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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  25/2012 

ΑΠΟΦΑΣΗ  543/2012  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 27η  Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στο 

Αμφιθέατρο «Αλέξανδρος Κουμουνδούρος», συνέρχεται στην 25η/2012 συνεδρίαση, το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74842/20-12-2012 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Σώματος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, 

Πρόεδρος του Σώματος, 2) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) 

Αναζίκος Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 6) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 8) Γκλεγκλές Ιωάννης (αποχώρηση 

στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 9) Διασάκος Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 

απόφαση), 10) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 11) 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 12) Καμβυσίδης Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας,  14) Καρβέλης 

Γεώργιος, 15) Κουδούνης Αργύριος, 16) Μανδηλάρης Ιωάννης, 17) Μαρινάκης Σαράντος, 18) 

Μιχαλόπουλος Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 19) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος, 20) Μπάκας Ιωάννης, 21) Μπασακίδης Νικόλαος (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 547 

απόφαση), 22) Μπεχράκης Σταμάτης, 23) Μπουζιάνης Παύλος, 24) Μπούρας Ιωάννης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 25) Μπούχαλης Δημήτριος, 26) Μπρεδήμας 

Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 27) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 28) 

Μωρακέας Σπυρίδων (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 549 απόφαση), 29) Νιάρχος Αναστάσιος 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 30) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 

υπ’ αριθμ. 560 απόφαση), 31) Ντίντα Παναγιώτα, 32) Οικονομάκου Μαρία, 33) Πολίτης 

Δημήτριος, 34) Ριζάς Χρίστος, 35) Φαββατάς Δημήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 

απόφαση), 36) Φωτέας Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση) και 37) 

Χριστόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 560 απόφαση).  
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Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 2) Πουλόπουλος Δημήτριος και 3) Στασινάκης Διονύσης, ενώ ο κ. Στασινόπουλος 

Στυλιανός απουσιάζει με νόμιμη άδεια σύμφωνα με την υπ’  αριθμ. 435/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης: 

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Λιακουνάκου 

Βενετία και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βέργας κ. Χειλάς 

Γεώργιος, οι οποίοι και παραβρίσκονται.  

 Όλοι οι Πρόεδροι Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων:  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) 

Αρτεμισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαίας κ. Δουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώματος κ. 

Ζαγαρέλος Ηλίας, 4) Πηδήματος κ. Κάργας Γεώργιος, 5) Πολιανής κ. Κορομηλάς 

Παναγιώτης, 6) Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος,  7) Άνθειας κ. 

Λεβεντόπουλος Ανδρέας, 8) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 9) Θουρίας κα Λιάππα 

Χρυσή, 10) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας Στυλιανός, 11) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος 

Παναγιώτης, 12) Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 13) 

Άριος κ. Μπρούμας Αθανάσιος, 14) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 15) Αριοχωρίου 

κ. Σκούρας Παναγιώτης, 16) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος, 17) Λεΐκων κ. Τσαούσης 

Αθανάσιος και 18) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) 

Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης και 2) Αμφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος.  

 

 Όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. 

Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος, 3) Αγρίλου κ. Δημόπουλος 

Ευστάθιος, 4) Βρομόβρυσης κ. Καμαρινόπουλος Βασίλειος, 5) Άμμου κ. Κοσμόπουλος 

Νικόλαος, 6) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη Διαμαντούλα, 7) Ανεμόμυλου κ. Μαθιός Νικόλαος, 

8) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 9) Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος, 10) 

Σταματινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 11) Νέδουσας κ. Σούμπλης Κων/νος,   

ενώ δεν παραβρίσκεται ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Ασπροπουλιάς κ. 

Κατσιμαγκλής Παναγιώτης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης απουσία  του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα, ο οποίος προσέρχεται  

στην υπ’ αριθμ. 543 απόφαση.     
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 
που το Σώμα, ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των  
δημοτικών παρατάξεων ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨& ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨ και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύμβουλοι των  δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ¨), δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά 
λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Υποβολή πρότασης για δημιουργία ιστοσελίδας μέσω του προγράμματος LEADER . 
 
Εισηγούμενη το θέμα η κα Αντιδήμαρχος  Ντίντα αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. του 
Δήμου 75498/24-12-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Προτείνεται να επιδιωχθεί μέσω του προγράμματος LEADER η δημιουργία ιστοσελίδας, στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα με έμφαση στη δεύτερη, προκειμένου να αναδειχθούν διεθνώς 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της μεσογειακής δίαιτας στην Καλαματιανή της εκδοχή, τα οποία 
αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Καλαμάτας. Ο πυρήνας της 
δημιουργικής σύλληψης της ιστοσελίδας εκφράζεται με τη φράση «Τρώγοντας όπως στην 
Καλαμάτα, τρώτε υγιεινά».  Μέσω της ιστοσελίδας θα δοθεί προβολή στις ιδιαίτερες 
τοπικές διατροφικές συνήθειες, τις συνταγές, τους τρόπους μαγειρέματος, που θα απαρτίζεται 
από τρεις ενότητες: διατροφική αξία, γαστριμαργική απόλαυση, παραδοσιακή κληρονομιά, 
όπως αυτές μπορούν να απευθυνθούν και να προσελκύσουν τους τουρίστες, αλλά και να τους 
ωθήσουν στην υιοθέτηση του Καλαματιανού τρόπου διατροφής, με προφανή οφέλη για την 
περιοχή. 
Μεταξύ άλλων, σκοπός είναι και η διευκόλυνση της σταδιακής οικοδόμησης γαστρονομικού 
τουρισμού υψηλού επιπέδου με επίκεντρο την τοπική μαγειρική, στην οποία χρησιμοποιούνται 
πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και το μαγείρεμα γίνεται με επωφελή για την υγεία τρόπο. 
Επίσης, στόχο αποτελεί και η «εκπαίδευση» του κοινού, ώστε αυτό να υιοθετήσει τις 
γαστρονομικές συνήθειες της περιοχής του Δήμου Καλαμάτας. 
Για τη υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής , το μέσο που κρίνεται ότι έχει την καλύτερη και 
αποτελεσματικότερη σχέση κόστους-οφέλους είναι το διαδίκτυο. Γι αυτό και θα δημιουργηθεί 
μια ιστοσελίδα η οποία θα καλύπτει τη θεματολογία που παραπάνω εκθέσαμε και θα έχει τα 
εξής σημαντικά χαρακτηριστικά: 
- ευχρηστία,  
- ταχύτητα,  
- προσβασιμότητα,  
- επεκτασιμότητα, 
- σταθερότητα. 
Συγκεκριμένα η ιστοσελίδα που πρόκειται να κατασκευαστεί,  

 θα σέβεται τα Πρότυπα του Διαδικτύου (Web Standards).  
 Θα σχεδιαστεί σε καλαίσθητο template προσαρμοσμένο στα χρώματα και στην 

αισθητική της περιοχής 
 Θα εμφανίζεται γρήγορα στην οθόνη και όμοια σε όλους τους πλοηγούς/browsers.  
 Θα έχει  φιλικό και χρηστικό περιβάλλον στον επισκέπτη 
 Θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη για όλους και δεν θα αποκλείει 

ανθρώπους όπως ηλικιωμένοι και άτομα με ειδικές ανάγκες.  
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 Ο σχεδιασμός της θα γίνει βάσει σύγχρονου  συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 
(cms) ιδιαίτερα πρακτικού για τον διαχειριστή της ιστοσελίδας 

 Με δυνατότητα δυναμικής διαχείρισης του πρωτοσέλιδου, του περιεχομένου καθώς και 
της διαμόρφωσης των πλευρικών στηλών  με τα μενού και τα modules που θα διαμορφωθούν 

 Με καλή αρχιτεκτονική, ώστε να είναι εύκολα επεκτάσιμη με επιπλέον modules και 
plugins (εργαλεία επέκτασης) και να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες για την μέγιστη  
δυνατή προβολή του περιεχομένου 

 Με δυνατότητα επιλογής γλώσσας περιήγησης (ελληνικά, αγγλικά) 
 Με κώδικα ο οποίος βάσει των key words/tags τα οποία θα χρησιμοποιηθούν θα 

βοηθήσει ώστε να εμφανίζεται υψηλά στις μηχανές αναζήτησης (search engines). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας θα πρέπει να : 

- Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης για την κατασκευή ιστοσελίδας ως ανωτέρω , στο 
πρόγραμμα LEADER στην προκυρησσόμενη  δράση: Προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών με κωδικό L 313-4 

- Εξουσιοδοτήσει  το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    ΝΤΙΝΤΑ 
 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι επί της διαδικασίας; Θα ήθελα να μάθω και από 
το κατεπείγων τη κας Ντίντας και του κ. Ριζά πότε άνοιξε το πρόγραμμα; Και  

κλείνει στις 4 Ιανουαρίου μας είπανε, πότε άνοιξε; Για να δούμε αν σέβονται πραγματικά τη 
λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Τώρα μη λέμε τα ίδια, τώρα θα κάνει την εισήγησή της η κα Ντίντα και θα 
κάνετε τις ερωτήσεις και τα ρωτάτε αυτά.  

Παρακαλώ κα Ντίντα να αναπτύξετε το θέμα σας.  
 
Κύριε Πρόεδρε εισαγωγικά να απαντήσω στον κ. Φαββατά ότι για το πρόγραμμα 
LEADER επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το Νομό Μεσσηνίας γίνεται μία 

προσπάθεια με τους υπόλοιπους τρεις Δήμους, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα 
LEADER, να υπάρξει μια συνεννόηση στα μέτρα έτσι ώστε να μην λειτουργήσουμε 
ανταγωνιστικά και πραγματικά να κάνουμε οικονομία δυνάμεων, έτσι ώστε όσες προτάσεις 
καταθέσει ο κάθε Δήμος τελικώς να εγκριθούν και να μην λειτουργήσουμε ανταγωνιστικά.  
Έτσι σε αυτό το πλαίσιο γίνεται και αυτή η εισήγηση σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο που 
αφορά αυτή την ιστοσελίδα για το μέτρο το οποίο αφορά στην προβολή και προώθηση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, στον κωδικό 313-4 και αφορά και την δημιουργία 
ιστοσελίδων αλλά και άλλες δράσεις οι οποίες και άλλοι Δήμοι έχουν επιλέξει να προτείνουν.  
Εμείς για τον Δήμο Καλαμάτας προτείνουμε την δημιουργία μιας ιστοσελίδας η οποία 
ουσιαστικά θα προάγει τον υγιεινό τρόπο ζωής της περιοχής μας και όλα τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των συνταγών και των τρόπων μαγειρέματος τα οποία υπάρχουν παραδοσιακά 
στην Μεσσηνία και κυρίως στην Καλαμάτα. 
Υπάρχει αναλυτική εισήγηση μέσα στον φάκελο από την Δευτέρα, αν υπάρχει οποιαδήποτε 
ερώτηση θα είμαι στην διάθεσή σας. 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις παρακαλώ, κ. Μπρεδήμα;        

 
Κε Πρόεδρε δεν υπάρχει τίποτε εδώ είναι ένας  φάκελος λευκός ……… (δεν 
ακούγεται) 

 
ΝΤΙΝΤΑ: Από την Δευτέρα υπάρχει στο φάκελο αυτό. 

 
Εντάξει μπορεί να έγινε κάποιο λάθος. 
Ερωτήσεις εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης, εκ μέρους του Δικτύου Ενεργών 

πολιτών;  
 
Κυρία Αντιδήμαρχος είπατε ότι έχουμε κάνει μια άτυπη συμφωνία με άλλους 
Δήμους στο πρόγραμμα για να μην ερχόμαστε σε σύγκρουση και καταθέτουμε 

προτάσεις οι οποίες δεν είναι σε αντιπαράθεση μαζί τους, δηλαδή η δικιά μας πρόταση είναι η 
δημιουργία ιστοσελίδας; Ενώ οι άλλοι δεν είχανε προτείνει ιστοσελίδα; Η μία είναι η ερώτηση 
αυτή και η δεύτερη ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Εάν εσείς έχετε ετοιμάσει τέσσερις 
παραγωγικές προτάσεις οι οποίες ανάλογα με την εξέλιξη έτσι όπως το τοποθετήσατε το θέμα 
είσαστε σε θέση να τις παρουσιάσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
 Άλλη ερώτηση εκ μέρους της Πρωτοπορίας; Παρακαλώ απαντήστε στις 
ερωτήσεις κα Ντίντα. 

 
Στο συγκεκριμένο μέτρο είπαμε ότι το LEADER έχει το ποσό των εβδομήντα, αν 
κατάλαβα γιατί την δεύτερη ερώτηση δεν την άκουσα πολύ καθαρά γιατί γίνεται και 

φασαρία, υπάρχει το ποσό των 70.000,00 € και υπάρχει μία συνεννόηση με τους άλλους 
Δήμους να κατανεμηθεί ένα ποσό σε κάθε Δήμο, έτσι ώστε οι δράσεις αυτές οι οποίες θα 
κάναμε να μην λειτουργήσουν ανταγωνιστικά και οι άλλοι Δήμοι έχουν προτείνει να κάνουν 
ιστοσελίδες και νομίζω  και ο Δήμος Πύλου έχει προτείνει και κάτι άλλο λόγω της ιδιαίτερης…. 

 
Συνάδελφοι υπάρχει ομιλητής στο βήμα, υπάρχει Αντιδήμαρχος που κάνει 
τοποθετήσεις καθίστε σας παρακαλώ στα έδρανα και λίγο ησυχία παρακαλώ. 

Παρακαλώ κα Ντίντα.  
 
 Όπως ξέρετε υπάρχει η προστασία νομίζω από την UNESCO για την περιοχή της 
Κορώνης κάποια ιδιαίτερη…. 

 
ΦΩΝΗ:….. (δεν ακούγεται) 

 
 Όχι, για την Κορώνη είπα, για την Κορώνη προστατεύεται από την UNESCO και 
είπαμε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η προτεραιότητα για την περιοχή εκεί της Πυλίας 

να δοθεί λίγο παραπάνω …………….. και να πάρουμε εμείς άλλο μέτρο  παραπάνω χρήματα, 
δηλαδή υπάρχει μία συνεννόηση. 

 
Ευχαριστώ την κα Ντίντα. Τοποθετήσεις; Κύριε Μπρεδήμα; Όχι.  
 

ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ: Αρνούμεθα εμείς, δεν ... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Λαϊκή Συσπείρωση; Κύριε Διασάκο;  

 
Όσον αφορά την τουριστική προβολή, την τουριστική ανάπτυξη και αυτά, οι 
Κυβερνήσεις, οι Δήμαρχοι όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά με την 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΑ: 

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΙΑΣΑΚΟΣ:  
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τουριστική ανάπτυξη και τίποτα καλό δεν έχουμε δει ούτε οι εργαζόμενοι, ούτε και οι 
αυτοαπασχολούμενοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στον τουρισμό.  
Εμείς θα καταψηφίσουμε γιατί διαφωνούμε ριζικά σε αυτό που λέτε εσείς ανάπτυξη. Θέλετε 
δηλαδή μια ανάπτυξη με ατμομηχανή του τουρισμού, αυτό δεν είναι ανάπτυξη. Βέβαια το 
προβάλλετε συνέχεια γιατί αυτοί είναι οι σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 
συμφέροντα της ντόπιας πλουτοκρατίας. Εμείς θέλουμε μια άλλη ανάπτυξη που θα υπηρετεί τα 
Λαϊκά Συμφέροντα και θα δίνει έμφαση στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα       

 
 Ευχαριστώ πολύ τον κ. Διασάκο.  
Κύριε Μπεχράκη εκ μέρους του Δικτύου Ενεργών Πολιτών τοποθέτηση. 

 
Κύριε Πρόεδρε η τοποθέτησή μας είναι συνάρτηση με την αντίρρησή μας και 
τις ενστάσεις στην διαδικασία του κατεπείγοντος. Ουσιαστικά εμποδίζει το 

Δημοτικό Συμβούλιο και τις παρατάξεις τις αντιπολίτευσης να συμβάλλουν με δημιουργικό 
τρόπο σε όλα αυτά τα προγράμματα, να αντιπροτείνουμε, να βρούνε ιδέες, να συνδέσουνε 
απόψεις που κυκλοφορούνε στην κοινωνία μέσω των παρατάξεων ή των Δημοτικών 
Συμβούλων σε μία γόνιμη συζήτηση. Αυτή η βιομηχανία των έκτατων, επειγόντων θεμάτων 
προ ημερήσιας διάταξης που αυτό που φέρνουν είναι ή το ψηφίζεις ή δεν παίρνουμε το 
πρόγραμμα, εκτός από εκβιαστικό δίλλημα, είναι ουσιαστικά αυτό που καταγγέλλει ο Λαός μας 
όλα αυτά τα χρόνια για ένα μεγάλο φαγοπότι και διασπάθιση χρημάτων που γίνεται μέσα από 
προγράμματα τα οποία ουσιαστικά δεν μπορούν να παίξουνε ούτε τον ρόλο για τα οποία 
εγκρίνονται, τα λεφτά των φορολογουμένων, ούτε μπορούν να παίξουν κάποιο συγκεκριμένο 
αναπτυξιακό ρόλο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Μπεχράκη. Εκ μέρους της Πρωτοπορίας; 

 
Ναι κ. Πρόεδρε κι εμείς θα σταθούμε στα ίδια σημεία που προανέφεραν οι 
επικεφαλείς των προηγούμενων παρατάξεων, προηγούμενα. Δεν 

καταλαβαίνουμε, δηλαδή εδώ πάμε να φτιάξουμε  Τζελεμεντέ; Καλαματιανό Τζελεμεντέ; Και τι 
θα διαφημίζουμε την γουρνοπούλα; Έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα του τουρισμού μας, 
έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ξέρουμε που απευθυνόμαστε και αυτό που μας μένει λοιπόν 
είναι η διευκόλυνση της σταδιακής οικοδόμησης γαστρονομικού τουρισμού, άκουσον, 
άκουσον, γαστρονομικού τουρισμού, έχουμε τουρισμό εμείς θέλουμε τώρα και γαστρονομικό 
τουρισμό με επίκεντρο την τοπική μαγειρική στην οποία κ.λπ, κ.λπ. Η εκπαίδευση του κοινού 
ώστε να υιοθετήσει της γαστρονομικές συνήθειες της περιοχής του Δήμου Καλαμάτας, σωπάτε 
ρε παιδιά, σωπάτε ρε παιδιά, τι λέτε; Μάλιστα. Διατροφική κ.λπ, να απευθυνθούν και να 
προσελκύσουν τους τουρίστες, αλλά να τους ωθήσουν στην υιοθέτηση του Καλαματιανού 
τρόπου διατροφής. Και η ερώτησή μου είναι η εξής, όσες φορές και αν έχω ρωτήσει, 
απάντηση δεν έχω πάρει, καμία μέτρηση που να δείχνει ότι οι άνθρωποι έρχονται σε ένα τόπο 
επειδή τρώνε ξέρω γω μεσογειακό λάδι, δεν έχω δει καμία τέτοια μέτρηση εγώ, ούτε καμία 
μελέτη. Άρα λοιπόν αυτό θα ήτανε σοβαρό βήμα όταν όλα τα άλλα τα βασικά τα έχουμε λύσει 
αφού δεν έχουμε λύσει τα βασικά αυτό πιστεύω είναι ένας άλλος τρόπος να διασπαθίζονται 
λεφτά, να χαλάμε λεφτά από ευρωπαϊκά προγράμματα. Δεν έχει σημασία αν τα πληρώνει ο 
Καλαματιανός Λαός ή είναι από προγράμματα. Η λογική του να γίνονται πράγματα έτσι για να 
γίνονται, δεν βγάζει πουθενά.  
Εμείς θα το Καταψηφίσουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως η εισήγηση…  
 
ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ: Είναι ο κ. Χριστόπουλος έχει γραφτεί. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Χριστόπουλε  και εσείς μετά  κ. Ριζά θέλετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΓΚΛΕΓΚΛΕΣ:  
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Θέλω να σημειώσω δύο, με αφορμή το κατεπείγον,  θέλω να σημειώσω δύο 
παρατηρήσεις.  

Η πρώτη είναι η διαρκής και αυξανόμενη απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρατηρούμε 
συχνά πυκνά η Δημοτική Αρχή μέσω των Αντιδημάρχων να φέρνουν θέματα επείγοντα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο παρ’ ότι ομολογούν οι ίδιο ότι η πρόσκληση παράδειγμα στο LEADER έχει 
ανοίξει εδώ και 10-12 μήνες, τέσσερις μέρες πριν τη λήξη μας φέρνουν μια σειρά ζητημάτων 
με δικαιολογίες τουλάχιστον αστείες θα τις χαρακτήριζα για να υπάρχει μια προσυνεννόηση.  
Το δεύτερον και κυριότερον είναι  ότι δεν υπάρχει μια σαφέστατη κατεύθυνση στη Δημοτική 
Αρχή, δεν έχουν στόχους, δεν έχουν προτεραιότητες, βλέποντας και κάνοντας. Λέει αφού 
συζητήσουμε βάζουμε ένα γαστρονομικό ζήτημα, βάζουμε ταυτόχρονα και την άρδευση στα 
Αρφαρά, βάζουμε και το άλλο τη διαμόρφωση ενός χώρου στο πρόγραμμα  LEADER. Δεν 
υπάρχει λοιπόν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μια συγκεκριμένη στόχευση συγκεκριμένες 
προτεραιότητες που βεβαίως θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τις άλλες Δημοτικές Αρχές των 
Δήμων, είδαμε εξάλλου στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κατά πόσον συνεργάζεται η 
Δημοτική Αρχή με όμορους Δήμους, αλλά αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο, και μετά να 
καταλήγουμε σε ένα πλαίσιο που θα διεκδικούμε, βλέποντας λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή της 
Πύλου έβαλε τη μεσογειακή διατροφή για την Κορώνη, που το έχει κάνει προτεραιότητα όλο 
αυτό το χρονικό διάστημα, τσοντάρουμε και εμείς, εντός εισαγωγικών το ρήμα, και εμείς μία 
πρόταση σε σχέση με τη μεσογειακή διατροφή. Βλέπουμε πλίνθοι και κέραμοι ατάκτως 
ερριμμένα  σε αυτή τη Δημοτική Αρχή γιατί δεν έχει ένα πλαίσιο, δεν έχει.  
Παίρνουμε το πρόγραμμα, είδαμε και στους κάδους προηγουμένως ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος 
λέει με αίμα και ιδρώτα πήραμε το πρόγραμμα και εκεί λοιπόν στο τέλος ασθμαίνοντας 
προσπαθούμε να μπούμε σε αυτά  προγράμματα για να μην έχουμε … και αγνοούμε επιδεκτικά 
και τις αντιπολιτεύσεις, αγνοούμε επιδεκτικά ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Σήμερα λοιπόν στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο φέρνουμε πέντε κατεπείγοντα ζητήματα. 
Θεωρούμε ότι μας υποτιμά, δεν συμμετάσχουμε και  εξάλλου και ο επικεφαλείς μας είπε ότι 
δεν θα πρέπει να συζητήσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κατεπείγον  γιατί 
λειτουργούν απαξιωτικά αλλά και το δεύτερο φανερώνει ξεκάθαρα ότι η Δημοτική Αρχή δεν 
έχει ένα πλαίσιο τέσσερις μέρες πριν λήξει το LEADER φέρνουμε πρόταση, τέσσερις μέρες 
πριν, δώδεκα μήνες και ρε αδερφέ καλέστε τους επικεφαλείς και πέστε ότι έχουμε πέντε 
προτεραιότητες, εφτά προτεραιότητες, θα τις διαπραγματευτούμε, από αυτό να κάνουμε τις 
δύο πράξεις δώδεκα μήνες πέρασαν που έχει ανοίξει το  LEADER ….. 

 
Κύριε Χριστόπουλε ποιοι δώδεκα μήνες, συγνώμη που διακόπτω, αλλά  ποιοι δώδεκα 
μήνες, ποιος σας είπε ότι έχει ανοίξει το LEADER δώδεκα μήνες, τέλος Νοεμβρίου 

άνοιξε το LEADER.  
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι προγράμματα που έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο. 

 
 Άλλο τα προγράμματα που έχουν ανοίξει από τον Απρίλιο, τώρα όμως μιλάμε για το 
LEADER.          

 
…. και προγράμματα του Απριλίου τα φέρατε στο προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

 
Τώρα όμως μιλάμε για το  LEADER το οποίο άνοιξε πριν ένα μήνα μην λέμε και 
πράγματα ….. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώνετε. 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  
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Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι ενώ υπήρχαν και τα χρονικά περιθώρια να 
γίνει και να τοποθετηθούμε χωρίς καμία εισήγηση, δεν υπάρχει εισήγηση, 

σε λευκό φάκελο. Ας θεωρήσουμε ότι είναι η καλύτερη πρόταση πως θα τοποθετηθούμε; 
Αφού δεν έχουμε στοιχειώδη ενημέρωση και αυτό κ. Πρόεδρε έχει να κάνει και με σας.  
Μίλησε η κα Αντιδήμαρχος για ένα θέμα και δεν έχουμε εισήγηση. Αφού είναι κατεπείγον λέτε 
δεν χρειάζεται να έχουμε την εισήγηση…. 

 
Κύριε Χριστόπουλε είπαμε τα κατεπείγοντα θέματα αποφαίνεται το Δημοτικό 
Συμβούλιο αν είναι κατεπείγων και με ψηφοφορία το καλεί. Παρακαλώ κ. Ριζά 

έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. 
 
Ναι κ. Πρόεδρε μία κουβέντα θα πω. Καταρχήν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όπως 
είπε και η κα Αντιδήμαρχος άνοιξε τέλη Νοέμβρη και καταλήγει στις 4 Γενάρη, άρα το 

διάστημα στο οποίο εμείς θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε ότι αφορά τις μελέτες ήτανε πολύ 
περιορισμένο. Όπως πολύ περιορισμένα και ασθμαίνοντας, σωστά το είπατε κ. Χριστόπουλε, 
φτάσαμε στου υπόγειους κάδους που το αναφέρατε. Δυστυχώς όλα αυτά τα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μέσα στο σακουλάκι του ΕΣΠΑ μας έρχονται και κατεβαίνουν 
ουρανοκατέβατα και πρέπει εμείς μέσα σε ένα μήνα να στοχεύσομε να κάνομε την μελέτη, να 
περάσει όλη την διαδικασία που προβλέπει ο Καλλικράτης και να ρθει στο Δημοτικό μας 
Συμβούλιο. Άρα λοιπόν αλλού τα βέλη στο πως λειτουργεί το θέμα που φέρνουμε τις μελέτες 
όχι σε εμάς. Εμείς προσπαθούμε γι αυτό και έχουμε κάνει μία βιομηχανία μελετών και την 
οποία φέρνουμε πάντα σε εσάς.  
Σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, η Αναπτυξιακή 2-3 χρόνια πριν είχε κάνει ένα 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και τα χρήματα αυτά τα οποία θα διαχειριστεί δια μέσου του LEADER 
τα έχει βάλει σε διάφορα μέτρα. Ένα από αυτά τα μέτρα που στόχευσε τότε η Αναπτυξιακή  3 
χρόνια περίπου όταν και πήραμε το συγκεκριμένο LEADER ήτανε να προβάλλουμε τις ιδιαίτερες 
γαστρονομικές μας συνήθειες, ειδικά το λάδι, τα προϊόντα τα οποία προβάλλει η  Μεσσηνιακή 
γη στους ξένους μέσα από το διαδίκτυο. Δεν μπορώ να καταλάβω, και μάλιστα να μπορέσουμε 
να προβάλλουμε και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της γαστρονομίας μας σε ξένους 
ανθρώπους που επισκέπτονται καθημερινώς τα SITE, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή ένα 
έργο, ένα μέτρο το οποίο έχει περάσει μέσα από δημόσια διαβούλευση το LEADER μέσα από 
όλους τους φορείς και προτείνανε αυτοί να κάνουμε SITE, γιατί εσείς μας λοιδορείτε και μας 
λέτε ότι δεν είναι σωστό και ότι προβάλλουμε την γουρνοπούλα και προβάλλουμε..… Ναι 
κύριοι αυτά τα παραδοσιακά εδέσματα θα πρέπει να προβάλλονται κατά κόρον μέσα από τα 
SITE τα οποία ουσιαστικά μας δίνεται η δυνατότητα να τα πάρουμε δωρεάν και μας λοιδορείτε 
γι αυτό το πράγμα; Τι πρέπει να κάνουμε; Να σταυροκοπηθούμε και να περιμένουμε;  
Άρα λοιπόν εμείς στοχεύσαμε στο συγκεκριμένο μέτρο που έχει έρθει μέσα από διαβούλευση 
και ερχόμαστε και το πιάνομε και καταθέτουμε την πρότασή μας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλώς κ. Ριζά, ως η εισήγηση η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨, η Αλλαγή ¨Κατά¨….. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλω να κάνω μία δευτερομιλία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Μπεχράκη. 

 
Εμένα στην εισήγηση υπήρχε το μοναδικό θέμα από τα έκτακτα αυτό. 
Πραγματικά το πρόγραμμα μπορεί να άνοιξε δύο μήνες όπως είπε ο κ. Ριζάς, 

αλλά είναι ένα θέμα εάν έχει χρεωθεί στις υπηρεσίες τις αντίστοιχες τις δημοτικές υπηρεσίες 
και τους δημοτικούς μας υπαλλήλους να το επεξεργαστούν, να φέρουν μία εισήγηση η οποία 
να στηρίζεται κάπου. 
Σήμερα έχουμε εδώ μια εισήγηση η οποία είναι υπογεγραμμένη από την κα Ντίντα χωρίς να 
υπάρχει καμία αναφορά σε δημοτικές υπηρεσίες.  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΡΙΖΑΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Αυτό είναι ένας καινούριος τρόπος λειτουργίας του Δήμου και των δημοτικών υπηρεσιών. Εάν 
έτσι συνεχίσουμε σε όλα οφείλετε να δώσετε εξηγήσεις επάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι 
δυνατόν μόνοι σας χωρίς να περνάνε αυτά τα θέματα από υπηρεσίες και να μην είναι 
υπογεγραμμένα από τις Διευθύνσεις που να σημαίνει ότι έχουν και μια ελάχιστη εγγύηση αυτά 
τα πράγματα, να τα φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και περισσότερο να φέρνετε εισηγήσεις 
οι οποίες δεν έχουν τις  υπογραφές των αρμόδιων υπαλλήλων από κάτω, γιατί πικρή εμπειρία 
έχουμε από αυτό και για την διαχείριση των μπάζων που ακόμα δεν ξέρουμε αυτό το 
πρόγραμμα που έχει πάει, τι έχει κάνει και τι κατάληξη έχει.  
 
ΝΤΙΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε μπορώ απαντήσω;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήστε. 

 
Επειδή ανέφερε ο κ. Μπεχράκης, νομίζω ότι ο κανονισμός του Δημοτικού 
Συμβουλίου λέει ότι τις εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο τις κάνουνε οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι. Σωστά ή λάθος; Από κει και πέρα το αν υπήρχε η υπογραφή ή όχι της υπηρεσίας   
είναι κάτι το οποίο εγώ έχω συζητήσει ενδουπηρεσιακά με την …σας είπα ότι γίνονται 
συζητήσεις και με άλλους Δήμους για τα συγκεκριμένα θέματα, τις οποίες  έχει αναλάβει ο 
Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο κ. Χαντζής,  δεν ξέρω αν τα προσόντα του επαρκούν ας 
πούμε και οι γνώσεις του για να αναλάβει ένα συγκεκριμένο θέμα και υπογράφεται από εμένα 
με την εγγύηση του κ. Χαντζή ότι όλα έχουν πραγματοποιηθεί έτσι όπως θα έπρεπε να έχουν 
πραγματοποιηθεί. Δεν ξέρω αν σας καλύπτει…. 

 
Όχι φυσικά δεν με καλύπτει, τι να με καλύψει, δηλαδή ένα πολιτικό πρόσωπο 
φέρνει μια εισήγηση χωρίς να έχει περάσει από τις υπηρεσίες του Δήμου; 

 
Ως η εισήγηση η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨ , η Αλλαγή ¨Κατά¨, η Λαϊκή Συσπείρωση 
¨Κατά¨ νομίζω είπατε, Δίκτυο Ενεργών Πολιτών ¨Κατά¨, η Πρωτοπορία;  

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Η Πρωτοπορία τι ψήφισε; 

 
Η Πρωτοπορία λείπει, δεν είναι κανείς απ’ ότι βλέπετε κ. Μπούχαλη.  
 

    
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόμενα,  καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το οποίο 
- ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας  

- ΚΑΤΑ δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι των δημοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ 

κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
I. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για την κατασκευή ιστοσελίδας, στο 

πρόγραμμα LEADER στην προκυρησσόμενη  δράση: Προβολή και προώθηση 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών με κωδικό L 313-4, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρώτ. του Δήμου 75498/24-12-2012 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων  η οποία 
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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II. Εξουσιοδοτεί  τον κ.  Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες. 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γουρδέας Ανδρέας   1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος 

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  7. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  8. Διασάκος Νικόλαος  

  9. Δικαιουλάκος Βασίλειος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  11. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας 

  13. Καρβέλης Γεώργιος 

  14. Κουδούνης Αργύριος 

  15. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  16. Μαρινάκης Σαράντος  

  17. Μιχαλόπουλος Κων/νος  

  18. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  19. Μπάκας Ιωάννης 

  20. Μπεχράκης Σταμάτης  

  21. Μπουζιάνης Παύλος  

  22. Μπούρας Ιωάννης 

  23. Μπούχαλης Δημήτριος 

  24. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  25. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος   

  26. Νιάρχος Αναστάσιος  

  27. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

  28. Ντίντα Παναγιώτα  

  29. Οικονομάκου Μαρία  

  30. Πολίτης Δημήτριος 
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  31. Ριζάς Χρίστος  

  32. Φαββατάς Δημήτριος 

  33. Φωτέας Νικόλαος  

  34. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 31 Δεκεμβρίου 2012 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΡΔΕΑΣ 

                                                             
 
 
 


