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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  209/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Μαΐου 2009, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-5-2009 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση), 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) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 23)  Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος και 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Λειτουργία παγοδροµίου στην Καλαµάτα . 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 9799/24-4-2009 επιστολή της εταιρείας THE WHITE FANTASY και η υπ’ αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 11321/14-5-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τα οποία 
έχουν ως εξής: 
 
Α. Η υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 9799/24-4-2009 επιστολή της εταιρείας THE WHITE 

FANTASY 
  
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΓΟ∆ΡΟΜΙΟΥ 
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 

Το παγοδρόµιο Ελλάδας “THE WHITE FANTASY” , µετά την επιτυχηµένη χειµερινή 
περίοδο τόσο σε επίπεδο προσέλευσης κόσµου όσο και από πλευράς ευχαρίστησης – 
διασκέδασης των πατινέρ σε αρκετούς µεγάλους δήµους της Ελλάδας (Ιωάννινα – 
Θεσσαλονίκη – Βόλος – Τρίκαλα – Κοζάνη – Τρίπολη – Σκάλα Λακωνίας) και την καθολική 
αποδοχή του κόσµου ιδιαίτερα της νεολαίας, παρέχοντάς τους την δυνατότητα άθλησης – 
διασκέδασης σε ένα πρωτόγνωρο άθληµα προτίθενται να εγκαταστήσουν παγοδρόµιο 
στην πόλη σας για την επόµενη χειµερινή περίοδο 2009 – 2010. 

Ζητάµε από τον δήµο Καλαµάτας την έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία 
παγοδροµίου σε χώρο της υπόδειξής σας. Το χρονικό διάστηµα για το οποίο προτιθέµεθα να 
λειτουργήσει το παγοδρόµιο είναι για 15 µε 20 ηµέρες από 1/10/2009 έως 31/4/2010 και οι 
διαστάσεις του παγοδροµίου θα είναι 30m Χ 16m µε σκέπαστρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 

Προτείνουµε ως αποζηµίωση στο δήµο την παραχώρηση εκπτωτικών κουπονιών αξίας 
2.000 ευρώ µε αναγραφή του δήµου σας ως χορηγού και τα οποία θα διατεθούν στη 
µαθητιώσα νεολαία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή νερού, ο δε χώρος µετά την 
αποχώρηση του παγοδροµίου θα παραδοθεί στην πρότερη κατάστασή του. 

Ζητάµε την έγκαιρη απάντησή σας, ώστε η επιχείρησή µας να εντάξει στο πρόγραµµά 
της τη λειτουργία του παγοδροµίου στο δήµο σας, αλλά και εσείς θα έχετε τη δυνατότητα από 
τώρα να προγραµµατίσετε και να υλοποιήσετε διάφορες εκδηλώσεις, όπως αγώνες και 
πολιτιστικά δρώµενα για τους δηµότες στο χώρο του παγοδροµίου. 

Επίσης σας ενηµερώνουµε ότι υπάρχει δυνατότητα αποστολής φωτογραφικού υλικού, 
το οποίο θα χαιρόµασταν να σας παραδώσουµε. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση – επεξήγηση είναι στην διάθεσή σας. 
 
Για την THE WHITE FANTASY 
Ζυγουράκης Κωνσταντίνος 

 
 
 
Β. Η υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 11321/14-5-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
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«ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρων για λειτουργία Παγοδροµίου 
 
Η Εταιρεία Παγοδρόµια Ελλάδος “THE WHITE FANTASY” ζητά την παραχώρηση κατάλληλου 
χώρου για εγκατάσταση και λειτουργία Παγοδροµίου διαστάσεων 16Χ30 µέτρα για 15-20 µέρες  
στο χρονικό διάστηµα από 1/10/2009 έως 30/4/2010. Ως αποζηµίωση στο ∆ήµο Καλαµάτας 
προτείνει την χορήγηση εκπτωτικών κουπονιών αξίας 2.000 € µε αναγραφή του ∆ήµου 
Καλαµάτας ως χορηγού και την χορήγησή του σε νέους. 
 
Καταλληλότερος χώρος για την παραπάνω εγκατάσταση προτείνεται ο «χώρος του Πατινάζ» 
στο ∆ηµοτικό Πάρκο Σιδηροδρόµων που πληροί όλες τις σχετικές προϋποθέσεις. Εναλλακτικά 
αν η απαίτηση είναι για χώρο πιο κεντρικό προτείνεται µια λωρίδα στη Βόρεια πλευρά του 
∆ηµοτικού Πάρκινγκ του Νέδοντα (πίσω από Ο.Τ.Ε.)  και δίπλα ακριβώς στη γέφυρα Νέδοντα, 
υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση  του Παγοδροµίου να διαρκέσει για περιορισµένο 
χρονικό διάστηµα. 
 
Εισηγούµεθα την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. 
Β.Ν. ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ» 

 
 
Επί του παρόντος θέµατος γίνεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Υπάρχει αίτηση από την εταιρεία ¨THE WHITE FANTASY¨ για να βρουν να 
νοικιάσουν ένα χώρο, 16 Χ 30 µέτρων είναι ο χώρος των τετραγωνικών που θέλουν 

για να φτιάξουν, να τοποθετήσουν παγοδρόµιο για την περίοδο από 1/10/2009 έως 30/4/2010. 
Μιλάµε για την περίοδο αυτή των Χριστουγέννων. Εµείς, στην εισήγηση που έρχεται λέµε δύο 
χώρους που πρέπει να τοποθετηθεί, θεωρώ ότι αξίζει και θα δώσει και άλλο τόνο στις ήδη 
προσπάθειες που κάνει η ∆ηµοτική αρχή για να οµορφύνουµε τη χριστουγεννιάτικη περίοδο 
στην πόλη της Καλαµάτας και θα δώσει και άλλη έτσι αίσθηση και ιδιαίτερα για τα παιδιά γιατί 
σε πολλά σηµεία της Ελλάδος και ίσως να µπορέσουµε κι εµείς. . . Πιστεύω ότι και λόγω της 
περιόδου των Χριστουγέννων ταιριάζει και αξίζει για την πόλη µας, σε λίγες πόλεις γίνεται αυτό 
στην Ελλάδα οπότε θα είναι και η Καλαµάτα τυχερή. Οι χώροι τώρα. Νοµίζω το ποιο σοβαρό οι 
χώροι πρέπει να κουβεντιάσουµε, οι δύο προτάσεις που γίνονται. . . 

 
Και το ενοίκιο. 
 

Γνωστή η Καλαµάτα για τις επιδόσεις στο πάγο. 
 
Τα προηγούµενα Χριστούγεννα ήταν στη µαρίνα του Αλίµου, που Άλιµος και 
θάλασσα ένα παγοδρόµιο που πιστέψτε µε όµως ότι είχε πάρα πολύ κόσµο και το 

χαιρόντουσαν ιδιαίτερα τα παιδιά που ήθελα να µπω κι εγώ µέσα. Όχι τονίζω και λόγω των 
Χριστουγέννων ότι είναι εντελώς διαφορετικό από το τραινάκι για τα Χριστούγεννα, θα είναι 
κάτι πολύ όµορφο για την πόλη µας. 

 
Είναι οµόφωνο αίτηµα της νεολαίας και των παιδιών σας. Να το λέτε αυτό. 
 

Και για µας. Και εµείς θα φορέσουµε τα. . . 
Τώρα, νοµίζω ότι το σοβαρό αυτή τη στιγµή που θα πρέπει να κουβεντιάσουµε είναι 

κι αυτό, η χωροθέτηση, σε ποιο σηµείο να τοποθετηθεί η συγκεκριµένη εγκατάσταση, αυτά τα 
περίπου 16 Χ 30 µέτρα, δηλαδή περίπου τα 400 τετραγωνικά. Η εισήγηση που έρχεται από την 
τεχνική υπηρεσία είναι στο χώρο του πατινάζ, αυτόν που έχει δηµιουργηθεί στο δηµοτικό 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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πάρκο σιδηροδρόµων. Εκεί όµως, και αυτή είναι η προσωπική µου άποψη, εκεί θα είναι λίγο 
αποµονωµένο αν δεν σκεφτούµε γενικότερα όλη η φιλοσοφία του πάρκου να αλλάξει για την 
περίοδο των Χριστουγέννων. Και υπάρχει και η πρόταση η εναλλακτική στο κέντρο πια της 
πόλης, στο βόρειο µέρος του δηµοτικού πάρκινγκ του Νέδοντα. 

 
Αυτή να είναι η πρόταση και εναλλακτική το ΟΣΕ. 
 

Έτσι. Και εγώ πιστεύω για να µπορεί να επισκέπτεται και να είναι ενταγµένη στο 
γενικότερο. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Είναι 15 µε 20 µέρες και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι σε ένα σηµείο που θα 
µπορεί να είναι ενταγµένη στο γενικότερο Χριστουγεννιάτικο έτσι καλλωπισµό και 

στολισµό της πόλης. Και εγώ πιστεύω ότι η πρόταση πρέπει να είναι, η πρωτεύουσα 
κατεύθυνση να είναι στη βόρεια πλευρά του πάρκινγκ του Νέδοντα. Εκτός, ∆ήµαρχε εγώ το 
τονίζω και πάλι, επειδή πρέπει λιγάκι να γίνει και µια αποκέντρωση αλλά είναι νωρίς ακόµα 
γενικότερα για τον στολισµό και αυτό που θα κάνουµε τη Πρωτοχρονιά του 2010, αν υπάρχει 
µια γενικότερη φιλοσοφία ποιά και το πάρκο να µπει µέσα σ’ αυτόν τον χριστουγεννιάτικο 
εορτασµό, θα ήταν πολύ σίγουρα καλλίτερο γιατί θα γλυτώναµε και θέσεις πάρκινγκ να 
γινόταν στο δηµοτικό πάρκο αλλά η πρόταση της ∆ηµοτικής αρχής είναι καταρχήν για το 
βόρειο πάρκινγκ του Νέδοντα. 

 
Και τι θα πληρώσει αυτός; 
 

Ως αποζηµίωση, αυτή που είναι η πρόταση αυτή τη στιγµή για τις 15 – 20 µέρες, 
είναι «ως αποζηµίωση στο ∆ήµο Καλαµάτας προτείνει τη χορήγηση εκπτωτικών 

κουπονιών αξίας 2.000 € µε αναγραφή του ∆ήµου Καλαµάτας ως χορηγό και την χορήγησή 
του σε νέους», αυτών που θα διατεθούν. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Εδώ, γι’  αυτό κουβεντιάζεται αυτό το θέµα κε Ηλιόπουλε, να δούµε αν τεθεί θέµα 
αντιτίµου.  

 
Εσύ το έφερες θέµα για κουβέντα, έπρεπε να φέρεις «τόσα λεφτά υπέρ 
του ∆ήµου». 

 
Όχι, εγώ µιλάω για τη χωροθέτηση. Ζητήθηκε από την τεχνική υπηρεσία, εγώ δεν 
έχω συµµετάσχει στις κουβέντες µε τη συγκεκριµένη εταιρεία, ζητήθηκε η 

χωροθέτηση του χώρου. Αυτή έρχεται εδώ. 
 
Για να υπάρχει χωροθέτηση, έπρεπε να υπάρχει απόφαση για να 
τοποθετηθεί. 

 
Για να καταλάβω. Πήγε κάποιος στην τεχνική υπηρεσία χωρίς να ξέρετε 
εσείς τίποτα. . . 

 
Όχι, όχι. Ζητήθηκε από την τεχνική υπηρεσία η χωροθέτηση του συγκεκριµένου 
χώρου. Κανένας από την τεχνική υπηρεσία δεν έχει συµµετάσχει . . . 

 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 
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Να µην τρελαθούµε, από εσάς, από τη ∆ηµοτική αρχή ζητήθηκε από την 
τεχνική υπηρεσία, γιατί το έγγραφο στη ∆ηµοτική αρχή απευθύνεται, 

ζητήθηκε από την τεχνική υπηρεσία να χωροθετήσει το χώρο, που κατά την άποψή της θα 
µπορούσε να τοποθετηθεί κάτι τέτοιο. . . 

 
Έτσι. 

 
. . .όχι η τεχνική υπηρεσία µόνη της. Έτσι είναι η διαδικασία. 
 

Ε, δεν είπα κάτι άλλο, ναι αυτό. 
 
Είπες εντελώς διαφορετικά. Είπες ότι δεν ήξερες τίποτα. ∆εν µπορεί να µην 
ξέρεις τίποτα. 

 
Όχι, συγνώµη, όχι δεν ήξερα τίποτα, είπα δεν συµµετείχα σε συζητήσεις και στην 
αίτηση όσον αφορά το οικονοµικό, το αντίτιµο. Εγώ είπα αυτό που ζητήθηκε, η 

χωροθέτηση, που θα ήταν το καλλίτερο όπως κάναµε και για το τρενάκι, τη θέση της τεχνικής 
υπηρεσίας που πρέπει να τοποθετηθεί. Αυτό. 

 
Έχει το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος. 
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι δεν ξέρω, µπερδεύοµαι καµιά φορά ποιο είναι το 
µείζον θέµα και ποιο το έλασσον εδώ. Μία εταιρεία απευθύνθηκε εγγράφως προς 

το ∆ήµο Καλαµάτας, είµαι βέβαιος ότι έχει απευθυνθεί σε όλη την Ελλάδα και έστειλε λοιπόν 
εδώ µία συγκεκριµένη πρόταση, ότι για 15 ή 20 ηµέρες από το τάδε διάστηµα µέχρι το τάδε 
θέλει να µπει στον προγραµµατισµό µας η εγκατάσταση εδώ ενός παγοδροµίου τόσο επί τόσο. 
Και µας λέει η εταιρεία «αν θέλετε ένα παγοδρόµιο στην πόλη σας για 15 ή 20 ηµέρες από το 
µήνα Σεπτέµβριο µέχρι το µήνα τον Απρίλιο του 2010, να µας το πείτε για να σας βάλοµε στον 
προγραµµατισµό µας». 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Για 15 ηµέρες. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ναι, διότι ακούστε. ∆ιότι κάνει τον προγραµµατισµό της, θα επισκεφθεί 40 
πόλεις της Ελλάδος όπως και πέρυσι τα Χριστούγεννα. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Βεβαίως. Λοιπόν, εάν θέλετε να µε αφήσετε. . . Εγώ λοιπόν ούτε καµιάς µορφής 
επικοινωνία είχα και ούτε θεώρησα, ούτε θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέµα 

µείζονος σηµασίας. Εκείνο το οποίο πρέπει βεβαίως η πόλη να απαιτήσει είναι το παγοδρόµιο 
το οποίο υπάρχει σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης και υπηρετεί όχι µόνο ανάγκες 
ψυχαγωγικές αλλά και καλλιτεχνικές, συνδέεται µε τον χορό. Λοιπόν να έχοµε καµιά 
δεκαπενταριά ηµέρες και εµείς παγοδρόµιο την περίοδο των Χριστουγέννων και τον 
συγκεκριµένο χώρο να τον ζητήσοµε γιατί λέει µέχρι τον Απρίλη του 2010. Και γι’ αυτές τις 15 
ηµέρες ποια θα είναι τα αντισταθµιστικά οφέλη του ∆ήµου, προτείνουν να υπάρξουν εκπτώσεις 
και να υπάρξει και µια πολιτική του ∆ήµου στο χώρο της νεολαίας την οποία εγώ δεν έχω 
καµία αντίρρηση να τη δείτε και να συµφωνήσετε ποια παιδιά πρέπει να βοηθηθούν από 
πλευράς ∆ήµου να συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο γεγονός που πράγµατι δίνει χαρά στα 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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παιδιά και δίνει µία νότα στην πόλη. Και να σας πω και την πίσω σκέψη µου, ελπίζω όλα τα 
παιδιά της περιοχής να κατέβουν στην Καλαµάτα για να συµµετάσχουν στο συγκεκριµένο 
γεγονός διότι µαζί µε αυτό είναι και η καφετέρια δίπλα, είναι και το εµπορικό κατάστηµα και το 
ένα και το άλλο. Αυτό είναι. Τόσο είναι όλο και όλο. Για 15 ηµέρες που θα τους πούµε, τα 
Χριστούγεννα πάτε σ’  αυτό τον χώρο στήστε το και κάντε τη συγκεκριµένη ιστορία. Τίποτε 
άλλο αγαπητοί συνάδελφοι, ακριβώς αυτό. 
 
Λοιπόν η εισήγηση από πλευράς της πλειοψηφίας είναι να έρθουν 15 ηµέρες τα Χριστούγεννα, 
να τους πούµε και το χρόνο και να γίνει και αποδεκτή η πρότασή τους όσον αφορά το 
αντισταθµιστικό όφελος. Εγώ το θεωρώ έλασσον ζήτηµα αυτό. 

 
Ο κ. Αλευράς. 
 

Κε Πρόεδρε εξαιρετικά σαφές φαίνεται το στοιχείο αυτό, η αναφορά του και µόνο 
προϊδεάζει θετικά, το παγοδρόµιο πρόκληση επισκεψιµότητας, αύξηση εν πάση 

περιπτώσει µιας θέασης σε µια περίοδο εορτών. Νοµίζω ότι αυτό το γεγονός κυρίως 
υπαγορεύεται από το ιδιωτικό συµφέρον της εταιρείας, του ιδιώτη επιχειρηµατία. ∆εν ξέρω, 
νοµίζω ότι έρχεται πάρα πολύ γενικά, µε µεγάλη ασάφεια που µας κάνει επιφυλακτικούς αν 
αναλογιστούµε και την περίσταση µε το τρενάκι των Χριστουγέννων. Και θέλω να σας πω 
αγαπητοί συνάδελφοι που εντείνει την επιφυλακτικότητά µου, ήρθε στο γραφείο µου 
συµπολίτης µας, δεν λέω το όνοµά του χάριν της επαγγελµατικής εχεµύθειας και του 
απορρήτου και µε εξουσιοδότησε να ασκήσω αγωγή, κάνει ο άνθρωπος να πάρει λεφτά από 
υπηρεσίες που προσέφερε µε τα µεγάλα µηχανήµατα ου διέθετε, στην κυρία ή στον κύριο 
αυτό µε το τρενάκι. Η επιφύλαξη είναι εύλογη, µακάρι να υπήρχαν εξειδικευµένες λεπτοµέρειες 
να συντρέξουµε, να στηρίξουµε και σε ευρύτερο χρονικό διάστηµα και ενδεχόµενα και σε τόπο 
και σε χώρο εκτός της πόλης, έχοµε και τον ορεινό όγκο εδώ κλπ. 

 
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Εµείς δεν βλέπουµε άλλο χώρο εκτός από το χώρο, δεν θα είµαστε εντελώς 
αρνητικοί, για το χώρου του πατινάζ. Οποιαδήποτε άλλη περιοχή θεωρώ 

ότι. . . ∆εν µπορώ να διανοηθώ ότι σε περίοδο αιχµής στην κεντρική πλατεία, θα στερήσουµε 
έστω και µία θέση προς χάριν της συγκεκριµένης δράσης. Ένα αυτό.  
Και η άποψη υποθέτω που έθεσε και ο κ. Αλευράς ενδιαφέρουσα είναι, θα µπορούσαµε να τη 
συζητήσουµε να δούµε και τη δυνατότητα του Ταϋγέτου εάν έρθει σε άλλη στιγµή από τις 
ηµέρες των Χριστουγέννων µε τη λογική ότι θα µπορούσε ποια να αποτελέσει στοιχείο εκεί 
επισκεψιµότητας και να σπρώξουµε κάποια σχολεία προς την πάνω πλευρά επ’ ευκαιρίας της 
διαδικασίας αυτής. Πιθανόν να µπορούµε να τα συζητήσουµε. 
Τώρα για τα 2.000, η διαδικασία είναι, η έννοια του εκπτωτικού κουπονιού, δεν ξέρουµε πόσο 
τοις εκατό θα είναι σε κάθε παιδί. Τι θα πει εκπτωτικό κουπόνι; ∆ηλαδή αντί να δίνει 10, να 
δίνει 5; Ουσιαστικά δηλαδή είναι τρόπος προσέλκυσης κόσµου. Όχι, ο ∆ήµος δεν πρέπει να 
µπει χωρίς διευκρινήσεις σε αυτή την παγίδα. Εκπτωτικό κουπόνι και η έννοιά του είναι 
εντελώς αόριστη. Αυτός µπορεί να πει ότι το βάζω εγώ το εισιτήριό µου 10 αλλά επειδή θέλω 
κόσµο, για το ∆ήµο σας το δίνω 5. Τι έγινε τότε; Κάθε παιδί που θα πηγαίνει θα δίνει και 5 
ευρώ, άρα αυτός θα έχει κάνει τη δουλειά του αφού θα έχει µαζέψει συγκεκριµένη πελατεία µε 
τη λογική ότι ο ∆ήµος θα έχει µοιράσει εκπτωτικό κουπόνι και µε τον τρόπο του θα έχει 
σπρώξει κάποια παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Όχι. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να 
διευκρινισθεί, ήδη θα περάσουµε σε ατέλεια, ήδη θα περάσουµε σε συγκεκριµένο αριθµό και 
εφόσον έχουµε τον ακριβές νούµερο τι σηµαίνει θα κρίνουµε εάν µας συµφέρει να δώσουµε 
κάποια χρήµατα για ενοικίαση ή αν συµφέρει και το ∆ήµο να κάνει κι αυτός την πολιτική του 
και να σπρώξει κάποια παιδιά να γνωρίσουν κι αυτό το άθληµα. 
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Εγώ λοιπόν επανέρχοµαι σ’  αυτό που είπε ο Βασίλης να πω µια κουβέντα. Είναι 
µία εταιρεία από τα Τρίκαλα, κάνει µία συγκεκριµένη πρόταση. Λοιπόν στην 

αντιπρότασή µας να υπάρχει µέσα ότι τα παιδιά τα οποία είναι µε ειδικές ανάγκες, τα παιδιά 
του ειδικού σχολείου Καλαµάτας, τα παιδιά που είναι στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, αυτές οι ειδικές 
κατηγορίες των παιδιών να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο παγοδρόµιο σε χρόνους που θα 
προσδιορισθεί. 

 
Κε Μπάκα ορίστε. 

 
Θα σας υπενθυµίσω πάλι µια πρόταση που είχα καταθέσει σχετικά µε την 
κάθοδο του carousel εδώ στην κεντρική πλατεία. Είχα βρεθεί πρόπερσι το 

∆εκέµβριο. Χαµός γινότανε. Γιατί πέρυσι το ∆εκέµβριο γινότανε το έλα να δεις µε τους 
κουκουλοφόρους στο κέντρο της Αθήνας. Στην πλατεία Συντάγµατος γινότανε χαµός µε αυτό 
το carousel. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια. ∆εν ξέρω, για διερευνήστε 1) πόσα θα χρειαστεί η 
εταιρεία, να το φέρει ο ∆ήµος. 

 
Θέλει από το ∆ήµο 5.000 ευρώ. 2.500 την ηµέρα. 

 
2.500 την ηµέρα ενοίκιο. Ε, δεν ξέρω βρε παιδιά. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Να φορτώνει δεν είναι τίποτα. Εκεί να είναι για λόγους ασφαλείας, να τα 
βάζει µέσα τα παιδάκια σιγά - σιγά, να είναι εκεί να τα κατεβάζει και ου το 

καθεξής.  
Και το δεύτερο, για διερευνήστε, αυτή η εταιρεία πόσα θέλει να τους δώσει ο ∆ήµος για να 
είναι 15 ηµέρες εδώ και να είναι δωρεάν. Προσφορά στους δηµότες, στα µικρά παιδιά. Για 
διερευνήστε, ένα, αυτό. 
 
∆εύτερον. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να αναβληθεί το θέµα και να επανέλθει στην επόµενη 
συνεδρίαση µε περισσότερα διευκρινιστικά στοιχεία. ∆ηλαδή πόσο παίρνουνε, τι εισιτήριο έχει 
στις άλλες πόλεις της Ελλάδος, σε ποιες πόλεις έχουνε πάει για να πάρουνε πληροφορία, να 
κάνουµε διασταύρωση στοιχείων µε τους ∆ήµους που έχουνε συνεργαστεί. Γιατί αυτοί µπορεί 
να λένε έναν αριθµό τάδε αλλά εµείς πρέπει να κάνουµε διασταύρωση στοιχείων, αυτά που 
µας λένε και µας καταθέτουν είναι αλήθεια ή µας λένε υπερβολές για να µας πουν µετά ότι σας 
κάνουνε όπως είπε και ο Βασίλης 50% έκπτωση. Τι εισιτήρια υπάρχουνε σε άλλους δήµους που 
έχουνε πάει και έχουνε συνεργασθεί; Ας υπάρχουν περισσότερα στοιχεία και στην επόµενη 
συνεδρίαση εδώ είµαστε. Σε ότι δίνει χαρά, ειδικά στα µικρά παιδιά και ειδικότερα εκείνες τις 
ηµέρες τις εορταστικές, κανένας δεν φέρνει αντίρρηση, αλλά τουλάχιστον να ξέρουµε και τι 
ψηφίζουµε, έτσι, µη βρεθούµε µπλεγµένοι. 

 
Κε Σπίνο θέλετε κάτι; 
 

Νοµίζω ότι και επειδή αρκετά πράγµατα απ’  αυτά που είπανε οι µειοψηφίες έχουνε 
εν µέρει δίκιο όσον αφορά περισσότερο το αντίτιµο. Εγώ νοµίζω ότι σήµερα και 

νοµίζω ότι έχουµε το χρόνο µπροστά µας, να πάρουµε µία απόφαση, νοµίζω ότι όλοι 
συµφωνούνε ότι, και να στείλουµε σ’  αυτούς, απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που να 
λέει ότι «ναι, ενδιαφερόµαστε έτσι ώστε να εγκατασταθεί παγοδρόµιο στην Καλαµάτα, µας 
ενδιαφέρει να εγκατασταθεί από 10 ∆εκεµβρίου έως ξέρω εγώ τάδε» για να ξέρουµε ότι κι 
αυτοί ενδιαφέρονται για εκείνη την περίοδο και µέσα απ’  αυτή την επιστολή να ερωτούνται 
πιά πως, µε ποιο οικονοµικό αντίτιµο έτσι ώστε να αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν θα 
πάνε σε κάποιο ενοικιοστάσιο ή όχι ανάλογα µε το αντίτιµο που θα δώσουνε ή την προσφορά 
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τους την οικονοµική που θα είναι ποια ξεκάθαρη και θα λέει ότι δίνουµε ξέρω εγώ τόσα 
κουπόνια σε σχέση. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ή και αυτό. Νοµίζω ότι είναι το καλλίτερο πράγµα οπότε και τότε ποια κε ∆ήµαρχε 
σε σχέση και µε την γενικότερη οργάνωση των Χριστουγέννων να αποφασίσουµε 

και για το χώρο που εγώ επιµένω για τη βόρεια πλευρά του πάρκινγκ, θεωρώ ότι είναι το 
καλλίτερο. 

 
Να πάρουµε καταρχήν απόφαση και να επανέλθουµε. Αυτό δεν λέτε; 
 

Και όσον αφορά το αντίτιµο και εγώ θέλω να πω, εγώ δεν ήµουνα σ’  αυτές τις 
κουβέντες, είναι πολύ γενικό αυτό µε τα εκπτωτικά κουπόνια. 

Η πρότασή µου τώρα είναι ότι συµφωνούµε να έρθει το παγοδρόµιο, για την ηµεροµηνία εάν 
συµφωνήσουµε αυτή των Χριστουγέννων να πούµε και ηµεροµηνία από 10 µέχρι τότε γιατί 
µπορεί να µην ενδιαφέρονται αυτοί εκείνη την περίοδο, έτσι, γιατί τότε µας ενδιαφέρει, τα 
Χριστούγεννα µας ενδιαφέρει εµάς στην Καλαµάτα, δεν θα πάνε οι καλαµατιανοί το Μάρτιο να 
κάνουν παγοδρόµιο και να ερωτηθούν συγκεκριµένα ποια όσον αφορά το αντίτιµο, την 
προσφορά τους στην πόλη και ποιο ακριβώς αντίτιµο θα τα. . . ∆ηλαδή εάν βάζουν 15 ευρώ 
την είσοδο, ε, θεωρώ ότι το εκπτωτικό κουπόνι των 2.000 ευρώ . . . Για µένα αυτή είναι η 
πρότασή µου. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

∆ηλαδή ποιος θα κάνει τις συζητήσεις για να το φέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο; 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Καταρχήν λέµε «ναι»; 
 
Ωραία. Καταρχήν «ναι» και επανερχόµεθα. 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει, κατ’ αρχήν, τη λειτουργία παγοδροµίου στην πόλη της Καλαµάτας και 
κατά προτίµηση την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και νέου έτους. 
 
Με νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα καθοριστούν: 

• ο χώρος λειτουργίας του παγοδροµίου   και  

• οι οικονοµικοί και λοιποί όροι λειτουργίας του παγοδροµίου, µεταξύ των 
οποίων η τιµή των εισιτηρίων και τα αντισταθµιστικά οφέλη για το ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 2 Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


