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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  625/2007  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 30/12-10-2007 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος,  4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 625 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9)  Κλείδωνας Θεοφάνης, 10)  
Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης 
∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος, 22)  Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 
625 απόφαση)  και  23) Τσερώνης Κων/νος. 
 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσµόπουλος Βασίλειος  και  4) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος. 
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης απουσία του κ. ∆ηµάρχου ο οποίος παρευρίσκεται σε εκδήλωση (έκθεση 
φωτογραφίας) της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα µε θέµα «Τα φρούρια της Ελλάδας» 
που πραγµατοποιείται στο Πνευµατικό Κέντρο. Ο κ. ∆ήµαρχος προσήλθε στην συνεδρίαση 
κατά την συζήτηση της υπ’ αριθ. 619 απόφασης. 
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΜΕΣ  ΑΕ  ΟΤΑ) της 
σύνταξης των γενικών διαχειριστικών µελετών προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης για τα 

Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης αναφέρει τα εξής: 
 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να είναι έτοιµος να διεκδικήσει δράσεις που εντάσσονται 
στους άξονες 3 και 4 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 της ∆΄ 
Προγραµµατικής Περιόδου και συγκεκριµένα προγράµµατα ΟΠΑΑΧ και Leader για τα Τοπικά 
του ∆ιαµερίσµατα  προτίθεται να αναθέσει στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυµη Εταιρεία 
ΟΤΑ (ΑΝΜΕΣ  ΑΕ  ΟΤΑ) τη σύνταξη των γενικών διαχειριστικών σχεδίων προγραµµάτων 
αγροτικής ανάπτυξης. Η ανάθεση γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 
3463/2006 (∆.Κ.Κ.) επειδή η  ΑΝΜΕΣ ΑΕ έχει προσαρµόσει το καταστατικό της στο νέο 
∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα µε αλλαγή της επωνυµία  σε ΑΝΜΕΣ ΑΕ - ΟΤΑ προκειµένου  να 
συγκαταλέγεται στην κατηγορία των δυνητικών ή των ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης των 
προαναφεροµένων αξόνων.  

Αντικείµενο της ανάθεσης είναι η εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων ανάπλασης οικισµών 
έτσι όπως περιγράφονται στην εισήγηση που είναι στο φάκελο, και που προσδιορίζει τις 
τεχνικές προδιαγραφές των διαχειριστικών αυτών σχεδίων, τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες 
ίσχυαν και κατά την 3η προγραµµατική περίοδο. Τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες είναι 
αναγκαίες έτσι ώστε τα διαχειριστικά σχέδια θα αποτυπώσουν τα αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά των οικισµών των τοπικών διαµερισµάτων έτσι ώστε να εντοπίσουµε τις 
δράσεις επέµβασης και τις ενέργειες που πρέπει εµείς να αναλάβουµε ώστε να γίνει ανάπλαση 
των συγκεκριµένων περιοχών.  

Τα διαχειριστικά σχέδια θα αφορούν στα  13  Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας και  
θα παραδοθούν στο ∆ήµο Καλαµάτας µετά από 5 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, η 
αµοιβή καθορίζεται στο ποσό των 40.000,00 €  πλέον Φ.Π.Α.  και θα βαρύνει τον δηµοτικό 
προϋπολογισµό, οικον. έτους 2007.   
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος, ως εξής: 
 

 
Η ανάθεση αυτής της µελέτης παρέχεται ή χορηγείται στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ επειδή 
έχει την υποδοµή, τη λειτουργική και την επιστηµονική; Ποιος είναι ο αποχών 

λόγος δηλαδή. 
 

 
Ο ουσιαστικός λόγος είναι ότι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ έχει και την 
εµπειρία πάνω απ΄ όλα γιατί έχει διαχειριστεί και το ΟΠΑΑΧ του Ταϋγέτου την 

προηγούµενη ∆ηµοτική περίοδο, έχει και το κατάλληλο προσωπικό έτσι ώστε να προετοιµάσει 
όλα αυτά τα διαχειριστικά σχέδια και να παρακολουθήσει την εξέλιξη του προγράµµατος και να 
βοηθήσει το ∆ήµο µετέπειτα να υποβάλει προτάσεις προς τους αντίστοιχους άξονες και µέτρα 
του προγράµµατος αυτού. 
 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Έχετε γνώση αν άλλοι ∆ήµοι έχουν τη δυνατότητα χωρίς τη διαµεσολάβηση εν 
προκειµένω της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ να κάνουν αυτή τη µελέτη αναφορικά µε τα 

τοπικά διαµερίσµατα που µπορεί να υπαχθούν είτε στα ΟΠΑΑΧ είτε σε άλλα παρεµφερή 
προγράµµατα; ∆ηλαδή άλλος ∆ήµος έχετε πληροφόρηση αν είναι ο ίδιος φορέας της µελέτης 
κλπ. 
 

 
Τώρα να µιλήσω τυπικά. Τυπικά οι αναπτυξιακές των υπόλοιπων ∆ήµων δεν 
έχουν αναπροσαρµόσει το καταστατικό τους ώστε να χαρακτηρισθούν ως 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ Α.Ε. ΟΤΑ και έτσι δεν είναι και τόσο ανώνυµη εταιρεία ΟΤΑ.  
 

 
Και είπατε 40.000 € είναι το κόστος; 
 

 
∆εκατρία διαχειριστικά σχέδια θα υποβληθούν. ∆ηλαδή για κάθε ένα τοπικό 
διαµέρισµα. Τα ορεινά προβλέπουµε να υπαχθούν στα ΟΠΑΑΧ, ενώ τα πεδινά 

στο LEADER. 
 

 
∆ηλαδή η Α∆ΕΚ για παράδειγµα του ∆ήµου Καλαµάτας δεν έχει την πιστοποίηση 
να κάνει τέτοιο πρόγραµµα; Να εκπονήσει τέτοια µελέτη και να υποβάλει το 

φάκελο; 
 

 
Συνάδελφοι πρώτον θέλω να σας πω ότι τις διαχειριστικές µελέτες είναι 
αναγκαίες διότι κανένα έργο, είτε δηµόσιο είτε ιδιωτικό, µέσω των ΟΠΑΑΧ ή το 

LEADER, δεν µπορεί να προχωρήσει χωρίς την ύπαρξη του διαχειριστικού σχεδιασµού, που 
στην ουσία σε µεγάλο µέρος είναι και µελέτη αφού κάνει προτάσεις. Είτε µετέχουµε λοιπόν 
στη συγκεκριµένη διαδικασία, είτε δεν µετέχουµε ως δηµόσιος φορέας, δεν έχουµε το 
δικαίωµα να µην προχωρήσουµε σε µελέτες διαχειριστικές. Για το ΟΠΑΑΧ και για το LEADER 
και για την αξία τους κανένας δεν αµφιβάλει. ∆ιότι αν δεν κάνουµε τέτοιες µελέτες δεν 
µπορούν ούτε όσοι να κάνουν ιδιωτικές επενδύσεις, π.χ. στο Ελαιοχώρι, να τις κάνουν, να 
συµµετάσχουν και να ευεργετηθούν. 

∆εύτερον, είναι επιβεβληµένο να πάµε µέσω της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ στην πράξη. ∆ιότι η 
διαχείριση των ΟΠΑΑΧ γίνεται από την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε., την αναπτυξιακή της 
Περιφέρειας στην οποία µετέχει και η ΤΕ∆Κ. Η πιστοποιηµένη αναπτυξιακή η οποία θα 
διαχειριστεί τα προγράµµατα αυτά σε ολόκληρο το νοµό, στην ουσία λειτουργεί ως αντένα της 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος. 

Το άλλο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι δεν έχει δυνατότητα ο ∆ήµος, ούτε εµπειρία, ούτε 
τεχνογνωσία να προχωρήσει σ΄ αυτές τις µελέτες, είναι δύσκολο, δεν έχουµε το δυναµικό και 
δεν έχουµε τα δεδοµένα για να µπορούµε να τις κάνουµε. 

Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους που σας είπα, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, ασφαλώς 
ούτε η εµπειρία υπάρχει Α∆ΕΚ. ∆υστυχώς δεν έχει λειτουργήσει µέχρι τώρα ως αναπτυξιακή η 
Α∆ΕΚ. ∆εν νοµίζω, ξέρω. ∆ιαχειριστής κακός ήταν πάντα καµιά εκατοστή µαγαζιών, τίποτε 
άλλο. Αλλά αυτά θα τα πούµε σε κάποια άλλη στιγµή, είναι βέβαιο. 

∆εν έχουµε άλλο δρόµο αυτή τη στιγµή παρά να συνεργαστούµε µε την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ που 
έχει την εµπειρία από τα προηγούµενα ΟΠΑΑΧ που στην ουσία και τύποις διαχειρίζεται τα 
ΟΠΑΑΧ στο νοµό. Όλοι οι ∆ήµου που µετέχουν στη σχετική διαδικασία πάνε µέσω της 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ η οποία επιπλέον είναι και υποκατάστηµα για το συγκεκριµένο έργο της 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. που έχει και τη γενική ευθύνη. Γι΄ αυτό φτάνουµε εκεί. Εάν υπάρχει 
κάποια άλλη λύση και γλυτώσουµε τα 40.000 ευρώ διότι επείγει και ο χρόνος, πρέπει να 
τρέξουµε πάρα πολύ γρήγορα διότι ακολουθεί το στάδιο των µελετών για τα 13 δηµοτικά 
διαµερίσµατα. Εάν υπάρχει κάποια άλλη πρόταση η οποία µπορεί να είναι αποδοτική στο 
σύντοµο χρόνο µέχρι τέλος ∆εκεµβρίου να µας δώσει τα στοιχεία να το πείτε και να το 
κάνουµε. 

 
 
Συνήθως ο ∆ήµος απευθύνεται στις δηµοτικές του επιχειρήσεις, στις 
υπηρεσίες του και αφού ζητάει εγγράφως να πληροφορηθεί την αδυναµία 

τους να εκπονήσουν αυτού του είδους τις µελέτες, τότε προχωράει στο επόµενο βήµα. Αυτό 
έγινε από πλευράς ∆ηµοτικής αρχής; ∆ηλαδή απευθυνθήκατε στις δηµοτικές επιχειρήσεις του 
∆ήµου, στις υπηρεσίες του ∆ήµου για το αν µπορούν να συντάξουν αυτά τα σχέδια, να 
εκπονήσουν αυτή τη µελέτη; Υπάρχει κάποιο έγγραφο στο φάκελο; Εγώ δεν είδα κάποιο 
έγγραφο τέτοιο.  
 

 
Εάν αυτό δεν είναι ρητορική ερώτηση, είναι πράγµατι ερώτηση η οποία θέλει 
απάντηση για να τοποθετηθεί ο συνάδελφος, αγαπητέ συνάδελφε σας βεβαιώνω 

ότι για το συγκεκριµένο θέµα έχουν υπάρξει τρεις συσκέψεις µε υπηρεσιακούς παράγοντες, 
ιδιαίτερα µε τη διεύθυνση ανάπτυξης στο γραφείο µου µε τη συµµετοχή σε µία δεύτερη φάση 
και της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, το βασανίσαµε πολύ το θέµα για να φτάσουµε στη συγκεκριµένη 
πρόταση. ∆εν υπάρχει άλλος δρόµος. Ούτε η εµπειρία υπάρχει εδώ, ούτε οι δυνατότητες. Στο 
µέλλον µπορεί να υπάρξουν. Πάµε στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ στην οποία µετέχουµε ως ΤΕ∆Κ, 
δηλαδή και ως ∆ήµος Καλαµάτας, µε ποσοστό 25%. Σας εξήγησα είναι η αντένα της 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. για τα ΟΠΑΑΧ και τα LEADER, έχει εµπειρία διαχείρισης αυτών των 
προγραµµάτων, δεν έχουµε άλλη δυνατότητα να βρούµε κάτι άλλο να συνεννοηθούµε και να 
φτάσουµε σε ένα άλλο αποτέλεσµα. Μπορείτε να βεβαιωθείτε γι΄ αυτά που σας λέω από τις 
υπηρεσίες. Άλλωστε κατεγράφησαν στα πρακτικά και την αρµόδια διεύθυνση ανάπτυξης. 
 

 
Αν κατάλαβα καλά αυτές οι µελέτες είναι προετοιµασία για το 4ο Κοινοτικό 
Πλαίσιο. Υπάρχει κάποιος µπούσουλας πως πρέπει να προετοιµαστούν 

αυτές οι µελέτες;  
 

 
Είπα ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των διαχειριστικών αυτών σχεδίων που 
αφορούν αναπλάσεις οικισµών, είναι ακριβώς οι ίδιες µε αυτές που ίσχυαν 

κατά την 3η προγραµµατική περίοδο. 
 

 
Εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω κε Πρόεδρε είναι ιδιαίτερα τα ΟΠΑΑΧ, γιατί τα 
LEADER δεν είναι ΟΠΑΑΧ όσον αφορά τις δηµόσιες επενδύσεις. Όλα αυτά τα 

προγράµµατα πάντως µπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Για τα ΟΠΑΑΧ 
θέλω να πω που αφορούν στην ορεινή µας περιοχή είναι πράγµατι µια χρυσή ευκαιρία να τα 
εκµεταλλευτούµε στον υπερθετικό βαθµό και να έχουµε και δηµόσιες επενδύσεις ουσιαστικές 
αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι µία ευκαιρία για την ανάταση της περιοχής, πρέπει να το 
παλέψουµε µε όλες µας τις δυνάµεις για να την έχουµε και να την αξιοποιήσουµε.  
 

 
Τη σπουδαιότητα των προγραµµάτων των ΟΠΑΑΧ τη ξέρουµε. Εκείνο που 
ανακαλύπτουµε απόψε είναι ότι η ∆ηµοτική αρχή ένα χρόνο σχεδόν από την 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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ανάληψη των καθηκόντων της οµολογεί ότι η Α∆ΕΚ είναι σαν να µην υπάρχει. Μιλάµε για απλά 
πραγµατάκια. Μη νοµίσετε ότι είναι κάποια διάσπαση του ατόµου το να συντάξεις και να 
εκπονήσεις µια µελέτη για το ΟΠΑΑΧ. Υπάρχουν δεκάδες ιδιωτικά γραφεία έξω που την κάνουν 
αυτή τη δουλειά, που σου ετοιµάζουν το φάκελο και τον πηγαίνεις. Και θέλουµε να 
παραδεχτούµε σήµερα ότι η Α∆ΕΚ µε τόσα χρόνια δραστηριότητα, µε υλοποίηση τόσον 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων, δεν είναι σε θέση να συντάξει µία µελέτη αυτού του επιπέδου; 
Εγώ το βρίσκω ακριβώς απίθανο αυτό το πράγµα. Εντελώς απαράδεκτο. Κε Πρόεδρε 
προσωπικά εκπλήττοµαι από τη νοµολογία ότι η Α∆ΕΚ δεν µπορεί να συντάξει και δεν ξέρω ο 
κ. Πρόεδρος της Α∆ΕΚ εδώ που είναι, αν έχει να πει κάτι. Κακώς, έπρεπε να ήταν και ο γενικός 
διευθυντής της Α∆ΕΚ εδώ απόψε, να µας πει τα προβλήµατά του, τις αδυναµίες της 
επιχείρησής του. ∆ιότι αυτό εµένα προσωπικά µε κάνει να πέφτω από τα σύννεφα. Ότι ένα 
προγραµµατάκι τέτοιο δηλαδή, δεν µπορεί να ανταποκριθεί µια αναπτυξιακή επιχείρηση µε 
δραστηριότητα 20 ετών. Μου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση. Αυτά τα πράγµατα είναι φόρµες 
τις οποίες συµπληρώνεις, δεν είναι καµία διάσπαση του ατόµου και να χρειάζονται ειδικές 
γνώσεις και φοβερές γνώσεις. Έχει τόσο προσωπικό εκεί κάτω, έχει γενικό διευθυντή, έχει 
οικονοµολόγους, έχει ανθρώπους που έχουν υλοποιήσει προγράµµατα, που έχουν υποβάλει 
µελέτες, που έχουν προτάσεις επανειληµµένως κάνει και εκπλήσσοµαι εάν έφτασε στο σηµείο 
η Α∆ΕΚ αυτή τη στιγµή να µην µπορεί να κάνει ένα προγραµµατάκι τέτοιο. Για προγραµµατάκι 
µιλάµε, δεν µιλάµε για κανένα πρόγραµµα φοβερό. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θα ψηφίσουµε 
την πρόταση. 
 

 
Στην πλειοψηφία των όσων ήθελα να πω, µε κάλυψε ο κ. Τσερώνης. 
Συζητάµε για αντιγραφή,  για συµπληρωµατικές δράσεις στη βάση του 3ου 

Κοινοτικού Πλαισίου, για το 4ο. Και δεν µπορεί να το κάνει η Α∆ΕΚ; Έχοντας την εµπειρία 
συµµετοχής στα ∆ηµοτικά Συµβούλια από τα προηγούµενα. . . (αλλαγή ταινίας). . . τη 
σπουδαιότητα ύπαρξης αυτών των µελετών, γιατί πρέπει να πάρουµε, να αντλήσουµε πόρους 
από το ΟΠΑΑΧ, πρέπει να αντλήσουµε πόρους από το LEADER. Το αµφισβητεί κανείς αυτά; 
Όχι, για όνοµα του Θεού, ίσα – ίσα τα έχουν µεγάλη ανάγκη και οι ορεινές περιοχές και τα 
πεδινά διαµερίσµατα, πρέπει αυτά τα προγράµµατα να τρέξουν γρήγορα να είµαστε 
οργανωµένοι και έτοιµοι. Μιλάµε για ένα χρόνο διαδικασία όµως και πάµε αυτή τη στιγµή και 
λέµε «40.000 σε µία επιχείρηση - δεν αµφισβητώ εγώ την ικανότητά της και τη σπουδαιότητά 
της - µε απευθείας ανάθεση». Και οι δικοί µας δεν µπορούν να κάνουν τίποτα, δεν µπορούν να 
κάνουν µια απλή αντιγραφή, αυτό λέτε απόψε. Αυτό εγώ κατάλαβα.  
 

 
Πρώτη φορά κε Πρόεδρε ∆ήµαρχος και ∆ηµοτική αρχή απαξιώνουν τόσο 
πολύ και σε τόσο µεγάλο βαθµό ένα νοµικό πρόσωπο, ένα δηµοτικό νοµικό 

πρόσωπο όπως είναι η Α∆ΕΚ.  

Ακούσαµε νωρίτερα να διαχέεται ότι η Α∆ΕΚ είναι µόνον ένας διαχειριστής των καταστηµάτων 
του βιοτεχνικού πάρκου και του δυτικού εµπορικού κέντρου. Προς µεγάλη µας έκπληξη το 
ακούσαµε. Σας καλούµε λοιπόν κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας να ανακαλύψετε έστω και 
τώρα τις δυνατότητες που έχει η Α∆ΕΚ και σας διαβεβαιώνουµε ότι η Α∆ΕΚ έχει διεκπεραιώσει 
πολύ δύσκολες αποστολές κατά το παρελθόν, έχει συντάξει αναρίθµητους φακέλους, έχει 
εµπλακεί ενεργά µε την υλοποίηση του ΟΠΑΑΧ. Κε Πρόεδρε απευθυνθείτε στους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, ρωτήστε τους, έχει δυνατότητα της σύνταξης µελετών αλλά και της κατάργησης 
φακέλων για υποβολή – σας δίνω κάποιες ιδέες – στον αναπτυξιακό νόµο και σε πολλά άλλα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα. Και τώρα εµείς θέλουµε να δώσουµε ένα γενναίο πουρµπουάρ στην 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. ∆εν κατάλαβα γιατί. Πιστεύετε κε Σπίνο ότι έχει τη δυνατότητα η 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ; Ξέρετε τι θα κάνει; Θα αναθέσει µελέτες σε ιδιωτικά γραφεία έξω. Η Α∆ΕΚ 
µπορεί να παίξει κάλλιστα ένα συντονιστικό ρόλο, να ενεργοποιήσει και υπηρεσίες του ∆ήµου 
και των δηµοτικών επιχειρήσεων και να συντάξουν ένα πλήρη φάκελο. Εµείς θα 
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καταψηφίσουµε και καταγγέλλουµε αυτή τη στάση απαξίωσης της Α∆ΕΚ και δεν ξέρουµε που 
µπορεί να πάει η ιστορία. 

 
 
Θέλω να πω ότι η εµπειρία και το όνοµα στην αγορά αποκτιέται στο πέρασµα 
του χρόνου και ανάλογα µε την παρουσία και τη δουλειά που έχει κάνει ο 

καθένας. Όταν εµείς προετοιµάζουµε 13 διαφορετικά διαχειριστικά σχέδια για να τα εντάξουµε 
στο LEADER και στα ΟΠΑΑΧ, δεν θα µπορέσουµε να παίξουµε και ούτε να ρισκάρουµε. Πότε η 
Α∆ΕΚ έχει αναλάβει παρόµοιο;  

Απάντησε ο κ. ∆ήµαρχος ότι ρωτήσαµε. Και την Α∆ΕΚ ρωτήσαµε, τον διευθυντή είχαµε και 
συνεδριάζαµε όταν γίνονταν συσκέψεις. Κε Μπάκα δεν είναι αντιγραφή τα στοιχεία. Αν ήταν 
αντιγραφή σας διαβεβαιώ ότι θα τα έκανα µόνος µου εγώ, δεν θα έβαζα κανέναν. Αλλά το να 
πάµε να επέµβουµε και να χωροθετήσουµε τα σηµεία εκείνα στα οποία αύριο θα πάµε να 
κάνουµε δράσεις και να αναπλάσουµε την περιοχή, ε δεν νοµίζω πως είναι στη δυνατότητα του 
καθενός. Μόνο το πολύ απλό, ένα τοπογραφικό τουλάχιστον χρειάζεται, µπορούµε όλα αυτά 
τα πράγµατα να τα κάνουµε µε το προσωπικό που έχει η Α∆ΕΚ; ∆εν είναι αντιγραφή. Το να 
είναι το τεχνικό δελτίο έργου ή το διαχειριστικό σχέδιο να έχει µία φόρµα, δεν σηµαίνει ότι 
πάµε και συµπληρώνουµε τα κουτάκια, γιατί εάν ήταν έτσι σας µιλάω ειλικρινά θα τα έκανα 
µόνος µου εγώ, δεν χρειαζόµουν κανέναν. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγµατα σαφέστατα. 

 
 
Στη ρύµη του λόγου µου µπορεί να ήµουν και υπερβολικός. Εγώ µίλησα ότι 
είµαι σχεδόν αντιγραφή. Είπα τη λέξη «σχεδόν». Αντιλαµβάνοµαι αυτά που 

λέτε. Θα µπορούσε λοιπόν η Α∆ΕΚ µε εξωτερικούς συνεργάτες να τα κάνει. Αυτό λέµε εµείς 
απόψε. Καταλάβατε; Γιατί το ίδιο θα κάνει και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ. Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ λοιπόν έχει 
εξωτερικούς συνεργάτες. Η κάθε τέτοια επιχείρηση κε Μπασακίδη έχει εξωτερικούς 
συνεργάτες. ∆εν προσλαµβάνει, συνεργάτες έχει. Τους πληρώνει. Λέει «Κατ΄ αποκοπήν σας 
αναθέτω αυτή του δουλειά µε τόσο». Πάλι λεφτά θα δοθούν κε Σπίνο αλλά το κόστος θα ήταν 
πολύ λιγότερο για το ∆ήµο. Καταλάβατε; Θα ήταν πολύ λιγότερο, αυτό λέω. Βεβαίως θα 
δοθούν χρήµατα, δεν το αµφισβητεί κανένας.  
 

 
Απ΄ ότι είπε και ο κ. ∆ήµαρχος, στη συνάντηση που έγινε µε τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες δήλωσαν αδυναµία. Αλλά ξεχνάµε το σοβαρότερο 

απ΄ όλα, ειπώθησαν πολλά από συναδέλφους. Το σοβαρότερο απ΄ όλα όµως για µένα και για 
όλους µας εδώ, ξεχνάµε ότι σε ένα µήνα ή σε δύο µήνες η Α∆ΕΚ δεν θα υπάρχει σαν 
αναπτυξιακή αλλά µε άλλη µορφή. Θα έχει µετεξελιχθεί και δεν έχει ζωή των πέντε µηνών που 
είναι για τα προγράµµατα. Θα µετεξελιχθεί, δεν είπαµε ότι θα κλείσει. Το πρόγραµµα απ΄ ότι 
γνωρίζουµε κε Πρόεδρε είναι ότι σε 2 µήνες πάνω κάτω η Α∆ΕΚ θα έχει αλλάξει µορφή και 
όπως γνωρίζουµε και ειπώθηκε µέσα σ΄ αυτή την αίθουσα, θα έχει πλέον άλλο ρόλο να παίξει 
για το ∆ήµο της Καλαµάτας, για τους πολίτες της Καλαµάτας. Και από ότι είπε και ο κ. 
∆ήµαρχος, πάµε προς τη διαχείριση της δηµοτικής περιουσίας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. 
 

 
Κε Πρόεδρε, καλώς γίνεται η συζήτηση αυτή γιατί από την παράθεση των 
επιχειρηµάτων διαπιστώνονται και οι αδυναµίες, οι εν γενήση που υπάρχουν στον 

οργανισµό του ∆ήµου και προκύπτουν στοιχεία που επιβάλουν τη βελτίωση και της ικανότητάς 
του και της επάρκειάς του. Το ζήτηµα είναι το εξής, ένα θέµα που θέλω να ξεκαθαρίσει ο κ. 
∆ήµαρχος. Από την παρέµβασή του κατάλαβα ότι µε βάση το υπάρχον πλαίσιο το θεσµικό, το 
πλαίσιο νόµου, η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ καθίσταται εκ των πραγµάτων παράγων ή οδηγούµαστε στην 
ανάθεση των µελετών των διαχειριστικών στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ εξαιτίας αυτής της αδυναµίας 
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που είναι προφανής, που συνοµολογείται κλπ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο και να πω και τη 
στάση τη δική µας επί του ζητήµατος. ∆εν τιµά το ∆ήµο, εγώ δεν µιλάω για ∆ηµοτική αρχή, το 
∆ήµο έναν συγκροτηµένο κατά τα φαινόµενα οργανισµό, να µην µπορεί να περαιώσει αυτά τα 
στοιχήµατα και µπορεί µία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ που ο χρόνος ζωής της είναι πολύ λίγα 
χρόνια. Το 1/3 και λιγότερο κε Τσερώνη. Αυτό λοιπόν είναι ένα έναυσµα για βαθύ 
προβληµατισµό, τώρα µάλιστα που όπως είπε ο Παναγιώτης ενόψει και του επερχόµενου 4ου 
κοινοτικού πλαισίου στήριξης η τάξη µεγέθους, διαχειριστική επάρκεια και αξιολόγηση είναι µία 
λέξη µαγική.  

Εγώ τελειώνω κε Πρόεδρε την παρέµβασή µας αιτιολογώντας τη θετική µας ψήφο. Εµείς θα 
ψηφίσουµε πέραν από τις ενστάσεις αυτές και την καταγραφή της θέσης µας για τα φαινόµενα 
διότι αντιλαµβάνεστε ότι ενόψει των δυνητικών αυτών αναπτυξιακών δυνατοτήτων, δεν 
µπορεί και δεν πρέπει τα 13 δηµοτικά µας διαµερίσµατα να µείνουν εκτός παιχνιδιού (ΟΠΑΑΧ, 
LEADER κλπ). 
 

 
Ακούσαµε νωρίτερα ότι θα αλλάξει η Α∆ΕΚ, θα µετασχηµατισθεί σε κάτι άλλο 
µέσα σε δύο µήνες κιόλας. ∆ηλαδή περίπου στα µέσα ∆εκέµβρη. Το 

ακούσαµε αυτό και γελάσαµε. Ξέρετε γιατί γελάσαµε κε Πρόεδρε; Γιατί εδώ και ενάµισι µήνα 
έχω υποβάλει ένα ερώτηµα και δεν µου έχει απαντηθεί. Και θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία 
µέσα σε δύο µήνες; Εδώ δεν µπορούν να µου απαντήσουν σε ένα ερώτηµα που έχω υποβάλει. 
Γραπτώς υπέβαλα ένα ερώτηµα στην Α∆ΕΚ και περιµένω εδώ και ενάµισι µήνα να µου 
απαντήσουν και δεν µου απαντούν και θα αλλάξει η Α∆ΕΚ, θα µετατραπεί σε δύο µήνες; Αυτά 
είναι για γέλια. Θυµηθείτε, τον ∆εκέµβρη εδώ θα είµαστε πάλι, δεν φεύγει κανείς.  
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω απ΄ όσα ακούστηκαν, πολλά απ΄ όσα ακούστηκαν 
µπορεί να οδηγήσουν σε προβληµατισµούς δηµιουργικούς. Εγώ είµαι ο πρώτος 

που έχω πει εδώ και κάποια χρόνια ότι µε τις χιλιάδες αναπτυξιακές οι οποίες έχουν στηθεί ανά 
την Ελλάδα από φορείς της αυτοδιοίκησης και του κράτους και των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου. ∆εν πετυχαίνουµε τίποτε άλλο παρά να µη δίνουµε δυνατότητα στον 
ιδιωτικό τοµέα να ανασάνει και να έχουµε σοβαρές και αξιόπιστες εταιρείες οι οποίες να 
µπορούν να διαχειριστούν ζητήµατα µείζονος σηµασίας. Αυτό πετύχαµε µεταξύ των άλλων. 
Γιατί φτιάξαµε τις αναπτυξιακές; ∆ιότι ο δηµόσιος τοµέας ήταν σε προφανή αδυναµία. ∆εν 
θέλω να πιστεύω ότι τις φτιάξαµε για να ξεφύγουµε από το δηµόσιο λογιστικό και από τη 
µέγγενη του δηµοσίου λογιστικού άσχετα αν χρησιµοποιήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις απ΄ 
αυτό το λόγο.  

Εξήγησα ότι να πάµε µέσω ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ είναι µονόδροµος. ∆εν έχοµε άλλη δυνατότητα. 
Μια πιστοποιηµένη αναπτυξιακή, δική µας αναπτυξιακή, είναι αναπτυξιακή της αυτοδιοίκησης 
και αν έχοµε τις εξελίξεις που διαφαίνονται στη Νοµαρχία πρέπει να δούµε τι θα γίνει στις 
Νοµαρχίες µ΄ αυτή τη αναπτυξιακή, δεν είναι κάτι ξένο, η οποία έχει εµπειρία µόνον αυτή στη 
διαχείριση των συγκεκριµένων προγραµµάτων για την αξία των οποίων συµφωνούµε όλοι και 
σε τοπικό επίπεδο είναι η αντένα της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. της αναπτυξιακής δηλαδή σε 
επίπεδο Περιφέρειας που χειρίζεται τα προγράµµατα τα ΟΠΑΑΧ και τα LEADER. ∆εν υπάρχει 
άλλη δυνατότητα εν τοις πράγµασι να αναζητήσουµε στον ιδιωτικό τοµέα ή οπουδήποτε αλλού 
την υποστήριξη για τα επιχειρησιακά σχέδια. Να µην οµιλήσω για τα LEADER και τα ΟΠΑΑΧ, τα 
προηγούµενα ΟΠΑΑΧ ιδιαίτερα όσον αφορά στο ∆ήµο Καλαµάτας. ∆εν είναι η καλλίτερη 
εµπειρία. Έστω και αν υπήρχαν άλλοι διαχειριστές και εδώ στο ∆ήµο και στην Α∆ΕΚ. 

Όσον αφορά στην Α∆ΕΚ. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι και η πλειοψηφία θα είµαστε οι 
ευτυχέστεροι των ανθρώπων εάν υπήρχαν πράγµατι αναπτυξιακές δυνατότητες στην Α∆ΕΚ. Ας 
µη το συζητήσουµε αυτό τώρα, είναι ένα πολύ µεγάλο κεφάλαιο, το µεγάλο κεφάλαιο των 
δηµοτικών επιχειρήσεων όπου η Α∆ΕΚ δεν αποτελεί εξαίρεση, αντίθετα θα µου επιτρέψετε να 
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πω διότι διαχειρίζεται περιουσία εκατοµµυρίων ευρώ, είναι παράδειγµα προς αποφυγή, είναι 
µία ολόκληρη διαδροµή εικοσαετίας αλλά όταν θα έρθουν τα δεδοµένα εδώ από τη µελέτη 
περιµένετε την επιστηµονική, τότε να καθίσουµε και να τα συζητήσουµε. 

Σας είπα προηγουµένως ότι έγιναν τρεις συσκέψεις για το συγκεκριµένο θέµα και µε τη 
συµµετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων και των αναπτυξιακών. ∆εν υπάρχει εµπειρία στο 
∆ήµο ούτε στις δηµοτικές επιχειρήσεις. ∆εν πρόκειται για απλές φόρµες. Τι απλές φόρµες; Εάν 
δεν γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την περιοχή σου, τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες, τα 
προβλήµατα, αν δεν έχεις δουλέψει σε βάθος ιδιαίτερα στην περιοχή του ορεινού όγκου, τι 
επιχειρησιακά σχέδια µπορείς να φτιάξεις; Υπάρχει λοιπόν διαπιστωµένη εµπειρία στο 
συγκεκριµένο τοµέα και θα µας δώσει αποτελέσµατα εξαιρετικά σύντοµα.  

Να σας πω και κάτι άλλο. ∆εν ήθελε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ να αναλάβει το συγκεκριµένο έργο. Έχει 
αναλάβει ολόκληρο το νοµό, όλους τους ∆ήµους οι οποίοι µετέχουν στα προγράµµατα αυτά. 
∆εν το ήθελε, και το λέω δηµόσια αυτό, διότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να ανταπεξέλθει λόγω 
φόρτου εργασίας. Βρέθηκε εν πάση περιπτώσει ο τρόπος για να µας δώσει ένα αξιόπιστο 
αποτέλεσµα στις λίγες εβδοµάδες. Και µη νοµίζετε, δεν είναι φόρµες απλές, ούτε όλα τα 
δεδοµένα δεν έχοµε, στην ουσία δεν έχει ανοίξει το 4ο. Αυτά λοιπόν χρειάζονται ανθρώπους να 
τα παρακολουθούν, να συµπληρώσουν τα σχετικά δελτία, να τα παλέψουν όλα αυτά στην 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. και στο Υπουργείο Γεωργίας. Πως είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνουν αν 
δεν συνεργασθείς µε τους φορείς εκείνους που σε επίπεδο Περιφέρειας και νοµού 
διαχειρίζονται στο σύνολο αυτά τα προγράµµατα. ∆εν έχουµε καµία ειλικρινά άλλη ευκαιρία. Η 
ουσία δεν είναι αυτή όµως. Η ουσία είναι να έχοµε επιχειρησιακά σχέδια, να έχοµε αξιόπιστες 
µελέτες και να µπει ο ∆ήµος Καλαµάτας επιτέλους στο χορό των ΟΠΑΑΧ και των LEADER. 
Αυτό είναι το ζήτηµα. Και αυτό είµαστε αποφασισµένοι να κάνοµε και να επιτύχοµε και 
ακολουθούµε το συγκεκριµένο δρόµο. Ευχαριστώ. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 268 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) τη δήλωση 
ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των παρόντων συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και της ΚΑΤΑψήφισης της πρότασης από τους παρόντες δηµοτικούς 
συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Ι.  Εγκρίνει την ανάθεση στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 

(ΑΝΜΕΣ  ΑΕ ΟΤΑ) της σύνταξης των γενικών διαχειριστικών µελετών 
προγραµµάτων αγροτικής ανάπτυξης για τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου 
Καλαµάτας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  
αντί ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) προσαυξανόµενου µε το 
νόµιµο ΦΠΑ. 
Τα διαχειριστικά σχέδια θα παραδοθούν στο ∆ήµο Καλαµάτας πέντε (5) µήνες 
µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ανάθεσης. 

 
ΙΙ.   Ορίζει Επιτροπή Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης της σύµβασης τους 

παρακάτω δηµοτικούς συµβούλους: 

• Ηλιόπουλο Αθανάσιο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας 
• Μπασακίδη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας 
• Ηλιόπουλο Παναγιώτη, δηµοτικό σύµβουλο 
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ΙΙΙ. Ορίζει Επιτροπή Παραλαβής των διαχειριστικών σχεδίων τους παρακάτω 
υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας: 

• Πρωτογέρη Αθηνά 
• Γιαννοπούλου Κοκκωνία 
• Παπαδόπουλο Αντώνιο 

 
 
ΙV. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της σύµβασης και 

τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος 

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
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 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 22. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,   21  Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 


