγώ τουλάχιστον δεν μπόρεσα να μάθω, υπήρξε ανταπόκριση, 
έχουμε κάποια θετική εξέλιξη;

Και δύο τελευταίες ερωτήσεις: 
• Επειδή ξέρω ότι υπάρχει υποστελέχωση και υπάρχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις, 

μπορούμε να έχουμε ένα μέγεθος στο οργανόγραμμα του Δήμου;
• Και στον προϋπολογισμό διάβασα δύο δαπάνες που πετάγονται στα ύψη και μιλάω για τις 

¨Δικαστικές υποχρεώσεις¨ όπου από 19.000 τις προβλέπουμε να φτάνουν 560, αν μπορεί 
να υπάρξει μια τέτοια εξήγηση και για τις ¨Λειτουργικές δαπάνες τρίτων¨ όπου από 1.300, 
διάβασα, πάνε 490.000. Αν μπορεί να δοθεί μια απάντηση γι’ αυτά. 

Αυτά ήθελα καταρχάς σε επίπεδο ερωτήσεων και μετά θα κάνω μια τοποθέτηση. 
Ευχαριστώ.

Και εμείς ευχαριστούμε κ. Πατσαρίνο.
Ο κ. Μπασακίδης.

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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• Θα ξεκινήσω από το τέλος, από την ερώτηση του κ. Πατσαρίνου που 
αφορά τις εγγραφές στον προϋπολογισμό για δικαστικές δαπάνες και 

έξοδα τρίτων, εκτιμώ θα απαντήσει ο κ. Μαρινάκης, δεν έχω εγώ εικόνα.
• Η υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου πηγαίνει παράλληλα με την 

υποστελέχωση των υπηρεσιών όλου του κράτους. 
• Και το λέω αυτό για να απαντήσω στην προηγούμενη, ξεκινάω από το τέλος, στην άλλη 

ερώτηση που λέει για το πότε θα χτίσουμε σε Βέργα, Μαντίνεια και Ασπρόχωμα. Αργότερα 
απ’ ότι θα χτίσουμε στην Κηπούπολη. Γιατί λέω για την Κηπούπολη. Γιατί για την 
Κηπούπολη έχουμε υποβάλει τον φάκελο για την καταχώρηση στο Κτηματολόγιο. Είναι 
έτοιμη η μελέτη. Η πράξη εφαρμογής της Κηπούπολης, το ξέρετε, είναι έτοιμη. Έχουμε 
υποβάλει εδώ και δύο χρόνια το αίτημα στο Κτηματολόγιο Α.Ε. για να αρχίσει η 
καταχώρηση και η εγγραφή. Και όμως λόγω της υποστελέχωσης και αυτό καθυστερεί. Άρα 
λοιπόν, γνωρίζοντας και με βάσει το δεδομένο ότι όλες οι πολεοδομικές πράξεις σε όλα τα 
επίπεδα είναι πράξεις διοικητικά αργές για το λόγο ότι εμπλέκονται πολλά διαφορετικά 
επίπεδα διοίκησης (Δήμος, Περιφέρεια, Υπουργείο, Κτηματολόγιο), και ότι άλλο προκύψει 
ενδιάμεσα, είναι πράξεις δύσκολες για το λόγο ότι το περιεχόμενό τους είναι πολυσχιδές, 
είναι περιεχόμενο τοπογράφου, είναι περιεχόμενο αρχιτέκτονα, είναι περιεχόμενο νομικού, 
πολεοδόμου – αρχίζω να τα εξειδικεύω τώρα – είναι οικονομολόγου, είναι δικηγόρου, είναι 
συμβολαιογράφων. Είναι πάρα πολλά πράγματα όλα όσα εμπλέκονται για την υλοποίηση 
μιας πολεοδομικής μελέτης. Έτσι λοιπόν και αυτές οι πράξεις λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή 
τη στιγμή το δημόσιο δεν είναι στελεχωμένο ώστε να τρέχει γρήγορα και από το γεγονός 
ότι αυτές οι πράξεις έχουν αρχίσει και πληθαίνουν όλο και περισσότερο στη χώρα μας τα 
τελευταία χρόνια, έτσι βρισκόμαστε σε μία αργοπορία. 
Λέγοντας περισσότερα για το Ασπρόχωμα, οι ενστάσεις και μόνο που ήταν πλέον των 200, 
εξετάζονται, δεν είναι εύκολο να εξετάσεις μία ένσταση. Απαιτείται πνευματική δουλειά 
υψηλού επιπέδου και προσεκτική δουλειά.
Σε ότι αφορά τη Μαντίνεια, έχει βγει ο ανάδοχος και προχωρά στην υλοποίηση 
πολεοδομικής και πράξεις εφαρμογής ταυτόχρονα.
Σε ότι αφορά τη Βέργα, μας ζητήθηκε εκ των υστέρων μια στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία δεν ξέρω, Ανδρέα, η ΣΜΠΕ, έχει ολοκληρωθεί;

Ολοκληρώθηκε και έχει σταλεί στο Υπουργείο. Βαίνουμε καλώς. Μακάρι τα 
αποτελέσματα να είναι…

• Στην άλλη ερώτηση, πηγαίνοντας στην πρώτη ερώτηση που αφορά 
την απορροφητικότητα των προγραμμάτων, των έργων χρηματοδότησης, 

ναι, δεν έχει γίνει τέτοιας μορφής δουλειά σ’ αυτή τη φάση γιατί και τα λογισμικά τα οποία 
διαχειρίζονται σήμερα αυτά τα δεδομένα, δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη από την μεριά των 
υπαλλήλων περισσότερο και απαιτείται μια επιπλέον δουλειά η οποία δεν έχει γίνει. Θα 
γίνει όμως γιατί αυτή δουλειά δεν είναι και τόσο δύσκολη, απλώς όμως δεν έχει γίνει.

• Σε ότι αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, αυτό που γνωρίζω είναι ότι έχουμε και στο 
τεχνικό πρόγραμμα… μάλλον στις διεκδικήσεις των έργων του τεχνικού προγράμματος 
υπάρχει ο σταθμός μεταφόρτωσης που έχουμε υποβάλλει στο Υπουργείο Μεταφορών, στο 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ το πρόγραμμα με 2 εκατομμύρια κοντά χρηματοδότηση. 
Από κει και πέρα είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι της δικής μου αρμοδιότητας και 
δεν μπορώ να τα απαντήσω σε επίπεδο λεπτομέρειας για να δούμε και στο τέλος τι θα 
είναι εκείνο το οποίο θα επιβαρύνει τον καλαματιανό. Ακόμα αυτό είναι πολύ πρόωρο να 
εκτιμηθεί για το πόσο θα είναι το κόστος της χρήσης των χώρων υποδοχής των 
απορριμμάτων.
Βέβαια, η διαχείριση των απορριμμάτων πέραν του οικονομικού κόστους έχει και το 
λεγόμενο περιβαλλοντικό κόστος, τα οποία θα πρέπει όλα αυτά στο τέλος να τα 
συνυπολογίσουμε. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:
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Θα το δούμε όμως, δεν είναι απλή απάντηση που μπορεί να δοθεί σε μίας τέτοιας μορφής 
εκδήλωση όπως είναι η σημερινή αλλά για να τη δώσουμε και να είμαστε αυστηροί, θα 
πρέπει να έχουμε και από την απέναντι πλευρά όχι εκείνα τα οποία έχουν σχεδιαστεί, 
δηλαδή από τον φορέα υποδοχής, όχι εκείνα τα οποία έχουν σχεδιαστεί αλλά εκείνα τα 
οποία πραγματικά θα γίνουν. Και ότι θα πρέπει… Δηλαδή πρέπει να γίνει μια πρώτη μελέτη 
εφαρμογής για να δούμε ποιο θα είναι το κόστος. Προφανώς αυτό θα συμβεί αλλά δεν 
έχει συμβεί τώρα. 

• Σε ότι αφορά τον Φ800, δεν έχω τελευταία ενημέρωση. Υπήρχαν τα ζητήματα τα οποία 
μας είχαν καθυστερήσει για λόγους κατασκευαστικούς που δεν οφείλονται σε μας, 
οφείλονται στον περίγυρο τον ελληνικό. Αρχικά, να θυμίσω, ότι σχετίζονταν με το κόστος 
των μεταφορών ιδιαίτερα που ανέβαζε πάρα πολύ το ύψος και το κοστολόγιο του έργου, 
κάτι το οποίο κανένας εργολάβος και κανένας δεν θα το δεχόταν να πλήρωνε από την 
τσέπη του για έναν αγωγό για κάποια υλικά για τα οποία υλικά διαγωνίστηκε και κατέθεσε 
την προσφορά του σε εποχές προ κρίσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και δεν αφορά 
τον αγωγό τον Φ800, αφορά όλα τα έργα παντού σε όλη την Ελλάδα.

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Μιλάς για την εισκόμιση των σωλήνων ή συνολικά;

Περισσότερο οι σωλήνες, στις οποίες το κοστολόγιο της προμήθειας και της 
μεταφοράς τους εδώ στην Καλαμάτα εκτινάχτηκε στα ύψη και για λόγους 

αύξησης κόστους μεταφορών αλλά και για λόγους κατασκευής στα εργοστάσια της περιοχής 
τους.

Το ’36 που οι σωλήνες ήταν χυτοσίδερες, 3,5 μέτρα, μας έλεγε ο μακαρίτης ο 
πατέρας μας, ότι ήρθαν με το τρένο, έτσι; ήρθαν από τη Γερμανία. Από το 

εργοστάσιο που έκανε τα τανκς.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Λογικό.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το έργο, ο Φ400 ο οποίος είναι στη Μεσσήνη, έχει εκτελεστεί.

Ανδρέα, επειδή γνωρίζεις τεχνικά πράγματα περισσότερα από μένα, μπορείς να 
πάρεις το λόγο και να συμπληρώσεις την απάντησή μου.

Σε συνέχεια αυτών που είπες.
Και όσον αφορά τώρα το κομμάτι που αφορά τις τιμές μονάδας για το 

κομμάτι του Φ800, είπε ο κ. Δήμαρχος στην τελευταία επαφή που είχε με τον κ. Καραμανλή 
τον Υπουργό Υποδομών για το θέμα αυτό, ότι περιμένει να γραφτεί μία εισήγηση από το 
Υπουργείο του για να μπορέσει να πάει στο Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουν να βρουν και 
τα λεφτά τα επιπλέον που θα χρειαστούμε, τα 2 εκατομμύρια, για να γίνει η αλλαγή γι’ αυτό 
και δεν το συμπεριλάβανε. Όχι μόνο για το δικό μας έργο, σε όλα τα έργα στην Ελλάδα που 
αφορούν τέτοιες ποσότητες, ποιότητες για μεταφορά νερού, δεν τόχουν βάλει στις 
αναθεωρήσεις τις οποίες κάνανε, όπως είναι η πίσσα, τα τσιμέντα και όλα αυτά. Εντάξει; 
Περιμένουν λοιπόν γιατί πρέπει να βρουν και τα χρήματα τα οποία θα πρέπει να τρέξουν και τα 
χρήματα είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης τώρα μόνο. 
Λοιπόν, από κει και πέρα πιστεύουμε ότι θα γίνει κι αυτό, μία κίνηση από το σχετικό Υπουργείο 
και μετέπειτα, όταν θα βρεθούν τα χρήματα, θα κάνουν και την αναθεώρηση συνολικά για το 
κομμάτι αυτό που αφορά το λεγόμενο υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά του 
νερού.
Ευχαριστώ.

Το κακό είναι ότι είναι όλες οι μεταφορές και του αέρα και της θάλασσας και της 
ξηράς, έχουν πάρει την …(δεν ακούγεται)

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:
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Βέβαια. Και όλα αυτά είχαν ξεκινήσει από την άνοιξη του ’21 τουλάχιστον.  
Τουλάχιστον την άνοιξη του ‘21…

Ακριβώς. Εμείς το λέγαμε στην περσινή μας έκθεση. Και μας κατεύναζε ο 
αρμόδιος Υπουργός και ο Πρωθυπουργός που του βάλαμε τα ερωτήματα. Έλεγε, 

«όχι, θα πάμε σε υποχώρηση γρήγορα» κτλ. Ήρθε όμως η σύρραξη η πολεμική και τα 
τελείωσε όλα, δηλαδή ισοπεδώθηκαν τα πάντα.

Θα αφήσω τελευταία τις ¨100 πόλεις¨ γιατί θα πω περισσότερα μαζί με τους 
ποδηλατόδρομους που εντάσσονται εκεί μέσα. 

• Σε ότι αφορά τον ορεινό όγκο, το ερώτημα του αγαπητού Γκραίκη, στον Ταΰγετο, βεβαίως 
είναι άξια συγχαρητηρίων η προσπάθεια που κάνει ο κ. Παυλάκος, και με το καλό. 
Αναβαθμίζει το περιεχόμενο και την ποιότητα του τουρισμού που παρέχεται στην περιοχή 
του Ταϋγέτου και να του ευχηθούμε καλές δουλειές και εμείς να τον στηρίξουμε και να 
βοηθήσουμε όλοι μαζί γιατί από μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Η αξία της περιοχής 
είναι αρκετά μεγάλη και έχει καταγραφεί σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει η ΟΧΕ Ταϋγέτου η 
οποία δεν προχώρησε με το δυναμικό τρόπο που περιμέναμε και εμείς από την Περιφέρεια 
σ’ αυτό το ΕΣΠΑ αλλά θα είναι στο επόμενο. Καταλαβαίνετε ότι από την ώρα που 
σκεπτόμαστε μέχρι την ώρα που θα σχεδιάσουμε και θα εγκριθούν όλες οι μελέτες μέχρι 
και να υλοποιήσουμε, περνάει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Να μας ευχαριστεί το γεγονός ότι η ανάπτυξη του Ταϋγέτου είναι στις σκέψεις όλων και 
των τοπικών παραγόντων αλλά και των περιφερειακών και βεβαιότατα και αυτών οι οποίοι 
διαθέτουν το χρήμα και θέλουν να το προωθήσουν για την ανάπτυξη του Ταϋγέτου ο 
οποίος επλήγη κατά κάποιον τρόπο από την κατασκευή του δρόμου Μεγαλόπολη – 
Σπάρτη. 
Όμως ο Ταΰγετος έχει να δώσει πολλά άλλα πράγματα, δεν έχει να δώσει μόνο στους 
περαστικούς αλλά έχει να δώσει σ’ αυτούς που στοχεύουν στις περιοχές του Ταϋγέτου με 
πρώτο και κύριο την ανάδειξη της βιοποικιλότητας και την, όπως είπε και ο Γιώργος, 
λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είναι ένας χώρος που μπορεί να 
υποδεχτεί επισκέπτες με ενδιαφέρονται γύρω από την βιοποικιλότητα πέραν από την 
αναψυχή που όλοι μας αναζητούμε σε κάποιες στιγμές της ζωής μας.

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: …(δεν ακούγεται) έργα μόνο σχολιάστε. Αυτή ήταν η ερώτηση.

Θα έλεγα ότι από τη δική μας την πλευρά υπάρχει μέσα στον ΤΡΙΤΣΗ ένα έργο 
η αγροτική οδοποιία η οποία καλύπτει κάποιες από τις ανάγκες. Οι ανάγκες της 

οδοποιίας αλλά και για τα πεδινά όπως ανέφερες, αγαπητέ Παύλο και για τα ορεινά, είναι η 
αγροτική οδοποιία η οποία αγροτική οδοποιία είναι επιρρεπής στα καιρικά φαινόμενα και 
ακολουθεί πάντα, όχι μόνο στην Καλαμάτα αλλά σε όλους τους αγροτικούς δήμους της 
Ελλάδας, μία παρέμβαση εκ των υστέρων του Δήμου για να αποκαταστήσει το οδόστρωμα και 
να διευκολύνει την προσβασιμότητα των αγροτών στις εκμεταλλεύσεις τους. Αυτό λοιπόν για 
να σου καλύψω και τα πεδινά, έχουμε δύο έργα μεγάλα, 1 εκατομμύριο πάνω 1 εκατομμύριο 
κάτω με αγροτικές οδοποιίες και έχουμε και μικροπαρεμβάσεις σε όλα αυτά τα μικρά χωριά, 
μικροπαρεμβάσεις που λύνουν επί τόπου προβλήματα εκτός όλων αυτών των μεγάλων έργων 
και είναι σε εξέλιξη. Όχι μόνο για τον Ταΰγετο, και για τα δύο.

Η αγωνία τους στον ορεινό όγκο, είναι η αποκατάσταση που υποχώρησαν τα 
πρανή και έχει γίνει χαμός. Άρα τα αγροτικά δίκτυα είναι το πρώτο για να 

μπορούν να λειτουργούν γιατί εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο τουρισμός, έγινε αντιληπτό 
πιστεύω, μας ενδιαφέρει πρωτογενής τομέας, μεταποίηση και εμπλοκή του στον τουρισμό. 
Αλλιώς δεν καταγράφουμε πλέον αξίες σαν περιοχή, Πρόεδρε. Το καταλάβατε;

Αν δεν γίνει νόμος αυτό, που είναι η Ελλάδα, το μέλλον της... Τα υπόλοιπα 
είναι…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:
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ΓΚΡΑΙΚΗΣ: Ναι, δεν κάνουμε τίποτα.

Προχθές ανακοίνωσε ο ΣΕΦ 25% ή 27, αν δεν κάνω λάθος, του ΑΕΠ είναι τα 
έσοδα του τουρισμού. 

Να συμπληρώσω αν θέλετε, σαν ειδικός, για να παρέγξω αυτές τις υπηρεσίες εγώ, 
ξέρετε πόσα έχω βγάλει έξω; Αυτό είναι το πρόβλημα.

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Έτσι μπράβο. Είναι διερχόμενα.

• Πάμε, λοιπόν, στην άλλη απάντηση, για την επανεπένδυση του τέλους 
των παρεπιδημούντων. Εε, αυτό γίνεται κατά πάρα πάρα πολύ, αγαπητέ 

Παύλο, το βλέπεις ότι η αισθητική των κοινόχρηστων χώρων της πόλης όλο και 
βελτιώνεται, όλο και αναβαθμίζεται, όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα ο επισκέπτης να 
νοιώθει ευχάριστα όταν βρίσκεται σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Και αυτό 
επιβεβαιώνεται από την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Αυτά τα δύο πάνε πακέτο, 
πάνε μαζί. Η επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται, δίνει μεν το μικρό της τον οβολό, το 0,5% 
γιατί το εισπράττει από τον επισκέπτη και ταυτόχρονα ο Δήμος επανέρχεται και αυτό το 
δίνει για όλους. Η πόλη… δεν στοχεύουμε σε ένα τμήμα της συγκεκριμένο σε μία μικρή 
περιοχή, δεν κάνουμε fucos εκεί μόνο αλλά σε όλη την πόλη. Και έτσι λοιπόν από τη 
μεγάλη επισκεψιμότητα όλοι ωφελούνται, ακόμα και ο παραγωγός των γαλακτοκομικών 
προϊόντων στα Δενδρά του Ταϋγέτου από την αυξημένη επισκεψιμότητα που έχουμε. Και 
όλα αυτά είναι λοιπόν αλληλένδετα μεταξύ τους και μας βγάζουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

• Σε ότι αφορά το αντιπλημμυρικό, έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις. Κράτησα ίσες 
αποστάσεις. Και κίνδυνος υπάρχει αλλά προφανώς θα υπάρχει και μία ταλαιπωρία, θα 
υπάρχει μία όχληση της πόλης στο κέντρο. 
Για εμένα, αυτό που προκύπτει από τα γραπτά και από τα λεγόμενα των επιστημόνων 
είναι ότι για να κάνεις οτιδήποτε στον Νέδοντα, οπουδήποτε, θα πρέπει να έχεις 
εξασφαλίσει την παροχετευτικότητά του η οποία είναι κατ’ ελάχιστον 300 κυβικά μέτρα το 
δευτερόλεπτο. Όσο ήταν το ’65 λέω, δεν λέω με τα καινούργια μοντέλα που την 
ανεβάζουν περισσότερο, εγώ λέω τα 300. Και γιατί το λέω αυτό; Διότι στο αναψυκτήριο, 
το σκεπασμένο τμήμα του αναψυκτηρίου έχει 75 και το πιο κάτω που είναι το πάρκινγκ 
έχει 170. Μέχρι τα 300 σημαίνει ότι εμείς πρέπει να κάνουμε παρεμβάσεις. 
Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό; Διότι όταν πας να κάνεις κάτι στο τέρμα ή στο ανάντη ψηλά, 
θέλεις άδεια, θέλεις έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και καμία υπηρεσία δεν 
σου εγκρίνει τη μελέτη εάν δεν έχεις τεκμηριώσει την παροχετευτικότητα του Νέδοντα. 
Παράδειγμα: Ο αγωγός επί της οδού Σπάρτης που θα έφερνε τα νερά από το Καλαμπίτσι 
και τον Βέλιουρα στον Νέδοντα, έχοντας εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, έχοντας μπει 
στη διαδικασία τη διαγωνιστική, έχοντας ανάδοχο, πριν τη σύμβαση πήγε στο Ελεγκτικό, 2 
εκατομμύρια ήταν ο προϋπολογισμός του, και ζητήθηκε μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και αυτή δεν υπήρχε, διότι για να υπάρξει αυτή θα έπρεπε να γίνουν όλα αυτά 
τα πράγματα.

Πρόεδρε, το καταλαβαίνω γιατί τα έχω ζήσει, τον έχω δει να ανεβαίνει επάνω το 
νερό.

Σύμφωνοι. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό και ούτε λύνεται με 
ευχολόγια. Και όπως λένε, γιατί ακούστηκε και αυτό, τα μαθηματικά είναι 

σκληρά αλλά και οι λύσεις υπάρχουν, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα. Ας δοθούν λύσεις. Τα 
ερωτήματα είναι αμείλικτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει η μελέτη έγκριση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων με 75 κυβικά μέτρα στο αναψυκτήριο ή 150. Ούτε με 250 δεν θα 
πάρει γιατί εάν ένας ελεγκτικός μηχανισμός πρέπει να υπογράψει, αυτή τη διαφορά δεν θα την 
προσπεράσει. Εκτός και εάν προταθούν και γίνουν ένα σωρό άλλα πράγματα. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 
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ΣΚΟΥΡΑΣ: Νικάτωρας.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Ο νικάτωρας. Αυτό…

ΣΚΟΥΡΑΣ: Και λύθηκε το πρόβλημα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι, δεν λύθηκε γι’ αυτό, είναι…

Αν τον Νέδοντα τον αρχίσεις με τον νικάτωρα από τα φράγματα που δεν ήτανε 
βλάκες αυτοί που τα φτιάξανε, αν βάλεις σε κάθε φράγμα τρεις νικάτωρες, 

τελείωσε.

Λοιπόν, ας τεκμηριωθεί αυτό και με το καλό. Ας τεκμηριωθούν όλες οι 
προτάσεις και με το καλό. Εμείς θέλουμε τη θωράκιση της πόλης και δεν 

θέλουμε τίποτε άλλο. 
• Και φτάνω τώρα στο τελευταίο που είναι τι θα γίνει με τις ¨100 πόλεις¨ στο οποίο 

ενσωματώνονται και οι προοπτικές των ποδηλατοδρόμων οι οποίες προοπτικές, αγαπητέ 
Νίκο Πατσαρίνο, σχετίζονται με τις ¨100 πόλεις¨. Η αποστολή των ¨100 πόλεων¨ δεν είναι 
ένα πρόγραμμα χρηματοδοτικό αλλά είναι μια μεγάλη ιδέα η οποία απαιτεί πολλές 
συνέργειες σε όλα τα επίπεδα, συνέργειες μεταξύ των κατά τόπους εμπλεκομένων 
φορέων, συνέργειες μεταξύ όλων όσων διαχειρίζονται χρηματοδοτικά προγράμματα, 
συνέργειες όλων όσων διοικούν και εξουσιάζουν και λαμβάνουν τις αποφάσεις σε όλα τα 
επίπεδα της διοίκησης. 
Εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ήταν η καλλίτερη σε όλη την Ελλάδα, έτσι 
λένε αυτοί που μας αξιολογούν όχι εμείς, έγινε μια μακρά διαβούλευση, αναπτύχθηκαν οι 
προβληματισμοί σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους άξονες. Γρήγορα: στις μεταφορές, στα 
κτήρια, στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στο αστικό περιβάλλον, στη διαχείριση των 
αποβλήτων, στη αλλαγή του παραγωγικού προτύπου και στην ανθεκτικότητα, 
κατατέθηκαν οι απόψεις, κατατέθηκαν οι προτάσεις, λάβαμε μία θετική αξιολόγηση και 
τώρα όλες αυτές οι ιδέες σε δεύτερο στάδιο θα πρέπει να μετατραπούν σε δράσεις 
τεκμηριωμένες, διότι δεν φτάνει να λέμε «θέλουμε αυτό». Πρέπει να τεκμηριώσουμε που 
θα το κάνουμε, με ποιους θα το κάνουμε. Το αποδέχονται αυτοί που θα το 
χρησιμοποιήσουν; Πόσο κοστίζει; Πως θα το χρηματοδοτήσουμε. Και πότε θα το 
ολοκληρώσουμε. 
Είναι ερωτήματα που οδηγούν τη σκέψη μας με τρόπο πρακτικό και στη φιλοσοφία αυτή 
των ερωτημάτων θα ξεκινήσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα, 29 - 30 Σεπτεμβρίου θα 
γίνει μία ανοικτή ημερίδα, μια ανοικτή εκδήλωση ενημερωτική, όπως θέλετε πέστε το, στο 
Μέγαρο Χορού όπου εκεί θα ενημερώσουμε την πόλη για το πώς θα κινηθούμε για τα 
επόμενα. Εκείνο που λέω είναι ότι ουσιαστικά εμείς πρέπει να τεκμηριώσουμε με τρόπο 
σύγχρονο και καινοτόμο, την οποιαδήποτε δράση. 
Και επειδή η διοίκηση της αποστολής ζήτησε από τα μέλη, από τις πόλεις να έχουν 
φαντασία και καινοτομία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν υπάρχει όριο για το τι θα κάνουμε 
και πόσο θα κοστίσει αυτό. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που λέει «έχετε 1 εκατομμύριο, 
κάντε το ότι θέλετε», είναι κάτι στο οποίο εμείς καταθέτουμε την ψυχή μας και τις ιδέες 
μας για τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε κλιματική 
ουδετερότητα σε όλα τα επίπεδα με άξονες παρέμβασης και ενότητες όπως τις είχαμε 
περιγράψει όπου, αλήθεια σας λέω, σε σχέση με τις ελληνικές αιτήσεις είναι πολύ πολύ πιο 
πλούσιες. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, την πάρα πάνω εβδομάδα ουσιαστικά δημόσια στην 
πόλη από τις 29 και 30 Σεπτεμβρίου και από κει και μετά θα ξεκινήσει πάλι ο κύκλος της 
συνεργασίας για να τεκμηριώσουμε αναλυτικότερα την κάθε μία δράση. Υπολογίζουμε ότι 
θα ξεπεράσουμε τις 80 δράσεις σε όλα τα πεδία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η 
προσέγγιση και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030.

ΣΚΟΥΡΑΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:
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Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά αλλά δεν θέλω όμως γιατί θα κουράσω, είμαι σίγουρος 
γι’ αυτό.

Δύο ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν. 
Καταρχάς, αν κατάλαβα, οι ποδηλατόδρομοι είναι στις διαθέσεις σας, είναι στις 

διαθέσεις της Δημοτικής Αρχής να ενταχθούν σ’ αυτό το πρόγραμμα;

Ναι, συγνώμη Νίκο, οι ποδηλατόδρομοι θα ενσωματωθούν στην αντίστοιχη 
δράση κατασκευής δρόμων ήπιας κυκλοφορίας…

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Των 100 πόλεων.

Ναι, ναι. Μέσα σ’ αυτό, λοιπόν, θα υπάρξει μία ολοκληρωμένη δράση με 
συνέργειες. Εντάξει;

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Ναι, το κατάλαβα, το άκουσα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Με συνέργειες και θα αναζητηθεί μετά χρηματοδότηση. 

Και δύο ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν, με τα ιδιωτικά πάρκινγκ αν έχουμε 
μία ενημέρωση, είχατε βγάλει μια ανακοίνωση να βρεθούν ιδιωτικά πάρκινγκ. 

Και για το στρατόπεδο εάν έχετε κάτι να μας πείτε.
Αυτά τα δύο ήθελα ακόμα.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Για τα ιδιωτικά πάρκινγκ έχουν υπάρξει προτάσεις…

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα δώσω εγώ μια απάντηση αν θέλετε.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Θα δώσει απάντηση ο Σαράντος.

Κύριε Μαρινάκη, μπορείτε να δώσετε και τώρα γιατί η συζήτηση που 
πραγματοποιείται δεν αφορά μόνο το τεχνικό πρόγραμμα, ταυτόχρονα και τον 

προϋπολογισμό. 

Έχω σημειώσει τρεις ερωτήσεις από αυτές που ακούστηκαν.
Η μία ήταν για τον κωδικό των δικαστικών δαπανών. Βεβαίως πρέπει να υπάρχει 

ένα ασφαλές ποσό εκεί γιατί προκύπτουν δικαστικές αποφάσεις και προκειμένου να έχουμε 
εκπλήξεις από ενδεχομένως ένδικα μέσα που μπορεί να ασκηθούν και αναγκαστικές εισπράξεις 
πρέπει να έχουμε λάβει τα μέτρα μας.
Δεύτερον, για το ποσό των κρατήσεων υπέρ τρίτων. Δυστυχώς τα φαινόμενα των καιρών 
δείχνουν ότι οι εργολάβοι και οι προμηθευτές μας όταν φθάνουν στο ταμείο,  οι περισσότεροι 
απ’ αυτούς έχουν χρεωστικές ενημερότητες, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά τα χρήματα είναι 
διερχόμενα.
Και ως προς το θέμα των πάρκινγκ πράγματι υπήρξαν εννέα αιτήσεις. Οι πέντε πληρούν τις 
προϋποθέσεις που είχαμε βάλει στη διακήρυξη, αλλά βεβαίως αυτά δεν είναι αρκετά. Ζητήθηκε 
να δοθεί παράταση στον υπάρχοντα διαγωνισμό, δεν μπορούσε να δοθεί παράταση, θα 
ξεκινήσει νέος κύκλος, γιατί θεωρούμε πάρα πολύ χρήσιμο να υπάρξουν χώροι ελεύθεροι που 
να εξυπηρετήσουν τους συμπολίτες μας και σε συνδυασμό με τα έργα αλλά και γενικότερα ο 
ελεύθερος χώρος στάθμευσης εξυπηρετεί πάντα μία πόλη και τους κατοίκους της.

Ολοκληρώσαμε τον κύκλο των απαντήσεων, να προχωρήσουμε στις 
τοποθετήσεις.

Σας παρακαλώ να είμαστε λίγο λακωνικοί γιατί αφιερώσαμε πολύ χρόνο στις ερωτήσεις – 
απαντήσεις.

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ:

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Για το στρατόπεδο δεν υπάρχει καμία ενημέρωση;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δεν το ξέρω αυτό, θα το πει ο κ. Δήμαρχος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γκραίκης έχει το λόγο, ο εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου.

Καταρχήν, σε σωστή κατεύθυνση είναι ο προϋπολογισμός και το τεχνικό 
πρόγραμμα και θετική και με αυξημένους και τους οικονομικούς πόρους που είναι 

το πρώτο σκέλος και που είναι το σημαντικό.
Το δεύτερο είναι και θα αποδειχθεί αυτό βέβαια με το πέρας της χρονιάς που έρχεται, αν θα 
είμαστε ψηλά στην απορρόφηση ή όχι. Εμείς κατανοούμε ότι πέραν των αδυναμιών του 
κρατικού μηχανισμού κλπ., κατανοούμε και τις δυστοκίες που προκαλεί η προηγούμενη και η 
παρούσα κρίση ότι μπορεί να δώσει χρονοδιάγραμμα πιο πίσω, όμως, και εσείς πολιτικά 
πιστεύουμε ότι πρέπει να έχετε ως στόχο, για να θεωρείται επιτυχής η χρονιά, πολιτικά εννοώ 
επιτυχής, να έχετε υψηλές απορροφήσεις.
Άρα πρέπει και εσείς να εντείνετε την προσπάθειά σας, συνολικά το Δημοτικό Συμβούλιο κ. 
Πρόεδρε και η Δημοτική Αρχή αλλά και οι παρατάξεις οι οποίες συμβάλλουν με τη δική τους 
σκοπιά.
Τώρα, η φετινή χρονιά απέδειξε σε εμάς ότι οικονομικά βελτιώθηκε το κλίμα από τις δύο 
προηγούμενες οι οποίες μας είχαν ουσιαστικά μαστιγώσει, ειδικά την επιχειρηματικότητα και 
την παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Σε αυτό δίνουμε μεγάλη σημασία, έμφαση και 
συμβάλλουμε τα μάλλα για να βελτιωθεί στο σύνολό του. Ήδη Αντιδήμαρχοι, όπως γνωρίζετε, 
και για τη μεγάλη υπόθεση που θα αποτελέσει για το ’23 η επιλογή της πόλης μας στις ¨100 
κλιματικά ουδέτερες¨, συμμετείχαμε στις δύο πρώτες διαδικασίες και είχαμε την τελευταία 
συνεργασία πριν από ένα μήνα ενάμιση για τη συμβολή μας στην μεγάλη υπόθεση του 
τοπικού, του city logistics όπως το λένε, πως θα γίνονται δηλαδή οι μεταφορές όχι ανθρώπων 
αλλά εμπορευμάτων σε αυτή την πόλη που οραματιζόμαστε μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα και 
με το Δήμαρχο εκεί και τον Αντιδήμαρχο που συζητήσαμε, είπαμε ότι είμαστε εδώ να 
συμβάλλουμε και εμείς, υποχρέωσή μας είναι άλλωστε, δεν το κάνουμε για άλλο λόγο. 
Άρα χαίρομαι που αναφέρατε Αντιδήμαρχε και να το τηρήσει η Δημοτική Αρχή κυρίως ότι, με 
συνέργειες μπορεί να γίνουν πράγματα, τα οποία θα έχουν σχέση με ένα πολύ καλό τεχνικό 
πρόγραμμα, θα έχουν σχέση με την απορροφητικότητα και κυρίως με την αποτελεσματικότητα 
αυτών που προετοιμάζουμε και κάνουμε για την πόλη, τους πολίτες, την επιχειρηματικότητα 
κλπ.
Η υστέρηση που υπάρχει και η μη ικανοποίηση, εάν θέλετε, σε πολλές περιπτώσεις περιοχών, 
δεν λέω για το κέντρο, το οποίο κέντρο σωστά προσέχετε και σωστά πηγαίνει πολύ καλά αρκεί 
να ανέβουν οι ρυθμοί και για τις αναπλάσεις που γίνονται αλλά και για το μεγάλο σχέδιο αυτό.
Όμως, δεν θέλω να κρύψω Πρόεδρε ότι θα επιθυμούσε θεσμικά το Επιμελητήριο, πέραν της 
συμμετοχής του στις Επιτροπές Διαβούλευσης, που το κάνει, θα επιθυμούσε βαθύτερη και 
συχνότερη συνεργασία. Και καθαρίζουμε τη θέση μας τι εννοούμε. Όπως και προεκλογικά κατά 
την επίσκεψη των συνδυασμών όλων και των Περιφερειακών και των Δημοτικών και όχι μόνο 
της πρωτεύουσας κ. Αντιδήμαρχε, μας επισκέφτηκαν και εμείς είπαμε ότι πρόθεση είναι και δεν 
έχει κανείς το δικαίωμα να πει ότι όχι, θέλουμε τακτή συνεργασία και να βλέπουμε και 
πράγματα που έρχονται μπροστά μας και μας αιφνιδιάζουν όλους και εσάς και εμάς. Εμείς 
εκτιμούμε ότι δεν πρέπει να φειδώμεθα χρόνου και να δίνουμε το παρόν και με την κατάθεση 
άποψης ή την ανάληψη ευθύνης να προχωρούν τα ζητήματα έτσι όπως γίνεται τις 
περισσότερες περιπτώσεις. 
Αυτό να γίνει και στη χρονιά που έρχεται, που είναι και για σας αλλά και για μας χρονιά κρίσης. 
Θα μας κρίνουν οι Μεσσήνιοι, οι Καλαματιανοί, οι επιχειρηματίες, κλπ. όπως θα κρίνουν και την 
Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη.
Επόμενα, εμείς ψηφίζουμε  ΥΠΕΡ, Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα και περιμένουμε με 
μεγάλη αγωνία να πάμε 31/12ου και στη συνέχεια το Φλεβάρη κ. Αντιδήμαρχε, να δούμε τι 
απορροφήσεις θα έχουμε και να δούμε πως μπαίνουμε, με τι προσδοκίες μπαίνουμε το ’23.

ΓΚΡΑΙΚΗΣ:
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Είμεθα δίπλα στη Δημοτική Αρχή, όπως και στους άλλους Δήμους και αυτό έχουμε διαμηνύσει 
και με τη δική μας γνώμη αλλά και την παρουσία να υποστηρίξουμε τα πολύ σωστά και καλά 
έργα που πρέπει να γίνονται, αλλιώς δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά ως πόλη και περιοχή.

Ευχαριστούμε κ. Γκραίκη.
Ο κ. Σκούρας έχει το λόγο.

Εγώ είμαι πολύ σύντομος, συμφωνώ με τον προϋπολογισμό με δικό μου σκεπτικό 
το οποίο δεν είναι ανάγκη να καταγραφεί και θέλω μια παράκληση…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και με το τεχνικό πρόγραμμα ε;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Το σύνολο.

Ναι και με τεχνικό πρόγραμμα, συμφωνώ πλήρως με μία παράκληση, θέλω αν 
μπορείτε σε αυτόν τον προϋπολογισμό ή στο επόμενο δύο πράγματα: το πρώτο να 

διερευνηθεί κατά πόσο είναι δυνατόν τα πλεονάζοντα νερά του Δήμου να εμπλουτίζουν τον 
υδροφόρο ορίζοντα, όπως έκανε το Άργος, δηλαδή αντί να τα στείλουμε στο Νέδοντα με τα 
φράγματα όσα μπορούμε να  τα διοχετεύουμε, ή ένα μέρος, στον υδροφόρο ορίζοντα και η 
δεύτερη παράκληση είναι σε συνεργασία να μπει στον προϋπολογισμό ένα ασήμαντο ποσό για 
να μελετήσετε την περίπτωση ανάπτυξης του τουρισμού της πόλης σε συνεργασία με το 
Επιμελητήριο. Αυτά τα δύο μόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Σκούρα που ήσαν και σύντομος. 

ΓΚΡΑΙΚΗΣ: …(δεν ακούγεται) τομέα που είναι πολύ σημαντικός για τους ευρωπαίου πελάτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πατσαρίνο έχετε το λόγο.

Εγώ θα πω λίγα παραπάνω αλλά θα είμαι σύντομος κι εγώ πιστεύω. 
Πιστεύω καταρχάς αγαπητοί συνάδελφοι και συνδημότες ότι κάποια στιγμή 

πρέπει ο Δήμος να δει τι γίνεται με αυτή την Επιτροπή Διαβούλευσης, από τους 24 φορείς 
δυστυχώς συμμετέχει μόνο 1, το Επιμελητήριο, και από τους 8 δημότες μόνο 2. Δεν ξέρω, 
πρέπει να παρθούν κάποια μέτρα. Έχουνε μπει οι φορείς που δεν ενδιαφέρονται; Μήπως 
πρέπει να τους τσιγκλήσετε, επαναλαμβάνω, αλλά αυτή η εικόνα είναι άσχημη, κακή.
Το δεύτερο που θέλω να θίξω είναι ότι έχει μεγάλη σημασία για όλους όσοι ασχολούνται, 
παρακολουθούν, νοιάζονται για την πόλη, όταν συζητάμε για το τεχνικό πρόγραμμα και τον 
προϋπολογισμό να υπάρχει, όπως είχα πει πάλι, μια έκθεση όπου να ενημερώνει και για τα 
άλλα έργα που δεν είναι μέσα στο τεχνικό πρόγραμμα, δηλαδή έργα που γίνονται από την 
Περιφέρεια και από τα Υπουργεία, για να μπορεί ο Καλαματιανός να καταλάβει από τα 27 πως 
πάμε στα 74 εκατομμύρια που είπε ο Αντιδήμαρχος και αυτό μπορεί να γίνει μόνο από την 
Δημοτική Αρχή.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Όχι δεν είναι έργα των άλλων αυτά... 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Όχι…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: …είναι έργα δικά μας που θα ρθουν τώρα.

Κοιτάτε να δείτε, εγώ αναφέρω μερικά που καίγεται η πόλη, είναι κι άλλα 
φυσικά, δρόμος σιδηρόδρομος, τι θα γίνει, αεροδρόμιο, μια ενημέρωση που 

είμαστε, το στρατόπεδο που ρώτησα, το λιμάνι μια επικαιροποίηση που βρισκόμαστε, με τα 
απορρίμματα, με την ύδρευση, με τα αντιπλημμυρικά που πρόσφατα έγινε μια κουβέντα αλλά 
δεν είναι πλήρης, με τα αντιδιαβρωτικά, με τον Ταΰγετο, με την αντιπυρική προστασία. Λέω 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΣΚΟΥΡΑΣ: 

ΣΚΟΥΡΑΣ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ:  
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μερικά που κατά τη γνώμη μου τα χειρίζονται άλλες Υπηρεσίες εκτός του Δήμου αλλά ο Δήμος 
καίγεται γι’ αυτά. Γι’ όλα αυτά, για μένα, έπρεπε να υπάρχει μία έκθεση να μπορεί να δει ο 
καθένας Καλαματιανός που βρισκόμαστε σήμερα και ανάλογα να διαμορφώσει άποψη σε 
σχέση με τους φορείς που το χειρίζονται και σε σχέση με τη στάση του Δήμου.
Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει πια να συνειδητοποιήσουμε λόγω της κλιματικής 
αλλαγής  και τον κορονοϊό που περάσαμε ότι κάθε μεγάλο έργο και δράση πρέπει να αφήνει 
οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή δεν πρέπει να ρίχνονται λεφτά πολλά στην περιοχή μας  αν 
δεν αφήνουν πίσω τους οικολογικό αποτύπωμα. Χαρακτηριστική περίπτωση, θα συμφωνήσω 
με τον φίλο τον Γκραίκη  ότι είναι ο Ταΰγετος, η Καλαμάτα αν ανασαίνει, αν έχει οξυγόνο, 
οφείλεται στα βουνά που λέγεται Ταΰγετος. Α χάσουμε τον Ταΰγετο ή αν ο Ταΰγετος αύριο το 
πρωί καταστραφεί, θα καταστραφεί και η πόλη. Και το λέω αυτό γιατί μπορούμε να μιλάμε 
πολύ ώρα, ένα παράδειγμα είναι αυτό, όμως θεωρώ ότι ό,τι μεγάλο έργο γίνεται η πρώτη μας 
έννοια πρέπει να είναι πως θα υπάρχει οικολογικό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα.   
Νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει μια στροφή σε όλα του τα έργα όχι μόνο σε αυτά τα 
επιφανειακά όπου και εκεί όμως παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα και κωλύματα, θα πούμε 
χαρακτηριστικά, και φυσικά θα πω άλλη μια φορά έπρεπε η πόλη μας στη θέση που βρίσκεται 
να έχει πολύ περισσότερο πράσινο. Τα έργα του ΣΒΑΑ (Αναγνωσταρά, Υπαπαντής, Πλαστήρας 
κλπ Ιατροπούλου), ταλαιπωρούν τον Δήμο, δεν έχουμε αποτελεσματικότητα. Με την 
Ναυαρίνου εκκρεμότητες κλπ, δεν ολοκληρώθηκε. Με την Ηλέκτρα, με το Ανοιχτό Θέατρο, 
αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Με την Άνω Κάτω Βέργα ένα έργο το οποίο δεν περπατάει από 
ότι διαβάσαμε τελευταία, ίσως δεν στήθηκε καλά, με την αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου, με 
το μεγάλο βοηθητικό αθλητικό έργο μέσα στο Στάδιο, με τα όμβρια της Αθηνών και στη νέα 
είσοδο που δεν προχωράει, θεωρώ ότι είναι κάποια…,   με το κτίριο της Ηλεκτρικής εταιρείας, 
έχε αργήσει πολύ. Και φυσικά υπάρχει μεγάλο έλλειμμα κατά τη γνώμη μου, το έχει 
εγκαταλείψει ο Δήμος, το θέμα όσον αφορά την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση, θέματα 
δηλαδή που έπρεπε οι Δήμοι να τα πάρουνε επάνω τους γιατί αλλιώς θα τους στοιχίσει ο 
κούκος αηδόνι, όπως θα βγει στην πορεία, τα έχουμε αφήσει όλα να λυθούν από την ΤΕΡΝΑ. 
Ακόμα κάποιες παρατηρήσεις πάνω στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό. 
Για τα αντιπλημμυρικά θα πω τα εξής εγώ: Δεν δόθηκαν σωστές κατευθύνσεις από αυτούς που 
δώσανε, προφανώς από το Υπουργείο στην ΤΕΡΝΑ για να αντιμετωπίσει σωστά το 
αντιπλημμυρικό πρόβλημα και φάνηκε από τις μεγάλες αντιδράσεις που υπήρξαν. Δεν 
δόθηκαν, δεν παρακολουθήθηκε σωστά. Τους κατηύθυνε ο ΜΟΡΕΑΣ; Δεν υπήρχε καθοδήγηση 
ότι έπρεπε το θέμα αυτό να απλώσει και στα ύψη του Ταϋγέτου με όλα τα φράγματα κλπ; 
Υπάρχει σοβαρό έλλειμμα σε αυτή τη μελέτη που κατατέθηκε…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Αυτό απαντήθηκε  το τελευταίο…   

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: Ναι τ’ άκουσα …

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: …(δεν ακούγεται) καθοδήγηση από επάνω, απαντήθηκε από τους μελετητές.

Και φυσικά θα συμφωνήσω κι εγώ ότι το έργο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, 
δεν μπορεί να χαθεί,  και όπου χρειάζεται, και το χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι αυτό που είπαμε το τμήμα στο ύψος του Αναψυκτηρίου, δηλαδή από την πλατεία 23η 
Μαρτίου μέχρι την γέφυρα του ΟΤΕ…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Την Ιατροπούλου.

Αυτό οπωσδήποτε δεν φαίνεται ότι γλυτώνει, αυτή είναι η γνώμη μου, επειδή 
έχω συζητήσει και με πάρα πολλούς συναδέλφους που ασχολούνται με αυτό 

το θέμα. Αλλά δεν πρέπει να χαθεί το …, πρέπει να επικαιροποιηθεί η μελέτη με όλα αυτά τα 
στοιχεία που έχουν κατατεθεί από  όλους και φυσικά να γίνει το έργο. 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 

ΠΑΤΣΑΡΙΝΟΣ: 
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Θα υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι επιτέλους παρά …, ακούγοντας προσεκτικά τις 
απαντήσεις του Αντιδημάρχου, με τις πολεοδομικές μελέτες έχει γίνει δυστυχώς…, Βέργας 
Μαντίνειας και Ασπροχώματος, είναι τραγική η εικόνα, πρέπει να τελειώνουμε, δεν υπάρχουν 
για μένα δικαιολογίες, ότι και να πούμε γνωρίζοντας όλα αυτά τα προβλήματα που ειπώθηκαν 
αλλά επιτέλους πρέπει να τελειώνουμε. 30 χρόνια τώρα κοντά. 
Δίνω βάρος σε δύο προτάσεις και θα ήθελα να καταγραφούν και να πάνε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, Πρόεδρε. Πρώτα απ’ όλα αν θέλουμε να μιλάμε για αλλαγή νοοτροπίας στην πόλη 
πρέπει να δώσουμε μεγάλο βάρος στους ποδηλατοδρόμους. Δεν είμαι αντίθετος με τον τρόπο 
που πιθανόν να μπορούν να ενταχθούνε και μιλάω, επειδή βορράς – νότος έχει καλυφθεί 
σημαντικά η πόλη, το μεγάλο ποδηλατόδρομο ανατολή – δύση που πρέπει να γίνει και, 
σημαντικότατο, η σύνδεση παραλιακά, μέσα από τις όποιες μελέτες  γίνουνε, της Καλαμάτας 
με τη Μεσσήνη, καταρχάς, να μην πω μέχρι το Πεταλίδι. Αυτές θα είναι τομές σημαντικές που 
δεν κοστίζουν πολύ, που δεν είναι μέσα στο πνεύμα μιας σύγχρονης περιβαλλοντικά 
προστατευμένης  περιοχής και φυσικά θα λύσει ζητήματα πολλά, θα αγκαλιαστεί. Εγώ μπορώ 
αύριο το πρωί να μαζέψω 5.000 υπογραφές για την ανάγκη νέων ποδηλατοδρόμων και 
πρόσθετων ποδηλατοδρόμων σε αυτούς που υπάρχουν.  Και το λέω επειδή κάνω και ποδήλατο  
και με πιέζουν πάρα πολύ και οι ποδηλάτες που αυτή τη στιγμή είναι χιλιάδες, είτε πάνε από 
εδώ από εκεί μικρές αποστάσεις είτε σε καθημερινή βάση. 
Η μία πρόταση είναι αυτή. 
Και η δεύτερη, κι αυτή θέλω να καταγραφεί, η διασφάλιση των δημόσιων χώρων για τους 
δημότες. Και πιο συγκεκριμένα, πριν 10 χρόνια 15, κι όταν δούλευα στο Δήμο, είχαμε κάνει μια 
πρόταση: Πρέπει στην παραλιακή ζώνη να διασφαλιστούν περιοχές που δεν θα γίνουν 
καταστήματα  και μιλάω για την ανατολική παραλία. Πρέπει να υπάρχουν περιοχές που θα τις 
προστατεύει ο Δήμος που να μπορεί ο καθένα να πάει να βάλει την ομπρέλα του, να έχει το 
νερό του και να κάνει το μπάνιο του χωρίς να πληρώνει ούτε για έναν καφέ. Υπάρχει μεγάλη 
διαμαρτυρία από τους δημότες ότι σιγά σιγά πνίγεται η ανατολική παραλία από τα μαγαζιά και 
λόγω κορονοϊού κάνανε και τις μεγάλες …, απλώσανε περεταίρω. Αλλά αυτό πρέπει να το 
δούμε γιατί αν πάμε έτσι του χρόνου ένας που δεν έχει να πιει ούτε έναν καφέ και δεν είναι 
λίγοι τέτοιοι, δεν θα μπορεί να κάτσει στην ανατολική παραλία που είναι προσβάσιμη και που 
είναι το χρυσάφι της πόλης. Άρα πρέπει ο Δήμος να ορίσει, ίσως μέσα από τη μελέτη αυτή που 
λέμε του παραλιακού μετώπου, να ορίσει περιοχές που θα έχει ενημερώσει τους πάντες  ότι 
«εκεί δεν πρόκειται να πάνε καταστήματα». Δεν μπορεί όλη η παραλία να ανήκει στους 
καταστηματάρχες, πρέπει να είναι τμήματα που να ανήκουν σε ένα οποιονδήποτε να πάει να 
βάλει την ομπρέλα του να έχει και το νεράκι από το Δήμο, όπως έχουμε κάνει πολύ ωραία εδώ 
μπροστά στην εκκλησία και μπροστά κοντά στο ΝΟΚ να μπορεί ο καθένας να έχει επαφή με τη 
θάλασσα γιατί αυτό είναι το πολύτιμο στολίδι της Καλαμάτας.   
Είναι πολύ καλή η κίνηση που γίνεται με την αξιοποίηση των σχολικών χώρων για τις γειτονιές 
και πρέπει αυτό να το αναβαθμίσετε κι άλλο. Είναι πολύ σημαντικό, στις γειτονιές  οι χώροι 
των σχολείων πρέπει να είναι ανοιχτοί το απόγευμα και να …, ει δυνατόν. Όπου γίνεται αυτό 
το έχω δει και σε άλλες πόλεις το αγκαλιάζει ο κόσμος, με τα παιδιά του υπάρχει μια 
ασφάλεια… Αυτό πρέπει να συνεχιστεί, έχει γίνει μία αναβάθμιση σε αυτό. 
Τώρα έρχομαι σε 2-3 ζητήματα και ολοκληρώνω. 
Μέσα στην κρίση αυτή που ζούμε, την οικονομική κρίση, πρέπει και ο Δήμος να βάλει πλάτη με 
οποιοδήποτε μέσο διαθέτει, δημοτικούς πόρους κλπ ανταποδοτικά στους δημότες και στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Και στέκομαι σε ένα θέμα που ήδη είναι σοβαρό σε όλη τη χώρα, το πρόβλημα της στέγης. 
Δεν μπορεί να ψάχνουν οι γιατροί που έρχονται, οι φοιτητές που έρχονται, τα νέα ζευγάρια 
που θέλουν να δουλέψουν εδώ και να μην βρίσκουνε στέγη. Ο Δήμος πρέπει κάποια στιγμή σ’ 
αυτό το θέμα να πρωταγωνιστήσει, να δει πως θα κάνει μια αποθήκη (;), μια συγκέντρωση 
στοιχείων (;) αλλά σίγουρα να αγωνιστεί και κεντρικά  να πιέσει, γιατί είναι κεντρικό το θέμα 
και ευτυχώς που έχουν  αρχίσει και το καταλαβαίνουν όλα τα κόμματα πια σε επίπεδο Βουλής, 
να διασφαλίζεται ότι θα υπάρχει στέγη για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές, για τους 
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εργαζόμενους, για τους καθηγητές που έρχονται να δουλέψουν εδώ και δεν βρίσκουν και 
ακούμε κάθε μέρα αυτά τα φαινόμενα παντού. 
Νομίζω ότι έχει υστερήσει ο Δήμος αγαπητοί φίλοι στην διεκδίκηση. Ήδη μέσα από τη 
συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα για τον προϋπολογισμό βγαίνει το τι ακρίβεια έχει υπάρξει 
λόγω ρεύματος λόγω ενέργειας σε όλα. Ο Δήμος πρέπει να αγωνιστεί και να διεκδικήσει από 
την πολιτεία, μαζί με όλους τους Δήμους, γιατί ξέρω ότι είναι κυρίαρχο θέμα, να αυξηθούν οι 
πόροι. Δεν μπορούμε να αφήνουμε δηλαδή στον κάθε κυβερνήτη στην κάθε κυβέρνηση ή να 
παρακαλάμε. Αν δεν κινητοποιηθούν οι Δήμοι δεν πρόκειται να καλύψουν αυτές τις ανάγκες και 
είναι έντονες και φαίνεται επαναλαμβάνω στο πρόγραμμά μας. 
Τέλος, θα πω για άλλη μία φορά ότι δεν μπορεί να κάνει δουλειά ο Δήμος, το είπατε και εσείς, 
αν δεν στελεχωθεί, φαίνεται ότι σιγά σιγά και ο Δήμος, όπως όλες οι υπηρεσίες αναγκάζονται 
και δίνουν τις δουλειές έξω πράμα το οποίο σιγά σιγά το βάρος της λήψης των αποφάσεων 
μεταφέρεται αλλού. Αυτό πρέπει να το δείτε πάλι, να αγωνιστείτε και γι’ αυτό. 
Και λέω και άλλη μια φορά, επειδή προέρχομαι και από το χώρο της αυτοδιοίκησης, ότι για 
μένα η αυτοδιοίκηση ταυτίζεται με τη διεκδίκηση, όποιος κι αν είναι επάνω, ταυτίζεται με τους 
αγώνες για μια καλύτερη πόλη, για μια καλύτερη διαμονή των δημοτών και των επισκεπτών.
Ευχαριστώ. Και ψηφίζω ΛΕΥΚΟ, Πρόεδρε, και στα δύο.

Και εμείς ευχαριστούμε κ. Πατσαρίνο.  
Συνάδελφοι καταγράφηκαν όλες οι απόψεις και παρατηρήσεις σας στα πρακτικά. 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης, όπως γνωρίζετε, είναι γνωμοδοτικό όργανο.
Εκφράζει θετική γνώμη για την εισήγηση για το τεχνικό πρόγραμμα και για τον προϋπολογισμό 
ο Πρόεδρος, ο κ. Γκραίκης, ο κ. Σκούρας και Λευκό ψηφίζει ο κ. Πατσαρίνος. 
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας, σας εύχομαι καλό απόγευμα. 
Λύεται η συνεδρίαση.      

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 ΛΕΥΚΗΣ ψήφου 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 2023, με γενικό σύνολο 17.770.674,30 το οποίο έχει ως εξής :

 
Κ.Α. ΕΡΓΟ ΕΠΙΚΑΙΡΑ 

ΠΟΣΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΠ_2023
ΑΡΧΙΚΟ

ΣΥΝ / 
ΝΈΟ

α.α  1. Ευρωπαϊκά Προγράμματα     

 ΠΗΓΗ Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ     

1 64.7322.02
Ανάπλαση δημοτικών οδών στην Τοπική 
Κοινότητα Αρτεμισίας-Δ.Ε Καλαμάτας-Π.Ε 
Μεσσηνίας

130.697,60 65.348,80 65.348,80 ΣΥΝ

2 64.7311.10
Ανέγερση κτιρίου στέγασης έκθεσης 
προβολής Αλιείας & Θάλασσας Δήμου 
Καλαμάτας

250.000,00 0,00 250.000,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 380.697,60 65.348,80 315.348,80  

 ΠΗΓΗ ΕΣΠΑ     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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1 64.7135.01
Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία 
ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων 
θαλάσσιων προορισμών

184.750,50 0,00 184.750,50 ΣΥΝ

2 64.7331.03

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

1.199.904,23 400.000,00 799.904,23 ΣΥΝ

3 64.7311.01 Κατασκευή ανοιχτού θεάτρου Καλαμάτας 15.030,71 7.515,36 7.515,35 ΣΥΝ

4 64.7331.05

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

904.933,53 0,00 904.933,53 ΣΥΝ

5 64.7311.02 Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και 
Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος 474.560,59 130.000,00 344.560,59 ΣΥΝ

6 64.7311.04 Ολοκλήρωση κατασκευής ανοικτού θεάτρου 
Καλαμάτας 651.366,84 0,00 651.366,84 ΣΥΝ

7 64.7311.05 Σύνδεση εγκατάστασης ανοικτού θεάτρου 
Καλαμάτας με το δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ 17.360,00 0,00 17.360,00 ΣΥΝ

8 64.7311.08 Αξιοποίηση διώροφου κτιρίου πρώην 
Ηλεκτρικής Εταιρείας 831.000,00 0,00 831.000,00 ΣΥΝ

9 64.6117.01
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
παρακολούθησης των δράσεων 
μικροκινητικότηας του Δήμου Καλαμάτας

8.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝ

10 64.7425.02 Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο 
Καλαμάτας 309.863,60 0,00 309.863,60 ΣΥΝ

11 64.7425.03 Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου 
Καλαμάτας 346.337,40 0,00 346.337,40 ΣΥΝ

12 62.7135.01 Ενίσχυση και επέκταση δικτύου οικιακής και 
συνοικιακής κομποστοποίησης 124.620,00 0,00 124.620,00 ΣΥΝ

13 62.7135.02 Εξοπλισμός πράσινου σημείου Δήμου 
Καλαμάτας 173.339,60 0,00 173.339,60 ΣΥΝ

14 62.7135.03 Ανάπτυξη Δικτύου Χωριστής Συλλογής 
Βιοαποβλήτων 262.074,00 0,00 262.074,00 ΣΥΝ

15 62.7326.01 Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δ. Καλαμάτας 230.466,33 0,00 230.466,33 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΠΑ 5.733.607,33 541.515,36 5.192.091,97  

 ΠΗΓΗ ΣΒΑΑ     

1 64.7311.07 Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία 
Κέντορυ Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων 168.500,00 65.000,00 103.500,00 ΣΥΝ

2 64.7311.09
Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία 
κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ Β ΦΑΣΗ)

170.000,00 0,00 170.000,00 ΣΥΝ

3 64.7322.01 Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας – Γ’ 
φάση (Πλατεία Υπαπαντής) 743.731,50 240.000,00 503.731,50 ΣΥΝ

4 64.7322.03 Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση πλατείας 23ης 
Μαρτίου 1.452.500,00 0,00 1.452.500,00 ΣΥΝ

5 64.7323.02 Ανάπλαση οδού Πλαστήρα 607.361,83 550.000,00 57.361,83 ΣΥΝ

6 64.7323.03 Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά 448.536,88 50.000,00 398.536,88 ΣΥΝ

7 64.7323.04 Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ Φάση) από 
οδό Φαρών έως οδό Ακρίτα 323.580,68 300.000,00 23.580,68 ΣΥΝ

8 64.7331.06 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων - 
Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας 3.217,02 1.000,00 2.217,02 ΣΥΝ

9 64.7425.01

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

152.520,00 0,00 152.520,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΒΑΑ 4.069.947,91 1.206.000,00 2.863.947,91  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 10.184.252,84 1.812.864,16 8.371.388,68  
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2. Κρατικές 
Χρηματοδοτήσεις     

 ΠΗΓΗ Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων     

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

50.000,00 2.000,00 48.000,00 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΄΄

670.939,64 2.000,00 668.939,64 ΣΥΝ

3 64.7331.01 Ανακαίνιση χώρων υγιεινής (WC) Δημοτικού 
Σταδίου Καλαμάτας 6.643,73 6.000,00 643,73 ΣΥΝ

4 64.7331.04
Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών 
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 
Καλαμάτας

41.835,60 40.000,00 1.835,60 ΣΥΝ

5 64.7333.04 Αποκατάσταση και βελτίωση κυρίου οδικού 
δικτύου Τ.Κ. Ταϋγέτου Δήμου Καλαμάτας 270.233,48 250.000,00 20.233,48 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ Π.Δ.Ε 1.039.652,45 300.000,00 739.652,45  

 ΠΗΓΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι - ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ     

1 64.7333.01 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου 
Καλαμάτας 427.928,79 27.928,79 400.000,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 427.928,79 27.928,79 400.000,00  

 ΠΗΓΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ     

1 64.7331.07
Συντήρηση και υλοποίηση μέσων και μέτρων 
πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του 
Δήμου Καλαμάτας

231.489,12 0,00 231.489,12 ΣΥΝ

2 64.7413.01 Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των 
σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας 103.788,67 90.000,00 13.788,67 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

100.000,00 90.000,00 10.000,00 ΣΥΝ

4 62.7131.02 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού 400.000,00 380.000,00 20.000,00 ΣΥΝ

5 64.7321.01 Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του 
Δημοτικού σταδίου Παραλίας 600.000,00 0,00 600.000,00 ΣΥΝ

6 64.7331.08
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για 
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 
σχολικές μονάδες

132.680,00 100.000,00 32.680,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 1.567.957,79 660.000,00 907.957,79  

 ΠΗΓΗ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ     

1 30.7324.02

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

261.238,65 240.000,00 21.238,65 ΣΥΝ

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

1.546,55 1.546,55 0,00 ΣΥΝ
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3 30.7413.43 Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
Δήμου Καλαμάτας (ΣΒΑΚ) 50.470,48 50.000,00 470,48 ΣΥΝ

4 30.7413.50 Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) 
Δήμου Καλαμάτας 74.400,00 40.000,00 34.400,00 ΣΥΝ

5 30.7331.10
Αξιοποίηση - αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός 
συγκροτήματος κτηρίων Δημοτικού Θεάτρου 
Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου

549.245,00 100.000,00 449.245,00 ΣΥΝ

6 30.7322.07

Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους 
χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου 
Καλαμάτας Έργο2 ¨Κατασκευή Υπαίθριου 
Πάρκου Ελιάς"

352.500,00 0,00 352.500,00 ΝΈΟ

7 30.7332.13

Παρεμβάσεις αναπλάσεων σε κοινόχρηστους 
χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου 
Καλαμάτας Έργο2 ¨Κατασκευή Υπαίθριου 
Πάρκου Ελιάς"

135.000,00 0,00 135.000,00 ΝΈΟ

8 40.7425.11

Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών για την 
Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την 
Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών 
χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. Δήμου Καλαμάτας

59.520,00 0,00 59.520,00 ΝΈΟ

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1.483.920,68 431.546,55 1.052.374,13  

 ΠΗΓΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ     

1 64.7333.10 Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής 
Ενότητας Καλαμάτας 1.087.000,00 400.000,00 687.000,00 ΣΥΝ

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

1.047.000,00 400.000,00 647.000,00 ΣΥΝ

3 64.7413.02 Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου 
προσεισμικού Ελέγχου 36.515,52 0,00 36.515,52 ΣΥΝ

4 64.7413.03

Μουσειογραφική μελέτη τεκμηρίωσης και 
οργάνωσης υλικού Δημιουργίας Ψηφιακού 
Μουσείου- Κέντρου Προβολής Διπλωματίας, 
Καλαμάτα

20.000,00 20.000,00 0,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2.190.515,52 820.000,00 1.370.515,52  

  ΣΥΝΟΛΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 6.709.975,23 2.239.475,34 4.470.499,89  

  3. Ανταποδοτικά Τέλη     

 ΠΗΓΗ
Ανταποδοτικά 
Ηλεκτροφωτισμού 
Παρελθόντων Ετών

    

1 20.7135.10 Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 8.500,00 8.000,00 500,00 ΣΥΝ

2 20.7325.01
Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές 
δικτύων ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μετατοπίσεις μετρητών 
και παροχές ισχύος.

60.000,00 55.000,00 5.000,00 ΣΥΝ

2 20.7325.02

Βελτίωση – ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε 
πλατείες και κοινόχρηστους χώρους και 
συντήρηση υπόγειων δικτύων 
εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης

0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

3 20.7325.06
Βελτίωση δημοτικού φωτισμού σε πλατείες 
και κοινόχρηστους χώρους και συντήρηση 
εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης

186.322,00 176.322,00 10.000,00 ΣΥΝ

4 20.7325.20 Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και 
καλωδίων σε εναέριο δίκτυο 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

5 20.7325.21
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και 
καλωδίων σε εναέριο δίκτυο (πόλη 
Καλαμάτας)

9.469,16 7.469,16 2.000,00 ΣΥΝ

6 20.7325.22
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και 
καλωδίων σε εναέριο δίκτυο (Δημοτικά 
διαμερίσματα)

8.800,00 4.000,00 4.800,00 ΣΥΝ
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7 20.7335.02

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

700.000,00 700.000,00 500.000,00 ΣΥΝ

8 20.7335.03 Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού πόλης 11.147,60 9.000,00 2.147,60 ΣΥΝ

9 20.7335.14
Εργασίες συντήρησης δικτύου δημοτικού 
φωτισμού στα εναέρια δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε (2021)

11.973,44 11.973,44 0,00 ΣΥΝ

  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Παρελθόντων 
Ετών

996.212,20 971.764,60 524.447,60  

 ΠΗΓΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2023     

1 20.7325.23
Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές 
δικτύων ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, μετατοπίσεις 
μετρητών και παροχές ισχύος  (2023)

  60.000,00 ΝΈΟ

2 20.7325.24
Βελτίωση δημοτικού φωτισμού και 
συντήρηση δικτύων, σε πλατείες και 
κοινόχρηστους χώρους (2023)

  74.400,00 ΝΈΟ

3 20.7325.25
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και 
καλωδίων σε εναέριο δίκτυο  πόλης 
Καλαμάτας (2023)

  37.200,00 ΝΈΟ

4 20.7325.26
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και 
καλωδίων σε εναέριο δίκτυο  Δημοτικών 
Διαμερισμάτων (2023)

  4.000,00 ΝΈΟ

  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2023 0,00  175.600,00  

 ΠΗΓΗ Ανταποδοτικά ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ     

1 20.7312.01 Εγκατάσταση πυρασφάλειας στη 
Μαραθόλακα 66.000,00 0,00 66.000,00 ΣΥΝ

2 20.7412.02 Τεχνική μελέτη Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης Μαραθόλακας 29.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

3 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 0,00 0,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

99.960,00 0,00 66.000,00  

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

    

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

2.000,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝ

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

10.000,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝ

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

60.000,00 0,00 60.000,00 ΣΥΝ

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

15.000,00 0,00 15.000,00 ΣΥΝ

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

15.000,00 0,00 15.000,00 ΣΥΝ

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

10.000,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝ
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7 40.7425.07
Δαπάνες για την εκτέλεση βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων/  
Ακοβίτικα

10.000,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝ

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

40.000,00 0,00 40.000,00 ΣΥΝ

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

30.000,00 0,00 30.000,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών ΕΙΣΦΟΡΑΣ & 
Μετατροπής ΓΗΣ σε ΧΡΗΜΑ

192.000,00 0,00 192.000,00  

 ΠΗΓΗ
Ανταποδοτικά έσοδα από 
προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις 
και αποζημιώσεις

    

1 40.7421.02 Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων 
& κοιν/λων χρήσεων/Δυτ.Συνοικ 2.000,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝ

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

2.000,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝ

3 40.7421.04 Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων 
& κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ.Παραλία 1.800,00 0,00 1.800,00 ΣΥΝ

4 40.7421.05 Απαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων 
& κοιν/λων χρήσεων /Γιαννιτσάνικα 1.800,00 0,00 1.800,00 ΣΥΝ

5 40.7421.06 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων 
& κοιν/λων χρήσεων/ Ανατ. Συνοικ. 1.800,00 0,00 1.800,00 ΣΥΝ

6 40.7421.07 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων 
& κοιν/λων χρήσεων /Παναγίτσα 1.500,00 0,00 1.500,00 ΣΥΝ

7 40.7421.08 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων 
& κοιν/λων χρήσεων /Ακοβίτικα 2.000,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝ

8 40.7421.09 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων 
& κοιν/λων χρήσεων/Δυτικά Αρτέμιδος 5.000,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝ

9 40.7421.10 Aπαλ/σεις για την δημ/για χώρων κοιν/στων 
& κοιν/λων χρήσεων/ Κηπούπολη 1.000,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝ

  
ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών 

ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

18.900,00 0,00 18.900,00  

 ΠΗΓΗ Ανταποδοτικά Κοιμητηρίων     

1 45.7336.03 Συντηρήσεις - Επισκευές στα κοιμητήρια 
Δήμου Καλαμάτας 93.843,22 60.000,00 33.843,22 ΣΥΝ

2 45.7336.01 Συντηρήσεις - Επισκευές στα κοιμητήρια 
Δήμου Καλαμάτας (2023) 0,00 0,00 37.200,00 ΝΈΟ

  
ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
93.843,22 60.000,00 71.043,22  

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 1.400.915,42 1.031.764,60 1.047.990,82  

  4. Ίδιοι Πόροι     
 ΠΗΓΗ Δάνειο     

1 30.7323.13 Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Άνω 
Αρφαρά - Πελεκητό 87.752,25 30.000,00 57.752,25 ΣΥΝ

2 30.7326.12

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

50.624,78 44.000,00 6.624,78 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 138.377,03 74.000,00 64.377,03  

 ΠΗΓΗ Δημοτικοί Πόροι     
  1. Υπηρεσία τεχνικών Έργων     
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1 64.7321.01 Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του 
Δημοτικού σταδίου Παραλίας 0,00 0,00 20.000,00 ΣΥΝ

2 30.7135.02
Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών 
μονάδων & φωτιστικών σωμάτων για το 
κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Παραλίας

0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

3 30.7135.04 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 37.812,00 30.812,00 7.000,00 ΣΥΝ

4 30.7135.33 Προμήθεια πυροσβεστήρων (2021) 1.500,00 1.500,00 0,00 ΣΥΝ

5 30.7323.14 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας ΔΕ 
Καλαμάτας (2020) 61.132,09 50.000,00 11.132,09 ΣΥΝ

6 30.7324.02

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

27.944,88 27.944,88 0,00 ΣΥΝ

7 30.7324.10
Ολοκλήρωση πεζοδρόμησης της οδού 
Ιατροπούλου από οδό Σιδηροδρομικού 
Σταθμού έως Νέδοντος

1.482,26 482,26 1.000,00 ΣΥΝ

8 30.7324.23 Ανάπλαση οδών Αναπλιώτη και Πολυβίου, 
από οδό Σφακτηρίας έως Αναγνωσταρά 20.560,00 18.000,00 2.560,00 ΣΥΝ

9 30.7326.03
Αντικατασταση πεπαλαιωμένων φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης και συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών πόλης (2021)

0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

10 30.7326.20
Αντικατασταση πεπαλαιωμένων φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης και συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών πόλης

24.600,00 22.000,00 2.600,00 ΣΥΝ

11 30.7326.23 Ολοκλήρωση ανάπλασης κοινοχρήστου 
χώρου στην περιοχή Ι.Μ. Δημιόβης 10.000,00 8.000,00 2.000,00 ΣΥΝ

12 30.7326.27 Συντήρηση μονοπατιών στην Κοινότητα 
Βέργας 2.560,00 2.560,00 0,00 ΣΥΝ

13 30.7331.05 Δαπάνες προστασίας - κατεδάφισης 
επικινδύνων  κτιρίων. 4.259,04 4.259,04 0,00 ΣΥΝ

14 30.7331.10
Αξιοποίηση - αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός 
συγκροτήματος κτηρίων Δημοτικού Θεάτρου 
Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου

0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

15 30.7331.12 Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών 
κτιρίων (2021) 9.820,85 8.820,00 1.000,85 ΣΥΝ

16 30.7331.22 Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων στο Ανατολικό 
Κέντρο 1.200,00 1.000,00 200,00 ΣΥΝ

17 30.7333.03 Επισκευές έργων υποδομής τοπικών 
κοινοτήτων περιοχής  Αλαγονίας 2.005,58 1.800,00 205,58 ΣΥΝ

18 30.7333.04 Άρση επικινδυνότητας και αποκατάσταση 
βατότητας οδών στην ΤΚ Άμφειας 5.919,23 5.919,23 0,00 ΣΥΝ

19 30.7333.15 Συντήρηση οδοποίας Δ.Ε Θουρίας (2020) 35.409,43 35.000,00 409,43 ΣΥΝ

20 30.7333.17 Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2020) 35.343,32 34.343,42 999,90 ΣΥΝ

21 30.7333.19 Συντήρηση οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2020) 36.239,73 35.239,73 1.000,00 ΣΥΝ

22 30.7333.21

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

19.580,22 18.580,22 1.000,00 ΣΥΝ

23 30.7334.02
Αποκατάσταση ζημιών υφιστάμενων 
δαπεδοστρώσεων στην κεντρική προκυμαία 
λιμένα Καλαμάτας

4.444,16 4.000,00 444,16 ΣΥΝ

24 30.7336.01 Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών 
κτιρίων (2021) 7.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

25 30.7336.33 Συντήρηση κλιματιστικών μηχ-των Δημοτικών 
κτιρίων (2020) 18.503,41 18.000,00 503,41 ΣΥΝ

26 30.7336.34 Συντήρηση πυροσβεστήρων (2021) 11.858,74 10.000,00 1.858,74 ΣΥΝ

27 30.7413.01
Αμοιβή μελέτης οριοθέτησης χειμάρρου 
Νέδοντα και ρέματος Αγίων Θεοδώρων 
Θουρίας

24.800,00 15.000,00 9.800,00 ΣΥΝ
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28 30.7413.06

Σύνταξη έκθεσης τεχνικογεωλογικής εξέτασης 
κατολισθητικών φαινομένων στις περιοχές 
της Δ.Ε. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας 
που επλήγησαν από τη θεομηνία του 2019

2.975,01 2.975,01 0,00 ΣΥΝ

29 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

134.540,00 30.000,00 104.540,00 ΣΥΝ

30 30.7413.15 Μελέτη κατασκευής παρατηρητηρίου 
ιχθυοπανίδας στην Μικρή Μαντίνεια 15.000,00 12.000,00 3.000,00 ΣΥΝ

31 30.7413.19 Επικαιροποίηση στατικής μελέτης 
προπονητηρίου 2.500,00 2.500,00 0,00 ΣΥΝ

33 30.7413.47 Δαπάνη για την επαναπιστοποίηση του 
συστήματος  ISO 50001 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

34 62.7131.02 Προμήθεια μηχανημάτων έργου και 
συνοδευτικού εξοπλισμού 135.060,00 120.000,00 15.060,00 ΣΥΝ

35 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 24.000,00 500,00 ΣΥΝ

36 64.7331.04
Επισκευή και αναβάθμιση Δημοτικών 
Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών 
Καλαμάτας

23.763,07 18.000,00 5.763,07 ΣΥΝ

37 64.7331.08
Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για 
την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 
σχολικές μονάδες

10.402,11 10.000,00 402,11 ΣΥΝ

38 64.7413.01 Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των 
σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας 17.800,81 16.000,00 1.800,81 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 771.515,94 588.735,79 194.780,15  

  2. Υπηρεσία ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ     

1

35.7135.07

Προμήθεια οργάνων  και απαραίτητου 
εξοπλισμού για την πιστοποίηση παιδικών 
χαρών Δήμου Καλαμάτας (2021) 
Προμήθεια οργάνων και απαραίτητου 
εξοπλισμού για πιστοποίηση παιδικών χαρών 
Δημοτικών Ενοτήτων πλην Άριος (2021)

36.939,60 36.939,60 0,00 ΣΥΝ

2 35.7135.12
Προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων 
παιδικών χαρών (2021) 3.794,40 3.794,40 0,00 ΣΥΝ

3 35.7322.03
Εργασίες αναδάσωσης στην περιοχή 
"Σκλήβα" της άνω Βέργας 17,60 0,00 22.617,60 ΣΥΝ

4

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

72,38 0,00 16.072,38 ΣΥΝ

5 35.7332.03 Συντήρηση παιδικών χαρών (2021) 14.928,61 0,00 14.928,61 ΣΥΝ

6 35.7332.04
Συντήρηση και επισκευή αντλητικών 
συγκροτημάτων (2021) 9.176,00 9.176,00 0,00 ΣΥΝ

7 35.7332.05
Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις 
επικινδυνότητας μεγάλων δένδρων (2020) 77.120,96 77.120,96 0,00 ΣΥΝ

8 35.7332.10 Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών (2021) 16.740,74 16.740,74 0,00 ΣΥΝ

9 35.7332.11
Θρυμματισμός φυτικών υπολλειμμάτων 
(2021) 64.732,96 64.732,96 0,00 ΣΥΝ

10 35.7332.14
Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων 
(2021) 27.928,27 27.885,48 42,79 ΣΥΝ

11 35.7336.01
Απολυμάνσεις δημοτικών χώρων, κτιρίων και 
εξοπλισμού (2021) 22.327,84 10.000,00 12.327,84 ΣΥΝ

12
35.7336.02

Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης σε 
ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού 
οδικού δικτύου (2021)

28.214,89 28.214,89 0,00 ΣΥΝ
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13 35.7336.04
Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπολοίπων 
χώρων πρασίνου (2021) 56.975,52 56.975,52 0,00 ΣΥΝ

14 35.7336.09 Εργασίες επισκευής δικτύου άρδευσης (2021) 9.188,52 9.188,52 0,00 ΣΥΝ

15 35.7425.01
Δαπάνες για την πιστοποιηση των παιδικών 
χαρών της πόλης (2020) 4.382,16 4.382,16 0,00 ΣΥΝ

16 35.7425.11
Περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων 
(2021) 24.074,60 24.074,60 0,00 ΣΥΝ

  
ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ
396.615,05 369.225,83 65.989,22  

  3. Πολεοδομίας     

1 40.7111.01

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

91.627,83 90.700,26 200.000,00 ΣΥΝ

2 40.7111.03 Απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών οδού Βασ. 
Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων. 1.000,00 0,00 200.000,00 ΣΥΝ

3 40.7413.03
Αμοιβή εκπόνησης μελέτης  Πράξης 
Εφαρμογής  της Πολεοδομικής Μελέτης 
Βέργας

5.000,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝ

4 40.7413.04
Αμοιβή εκπόνησης Πολεοδομικής Μελέτης 
και Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Επέκτασης 
Ανατολικής Παραλίας Δήμου Καλαμάτας

10.000,00 10.000,00 210.000,00 ΣΥΝ

5 40.7413.07
Αμοιβή Πολεοδομικής Μελέτης περιοχής 
Μπαριάμαγα (Κτηματογράφιση-
Πολεοδόμηση-Πράξη Εφαρμογής)

1.749,95 1.749,95 1.000,00 ΣΥΝ

6 40.7413.11
Αμοιβή μελέτης "Σύνταξη Πράξεων 
αναλογισμού ορισμένων τμημάτων οδών 
Κορώνης-Μεθώνης-Παπανικολή κ.λ.π

0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

7 40.7413.16

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

1.822,00 1.822,00 1.000,00 ΣΥΝ

8 40.7413.17
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την 
καταχώριση Πράξεων Εφαρμογής στο 
Κτηματολόγιο 

5.000,00 0,00 5.000,00 ΣΥΝ

9 40.7413.23 Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης 
Εφαρμογής Περιοχής Ασπροχώματος 21.764,53 15.000,00 6.764,53 ΣΥΝ

10 40.7413.25
Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής  
Κορδία (Κτηματογράφιση-Πολεοδόμηση-
Πράξη Εφαρμογής) 

3.000,00 0,00 3.000,00 ΣΥΝ

11 40.7413.28 Αναθεώρηση Ρ.Σ. Θουρίας 1.000,00 0,00 1.000,00 ΣΥΝ

12 40.7413.33
Oλοκλήρωση πολεοδομικής μελέτης & 
μελέτη πράξης εφαρμογής περιοχής Μικρής 
Μαντινείας Δήμου Καλαμάτας

50.000,00 50.000,00 104.008,00 ΣΥΝ

13 40.7413.35 Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου 
οικοδομικών αδειών, (σχεδίων) 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝ

14 40.7413.37
Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής 
τμημάτων πυκνοδομημένων περιοχών  
Βόρειας Συνοικίας 

2.000,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝ

15 40.7413.38 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για τη σύνταξη 
Πράξεων Εφαρμογής, Αναλογισμών, κλπ. 40.000,00 0,00 40.000,00 ΣΥΝ

16 40.7413.41 Αμοιβή Μελέτης Τροποποίησης / 
Αναθεώρησης ΓΠΣ Καλαμάτας 51.129,95 51.129,95 1.000,00 ΣΥΝ

17 40.7413.42
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την 
καταχώριση Πράξεων Εφαρμογής στο 
Κτηματολόγιο της περιοχής Μπαριάμαγας

7.500,00 7.500,00 1.000,00 ΣΥΝ

18 40.7413.43 Εκπόνηση μελέτης κύρωσης οδικού Δικτύου 
εντός Οικισμών 15.000,00 0,00 15.000,00 ΣΥΝ

19 40.7413.44
Δαπάνη για τη σύνταξη μελετών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων Δήμου 
Καλαμάτας

19.402,22 19.402,22 20.000,00 ΣΥΝ
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20 40.7413.45
Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής 
τμημάτων πυκνοδομημένων περιοχών  
Δυτικής Συνοικίας 

10.000,00 0,00 10.000,00 ΣΥΝ

21 40.7413.46
Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής 
τμημάτων πυκνοδομημένων περιοχών  
Ανατολικής Συνοικίας 

2.000,00 0,00 2.000,00 ΣΥΝ

22 40.7413.47

Δαπάνη για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικο 
Διαγωνισμό Ιδεων με αντικείμενο την 
"Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου 
Καλαμάτας"

0,00 0,00 50.000,00 ΝΈΟ

  ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 338.996,48 247.304,38 877.772,53  

  4. Διεύθυνση Πρόνοιας     

1 15.7413.01 Έκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των 
Δημοτικών παιδικών σταθμών 16.785,50 0,00 16.785,50 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΠΡΟΝΟΙΑΣ 16.785,50 0,00 16.785,50  

  ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 1.662.290,00 1.279.266,0
0 1.219.704,43  

  5. ΣΑΤΑ     
 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ 2023     
1 30.7323.57 Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων 

ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του Δήμου 2023   37.000,00 ΝΈΟ

2 30.7323.59
Μελέτη κατασκευής συνδετήριας οδού 
μεταξύ των οδών Αύρας και Γεωργιου 
Καρέλια (οδός Δεριγνύ)

  250.090,00  

3 30.7331.61 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. πλην 
Καλαμάτας 2023   37.200,00 ΝΈΟ

4 30.7331.62 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. 
Καλαμάτας 2023   37.200,00 ΝΈΟ

5 30.7333.33 Διαγραμμίσεις οδών 2023   67.000,00 ΝΈΟ

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ 2023 0,00 0,00 428.490,00  

 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ Παρελθόντων Ετών     

1 20.7325.21
Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και 
καλωδίων σε εναέριο δίκτυο (πόλη 
Καλαμάτας)

43.530,84 2.000,00 41.530,84 ΣΥΝ

2 30.7135.02
Προμήθεια & εγκατάσταση κλιματιστικών 
μονάδων & φωτιστικών σωμάτων για το 
κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Παραλίας

80.000,00 65.000,00 15.000,00 ΣΥΝ

3 30.7135.04 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 5.604,79 4.000,00 1.604,79 ΣΥΝ

4 30.7321.20 Εργασίες πυροπροστασίας στον 4ο 
Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Καλαμάτας 18.000,00 18.000,00 0,00 ΣΥΝ

5 30.7323.01 Διανοίξεις και κατασκευές οδών 144.084,97 0,00 366.373,52 ΣΥΝ

6 30.7323.02
Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων 
ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του Δήμου 
(2022).

37.200,00 32.000,00 5.200,00 ΣΥΝ

7 30.7323.15 Τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων 
ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του δήμου. 35.244,00 31.000,00 4.244,00 ΣΥΝ

8 30.7323.47 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών 220.686,41 10.000,00 210.686,41 ΣΥΝ

9 30.7323.48 Διανοίξεις και κατασκευές οδών (2020) 61.684,32 4.000,00 57.684,32 ΣΥΝ

10 30.7323.51 Κατασκευή έργων υποδομής περιοχής δυτικά 
της οδού Αρτέμιδος 49.344,77 40.000,00 9.344,77 ΣΥΝ

11 30.7323.52 Κατασκευή έργων υποδομής Ανατολικής 
Γειτονιάς (οδός Μ. Κάλλας κλπ) 136.469,16 0,00 299.269,16 ΝΈΟ

12 30.7323.53 Βελτίωση οδικής πρόσβασης στον 
αρχαιολογικό χώρο Θουρίας 50.000,00 44.000,00 6.000,00 ΣΥΝ
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13 30.7323.54 Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών 196.074,95 74.400,00 484.474,95 ΣΥΝ

14 30.7324.02

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

44.735,84 40.735,84 4.000,00 ΣΥΝ

15 30.7324.15 Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα 2.600,00 2.500,00 100,00 ΣΥΝ

16 30.7324.23 Ανάπλαση οδών Αναπλιώτη και Πολυβίου, 
από οδό Σφακτηρίας έως Αναγνωσταρά 49.440,00 45.000,00 4.440,00 ΣΥΝ

17 30.7326.06 Έργα φωτισμού ανάδειξης μνημείων και 
κτιρίων 14.800,00 10.000,00 4.800,00 ΣΥΝ

18 30.7326.12

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

23.032,06 17.000,00 6.032,06 ΣΥΝ

19 30.7326.20
Αντικατασταση πεπαλαιωμένων φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης και συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών πόλης

59.999,99 54.999,99 5.000,00 ΣΥΝ

20 30.7326.23 Ολοκλήρωση ανάπλασης κοινοχρήστου 
χώρου στην περιοχή Ι.Μ. Δημιόβης 14.400,00 6.000,00 8.400,00 ΣΥΝ

21 30.7326.28
Εργασίες  για τη μεταφορά και τοποθέτηση 
του μνημείου πεσόντων αεροπόρων σε νέα 
θέση

4.000,00 3.000,00 1.000,00 ΣΥΝ

22 30.7326.29
Αντικατασταση πεπαλαιωμένων φωτεινών 
σηματοδοτών πόλης και συντήρηση 
φωτεινών σηματοδοτών πόλης (2023)

0,00 0,00 50.000,00 ΝΈΟ

23 30.7331.01 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων στις Δ.Ε. πλην 
Καλαμάτας 72.714,10 65.000,00 7.714,10 ΣΥΝ

24 30.7331.02 
Οικοδομικές εργασίες για την επισκευή - 
συντήρηση δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. 
Καλαμάτας

60.000,00 55.000,00 5.000,00 ΣΥΝ

25 30.7331.35 Κατασκευή δημοτικού καταστήματος 
Ασπροχώματος 99.272,08 70.000,00 29.272,08 ΣΥΝ

26 30.7331.51 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων των Δ.Ε. πλην 
Καλαμάτας 74.400,00 68.000,00 6.400,00 ΣΥΝ

27 30.7331.52 Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων στην Δ.Ε. 
Καλαμάτας 74.400,00 68.000,00 6.400,00 ΣΥΝ

28 30.7331.54 Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικων 
εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων 20.000,00 18.000,00 2.000,00 ΣΥΝ

29 30.7333.01 Διαγραμμίσεις οδών 47.464,41 35.000,00 12.464,41 ΣΥΝ

30 30.7333.27 Διαγραμμίσεις οδών (2022) 60.000,00 40.000,00 20.000,00 ΣΥΝ

31 30.7334.05 Επισκευή-βελτίωση πεζοδρομίων, ρείθρων, 
κρασπέδων, κλπ. 100.400,00 5.000,00 95.400,00 ΣΥΝ

32 30.7336.12 Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 
(2020-2021) 18.503,41 16.000,00 2.503,41 ΣΥΝ

33 30.7336.12 Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 
(2020-2021) 89.135,56 85.000,00 4.135,56 ΣΥΝ

34 30.7336.48 Συντήρηση - επέκταση δικτύου 
ποδηλατόδρομων (2021) 1.800,00 900,00 900,00 ΣΥΝ

35 30.7336.73 Συντήρηση - επέκταση δικτύου 
ποδηλατόδρομων   74.400,00 ΝΈΟ

36 30.7411.08
Γεωτεχνική Μελέτη και έρευνα για την 
ανέγερση του Ειδικού Επαγγελματικού 
Γυμνασίου - Λυκείου Καλαμάτας

13.547,00 13.547,00 0,00 ΣΥΝ

37 30.7411.09 Γεωτεχνική έρευνα και έκθεση για την 
ανέγερση κλειστού προπονητηρίου 3.000,00 2.500,00 500,00 ΣΥΝ

38 30.7411.10
Γεωτεχνική έρευνα και έκθεση για την 
ανέγερση Εκθεσιακού Κέντρου Προβολής 
Αλιείας &θάλασσας Δήμου Καλαμάτας

3.100,11 2.500,00 600,11 ΣΥΝ

39 30.7413.12 Εκπόνηση μελέτης για την ανάδειξη του 
παράκτιου μετώπου Δήμου Καλαμάτας 44.800,00 40.000,00 4.800,00 ΣΥΝ
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40 30.7413.17 Μελέτη στατικής επάρκειας Δημοτικού 
Θεάτρου Καλαμάτας 13.640,00 13.640,00 0,00 ΣΥΝ

41 30.7413.18 Εκπόνηση μελέτης Γεωλογικής 
καταλληλότητας 7.416,00 7.416,00 0,00 ΣΥΝ

42 30.7413.49 Εκπόνηση στατικής μελέτης ενίσχυσης του 
18ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας 4.000,00 3.000,00 1.000,00 ΣΥΝ

43 64.7321.01 Κατασκευή προπονητηρίου στο χώρο του 
Δημοτικού σταδίου Παραλίας 0,00 0,00 80.000,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 2.098.524,77 1.112.138,83 1.938.674,49  

 
 

6. ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ     

 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ Σχολείων 2023 Τ_Π     

1 30.7331.64
Επισκευή και συντήρηση σχολικών 
κτηρίων 2023

0,00 0,00 60.000,00 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023 0,00 0,00 60.000,00  

 ΠΗΓΗ ΣΑΤΑ Σχολείων Παρελθόντων 
Ετών Τ_Π     

1 30.7331.53 Αναβάθμιση προαύλιων χώρων σχολικών 
μονάδων Δήμου Καλαμάτας 135.000,00 0,00 135.000,00 ΣΥΝ

2 30.7331.33 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων 230.594,82 153.271,21 77.323,61 ΣΥΝ

3 30.7331.19
Επισκευή-αντικατάσταση εγκατάστασης 
αντικεραυνικής προστασίας σχολικών 
μονάδων

17.943,43 17.000,00 943,43 ΣΥΝ

4 30.7326.07
Αντικατάσταση συνθετικού δαπέδου στο 
κλειστό γήπεδο συγκροτήματος 
Πολυκλαδικού

3.100,00 2.000,00 1.100,00 ΣΥΝ

5 30.7336.51 Πλαστικοποίηση γηπέδων μπάσκετ - βόλει 26.307,84 24.000,00 2.307,84 ΣΥΝ

6 30.7331.17 Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2021) 10.000,00 9.900,00 100,00 ΣΥΝ

7 30.7331.12 Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών 
κτιρίων (2021) 7.811,95 7.000,00 811,95 ΣΥΝ

8 30.7336.45 Επισκευή δικτύων οπτικών ινών σχολικών 
κτιρίων 9.478,13 0,00 9.478,13 ΣΥΝ

9 30.7331.56 Εγκατάσταση ανελκυστήρα σε σχολικές 
μονάδες 15.000,00 12.000,00 3.000,00 ΣΥΝ

10 30.7331.55 Εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε 
σχολικές μονάδες 10.000,00 7.000,00 3.000,00 ΣΥΝ

11 30.7336.12 Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα 
(2020-2021) 8.861,03 8.000,00 861,03 ΣΥΝ

  ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
_ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 474.097,20 240.171,21 233.925,99  

 

 Α/Α ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     

 1 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 380.697,60 65.348,80 315.348,80  

 2 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΠΑ 5.733.607,33 541.515,36 5.192.091,97  

 3 ΣΥΝΟΛΟ ΣΒΑΑ 4.069.947,91 1.206.000,00 2.863.947,91  

 4 ΣΥΝΟΛΟ Π.Δ.Ε 1.039.652,45 300.000,00 739.652,45  

 5 ΣΥΝΟΛΟ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι 427.928,79 27.928,79 400.000,00  
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 6 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 1.567.957,79 660.000,00 907.957,79  

 7 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 1.483.920,68 431.546,55 1.052.374,13  

 8 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ 2.190.515,52 820.000,00 1.370.515,52  

 9 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Παρελθόντων Ετών 996.212,20 971.764,60 524.447,60  

 10 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2023 0,00 0 175.600,00  

 11 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 99.960,00 0 66.000,00  

 12 ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών ΕΙΣΦΟΡΑΣ & 
Μετατροπής ΓΗΣ σε ΧΡΗΜΑ 192.000,00 0 192.000,00  

 13 ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ-
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 18.900,00 0 18.900,00  

 14 ΣΥΝΟΛΟ Ανταποδοτικών ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 93.843,22 60.000,00 71.043,22  

 15 ΣΥΝΟΛΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 138.377,03 74.000,00 64.377,03  

 16 ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 771.515,94 588.735,79 194.780,15  

 17 ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 396.615,05 369.225,83 65.989,22  

 18 ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 338.996,48 247.304,38 877.772,53  

 19 ΣΥΝΟΛΟ Υπηρεσίας ΠΡΟΝΟΙΑΣ 16.785,50 0,00 16.785,50  

 20 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ 2023 0,00 0,00 428.490,00  

 21 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 2.098.524,77 1.112.138,83 1.938.674,49  

 22 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023 0,00 0,00 60.000,00  

 23 ΣΥΝΟΛΟ ΣΑΤΑ_ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
_ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 474.097,20 240.171,21 233.925,99  

   22.530.055,46 7.715.680,14 17.770.674,30  

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Πολίτης Δημήτριος 1) Γκραίκης Παύλος

2) Πατσαρίνος Νικόλαος

3) Σκούρας Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
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