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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  152/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 15η Απριλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 12η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 09-04-2010 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος  13)  Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 168 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 161 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ.  156 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2)  Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) 
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 5) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 6) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Προβολή της Καλαµάτας και υποστήριξη επίσκεψης πελατών της µονάδας COSTA 
NAVARINO στην πόλη της Καλαµάτας. 

 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται το «Προκαταρκτικό 
σχέδιο πρότασης για το θέµα ¨Προβολή της Καλαµάτας & Φιλοξενία επίσκεψης πελατών της 
µονάδας COSTA NAVARINO¨ στην πόλη της Καλαµάτας», όπως συντάχθηκε από τη ∆ιεύθυνση 
Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Υπάρχει µία συνεννόηση να έρχεται κόσµος από τις ξενοδοχειακές µονάδες. 
Εµείς να βοηθήσουµε µε το γραφείο το οποίο θα συσταθεί µέχρι το τέλος του 

µήνα στον χώρο τον οποίο γνωρίζετε, θα βοηθήσουµε σε πάρα πολλά επίπεδα, αλλά έχω 
υποχρέωση εδώ να το πω ότι η συµβολή του Βασίλη του Κοσµόπουλου και για τον 
συγκεκριµένο χώρο και για τον προορισµό του συγκεκριµένου χώρου ήτανε πολύτιµη. Βασίλη 
πρέπει να το πω δηµόσια. 

 
Απ’ ότι κατάλαβα θα βγει ένα έντυπο που θα παρουσιάζει… 
 
Υπάρχει, έχει βγει. 
 
Υπάρχει; Αυτό το έντυπο θα δίνεται µόνο στους φιλοξενούµενους, στους 
ενοίκους, στους παραθερίζοντες στη συγκεκριµένη µονάδα; 
 
Όχι. Αυτό το έντυπο είναι η µελέτη τι µπορεί να προσφέρει η Καλαµάτα, πως 
µπορεί να υποδεχθεί όχι µόνο τους φιλοξενούµενους στην COSTA NAVARINO 

αλλά όλους τους τουρίστες εδώ. Έχουν γίνει συνεδριάσεις πολλές για να πάρει τη 
συγκεκριµένη µορφή, έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να ψηφισθεί. Αλλά αυτό το έντυπο 
δεν πρόκειται να δίνεται στους φιλοξενούµενους, στους φιλοξενούµενους θα δίνονται χάρτες, 
θα δίνεται ταξιδιωτικός οδηγός και το ειδικό εκείνο µηχάνηµα το οποίο κάνει την ηλεκτρονική 
ξενάγηση. Και αν έχοµε µια πολυµελή οµάδα θα πηγαίνουν υπάλληλοι από το ∆ήµο για να την 
υποστηρίξουν µέχρι να αποκτήσουµε και ξεναγούς στην πόλη. 

 
Αυτόν τον σχεδιασµό ποιος τον έχει συντάξει; Ποιος είναι ο συντάξας δηλαδή 
αυτού του σχεδίου; 
 
Εµείς. Η ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού. Υπάρχει συµβολή όλων των ∆ιευθύνσεων 
και όλων των νοµικών προσώπων του ∆ήµου και ηµών. 
 
Έχω τη γνώµη κε Πρόεδρε ότι ένα τέτοιας στόχευσης σχέδιο θα έπρεπε να είναι 
από επαγγελµατίες του είδους. ∆ηλαδή δεν νοµίζω κανείς µέσα στην αίθουσα 

εδώ που βρισκόµαστε να γνωρίζει από τουριστικό marketing, να ξέρει την τουριστική αγορά ή 
τις λεπτοµέρειες των τουριστικών επαγγελµάτων και της προσέλκυσης επισκεπτών. Έχω τη 
γνώµη λοιπόν ότι έπρεπε να απευθυνθεί ο ∆ήµος και ίσος και σε συνεργασία µε άλλους 
τουριστικούς φορείς και ενδιαφερόµενους, σε ανθρώπους που είναι ειδικοί στο τουριστικό 
marketing. Γιατί όπως διατείνοµαι και επιµένω σ’ αυτό δηλαδή δεν νοµίζω ότι υπάρχει κανείς 
στην αίθουσα ούτε στις υπηρεσίες που θα γνωρίζει το τουριστικό marketing. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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Ακούστε ποιοι συµµετείχαν σ’ αυτό το σχέδιο.  
Πολιτικός υπεύθυνος ήταν ο κ. Μπασακίδης. Υπηρεσιακός υπεύθυνος ήταν η κα 

Κουράκλη. Συµµετείχαν όλοι οι ∆ιευθυντές του ∆ήµου. Όλοι οι πρόεδροι και οι υπεύθυνοι 
διευθυντές των νοµικών προσώπων. Όλοι έχουν δώσει υπηρεσιακά σηµειώµατα. Υπήρχε µία 
συνεργασία και µε παράγοντες του τουρισµού. Και η συγκεκριµένη µελέτη η οποία είναι 
γνωστή, έχει επαινεθεί από πολλούς και από την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το COSTA 
NAVARINO. Αλλά κε Τσερώνη να πούµε αυτό είναι το πρώτο βήµα. Και ο κ. Χρήσιµος 
ασφαλώς. Η συµβολή του κ. Χρήσιµου ο οποίος µελέτησε τη µετεξέλιξη του ∆ήµου, πρέπει 
πάλι να τη µελετήσουµε γιατί καταργούνται νοµικά πρόσωπα, θα στενοχωρηθεί και ο φίλος 
µας ο Γιώργος ο Νταγιόπουλος γιατί καταργείται και η Φιλαρµονική ως χωριστό νοµικό 
πρόσωπο µε τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. Λοιπόν δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να πάµε σε ένα δεύτερο 
επίπεδο σε µια άλλη µελέτη. Είναι άριστη αρχή πάντως. 

 
Η πρόταση που είχα κάνει και είχε ψηφισθεί οµόφωνα ήταν ότι πρέπει κάθε 
χρόνο να κάνουµε ένα πρόγραµµα δράσης για τον τουρισµό που θα χωρίζεται σε 

τοµείς σε υποπρογράµµατα όπως είναι ο σχολικός τουρισµός, ο θεµατικός τουρισµός, ο 
ορειβατικός τουρισµός δεν ξέρω τι άλλο και να είναι αυτό το πράγµα από ανθρώπους που είναι 
ζυµωµένοι µε τα τουριστικά ζητήµατα. Εγώ απ’ όλους αυτούς που αναφέρατε δεν θεωρώ ότι 
κάποιος µπορεί να προσληφθεί ως διευθυντής µιας µεγάλης ξενοδοχειακής µονάδας. ∆εν έχει 
τις γνώσεις δηλαδή. Εγώ προσωπικά δεν τις έχω, δεν ξέρω εάν µπορείτε εσείς ή ο κ. 
Μπασακίδης ή δεν ξέρω οι διευθυντές των υπηρεσιών τους οποίους βέβαια εκτιµώ απεριόριστα 
και σέβοµαι τις γνώσεις τους αλλά δεν είναι ειδικοί για το θέµα. 

 
Την έχετε δει τη µελέτη; ∆είτε τη µελέτη. 
 
Έριξα µια µατιά. 

 
Να πω µια παρατήρηση. Στις δράσεις οι οποίες αναφέρονται για την 
υποδοχή στο αεροδρόµιο, παρακαλώ µε ιδιαίτερη προσοχή και ει δυνατόν 

ας τις αφήσουµε και ας ενισχύσουµε τις δράσεις στο χώρο του COSTA NAVARINO. ∆εν είναι 
της σηµερινής εποχής το να υποδεχόµαστε κόσµο κάνοντας γιορτές µε τσολιάδες και αµαλίες 
στην είσοδο του αεροδροµίου. ∆εν είναι εικόνα για το επίπεδο της πόλης και του πολιτισµού 
που θέλουµε εµείς. Τα χρήµατα που είναι να δοθούν εκεί ας δοθούν στοχευµένα µέσα σε 
δράσεις στην COSTA NAVARINO. 

 
Κρατάµε την επισήµανση αυτή και την ψηφίζουµε και εµείς, να περάσει στην 
απόφαση ότι δίνεται έµφαση στη συγκεκριµένη περιοχή και µέσα στην 

Καλαµάτα. 
 
Πλην του κ. Τσερώνη που δηλώνει ΛΕΥΚΟ, συµφωνούµε και µε τις παρατηρήσεις 
του κ. Κοσµόπουλου. 

  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Τσερώνη και απουσιάζοντος του 
κ. Μπάκα Ιωάν. κατά την ώρα της ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει το σχέδιο προβολής της Καλαµάτας και υποστήριξης της επίσκεψης 
πελατών της µονάδας COSTA NAVARINO στην πόλη της Καλαµάτας, όπως 
κατατέθηκε από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου 
Καλαµάτας και όπως διαµορφώθηκε µε τις παρατηρήσεις του κ. Κοσµόπουλου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Ράλλης Γεώργιος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Απριλίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


