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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  3/2022  

ΑΠΟΦΑΣΗ  2/2022  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ., 

συνέρχεται, μετά την ματαίωση της υπ’ αριθμ. 2 της 25-1-2022 συνεδρίασης επειδή δεν 

υπήρξε απαρτία, στην υπ΄ αριθμ. 3/2022 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 

Καλαμάτας, η οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), 

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών και της ΚΥΑ Δ1αΓ.Π.οικ. 3608/21.1.2022 (ΦΕΚ 155/21.1.2022 - τ. Β),   μετά την 

με αριθμ. πρωτ. 7558/25-1-2022 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων 

της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην προηγούμενη, υπ’ αριθμ. πρωτ. 6705/21-1-

2022, πρόσκληση της ματαιωθείσας συνεδρίασης. 

 

Συμμετέχουν  στη  συνεδρίαση   οι  κ.κ.:  1)  Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 

2) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος Δημήτριος,  4) Βασιλοπούλου Παναγιώτα,  

5) Γαϊτάνης Φώτιος, 6)  Διασάκος Σπυρίδων, 7) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Κουφαλάκου 

Ευαγγελία, 9) Μπάμπαλη  Αικατερίνη, 10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος.   

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 2) Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα, 3) Τσαλίκης Δημήτριος και 4) Χαχής Ευάγγελος.   

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο 
(MASTER PLAN) Λιμένα Καλαμάτας». 

Στο φάκελο του θέματος ήταν η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εν λόγω 
έργου «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) Λιμένα Καλαμάτας», το με αριθμ. πρωτ. 
432493/223-12-2021 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το οποίο αποστέλλεται στο 
Δήμο Καλαμάτας η με αριθμ. πρωτ. 432493/23-12-2021 Ανακοίνωση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Πελοποννήσου σχετικά με την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τα 
οποία έχουν αποσταλεί στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση. 
 
Το θέμα έρχεται προς συζήτηση προκειμένου το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας  να εκφράσει τη γνώμη του επί της εν λόγω Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 
Επί τους θέματος εξελίσσεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Όπως θα έχετε δει μία ογκώδης εισήγηση η οποία έρχεται για γνωμοδότηση στο 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ενώ προηγήθηκε η Δημοτική 

Επιτροπή Διαβούλευσης. 

Είναι προφανές ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, έχει έρθει και ξαναέρθει ως 
αντικείμενο στα Συμβούλια είτε στο Τοπικό, είτε στου Λιμενικού Ταμείου, είτε στο Δημοτικό. 

Τώρα έρχεται η Μελέτη και θα πρέπει εμείς να αποφανθούμε θετικά ή αρνητικά επ’ αυτής, δεν 
έχουμε κάποιο άλλο ρόλο. 

Εάν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί.    

 
Εμείς ως παράταξη θα καταψηφίσουμε το σχέδιο αυτό, θα κάνει και σχετική 
τοποθέτηση ο δημοτικός μας σύμβουλος αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Καταψηφίζουμε κατ’ αρχάς γιατί είναι πρόκληση μέσα στην πανδημία, την ώρα που η ακρίβεια 
αυξάνεται, την ώρα που ο κόσμος πεινάει, να δοθούν τόσα εκατομμύρια για να γίνει το λιμάνι 
τουριστικό.  

Πρόκειται για ένα σχέδιο που έχει σαν μοναδικό στόχο να υλοποιήσει τα μεγάλα συμφέροντα 
στον τομέα της κρουαζιέρας, απ’ ότι φαίνεται έτσι όπως έχει δοθεί στη δημοσιότητα και από 
δίπλα και βεβαίως το μεγάλο κεφάλαιο στα ξενοδοχεία και στις τουριστικές, τέλος πάντων, 
επιχειρήσεις. 

Απ’ αυτή την άποψη εμείς καταψηφίζουμε, θεωρούμε ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να παρθούν 
από το Δήμο για να φτιαχτούν έργα αντιπυρικής προστασίας, αντιπλημμυρικής προστασίας, να 
αναβαθμιστούν τα Σχολεία, να  αναβαθμιστούν τα Νοσοκομεία και όχι για τέτοια σχέδια, αλλά 
δυστυχώς προτεραιότητες και του Δήμου και συνολικά των κυβερνήσεων είναι πάντα σε αυτή 
την κατεύθυνση το πώς θα ενισχύεται το μεγάλο κεφάλαιο.  

Εμείς καταψηφίσουμε και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει καθόλου αυτό το έργο, γι’ αυτό 
δεν θα μπούμε και σε επί μέρους συζητήσεις για το αν θα μπει εδώ το ένα κτίριο εάν θα μπει 
εκεί το άλλο, παρ’ όλο που έχουμε θέσεις και για αυτά και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
που θα έχουμε. Διαφωνούμε και με την αλλαγή της τοποθεσίας των ψαράδων  και για κάποια 
κτίρια που θα φτιαχτούν και για το πάρκο, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί 
διαφωνούμε τελείως, να μην γίνει καθόλου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ: 
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Κατανοητοί και σεβαστοί οι λόγοι όπως τους ανέφερες. 

Εγώ θέλω να βάλω και τη δική μου άποψη που ήδη έχει κατατεθεί σε 
διαφορετικές συζητήσεις είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη δημόσια διαβούλευση, περί 
της  αναγκαιότητας για να υπάρχει μεικτή χρήση του λιμανιού γιατί και η ιστορία του και η 
γεωγραφία του ήταν πάντοτε ένας εμπορικός χαρακτήρας. Τα πράγματα αλλάζουν, προφανώς 
χρειάζεται και ένας τουριστικός προσανατολισμός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 
αλλοιωθεί εντελώς ο χαρακτήρας του λιμανιού.  

Αυτή είναι η δική μου άποψη. 

Ψηφίζουμε. 4 ΚΑΤΑ οι υπόλοιποι είμαστε όλοι ΥΠΕΡ; 

 
Πρόεδρε εγώ θα τοποθετηθώ λευκό, όπως είχα τοποθετηθεί και την προηγούμενη 
φορά πάνω στο θέμα αυτό,  γιατί είμαι προβληματισμένος για τους τόνους τσιμέντο 

που θα πέσουν και όλα αυτά που μπορεί να προκύψουν με αυτή την περιβαλλοντική 
κατάσταση. 

 
Εγώ θα ταχθώ υπέρ σε αυτό, με μία επιφύλαξη, ότι θα ήθελα έναν Αντιδήμαρχο  
υπεύθυνο που είναι για τα θέματα αυτά, να μας κάνει μια ενημέρωση από πρώτο 

χέρι και να δούμε και το θέμα εάν προχωρήσει αυτό το έργο πόσες θέσεις εργασίας θα 
ανοιχτούν. 

 
Σοβαρό το δεύτερο.  

Το πρώτο, Σταύρο  όπως διαπίστωσες έστειλα πρόσκληση, ο καθένας κάνει τις 
επιλογές του και χαρακτηρίζεται απ’ αυτές.  

 
 

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει 
υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 83 & 84 του Ν. 
3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τους κ.κ. Γαϊτάνη Φώτιο, 
Διασάκο Σπυρίδωνα, Καλογεροπούλου Παναγιώτα και Κουφαλάκου Ευαγγελία να τάσσονται 
ΚΑΤΑ και τον κ. Τσώλη Ηλία να δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΜΠΕ) του έργου: «Προγραμματικό Σχέδιο (MASTER PLAN) Λιμένα Καλαμάτας».   

 
 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  4. Γαϊτάνης Φώτιος 

  5. Διασάκος Σπυρίδων 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΩΛΗΣ: 

ΧΟΥΣΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  6. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  7. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσώλης Ηλίας 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 27 Ιανουαρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


