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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  232/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η 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 14η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 25-5-2009 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 233 απόφαση), 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 ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 232 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 23)  Σπίνος Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα  (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 233 απόφαση) και 25) Τσερώνης Κων/νος.   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και 2) Ράλλης Γεώργιος.   
 
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) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία,  3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 
4) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, 5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης, 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) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας. 
 
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 : 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης, αναφέρει τα εξής: 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση του επιχειρησιακού 
προγράµµατος που είναι για το ∆ήµο και αποτελεί για τις υπηρεσίες του ∆ήµου 

ένα δυναµικό στρατηγικό εργαλείο για τον προγραµµατισµό, την αξιολόγηση αλλά και την 
υλοποίηση δράσεων και λειτουργιών. Ολοκληρώθηκε η φάση της σύνταξης, το 2ο µέρος 
δηλαδή της φάσης της σύνταξης της δοµής και του περιεχοµένου του επιχειρησιακού 
προγράµµατος µέσα από µία διαρκή διαβούλευση στην οποία συµµετείχαν στελέχη του ∆ήµου, 
φορείς της πόλης, δηµότες και µια διαβούλευση η οποία έγινε κάτω από την επιστηµονική 
επίβλεψη του ΤΕΙ της πόλης µας, του ΤΕΙ της Καλαµάτας.  

Για την εκπόνηση της δεύτερης φάσης στην οποία περιλαµβάνεται το σύνολο των δράσεων 
τοπικής ανάπτυξης του ∆ήµου ελήφθησαν υπόψη στοιχεία από την υφιστάµενη κατάσταση 
όπως αποτυπώθηκε στην πρώτη φάση που συζητήσαµε πέρυσι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
καθορίστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι και οι προτεραιότητες, λήφθηκε υπόψη επίσης η 
ιεράρχηση των αναγκών των κατοίκων και προσδιορίστηκαν τα αναγκαία έργα και οι δράσεις 
αφού εκτιµήσαµε το κόστος εφαρµογής του προγράµµατος αλλά και το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησής του. 

Έτσι λοιπόν το επιχειρησιακό πρόγραµµα που συζητάµε σήµερα στο σύνολό του περιλαµβάνει 
το στρατηγικό σχεδιασµό, τον επιχειρησιακό µακροπρόθεσµο σχεδιασµό που αφορά τα έτη 
2009 και 2010 αλλά και τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό που αφορά από το 2011 και µετά 
καθώς επίσης περιλαµβάνει και τον οικονοµικό προγραµµατισµό στον οποίο προσδιορίζουµε µε 
µεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια τα έσοδα ανά πηγή χρηµατοδότησης αλλά και τις λειτουργικές 
και επενδυτικές δαπάνες ανά δράση. 

Αποτυπώνεται λοιπόν στο επιχειρησιακό πρόγραµµα το σύνολο όπως είπα των δράσεων 
τοπικής ανάπτυξης που προγραµµατίζει η ∆ηµοτική αρχή αλλά και οι δράσεις οργάνωσης του 
∆ήµου και των νοµικών του προσώπων και όλα αυτά αποτυπώνονται, κωδικοποιούνται σε 
1.200 ενέργειες οι οποίες εξειδικεύουν 292 δράσεις που ικανοποιούν µε τη σειρά τους 91 
γενικούς στόχους τους οποίους πέρυσι είχαµε ταξινοµήσει και κατανείµει σε 31 µέτρα και 4 
άξονες. Λέγοντας πέρυσι, εννοώ στην προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
που συζητήσαµε την πρώτη φάση του επιχειρησιακού προγράµµατος.  

Στο επιχειρησιακό µας η χρηµατοδότηση προβλέπεται να γίνει από δηµοτικούς πόρους, από 
τους ΚΑΠ, από τα προγράµµατα δηµοσίων επενδύσεων των υπουργείων και φυσικά από το 
ΕΣΠΑ. Και γίνεται µία κατανοµή πόρων που για το 2009 έχει προγραµµατισθεί στο ύψος των 
91.000.000 ευρώ και για το 2010 88.000.000. Και αυτή η κατανοµή των πόρων αγαπητοί 
συνάδελφοι είναι ρεαλιστική, δεν έχει ξεφύγει καθόλου από το περιεχόµενο του 
προϋπολογισµού γιατί κάθε κωδικός του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι σε πλήρη 
αντιστοιχία µε τους κωδικούς του προϋπολογισµού. Και θυµίζω ότι ο προϋπολογισµός µας είναι 
στα 75.000.000 ευρώ, προϋπολογισµός του ∆ήµου όχι των νοµικών προσώπων, είναι στα 
75.000.000 ευρώ ενώ οι διεκδικήσεις που ενσωµατώνονται από την πλευρά του ∆ήµου µέσα 
στο επιχειρησιακό φτάνουν στα 8.500.000 ευρώ για το 2009. Βέβαια θα πρέπει να πω ότι στο 
επιχειρησιακό ενσωµατώνονται και εκείνες οι χρηµατοδοτήσεις που δεν έρχονται απευθείας 
στο ∆ήµο, είναι χρηµατοδοτήσεις που υλοποιούνται έργα στην περιοχή του ∆ήµου αλλά και 
χρηµατοδοτούνται και εντός εισαγωγικών εποπτεύονται από άλλους φορείς όπως η Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. Φτιάξαµε λοιπόν ένα. . . 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Είπα. Αυτό λέω, ότι στο επιχειρησιακό υπάρχουν και διεκδικήσεις εκτός 
προϋπολογισµού και καταχωρούνται ως ενέργειες λειτουργικές και όχι 

επενδυτικές από την πλευρά του ∆ήµου. Έτσι λοιπόν εµείς ενσωµατώσαµε στο επιχειρησιακό 
τις λειτουργικές µας δαπάνες έτσι ώστε και προσέξτε αυτό είναι το καινοτόµο της υπόθεσης, 
έτσι ώστε να µπορούµε στο µέλλον να προσδιορίζουµε και να κοστολογούµε την οποιαδήποτε 
υπηρεσία προσφέρει ο ∆ήµος προς τους πολίτες. Και κωδικοποιήσαµε βεβαίως και όλες τις 
επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες αναλύονται σε δράσεις και έργα, οι οποίες δράσεις και τα 
έργα εκφράζουν το όραµα της ∆ηµοτικής αρχής και ικανοποιούν βασικούς στόχους όπως είναι 
η διαρκής φροντίδα για την τουριστική ανάπτυξη.  

Μέσα λοιπόν στο επιχειρησιακό οι δράσεις µας µπορούν να οµαδοποιηθούν σε ότι αφορά την 
ικανοποίηση των βασικών γενικών στόχων που είχαµε θέσει από την αρχή και ένας απ’  αυτούς 
είναι η διαρκής φροντίδα για την τουριστική ανάπτυξη και περιλαµβάνει δράσεις για την 
ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πόλης, για την αξιοποίηση του πολιτιστικού 
πλούτου, για την αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Περιλαµβάνονται δράσεις που 
αποτυπώνουν την προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, δράσεις 
που αφορούν την αναβάθµιση της λειτουργικότητας της πόλης αλλά και της αισθητικής της 
εικόνας, δράσεις που αφορούν την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, που αφορούν την 
εφαρµογή του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου για αστική και υπεραστική ανάπτυξη, δράσεις για 
την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, δράσεις για την βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών 
υποδοµών.  

Περιλαµβάνονται δράσεις οι οποίες ικανοποιούν στόχους που ενισχύουν το επιχειρηµατικό 
πνεύµα, την επιχειρηµατική δραστηριότητα της περιοχής, δράσεις που αφορούν τη βελτίωση 
των υποδοµών όπως είναι οι οδικοί άξονες, τα δίκτυα οπτικών ινών, το ΒΙΟΠΑ και η ΒΙΠΕ αλλά 
και δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης. ∆ράσεις για την στήριξη των τοπικών 
διαµερισµάτων µε στόχο τη διατήρηση της ιδιοπροσωπείας τους και την προσπάθεια για την 
αναζωογόνηση των πυρόπληκτων περιοχών που βέβαια σ’ αυτές θα πρέπει να συµπεριλάβουµε 
και ένα σύνολο δράσεων που ο ∆ήµος µας τον τελευταίο καιρό πρωτοπορεί θα µπορούσα να 
πω, δράσεις που αφορούν τον ψηφιακό σχεδιασµό, δράσεις που µας βοηθούν να κάνουµε 
βήµατα για την οικοδόµηση της κοινωνίας της γνώσεις και τη µετατροπή της Καλαµάτας σε 
µανθάνουσας και έξυπνης πόλης µε τη δηµιουργία υποδοµών για την ενσωµάτωση των νέων 
τεχνολογιών στην καθηµερινότητα των πολιτών. 

Ταυτόχρονα επεµβαίνουµε στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ∆ήµου, στον 
εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών του ∆ήµου εγκαθιστώντας όρους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
και µέχρι τώρα έχουµε υλοποιήσει και θα προχωρήσουµε και άλλο σε πιστοποίηση των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. Σχεδιάζονται δράσεις για την εισαγωγή διαδικασιών αµφίδροµης 
επικοινωνίας µε τους δηµότες, για την ενίσχυση της ενεργητικής συµµετοχής των πολιτών στις 
τοπικές δηµοκρατικές διαδικασίες αλλά και τον ανασχεδιασµό των διαδικασιών εξυπηρέτησης 
των πολιτών.  

Όλες αυτές οι δράσεις κωδικοποιούνται και ικανοποιούν αυτούς τους στόχους που σας είπα, 
292 στο σύνολο και έρχεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα να είναι ένα δυναµικό εργαλείο το 
οποίο θα ενσωµατωθεί και αυτός είναι ο στόχος µας, να ενσωµατωθεί στην καθηµερινότητα 
των υπηρεσιών του ∆ήµου, να αποτελέσει κοµµάτι της καθηµερινής λειτουργίας των 
υπηρεσιών του ∆ήµου. Θεωρούµε ότι δεν είναι µία µελέτη µε 500 ίσως και κάτι παραπάνω 
σελίδες που θα την βάλουµε σε ένα ντουλάπι και προχωρούµε προς αυτή την κατεύθυνση 
αξιοποιώντας εφαρµογές λογισµικού να διασυνδέσουµε και να διαµορφώσουµε ένα ενιαίο 
περιβάλλον όπου εµείς θα µπορέσουµε να εφαρµόσουµε το επιχειρησιακό πρόγραµµα µε την 
εποπτεία της διεύθυνσης προγραµµατισµού και ανάπτυξης και αυτό υποστηρίζεται από την 

ΦΩΝΗ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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πιστοποίηση όπως σας είπα των διαδικασιών υλοποίησης των έργων αλλά και από την 
αξιοποίηση εφαρµογών λογισµικού.  

Έτσι λοιπόν θα έχουµε οφέλη για το ∆ήµο γιατί θα µπορέσουµε να ενσωµατώσουµε, να 
εισαγάγουµε την φιλοσοφία του προγραµµατισµού στα στελέχη του ∆ήµου, θα έχουµε οφέλη 
γιατί θα συγκεντρωθεί αναλυτική και εξειδικευµένη πληροφορία για τις διάφορες µορφές του 
δηµοτικού έργου και θα µπορέσει αυτή η πληροφορία να επεξεργασθεί και να ενσωµατωθεί 
στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Και αυτή η πληροφορία όπως καταλαβαίνετε θα είναι 
µία δυναµική, δηλαδή θα επηρεάζεται από την καθηµερινότητα και από τον τρόπο λειτουργίας 
του ∆ήµου. Θα έχουµε τη δυνατότητα να διασυνδέσουµε το επιχειρησιακό πρόγραµµα και τις 
δράσεις µε το σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης και της συλλογιστικής καταχώρησης του 
∆ήµου και αυτό σηµαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγµή θα µπορούµε να έχουµε µία αξιολόγηση 
οικονοµική όλων αυτών των δράσεων και κάτι τέτοιο συµβαίνει στο ∆ήµο µας για πρώτη φορά 
και βέβαια δεν ενσωµατώνει µόνο τις λειτουργίες του ∆ήµου αλλά και αυτές των νοµικών του 
προσώπων. Αυτό λοιπόν που θέλουµε είναι το επιχειρησιακό πρόγραµµα να µας δώσει τη 
δυνατότητα αξιολόγησης κάθε µιας δράσης γιατί έτσι µόνο µπορούµε να το θεωρήσουµε πως 
το διπλογραφικό σύστηµα του προγραµµατισµού ελέγχει ανά πάσα ώρα και στιγµή το σύνολο 
των δράσεων και λειτουργιών του ∆ήµου, λειτουργίες και επενδυτικές δραστηριότητές του από 
τη µεριά του ∆ήµου. 

Αγαπητοί συνάδελφοι µε την ολοκλήρωση του σχεδίου του επιχειρησιακού προγράµµατος και 
την ενσωµάτωσή του στις λειτουργίες του ∆ήµου εκτιµούµαι ως ∆ηµοτική αρχή ότι 
προσδιορίζεται µέσα απ’  αυτό το πρόγραµµα µε µεγάλη σαφήνεια το όραµα και οι στόχοι της 
∆ηµοτικής αρχής έτσι ώστε κάθε µας ενέργεια να είναι κάτω από την επίβλεψη ας το πούµε 
έτσι των δράσεων του επιχειρησιακού έτσι ώστε να ξέρει ο πολίτης το τι σχεδιάζουµε να 
κάνουµε αύριο αλλά και αν αυτό που κάνουµε σήµερα ενσωµατώνεται σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο προγραµµατιστικό. Θεωρούµε λοιπόν ότι η εφαρµογή του επιχειρησιακού 
προγράµµατος θα εγγυάται την αποτελεσµατική υλοποίηση των προτεινόµενων δράσεων µέσα 
σ’  αυτό, δράσεις που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, κάτι που για εµάς ως ∆ηµοτική αρχή είναι πρωταρχικό µέληµα και πιστεύουµε ότι θα 
πετύχουµε το στόχο αυτό. Ευχαριστώ. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος, του υπεύθυνου της οµάδας έργου επιχειρησιακού κ. Χρήσιµου και του κ. 
∆ηµάρχου, ως εξής: 

 
Ευχαριστώ κε Μπασακίδη. Να καλωσορίσουµε επίσης τον κ. Χρήσιµο και 
τον κ. Παπουτσή, καθηγητές του ΤΕΙ Καλαµάτας. Θέλετε να κάνετε κάποιες 

ερωτήσεις τώρα; Θα θέλατε να µας δώσετε κάποιες, ίσως ο κ. Χρήσιµος ο µελετητής, κάποιες 
περισσότερες πληροφορίες; Όχι. Ο κ. Αλευράς. 

 
Κυρία Πρόεδρε είχαµε την ευκαιρία και πέρυσι να ακούσουµε το περίγραµµα, την 
ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου του ∆ήµου µέσα από µία εργασία που έκανε 

µία επιστηµονική οµάδα γηγενών επιστηµόνων υπό την πολιτική καθοδήγηση και κατεύθυνση 
της διεύθυνσης του ∆ήµου και ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτό ως απόρροια µιας επιταγής 
που το νέο θεσµικό πλαίσιο επιτάσσει στους δήµους άνω των 10.000 αν δεν κάνω λάθος, να 
εκπονούν ένα συνεκτικό και υλοποιήσιµο αναπτυξιακό πρόγραµµα για το ∆ήµο.  

∆εν θέλω να στενοχωρήσω, ξέρετε τον εκτιµώ, τον Νίκο τον Μπασακίδη και για να είµαι 
ειλικρινής ίσως κι εγώ εάν ήµουνα στην θέση του αυτό να έκανα, αλλά αυτό αγαπητοί 
συνάδελφοι είναι ένα σύµπτωµα αυτής της χώρας που την διατρέχει όχι στις βαθµίδες της 
διοίκησης του ∆ήµου ή της Νοµαρχίας αλλά και κεντρικά µια ακατάσχετη ρητορεία, ποµπώδεις 
εκφράσεις, πρωτάγµατα τα οφείλουν να κυνηγούν αυτοί που είναι ενταγµένοι να τα υλοποιούν 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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και στην πράξη ολίγιστα πράγµατα. Το υπό κρίση επιχειρησιακό σχέδιο είναι ένας καµβάς όπου 
ενσωµατώνει µία σειρά από προτεραιότητες της πόλης µε τις οποίες δεν µπορεί αντικειµενικά 
να διαφωνήσει κανένας. Αυτή όµως είναι η πρόκληση στην οποία πρέπει να απαντήσουµε. 
∆ηλαδή η συρραφή και η ενσωµάτωση κάθε στόχου µικρού ή µεγάλου απλά για να 
συµπληρωθεί ο καµβάς ή θα ήταν χρησιµότερο και ωφελιµότερο να επιδοθούµε σε ένα 
µετρήσιµο, οικονοµικά προϋπολογισµένο και κοστολογηµένο πρόγραµµα στο οποίο να 
επιδοθούµε για την υλοποίησή του η οποία υλοποίηση θα προαγάγει την πόλη.  

Αντί λοιπόν της ακατάσχετης περιγραφής στοιχηµάτων, επιδιώξεων, στοχεύσεων, 
εκκρεµοτήτων, οραµάτων και στόχων, εγώ πάρα πολύ απλά θα έλεγα ότι ήταν µίας πρώτης 
τάξεως ευκαιρία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο από τη σκοπιά που ορµάται ο κάθε συνάδελφος να 
συµβάλει στη διαµόρφωση µιας ιδεολογίας και ενός οράµατος υλοποιήσιµου για την πόλη. 
Νοµίζω σ’  αυτό το πλαίσιο θα µπορούσαµε να συµφωνήσουµε διότι όποια αφετηρία σκέψης 
προσέγγισης και δράσης να έχει οιοσδήποτε, οι προκλήσεις της πόλης είναι συγκεκριµένες, όχι 
η γενικών αναφορών και απεριόριστου αριθµού εκκρεµότητες της πόλης.  

Στον ορίζοντα αυτό ποια πράγµατα θα θέλουµε να εξασφαλίσουµε και τι πρόσωπο θα θέλουµε 
να διαµορφώσουµε για την Καλαµάτα. Έχουµε πει επανειληµµένως ότι η πρωτεύουσα του 
∆ήµου και ο ∆ήµος είναι ένας συγκεκριµένος ∆ήµος µε µία εξαιρετική γεωγραφία, µε µία 
ελκυστική χωροθεσία, µε έναν πολιτισµό που άκµασε για χρόνια στην πόλη, µία πόλη που 
θέλει να αυξήσει την ελκυστικότητά της που η αύξηση αυτή της επισκεψιµότητας και των 
επισκεπτών, περνάει µέσα από την ολοκλήρωση των υποδοµών, περνάει µέσα από την ευταξία 
της, περνάει µέσα από το κυνήγι διάφορων στόχων και µορφών διότι µια παραµεθόριος του 
νότου όπως είναι η Καλαµάτα έχει ανάγκη να βρει και να κατοχυρώσει γεγονότα που της 
προσδίδουν και στην οικονοµική της υπόσταση αλλά και στην εµφάνισή της στην επικράτεια 
της πατρίδας. Σας λέω ένα παράδειγµα πόσο θα µπορούσε να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα 
της πόλης που έχει αυτό το εύκρατο κλίµα, που έχει τη θάλασσα και τον ορεινό όγκο, που δεν 
έχει δυστυχώς αθλητικές υποδοµές τις οποίες οφείλει να εξασφαλίσει για να εγκαθιδρύσει σε 
επαρκέστερο έδαφος µια ιδιαίτερη παράδειγµα µορφή θεµατικού τουρισµού όπως είναι ο 
αθλητοτουρισµός και να τον κινήσει.  

Εποµένως αντί να επιδιδόµαστε αγαπητοί συνάδελφοι σε όλον αυτό τον απεριόριστο αριθµό 
των στόχων, των δράσεων όπως ο Νίκος ο Μπασακίδης πολύ συνοπτικά αυτόν τον όγκο 
προσπάθησε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εισηγηθεί, θα ήταν προτιµότερο να συµφωνήσουν 
και εκεί να συµφωνούσαµε όλοι ότι εδώ επί της γενικής αναφοράς θεωρητικά δεν µπορεί να 
διαφωνήσει κανένας, όµως πως µπορούµε να δώσουµε θετική ψήφο όταν ξέρουµε ότι δεν θα 
υλοποιηθεί. ∆εν µπορεί εκ των πραγµάτων, είναι αδύνατον να υλοποιηθεί διότι δεν φτάνουν οι 
προϋπολογισµοί, διότι δεν θα προφτάσει µέχρι τη λήξη της θητείας της η ∆ηµοτική αρχή να 
κυνηγήσει αυτούς τους στόχους που ο Νίκος στην εισήγησή του έθεσε.  

Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι έχω στο µυαλό µου ότι αντί αυτής ευρύτατης πρότασης θα ήταν 
χρησιµότερο να τοποθετηθούν οι συγκεκριµένοι στόχοι και να ζητηθεί η υλοποίηση µέχρι το 
τέλος της τετραετίας. ∆ηλαδή και θάµαι πολύ συγκεκριµένος, νοµίζω ότι η πόλη πρέπει και 
θάπρεπε στον ορίζοντα αυτό, στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητήσαµε µε 
δραµατική καθυστέρηση αντικειµενική αν θέλετε, ένα θέµα που αφορά το πολεοδοµικό 
στάτους διαµερίσµατος της Καλαµάτας, του ∆ήµου της πόλης, της Μαντίνειας και πόσο αυτό 
έχει καθυστερήσει. Λέγω λοιπόν ότι ένας αναγκαίος στόχος που έπρεπε ενδεχοµένως να έχει 
εξασφαλισθεί από πριν ήταν η διασφάλιση του συνολικού πολεοδοµικού στάτους του ∆ήµου 
Καλαµάτας. ∆εν µπορεί να υπηρετηθεί καµία αναγκαιότητα και κανένας αναπτυξιακός στόχος 
απ’ αυτούς που συζητάµε αν δεν έχουν λείψει οι εκκρεµότητες αυτές. 

∆εύτερο ζήτηµα. Έχουµε ακόµα σοβαρές εκκρεµότητες µε τις υποδοµές της πόλης, µία πόλη 
που και εδώ στις συζητήσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αλλά και στον κοινωνικό περίγυρο 
όλοι συζητούν ότι σε διάστηµα µιας πενταετίας θα υπερβεί τις 100.000. Έχει η πόλη τις 
υποδοµές όχι µόνο να εξυπηρετήσει τους επισκέπτες αλλά και τους ντόπιους; Και όταν λέω τις 
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υποδοµές εννοώ να είναι µια τακτοποιηµένη πόλη στην κυκλοφορία της, να έχει αντιµετωπίσει 
τα ζητήµατα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ζητήµατα που σε κάθε συνεδρίαση 
µπαίνουν. Εγώ χάρηκα που ο ∆ήµαρχος, εγώ το χαρακτήρισα ότι φεύγουµε από το επίπεδο της 
τραγωδίας και πάµε στο επίπεδο της επιθεώρησης µε αυτό που γίνεται µε τα σκουπίδια, 
συµφώνησε ο κ. ∆ήµαρχος διότι είναι αντικειµενική αυτή η διαπίστωση, ότι το ζήτηµα έχει 
προσλάβει διαστάσεις ιλαροτραγωδίας, αυτό που συµβαίνει. ∆εν είναι αγαπητοί συνάδελφοι, 
δεν µιλάω για το ∆ήµο Καλαµάτας, µιλάω για την πατρίδα σε όποιες κοινοβουλευτικές εκδοχές 
και αν έχει δεν είναι σοβαρή αρκούντως, έχει προβλήµατα πολλά που δεν δικαιολογείται µια 
χώρα που θέλει να συγκλίνει µε τις προηγµένες δηµοκρατίες της Ευρώπης να τα συντηρεί σε 
εκκρεµότητα. ∆εν είναι δυνατόν. 2009 – 2010. Και εµείς έχουµε τις παλινωδίες αυτές, έναν 
τακτικισµό που δεν ξέρω εάν είναι εγχώριος ή αν είναι από την καθ’  ηµάς ανατολή επειδή θα 
έρθει ο κύριος Πονσέ ή η κα Κούµπλερ να αποφύγουµε τα πρόστιµα. Πήραµε µία απόφαση εκ 
των πραγµάτων οδηγούµενοι να κλείσουµε τη Μαραθόλακα, τα σκουπίδια συνεχίζουν να 
πηγαίνουν στη Μαραθόλακα, ο κ. Περιφερειάρχης λέει πράγµατα κάθε τρεις και λίγο για τη 
διαχείριση και πάει να φύγει η τετραετία και το πρόβληµα αυτό συντηρείται.  

Αυτό, γιατί την έκανα την αναφορά; Να δείξω βασικές παθογένειες του ελληνικού πολιτικού, 
κοινοβουλευτικού οικοδοµήµατος που παρατηρούνται. Έτσι όµως για να µην εκληφθεί και από 
καλοπροαίρετο συνάδελφο ή επιτηρητή ότι ενόψει των επερχόµενων ευρωεκλογών που 
αναµφισβήτητα έχουν πολιτικό περιεχόµενο εγώ πολιτικολογώ ασυστόλως και δεν περιορίζοµαι 
στις αυτοδιοικητικές µου υποχρεώσεις, λέγω λοιπόν και να τελειώνω αγαπητοί συνάδελφοι ότι 
σύµφωνα µε την οπτική και µε την αντίληψη τη δική µου αυτό το νόηµα και το περιεχόµενο 
θα είχε το πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου όχι ένας απεριόριστος αριθµός γενικών στόχων, 
ότι αφορά την πόλη να εντάσσεται ακοστολόγητα και χωρίς προϋπολογισµό, αντ’ αυτού θα 
έπρεπε ένα επιτεύξιµο συνεκτικό σχέδιο στρατηγικής στο οποίο θα µπορούσαµε να 
συµφωνήσουν οι περισσότεροι.  

Σας ανέφερα 2 – 3 ζητήµατα, σας είπα για τις εκκρεµότητες που ακόµα δεν έχουµε λύσει, τις 
εκκρεµότητες των αναπλάσεων που προσδίδουν στην ελκυστικότητα και στη φυσιογνωµία της 
πόλης. Αναπλάσεις που επιτρέψτε µου να σας πω µε την ευκαιρία της παρέµβασης αυτής, 
γίνονται µε έναν εξαιρετικά αποσπασµατικό χαρακτήρα. ∆ηλαδή η ανάπλαση λόγου χάρη της 
κεντρικής αρτηρίας της πόλης, της οδού Αριστοµένους στο αρχικό της τµήµα ενώ αγαπητοί 
συνάδελφοι συνοµολογήθηκε, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, η ∆ηµοτική αρχή απεφάσισε 
ότι το πρώτο τµήµα από την 23ης Μαρτίου θα περιλαµβάνει η ανάπλαση διαπλάτυνση 
πεζοδροµίου και µία λωρίδα ήπιας κυκλοφορίας, αυτό λέει η απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, την έχω λάβει, την έχω εδώ µαζί µου, αυτή είναι η απόφαση και µόλα ταύτα αντ’  
αυτής προέκυψε ένας απόλυτος πεζόδροµος. Ερώτηση. Καλώς ή κακώς έγινε; Προσωπικά είµαι 
υπέρ της εκτεταµένης πεζοδρόµησης αρκεί να απορρέει από µία συνολική προσέγγιση 
συστηµατικού χαρακτήρα και βεβαίως να εξασφαλίζονται όλες εκείνες οι παράµετροι τις οποίες 
η πεζοδρόµηση προϋποθέτει. ∆ηλαδή τον προσβασιµότητα, την προσπελασιµότητα κλπ. 
Βλέπετε λοιπόν άλλα αποφάσισε κατά πλειοψηφία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, άλλο αποτέλεσµα 
υλοποιήθηκε. Και τούτο αγαπητοί συνάδελφοι συνιστά µία στρέβλωση στην πολιτική πράξη. 
Είναι µία πολιτική παραδοξότητα στην υλοποίησή της.  

Λέγω λοιπόν και να τελειώσω κάνοντας αυτές τις επισηµάνσεις ότι το επιχειρησιακό σχέδιο 
σηµαίνει επιτεύξιµη ιδεολογία για την πόλη, σηµαίνει χειροπιαστό όραµα τετραετίας που σε 
πολλές πτυχές αυτής της πρότασης υλοποιείται. Αυτό αγαπητέ Νίκο δεν µπορεί να υλοποιηθεί. 
∆εν µπορεί να διαφωνήσει κανένας επί της ουσίας σε ότι εισηγήθηκες, διαφωνούµε όµως δι’  
ρίδην επειδή το βρίσκουµε αφόρητα γενικό, µη υλοποιήσιµο διότι ενσωµατώνει κάθε στόχο και 
κάθε επιδίωξη όχι του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όλων των πολιτών της Καλαµάτας. Επ’  αυτού 
λοιπόν του ζητήµατος εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε και θα δώσουµε. . . 

 
75.000.000 ο προϋπολογισµός και 83.000.000 είναι το σχέδιο. 
  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Οι οποίες πόσες δράσεις είναι ενσωµατωµένες; Πόσες εκατοντάδες δράσεις είναι; 
 
Οι δράσεις είναι 292. ∆εν αφορούν το 2009, σε βάθος χρόνου έχουν 
ταξινοµηθεί, έχουν µια  ωριµότητα, µια προτεραιότητα Α, Β, Γ και δεν είναι 

όλες οι προτεραιότητες να γίνουν φέτος  . . . (συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει). 
 
Μέχρι το τέλος της τετραετίας είναι ο χρονικός ορίζοντας του επιχειρησιακού; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ναι, προφανώς. 
Ο προϋπολογισµός δεν µπορούσε να είναι υπέρτερος αυτού που παρουσιάζεις, 

όµως είναι ενταγµένες ένα σωρό δράσεις οι οποίες είναι αδύνατον να υλοποιηθούν. Και απλά 
γι’  αυτό τον λόγο εκτιµώ ότι δεν είναι υλοποιήσιµος και είναι αφόρητα γενική η πρόταση που 
εισηγείσαι.  

 
Ευχαριστώ κε Αλευρά.  
 

Θα ήθελα να πω ότι αυτό το σχέδιο, το πρόγραµµα, πέραν της κωδικοποίησης 
που έχει και είναι µια κωδικοποίηση η οποία βοηθά τις υπηρεσίες αλλά και εµάς 

ως αιρετούς για να ξέρουµε που βαδίζουµε, έχει και την ενσωµάτωση µέσα στον 
προϋπολογισµό και τη διασύνδεση του επιχειρησιακού προγράµµατος µε τους κωδικούς του 
προϋπολογισµού. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό και αύριο θα µας βοηθήσει το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα µε τη χρήση εφαρµογών λογισµικού να κάνουµε κοστολόγηση των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και αξιολόγηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας. Τώρα, εάν υπάρχουν και βέβαια 
υπάρχουν δραστηριότητες µε προτεραιότητα Γ, µα θα πρέπει να υπάρχει και κάτι που να 
δείχνει τη βαθύτερη προοπτική, αλλά για το 2009, για το 2010 είναι ένα άκρως ρεαλιστικό 
πρόγραµµα που υπερβαίνει κατά 8.000.000 ευρώ, µα 8.000.000, 2.000.000 είναι ο Έξυπνος 
Οικισµός που δεν τον έχουµε βάλει µέσα και που θα έρθει µέσα στο καλοκαίρι, άλλα 2.000.000 
θα έρθει η αποκατάσταση της Μαραθόλακας. Να αµέσως - αµέσως έκλεισε. Μετά τα έρθει το 
µέγαρο χορού η ολοκλήρωσή του, τέρµα οι διεκδικήσεις. ∆εν είπαµε ότι έχουµε 
προϋπολογισµό, διαθέσιµα έσοδα 75.000.000 ευρώ και κάνουµε ένα πρόγραµµα 200.000.000 
το χρόνο, τότε θα ήταν υπερβολικό.  

 
Ο κ. Κοσµόπουλος. 
 
Εµάς πραγµατικά στο ίδιο µήκος κύµατος που είπε ο κ. Αλευράς µας 
προβληµάτισε τι είναι τελικά το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Είναι ένα 

πρόγραµµα που λέει πως προβλέπουµε, είναι ένα κείµενο στο οποίο περιγράφουµε πως 
βλέπουµε την πόλη µας ύστερα από µερικά χρόνια, προς τα που βλέπουµε να πηγαίνει και 
ενσωµατώνουµε εκεί το σύνολο των δράσεων για να φτάσουµε εκεί άσχετα εάν αυτές τις 
δράσεις έχουµε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, άσχετα εάν αυτές τις δράσεις έχει 
δυνατότητα ο ∆ήµος στο σύνολό τους να τις υλοποιήσει ή είναι ένα κείµενο το οποίο όπως 
είπαµε προηγουµένως δείχνει την πορεία της πόλης και αυτόµατα ακολουθείται από ένα πίνακα 
δράσεων οι οποίες είναι εφικτές να γίνουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µέσα στις 
δυνατότητες του ∆ήµου και µέσα από τις εξασφαλισµένες ήδη χρηµατοδοτήσεις που πιθανά να 
συνεπικουρείται δίπλα και από έναν άλλο πίνακα διεκδικήσεων. Άλλο να υπάρχει ένας δεύτερος 
πίνακας διεκδικήσεων που καθορίζει επακριβώς στο µυαλό µας τις δράσεις και άλλο έστω και 
µε προτεραιότητα Α, Β, Γ, όπως είναι ενσωµατωµένα µέσα στο γενικό κείµενο.  

Εµείς πιστεύουµε ότι ισχύει το δεύτερο. Και το πιστεύουµε αυτό γιατί αυτή τη φιλοσοφία 
έχουµε και στη σύνταξη του προϋπολογισµού όπως πολλές φορές έχουµε αναφέρει. Και ερωτώ 
επειδή αυτό είπες. Πόσο εκτελέσθηκε ο προϋπολογισµός πέρυσι; 43.000.000 – 44.000.000. 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Εγώ λέω φέτος επειδή πάτε πάρα πολύ καλά, όλα θα πάνε κατ’  ευχήν, 50.000.000 να φτάσει 
ο προϋπολογισµός. Άρα από τα 75.000.000 φτάνουµε στα 50.000.000. 25.000.000 πετάξαµε. 
Εάν σ’  αυτά τα 25.000.000 προσθέσουµε και τα 15.000.000 τα οποία δεν έχουν ακόµα 
εγκεκριµένες χρηµατοδοτήσεις, από τα 90.000.000 περίπου που φαίνονται εδώ, έχουµε τα 
40.000.000 που φέτος δεν πρόκειται να γίνουν. Και ερωτώ. Τι νόηµα έχει τέλος Μαΐου αρχές 
Ιουνίου, στα µισά του χρόνου να συζητάµε ότι φέτος θα εκτελεσθούν 90.000.000; Εγώ 
προσωπικά αδυνατώ να µπω σ’  αυτή τη λογική. ∆εν µπορώ να το καταλάβω γιατί ξέρω ότι δεν 
πρόκειται να γίνουν. Το ίδιο ισχύει και στη συνέχεια. Είναι ένας προβληµατισµός το πώς 
συντάσσεται ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Καλαµάτας τον οποίον έχουµε πολλές φορές κατά 
τις συζητήσεις εδώ τοποθετηθεί, για τον οποίο έχουµε τοποθετηθεί και βλέπουµε ότι δεν 
βοηθάει τον ∆ήµο Καλαµάτας µια τέτοια αντιµετώπιση πλειάδας θεµάτων µε απίστευτα 
νούµερα τα οποία ουδέποτε θα µπορέσει ο ∆ήµος να υλοποιήσει. Άρα λοιπόν µε βάση αυτό το 
σκεπτικό αυτόµατα έχουµε µία διαφορετική προσέγγιση της φιλοσοφίας του επιχειρησιακού.  

Από κει και ύστερα στο µόνο που θα αναφερθώ για να είµαι σύντοµος από δω και πέρα θα 
είναι στη διαφορά φιλοσοφίας όσον αφορά την ιεράρχηση προτεραιοτήτων που υπάρχει 
ανάµεσα σε εµάς και στη ∆ηµοτική αρχή και βέβαια εκεί ποια αυτή η διαφορά φιλοσοφίας 
αποτυπώνεται στο επιχειρησιακό µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο. Και ξεκινάω.  

Εµείς πιστεύουµε ότι η επισκευή και η αξιοποίηση των διατηρητέων κτηρίων του ∆ήµου είναι 
πρώτης προτεραιότητας. Η ∆ηµοτική αρχή δεν το πιστεύει. Εµείς πιστεύουµε ότι αυτά έπρεπε 
να προταθούν και έχουµε διατυπώσει επανειληµµένα την άποψή µας, θα το πούµε και στο 
επόµενο θέµα, ότι δεν προσβλέπουµε ότι προτεραιότητα είναι η κατασκευή του παλαιού 
νοσοκοµείου για χρήση της ∆ηµοτικής αρχής. ∆εν µπορεί να είναι αυτή η προτεραιότητα, η 
προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι ή τα διατηρητέα του ∆ήµου και διότι αυτή τη στιγµή 
φτιάχνονται κάποιοι πεζόδροµοι οι οποίοι στη συνέχεια όταν αρχίσει η επισκευή των 
διατηρητέων έµµεσα θα υποβαθµισθούν µε σκαλωσιές και µεταφορά υλικών ένα, και ένα 
δεύτερο και επ’ ευκαιρία µάλιστα θα ήθελα να τονίσω και µία πρόταση µιας και ο πεζόδροµος 
θα λειτουργήσει σε λίγο όπως θα λειτουργήσει, µια πρόταση που είχαµε καταθέσει ότι καλό θα 
ήταν τα διατηρητέα τα οποία δεν έχουν επισκευασθεί ακόµα, είναι διατηρητέα του ∆ήµου, 
στην πρόσοψή του µπροστά να αποτυπωθεί η τελική τους φυσιογνωµία, πως θα ήτανε έτσι, η 
οποία φωτίζεται. Υποτίθεται είχαµε συµφωνήσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γι’  αυτό το θέµα, 
υποτίθεται ο κ. ∆ήµαρχος είχε πει ότι το βλέπει σαν θετική κίνηση και ότι θα έπρεπε να γίνει 
και το ξαναλέµε τώρα επειδή το θέµα του πεζόδροµου θα λειτουργήσει σε λίγο καλό θα είναι 
και η όψη και η εικόνα του η εξωτερική για να είναι ελκτική πρέπει να παρέχει και ορισµένα 
εχέγγυα. 

Ένα δεύτερο θέµα, εν τάχη αυτό, είναι ότι εµείς δεν βλέπουµε ότι στη Μαραθόλακα θα 
λειτουργήσει ο µπαλοποιητής. Είµεθα ενάντια σ’  αυτή τη διαδικασία και είµαστε ενάντια σ’  
αυτή τη διαδικασία κυρίως γιατί δεν έχουµε πειστεί από τον Περιφερειάρχη για το 
βραχυπρόθεσµο της ενέργειας αυτής. Ή αν είχαµε πειστεί ότι θα ήτανε για ένα χρόνο, τότε 
πραγµατικά θα είχαµε άλλη διαφορετική προσέγγιση. ∆εν έχουµε πειστεί διότι δεν υπάρχει ένα 
πρόγραµµα το οποίο να είναι εγκεκριµένο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και να απαντά στην 
περιβαλλοντική πολιτική. Αυτά είναι ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν αυτόµατα έχουµε διαφορετική 
προσέγγιση.  

Μια άλλη διαφορά όσον αφορά τις προτεραιότητες είναι η ανάπτυξη της πόλης. Εµείς 
πιστεύουµε απόλυτα και δίνουµε προτεραιότητα στην ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης. Η 
∆ηµοτική αρχή στην ανάπτυξη του κέντρου. Το κέντρο µπορεί να φέρνει ψήφους, η 
παραλιακή ανάπτυξη φέρνει τουρίστες και ξανά ανάπτυξη της πόλης. Όχι βραχυπρόθεσµα, 
µακροπρόθεσµα όµως. Η προτεραιότητά µας είναι η παραλία. ∆εν είναι καινούργιο, αυτή τη 
θέση την έχουµε επανειληµµένα θέσει. Άρα λοιπόν η δυσαναλογία και η αντίθεσή µας στο 
πρόγραµµα – έτσι - βρίσκεται πάνω σ’  αυτή τη διαφορά, σ’  αυτή τη διαφορά φιλοσοφίας. 
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Βλέπω ότι σε αναδιάρθρωση αστικών συγκοινωνιών, επ’  ευκαιρία, για το 2009 δεν υπάρχει 
τίποτα. Είναι πασιφανές ότι η αξιοποίηση των µέσων µαζικής µεταφοράς και η υλοποίηση του 
προγράµµατος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ δεν περπάτησε στο βαθµό που θα ήθελε ο ∆ήµος να 
περπατήσει. Πρέπει να αλλάξει σίγουρα ριζικά, να έχει µια διαφορετική φιλοσοφία. Και θεωρώ 
ότι η µη ύπαρξη στοιχειώδους κονδυλίου στην αναδιάρθρωση αστικών συγκοινωνιών 
υποβαθµίζει την όποια προσπάθεια αξιοποίησης των µέσων µαζικής µεταφοράς και θα πρέπει 
να το δείτε πάρα πολύ καλά. 

Κοιτώντας το επιχειρησιακό πρόγραµµα πιστεύω να είναι πρόβλεψη και όχι κακός οιωνός το 
γεγονός ότι περιλαµβάνει κατασκευές οδών πρόσβασης στον περιµετρικό. Θα είναι κακός 
οιωνός εάν σηµαίνει ότι στον περιµετρικό ποια, αυτός θα γίνει γιατί δεν έχουµε και 
πληροφόρηση, όπως θα γίνει και τις οδούς προσπέλασης αυτών, δηλαδή τόσο στην περιοχή 
του Καρέλια όσο και στην Αρτέµιδος θα τις αναλάβει να τις κάνει ο ∆ήµος. Υποτίθεται ότι 
βρισκόµασταν σε µια επικοινωνία και προσπαθούσαµε τις οδούς αυτές να τις κάνει η 
Περιφέρεια. 

 
Μέσα στο επιχειρησιακό έχουν αποτυπωθεί και οι λειτουργίες από τη µεριά του 
∆ήµου και όχι οι επενδύσεις µόνο. Το να διεκδικήσεις χρηµατοδότηση από το 

ΥΠΕΧΩ∆Ε ή την επίβλεψη ή την κατασκευή, θα απασχολήσει κάποιους µέσα από το ∆ήµο. 
Αυτό είναι η λειτουργία και αυτό αποτυπώνεται µέσα στο επιχειρησιακό και µε συγχωρείς για 
τη διακοπή. 

 
Με συγχωρείς. ∆εν µπορώ να δεχτώ ότι για λειτουργία, για δράσεις δηλαδή 
υπαλλήλων οι οποίοι θα τρέξουν γι’  αυτό έχει προβλεφθεί 230.000 για το 

έναν χρόνο και 230.000 για τον άλλον. Προς Θεού, ήµαρτον. Αυτά είναι χρήµατα 
κατασκευαστικά. Και επ’  ευκαιρία δεδοµένου λοιπόν, επειδή το είχαµε πει και σε άλλη βάση, 
δεν βλέπω καµία πρόβλεψη για τη διαχείριση των οµβρίων σε αυτή την περίπτωση που ο 
περιµετρικός µείνει ως έχει γιατί δεν έχουµε πληροφόρηση. Που είναι η δράση, η πρόβλεψη για 
την διαχείριση των οµβρίων; Είναι βασικό θέµα µε την κατασκευή των δρόµων κυρίως εάν 
παραµένει κλειστός, εάν πηγαίνει κλειστός και υποβαθµισµένος. 

Θα συµφωνήσουµε και µε τον βαθµό προτεραιότητας για την ανάγκη δηµιουργίας ανοικτού 
πολιτιστικού πολυχώρου. Έτσι. Θα πρέπει να το δούµε και είναι σωστά αποτυπωµένο.  

Βλέπουµε ότι για το 2009, δεν είχε προβλεφθεί και στον προϋπολογισµό, είναι πρώτης 
προτεραιότητος, αλλά να είναι πρώτης προτεραιότητος και να πηγαίνει απευθείας στο 2010, 
δεν βλέπουµε µελέτη αξιοποίησης διαχείρισης του µεγάρου χορού. Ο κ. ∆ήµαρχος είπε ότι 
γίνονται ενέργειες και δράσεις από τώρα. Πιστεύω ότι έτσι γίνεται. Αλλά έπρεπε ήδη να έχουν 
ξεκινήσει και είναι πρώτης προτεραιότητος και πρέπει και το 2009 να δείτε ποιες είναι οι 
δράσεις οι οποίες πρέπει να κάνουµε επακριβώς. 

Και να φτάσουµε στις αθλητικές υποδοµές. Εµείς έχουµε εκφράσει µια καθαρή άποψη. Είναι 
εγκληµατική η άποψη να δηµιουργηθεί παλαί ντε σπορ στα 40 στρέµµατα που έχει ο ∆ήµος 
τώρα. Εάν θέλει να δηµιουργηθεί κάτι, ας δηµιουργηθεί στα 200 στρέµµατα που κρατάµε από 
το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. 

 
Τα 100. 

 
Τα 100; Μειώθηκαν; Στα 100 λοιπόν. Ρωτήστε όποιον παράγοντα θέλετε, 
σε όποιο άθληµα θέλετε και αν σας πει ότι «ναι, θέλω παλαί ντε σπορ», τι 

να σας πω. Εγώ ήµουν υπέρµαχος. Έχω αλλάξει στάση εδώ και καιρό αναλαµβάνοντας την 
λογική της αλλαγής της στάσης και αναδεικνύοντας τις δυσκολίες ύπαρξης του παλαί ντε σπορ 
και λέω «ναι σε προπονητήρια ποδοσφαίρου, µπάσκετ, βόλεϊ, 25άρα πισίνα». Ναι γιατί 
µπορούν να φτιαχτούν σταδιακά και δεν θα έχουν για το ∆ήµο ένα τεράστιο λειτουργικό 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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κόστος. Ξανακάνω έκκληση να το ξαναδείτε άλλη µια φορά. Γιατί και σε τελευταία ανάλυση 
δεν µπορεί να γίνονται εδώ πέρα ποµπώδεις υπογραφές, να καλούνται από το πρωί στις 9:00 η 
ώρα τα µέσα, «στη 1:00 η ώρα υπογράφουµε τη σύµβαση». Τι έγινε ∆ήµαρχε, σιγά τη 
σύµβαση, ένας τάπητας θα µπει, δεν άλλαξε ο κόσµος! Και παρόλα αυτά να παραβρίσκονται 
εδώ άπυροι για την υπογραφή µιας σύµβασης. Ας πάνε να παραβρεθούν στα εγκαίνια. Και 
παρόλα αυτά να προβλέπονται µόνο 170.000 το 2009 σε προϋπολογισµό 590.000. Έτσι δεν 
είναι; Υπάρχει µια αντίφαση και πιστεύω να την καταλαβαίνετε τι είναι επικοινωνιακή πολιτική 
και που σταµατάει αυτή όµως.  

Εµείς επιµένουµε ότι πολύ σωστά έχει τεθεί ότι θα πρέπει να δούµε και τη δηµιουργία 
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων αλλά κυρίως επαναλαµβάνουµε και την άποψη του ΤΕΕ ότι δεν 
επιθυµούµε τη δηµιουργία νέου εµπορευµατικού λιµένα στην πόλη. Είναι άποψη που έχουµε 
ήδη διατυπώσει, την επαναλαµβάνουµε εν τάχη λέγοντας ότι «ναι στις µαρίνες». Ναι, µαρίνα 
χρειάζεται ο ∆ήµος και δεύτερη, όχι νέο µεγάλο λιµάνι το οποίο έχει τοποθετηθεί εδώ. Έτσι. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Τι να διατυπωθεί; Εδώ λέω βλέπω την κατασκευή – δηµιουργία νέου 
εµπορικού λιµένα ∆ήµαρχε. Και στη συζήτηση για το γενικό πολεοδοµικό 

δεν αναιρέθηκε η ύπαρξής του και σε ποιο σηµείο.  

Βλέπουµε για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης για το 2009 δεν υπάρχει καµία δράση. 
∆εν µπορεί να κοβόµαστε για την τουριστική ανάπτυξη να λέµε ότι είναι πρωταρχικό γεγονός 
για µας και έστω ένα ελάχιστο ποσό να µην µπορούµε να προβλέπουµε το 2009; Είναι θέµα 
προτεραιότητας της πόλης. Άρα δεν είναι. Ή τέλος πάντων πρέπει να έχουµε τη σωστή 
ιεράρχηση.  

Τελειώνοντας θέλω να πω ότι είναι γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί πάρα πολλές δράσεις. Πολύ 
δύσκολα κάποιος θα είχε διαφορετική άποψη για το ποιες έπρεπε να προβλεφθούν και να 
περιληφθούν. Αυτό που είναι σίγουρο όµως ότι υπάρχει διαφορά ως προς τη φιλοσοφία 
προσέγγισης αυτών των δράσεων, υπάρχει διαφορά σηµαντική ως προς τις προτεραιότητες 
που πρέπει να έχουν αυτές οι δράσεις. Και εκεί νοµίζω ότι έχουµε µια σηµαντικότατη διαφορά 
όπως ουσιαστικά την ανέπτυξα. Σε συνδυασµό µάλιστα αυτό µε το ανέφικτο της υλοποίησης 
των δράσεων αυτών όπως και πάλι νοµίζω πειστικότατα ανέπτυξα, εµείς δεν θα ψηφίσουµε το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

 
Ευχαριστώ. Κε Τσερώνη. 
 
Κε Πρόεδρε είπε ο κ. Αντιδήµαρχος στην αρχή της εισήγησης ότι το 
επιχειρησιακό αποτέλεσε αντικείµενο διαβούλευσης µε τους υπηρεσιακούς 

παράγοντες και µε δηµότες. Για δηµοτικούς συµβούλους δεν άκουσα να λέει. Εγώ συµµετείχα 
στην επιτροπή. Θεωρώ ότι η συµµετοχή των δηµοτικών συµβούλων θα ήτανε ουσιαστική όταν 
οι προτάσεις που κατά καιρούς έχουν, οι προτάσεις από δηµοτικούς συµβούλους που έχουν 
κατατεθεί τόσο κατά τη συζήτηση του τεχνικού προγράµµατος όσο και στα επιµέρους θέµατα 
που φέρνουν, όταν αυτές οι προτάσεις είχαν συµπεριληφθεί. Πολύ δε περισσότερο όταν αυτές 
οι προτάσεις έχουν γίνει αποδεκτές από το Σώµα. Τέτοιες προτάσεις λείπουν από µέσα. Και 
αυτός είναι ο λόγος που θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ. 

Θα ήθελα να πω ότι παρότι επικράτησε το σύστηµα «πληµµύρα», βάζουµε πολλά έργα, εγώ το 
απορρίπτω αυτό, οι προτάσεις αυτές θα µπορούσαν να είναι µέσα όµως. Κατά τα άλλα όλα όσα 
αναφέρονται είναι ευπρόσδεκτα και αυτό εµένα µου αρέσει και µε ικανοποιεί. Εκείνο που δεν 
µου αρέσει είναι αυτό που κατά καιρούς έχει γίνει στην πόλη που ότι τους ρίχνανε το 
παίρνανε. Τους ρίχνανε φερ’  η ειπείν ανατολικό κέντρο, ένα άχρηστο πράγµα κατάστρεψε όλη 
την ωραία περιοχή αυτή να πούµε, ένα φιλέτο της πόλης οικόπεδο το παλιό στρατόπεδο, το 
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κατακρεούργησε και γίνανε διάφορες βλακείες µέσα, άχρηστα πράγµατα. Πάµε στο δυτικό 
κέντρο, µέσα εκεί ακριβώς µες το ρέµα, χαλάσανε το ρέµα και το κάνανε µετά τσιµέντα και 
τέτοια. Άχρηστα πράγµατα κι αυτά. Αυτό εµένα δεν µ’  αρέσει. Όλα αυτά εδώ πέρα τα έργα 
είναι χρήσιµα θα έλεγα, θα µπορούσε να έχει ποιο ευέλικτη µορφή έχοντας βάλει µια 
προτεραιότητα σε ποια έργα δίνει προτεραιότητα η ∆ηµοτική αρχή, γιατί τώρα όπως είναι, είναι 
χύµα αυτό το πράγµα και µέσα από κει φαίνονται και οι ελλείψεις. Εµείς ήµασταν 
συγκεκριµένοι στο τεχνικό πρόγραµµα και στα επιµέρους θέµατα που θέτουµε ως συνδυασµός 
και βλέπουµε µέσα ότι λείπουν αυτά. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάκας. 

 
Εδώ και µήνες κε Πρόεδρε είχαµε καταθέσει την πρόταση σε µία τηλεοπτική 
συζήτηση που κάνανε περί των αθλητικών υποδοµών στην τηλεόραση του 

BEST στην οποία συµµετείχε ο συνονόµατος ∆ηµήτρης Μπάκας, ο κ. Ηλιόπουλος ο πρόεδρος 
του Αθλητικού Οργανισµού, ο κ. Πουλόπουλος εκ µέρους της µείζονος µειοψηφίας ότι η 
Καλαµάτα περισσότερο και πάνω απ’ όλα έχει ανάγκη από προπονητικούς χώρους. ∆εν 
διεκδικούµε την πατρότητα, απλά επισηµαίνουµε ότι οι απόψεις µας ταυτίζονται Βασίλη. Πριν 
από µήνες όµως την είχαµε καταθέσει σ’ αυτή τη συζήτηση. Έχει ανάγκη από προπονητικούς 
χώρους δεν έχει ανάγκη από παλαί ντε σπορ, δεν έχει ανάγκη από έναν µεγαλοϊδεατισµό να 
φτιάξεις εντυπωσιακά πράγµατα τα οποία όµως στη συνέχεια θα πίνουν κυριολεκτικά το αίµα 
και τον ιδρώτα του δηµότη γιατί αυτός τελικά πληρώνει για να τα συντηρήσεις, για να τα 
λειτουργείς.  

Είχαµε λοιπόν εκφράσει την άποψη ότι έχουµε ανάγκη από προπονητικούς χώρους. Είχαµε πει 
δηλαδή λόγου χάριν κατά τη διάρκεια της κουβέντας ότι εκεί στα Γιαννιτσάνικα που υπάρχει 
ένα γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο όµως δεν µπορεί να γίνει γήπεδο µε όλες τις υποδοµές που 
απαιτεί η λειτουργία αυτού του χώρου. Κάλλιστα µπορεί να γίνει η ανταλλαγή αυτού του 
οικοπέδου µε ένα άλλο οικόπεδο το οποίο είναι άρτιο κατά κάποιο τρόπο για να εκτελεσθούν 
όλες οι εργασίες και να αποκτήσει τις υποδοµές που χρειάζεται λίγο ποιο πάνω και το οποίο 
είναι ιδιοκτησία της Μητρόπολης. Μπορεί να γίνει ανταλλαγή. Μπορεί εκεί λοιπόν στο χώρο της 
Αγίας Τριάδας να γίνει ένας χώρος, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου να προπονούνται οι οµάδες, να 
γίνουν και 6 – 8 διαδροµές να πηγαίνουν οι πολίτες, οι δηµότες να κάνουν µαζικό αθλητισµό, 
να κάνουν στίβο, δηλαδή να δηµιουργήσουµε και έναν χώρο στίβου ώστε να µην παρατηρείται 
δηλαδή το φαινόµενο εδώ στο εθνικό στάδιο που έρχονται πρωταθλητές να προετοιµαστούν 
και ταυτόχρονα κάποιοι δηµότες κάνουν και τα χιλιόµετρά τους και ορθώς τα κάνουν οι 
άνθρωποι. Και βλέπεις λοιπόν τον Ιακωβάκη να µπερδεύεται ανάµεσα στους πολίτες για να 
εκτελέσει ένα 400άρι γιατί είχε συµβεί κι αυτό και συµβαίνει. Μπορεί λοιπόν να γίνει ένας 
χώρος εκεί, γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβος για να πηγαίνει ο άλλος και να κάνει µαζικό 
αθλητισµό, δεν πηγαίνει δηλαδή στο εθνικό στάδιο να µπερδεύεται µε τους αθλητές, θα µπορεί 
να γίνει ένα κλειστό κολυµβητήριο χωρίς κερκίδες, χωρίς πολλά, προπονητήριο περισσότερο κε 
∆ήµαρχε και κλειστό κολυµβητήριο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και του µαζικού αθλητισµού 
γιατί πάνω απ’ όλα ότι έργο αθλητικό κατασκευάζεις, το κατασκευάζεις για να εξυπηρετήσεις 
όλους τους πολίτες αλλά να εξυπηρετείς και τον αγωνιστικό αθλητισµό. Και να γίνει ένα 
κλειστό κολυµβητήριο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες και των πολιτών και των συλλόγων τους 
χειµερινούς µήνες οπότε να µειώνεις το κόστος λειτουργίας σε πετρέλαια στο κολυµβητήριο 
εδώ πέρα, το ανοικτό κολυµβητήριο Καλαµάτας. Και µε την ευκαιρία σας λέω ότι από την 
Αθήνα και κάτω που οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι πολύ καλλίτερες από ότι είναι στη βόρεια 
Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω, µπορώ να σας πω δεν χρειάζονται και κλειστά 
κολυµβητήρια. Γιατί και τα κλειστά κολυµβητήρια είναι ανθυγιεινά κε ∆ήµαρχε και κε Γιώργο 
Σπίνο που στέλνεις το παιδί σου και εσύ και µαθαίνει κολύµβηση και πολύ ορθώς πράττεις. 
Είναι ανθυγιεινά γιατί εγκλωβίζεται το χλώριο µέσα και δεν µπορείς να αναπνεύσεις µετά. Σας 
τα λέω εγώ που έχω γυρίσει πολλά κολυµβητήρια. Το ξέρει κι ο Νίκος από κει γιατί έχει 
περάσει πριν από µένα αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν, αφήστε τα παλαί ντε σπορ, αφήστε τα 
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στην άκρη γιατί δεν είναι το κόστος κατασκευής και πως αυτό θα καλυφθεί τέλος πάντων, είναι 
κυρίως το κόστος συντήρησης και λειτουργίας και συνάµα έχουµε την τέντα, έχουµε και το 
κλειστό εκεί πέρα, µακάρι εάν αποκτήσουµε οµάδα µπάσκετ, βόλεϊ που θα πρωταγωνιστεί στα 
παγκόσµια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήµατα, αλλάζουν και τα δεδοµένα, να το δούµε τότε όχι 
σήµερα όµως γιατί στα οικονοµικά µας έρχονται δύσκολες ακόµα ποιο δύσκολες εποχές. 

Προπονητικούς χώρους λοιπόν συµφωνούµε µε την άποψη και την έχουµε εκφράσει πριν από 
πολλούς µήνες. Προπονητικούς χώρους χρειαζόµαστε για την κολύµβηση, για µπάσκετ, για 
βόλεϊ, για ρυθµική αγωνιστική γυµναστική, για µαζικό αθλητισµό. 

Και πάµε σε ένα άλλο που έχει να κάνει µε τις παρεµβάσεις στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου. 
Σαφώς είδα εκεί στα πεταχτά κε Αντιδήµαρχε ότι κάτι προβλέπετε να γίνουν. Υπάρχουν πολλά 
σηµεία τα οποία µπορούν να λειτουργήσουν ως χώρους καταφυγής των πολιτών. Ανάµεσα στα 
πεύκα, δίπλα στα νερά. ∆ηλαδή ένα σηµείο τώρα που µου διαφεύγει το όνοµα, πριν φτάσουµε 
στις Πηγές δεξιά µας. Ακριβώς στην στροφή. ∆ηλαδή βλέπεις αυτό το χώρο, το ζητάει µόνο 
του, το θέλει, θέλει την αξιοποίησή του. Να αποτελεί δηλαδή µια κοιτίδα που θα πηγαίνεις εκεί, 
θα περνάς ωραία 2 – 3 – 4 ώρες µε την οικογένειά σου, θα απολαµβάνεις τη φύση σε όλο της 
το µεγαλείο και θα φεύγεις. Γιατί; Υπάρχουν τέτοια σηµεία που µπορούν να αξιοποιηθούν. Έξω 
από τη Νέδουσα στο Μαρδάκι. ∆εν µπορεί να αξιοποιηθεί εκείνος ο χώρος που γίνεται το 
πανηγύρι; Στον Αγιάννη τον Μελέ, γιατί, να άλλο ένα σηµείο. Και πολλά άλλα µπορούν να 
αναφερθούν και προς τα πάνω και προς τα εδώ.  

Είχαµε καταθέσει, βεβαίως κάτι προβλέπεται µέσα στο επιχειρησιακό πρόγραµµα, έτσι δεν λέω 
ότι δεν προβλέπεται για να δηµιουργήσω εντυπώσεις, αλλά µε την ευκαιρία επανέλαβα κι εγώ 
µε τη σειρά µου την ανάγκη έτσι να σπρώξουµε τα πράγµατα να αξιοποιήσουµε όσο ποιο 
γρήγορα γίνεται γιατί δεν είναι η ανάδειξη µόνο του Ταϋγέτου αλλά προσφέρει και είναι για 
στιγµές χαλάρωσης στον κάθε πολίτη, στον κάθε δηµότη, στον κάθε έναν από µας. Είχαµε 
καταθέσει λοιπόν µια πρόταση πριν κανά δυο χρόνια να αξιοποιηθεί το φαράγγι του Νέδοντα, 
αυτό το απείρου φυσικού κάλους φαράγγι του Νέδοντα µε την κατασκευή δύο µονοπατιών, 
ένα από δω, ένα από κει και ανά χρονικά διαστήµατα. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
∆εν το είδα αναλυτικά. 

Ξέρεις κε Αντιδήµαρχε, η αξιοποίηση του Νέδοντα και αυτής της περιοχής µε 
µονοπάτια, µε τοξωτές γέφυρες από υλικά της φύσης, δηλαδή πέτρα – ξύλο, ανά διαστήµατα 
για να δίνεις την ευχέρεια στον ντόπιο, στον ξένο τουρίστα γιατί υπόψιν, η κατασκευή ενός 
τέτοιου έργου και η αξιοποίηση αυτού του χώρου θα γίνει πλέον σηµείο αναφοράς. Έχεις πάει 
στο δάσος των πεταλουδών στη Ρόδο; Μια τέτοια περίπτωση. ∆ιανύεις δηλαδή µια απόσταση 
1 χλµ - 1,5 χλµ, υπάρχει ένας χώρος να πιείς τον καφέ σου, να πιείς το αναψυκτικό σου, να 
ηρεµίσεις, να ξεκουραστείς και να συνεχίσεις την πορεία σου. Αξιοποιείστε αυτή την πρόταση 
γιατί θα δώσουµε πολλούς πόντους στην περιοχή µας, κυρίως στον Ταΰγετο και στον Νέδοντα. 

Βέβαια απουσιάζει από το επιχειρησιακό πρόγραµµα εκτός και αν δεν είδα καλά, η εκτέλεση 
έργων για την εφαρµογή των πολεοδοµικών µελετών στα δηµοτικά διαµερίσµατα. ∆εν το είδα; 
∆ηλαδή αργά ή γρήγορα θα εγκριθούν οι πολεοδοµικές µελέτες. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ναι; Υπάρχει; Σε ποιο σηµείο και τι ποσό προβλέπεται; 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Ε, έχει ένα γενικό δηλαδή τίτλο. 
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Και τι ποσό έχετε προβλέψει εκεί µία και είδατε κι αυτά τα στοιχεία; 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει δηλαδή πρέπει να προβλεφθεί ένα ποσό για να 
εκτελεσθούν τα έργα εκτός και αν τα αφήσουµε στην διακριτική ευχέρεια 

των κατοίκων εκεί που ο καθένας εάν θέλει να φτιάξει ένα σπίτι θα πρέπει πρώτα λαµβάνοντας 
υψόµετρα και τη στήριξη της τεχνικής υπηρεσίας, να εκτελεί και το έργο, δηλαδή διάνοιξης 
του δρόµου και κατασκευής του έργου για να φτάσει στην ιδιοκτησία του. Αλλά δεν νοµίζω να 
πάµε τόσο απλά, πρέπει να είναι κάτι ποιο οργανωµένο γιατί το θέµα είναι πολυσύνθετο. ∆εν 
θέλω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. Μια κουβέντα ο κ. Νταγιόπουλος και αµέσως ο κ. ∆ήµαρχος. 

 
Κε Πρόεδρε ειπώθηκε για το ανατολικό κέντρο και για τη Λαγκάδα της 
Αγίας Τριάδος. Να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις γιατί δεν νοµίζω ότι είναι 

σωστό να. . . Το ανατολικό κέντρο, το παλιό στρατόπεδο ήτανε µεγάλη κατάκτηση του ∆ήµου 
όταν παραχωρήθηκε το ακαθορίστου αξίας αυτό ακίνητο στο ∆ήµο Καλαµάτας. Τι έγιναν εκεί 
πέρα; Μεταφέρθηκαν κάποια σπίτια από τη Φυτειά και απέκτησε µία πλατεία η Φυτειά, έγιναν 
κάποια σπίτια που η ΕΟΚ τα είχε σαν πειραµατικά – οικολογικά σπίτια, έγινε η τέντα και έγιναν 
κάποια άλλα έργα. Έγινε το γηπεδάκι που είναι από πάνω και έγιναν 4 καταστήµατα. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι, µη διακόπτετε! 

 
Κε Μπάκα, τα σπίτια ξεκίνησαν από µας και τα δηµοπρατήσατε και τα 
φτιάξατε εσείς. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Όχι, µη διακόπτετε! 
 
Κε Μπάκα τα σπίτια τα φτιάξατε εσείς και η ∆ΕΑΚ συστήθηκε. . . Τα 
µαγαζιά τα βρήκατε, φτιάξατε τα σπίτια. Κε Μπάκα εάν σας εµποδίζουν τα 5 

µαγαζιά, έτοιµα είναι να κατεδαφιστούν και κάντε πρόταση να κατεδαφιστούν. Τα υπόλοιπα 
είναι αυτά που δεν καλύπτουν, τα 5 καταστηµατάκια που µπορούν να κατεδαφιστούν 
οποτεδήποτε χρειαστεί ή δεν κατεδαφίστηκαν κάποια για το πανεπιστήµιο; Του Τσόλκα, του 
Σταυρέα, κι όλα αυτά τα πράγµατα ήταν ιδιοκτησίες. Ήταν στο σχέδιο και µετά τα αγόρασε η 
Εργατική Εστία, βρήκε χώρους και έφτιαξε αυτές τις κατοικίες και σπιτώθηκαν κάποιοι 
κάτοικοι. Υπάρχουν άλλα οικόπεδα σήµερα για την Εργατική Εστία να φτιάξει και άλλες οικίες; 
Εδώ είναι το ερώτηµα. Φτιάξαν κάποιοι κάποια σπίτια, υπάρχουν άλλα; Μην αρχίζουµε να λέµε 
τα παλιά και να κάνουµε ότι ξεχνιόµαστε. 120 στρέµµατα που παραχωρήθηκαν τότε από το 
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στο ∆ήµο Καλαµάτας όταν µέχρι εκείνη τη στιγµή στη στροφή 
Καλλιπατείρας το φυλάκιο δεν τολµούσε να το ακουµπήσει κανείς και δεν χώραγε το 
λεωφορείο, κατόρθωσε ο Μπένος τότε να πάρει 120 στρέµµατα. Και γι’  αυτό θα του ρίξουµε 
µοµφή; Να θυµόµαστε και να λέµε, λίγο καλλίτερα από τους προηγούµενους, να µη 
µηδενίζουµε τους προηγούµενους επειδή εµείς δεν κάνουµε τίποτα. 

 
(Υπεύθυνος οµάδας έργου επιχειρησιακού): 
Θα ήθελα να πω ότι οποιαδήποτε αναφορά σε οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία του 

επιχειρησιακού στο πλαίσιο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αυτού δεν µπορεί να είναι παρά 
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αποσπασµατική και να µένει απλά στις εντυπώσεις, να δηµιουργεί εντυπώσεις. Νοµίζω ότι το 
επιχειρησιακό είναι ένα µεγάλο και σύνθετο έργο και πολύπλοκο και θα πρέπει να γίνει µία 
ειδική παρουσίαση από την οµάδα έργου, την οµάδα µελέτης, να κανονίσουµε µια άλλη µέρα 
µια ειδική παρουσίαση στην οποία να συµµετέχει όποιος θέλει, να είναι µια ανοικτή συζήτηση 
για να παρουσιαστεί συνολικά και να υπάρχει και διαλογική συζήτηση. 

Όσον αφορά το αν είναι ρεαλιστικό ή όχι. Κατά πρώτον το επιχειρησιακό βασίζεται στα µεγέθη 
του προϋπολογισµού, στον προϋπολογισµό που έχει ψηφίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και δεν 
υπερβαίνει τον προϋπολογισµό αυτό παρά µόνο κατά ελάχιστο για κάποια έργα τα οποία 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ∆ηµοτικής αρχής είναι διεκδικήσιµα και είναι εφικτά µέσα στο 
2009 και µάλιστα ένα ποσό 5.000.000 αφορά το µέγαρο χορού το οποίο είναι εξασφαλισµένο 
πάνω από τον προϋπολογισµό. Άρα λοιπόν είναι στα πλαίσια του προϋπολογισµού. Και όσον 
αφορά το 2010 ο προϋπολογισµός του επιχειρησιακού στο 2010 είναι χαµηλότερος απ’  ότι στο  
2009. Εάν λοιπόν τίθεται θέµα ρεαλιστικού ή όχι, αυτό έχει να κάνει µε τον ίδιο τον 
προϋπολογισµό που ψηφίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και όχι µε το ίδιο το επιχειρησιακό.  

Αλλά ήθελα να πω και κάτι ακόµα επάνω στο κατά πόσο είναι ρεαλιστικό ή όχι. Το 
επιχειρησιακό έχει δυο βασικά στοιχεία. Έχει µία δοµή και χρησιµοποιεί και προβλέψεις. Η δοµή 
είναι αυτό που είναι το βασικό στοιχείο στο επιχειρησιακό. Είναι ένα εργαλείο, είναι ένα 
σύστηµα ανάλυσης το οποίο επιτρέπει την επανεξέταση των προβλέψεων. Αν κάποιες 
προβλέψεις όσον αφορά τον προϋπολογισµό των εσόδων, τα αναµενόµενα έσοδα ή τα έργα, 
ποια έργα θα γίνουν ή δεν θα γίνουν ή το κόστος των έργων, οποιασδήποτε απ’ αυτές τις 
προβλέψεις µπορεί να επανεξετασθεί εάν θεωρηθεί ότι δεν είναι σωστή, να 
επανατροφοδοτηθεί µέσα στο επιχειρησιακό και πλέον να προκύψει µια διορθωτική 
παρέµβαση. Άρα λοιπόν το βασικό που θα πρέπει να δούµε είναι να είναι ευέλικτο και να έχει 
αυτή τη δοµή της προσαρµογής. Και αυτή τη δοµή την έχει το επιχειρησιακό γιατί εκτός των 
άλλων υποστηρίζεται και από µια βάση δεδοµένων πολύ αναλυτική που έχει µέσα όλα τα 
στοιχεία του ∆ήµου και η οποία µπορεί να ενηµερωθεί ανά πάσα στιγµή και από µια ψηφιακή 
εφαρµογή, από ένα λογισµικό δηλαδή για τη διαχείρισή του. 

Και κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι το µεγάλο ζήτηµα για το επιχειρησιακό, το οποίο 
είναι ένα πολύ σηµαντικό νοµίζω εργαλείο για το ∆ήµο, δεν είναι εάν είναι τόσο σωστές οι 
προβλέψεις ή όχι οι οποίες όπως είπαµε µπορεί να επηρεαστούν, να διορθωθούν εάν κάποιες 
δεν είναι σωστές, όσο το εάν και πόσο θα µπορέσει ο ∆ήµος και η ∆ηµοτική αρχή να επιτύχουν 
στην εφαρµογή του, να το υλοποιήσουν. Και αυτό είναι θέµα και νοοτροπιών µέσα στο ∆ήµο. 
Και εκεί νοµίζω είναι το µεγάλο στοίχηµα για το ∆ήµο. Ευχαριστώ. 

 
Σας ευχαριστώ πολύ. Κε ∆ήµαρχε. 
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι εγώ θα 4 – 5 πράγµατα. Νοµίζω ότι ξεστρατίσαµε 
σε λεπτοµέρειες συζητώντας οι οποίες δεν αφορούν το θέµα το οποίο συζητούµε 

εδώ. Ξεκινώντας θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Χρήσιµο και την οµάδα από το ΤΕΙ όπου µας 
έδωσε µία θεωρώ εµπεριστατωµένη εργασία, έναν µπούσουλα για να µπορέσουµε να 
πορευτούµε στα επόµενα χρόνια. 

Θέλω να τονίσω επίσης το γεγονός της αξιοποίησης του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναµικού 
του ΤΕΙ Καλαµάτας και αυτό πρέπει να λειτουργήσει παραδειγµατικά για όλους τους φορείς της 
πόλης και του νοµού αν θέλουµε να λέµε στην πράξη ότι στηρίζοµε και εµπιστευόµαστε το 
ανθρώπινο δυναµικό του ΤΕΙ. Εγώ έχω παρακολουθήσει και από το παρελθόν εργασίες τους 
όπως η περίφηµη πρωτοποριακή µελέτη του 1998 στη Νοµαρχία.  

Έχοµε λοιπόν στα χέρια µας ένα µπούσουλα, έχοµε ένα πρόγραµµα όπου µπορούµε µε 
κριτήριο την επιστήµη, τον ορθολογισµό και τα δεδοµένα να προχωρήσοµε, να ξεφύγοµε από 
την πολιτική εκείνη των οραµάτων όπου ο καθένας οραµατίζονταν και έλεγε ότι ήθελε. Η 
πολιτική µας είναι αυτή, είναι συγκεκριµένη, εµπεριέχει συγκεκριµένα έργα τα οποία 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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αναφέρονται σε συγκεκριµένους πόρους. Θα µου πείτε η απόλυτη ακρίβεια, ισχυρίζεστε, είπατε 
τη λέξη «χύµα». ∆εν σας κρύβω και να το αποδεχτείτε σας παρακαλώ, ότι δεν µπορεί να 
υπάρξει απόλυτη ακρίβεια σε κανένα επίπεδο παρά µόνο σχετική ακρίβεια και αυτό γιατί  

1) δεν έχοµε απόλυτη γνώση των πόρων που θα έρθουν στο µέλλον στο ∆ήµο Καλαµάτας και 

2) δεν ξέροµε ποια έργα τα οποία θα εκπορεύονται από το ΕΣΠΑ θα έρθουν στο ∆ήµο 
Καλαµάτας. Γίνεται ένας αγώνας και πρέπει να γίνεται, κάθε Μέτρο που ανοίγει, να διεκδικούµε 
έργα, να κάνοµε µελέτες και να επιζητούµε να έρθουν στο ∆ήµο µας. Και ξέρετε το τι έχει 
αλλάξει σε σχέση µε το 3ο όπου γίνονταν χρηµατοδότηση των µελετών ενώ στο ΕΣΠΑ η 
χρηµατοδότηση των µελετών πρέπει να γίνει από µας, δηλαδή πρέπει να ρισκάροµε για κάποια 
πολύ σοβαρά πράγµατα και δεν έχοµε και τους πόρους για να παίρνουµε µεγάλα ρίσκα.  

Έχοµε λοιπόν ένα εργαλείο µε το οποίο θα πορευτούµε. Και αυτό το εργαλείο χρειάζεται δύο 
πράγµατα: 

Πρώτον τα ετήσια προγράµµατα τα οποία θα ακουµπούν σ’ αυτό το γενικό πλαίσιο και  

δεύτερον και σηµαντικότερο, να µην το αφήσουµε γράµµα κενό, να µην το βάλουµε σε ένα 
ντουλάπι και να πούµε, ε, προέβλεψε ο νόµος 3463 ένα επιχειρησιακό σχέδιο, το κάναµε, το 
βάνουµε στο ντουλάπι και το κλειδώνουµε και από κει και πέρα καθένας πορεύεται όπως θέλει. 
Αυτός είναι ο κίνδυνος.  

Γι’  αυτό λοιπόν πρέπει να συνεννοηθούµε, και αυτή και η επόµενη ∆ηµοτική αρχή σε γενικές 
γραµµές πρέπει να πορευτεί µε το συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο κατάρτισαν 
καταξιωµένοι επιστήµονες στων οποίων την επιστηµονική άποψη εµείς δεν παρεκβήκαµε. 
∆εδοµένα δώσαµε, πληροφόρηση δώσαµε αλλά στα χωράφια τους, στην επιστήµη τους δεν 
ανακατευτήκαµε. 

Έχει ευελιξία το πρόγραµµα, ασφαλώς, αλλοίµονο αν δεν είχε όταν µάλιστα δεν ξέρουµε µε 
ακρίβεια τα έργα που θα µπουν και τους πόρους τους οποίους θα έχουµε. Συµφωνώ κε 
Χρήσιµε, θα µπορούσε να γίνει και εδώ ενδεχοµένως σε µία συνεδρίαση δύο ηµερών, αυτό το 
µπούσουλα, αυτό το πρόγραµµα, αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο να δοθεί µε εύληπτο τρόπο και 
την κοινωνία, να οργανώσουµε µία ηµερίδα όπου όλα αυτά τα οποία προτείνονται και τα οποία 
θα προσδιορίσουν το µέλλον του ∆ήµου µας για χρόνια, αυτά να εξηγηθούν µε τον καλλίτερο 
δυνατό τρόπο προς την κοινωνία, χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι περίπου επί 1,5 χρόνο δεν έχουν 
γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων, συσκέψεις επί συσκέψεων µε υπηρεσίες, µε φορείς ώστε να 
φτάσοµε σ’  αυτό το αποτέλεσµα. Η υπηρεσία η οποία θα έχει την κύρια ευθύνη για την 
πορεία του σχεδιασµού, αυτού του επιχειρησιακού σχεδιασµού, είναι η διεύθυνση ανάπτυξης, 
µία νέα υπηρεσία, θα µου επιτρέψετε να πω επί της ουσίας πρώτη τη τάξη διότι πρέπει όλα τα 
δεδοµένα να συγκεντρώνονται στη συγκεκριµένη υπηρεσία και τώρα µε την ανακατανοµή του 
προσωπικού πρέπει να ενισχυθεί µε ότι καλλίτερο σε επιστηµονικό επίπεδο διαθέτει ο ∆ήµος 
Καλαµάτας ώστε και να παρακολουθεί τον επιχειρησιακό σχεδιασµό και να φτιάχνει τον ετήσιο 
σχεδιασµό και να επιλαµβάνονται θεµάτων όπως είναι ο προγραµµατισµός αλλά και ο 
προϋπολογισµός, η οποία διευθύνεται από µία καταξιωµένη υπάλληλο την κα Κουράκλη και 
ιστορικό πλέον στέλεχος του ∆ήµου Καλαµάτας.  

Πριν τελειώσω θα µου επιτρέψετε να πω 3 κουβέντες για τα µερικότερα που θίξατε εδώ. Αν 
αρχίσοµε µε τα µερικά εδώ, θα αναιρέσουµε την ουσία της συζήτησης για το επιχειρησιακό 
σχέδιο.  

Ως προς τις αναπλάσεις. Οι αναπλάσεις ασφαλώς και έχουν λογική. Πριν από το τέλος της 
θητείας µας ο σχεδιασµός είναι, έχει ολοκληρωθεί ήδη η µελέτη από τον κ. Αλµπάνη, ο 
περιπατητής, ο φιλοξενούµενος, ο τουρίστας να κατεβαίνει από το κάστρο, να περνά στο 
ιστορικό κέντρο, στην Αριστοµένους κατά προτεραιότητα έναντι των οχηµάτων που κινούνται 
στην 23η Μαρτίου, στο πάρκο, να κατεβαίνει στην παραλία και να φτάνει µέχρι το ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ.  
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Ένας πολύ µεγάλος πεζόδροµος περί τα 4 χιλιόµετρα που θα είναι συγκριτικό πλεονέκτηµα για 
την πόλη και για µία οµάδα µεγάλη τουριστών οι οποίοι αρέσκονται σ’  αυτού του είδους την 
περιήγηση. 

Όσον αφορά στα αθλητικά. Αυτή η ∆ηµοτική αρχή µε την ολοκλήρωση της θητείας της θα έχει 
να παρουσιάσει ένα χωρίς προηγούµενο έργο στον τοµέα της παρέµβασης στους αθλητικούς 
χώρους. Αγαπητοί συνάδελφοι η πόλη χρειάζεται ένα κλειστό γυµναστήριο. ∆εν είναι κλειστό 
γυµναστήριο ούτε αυτό που θεµελίωσε τη δεκαετία του ’70 ο Αχιλλέας ο Καραµανλής, ούτε και 
η τέντα µε τα τόσα προβλήµατά της και µε την προσωρινότητά της. Χρειαζόµαστε ένα κλειστό 
γυµναστήριο όχι µόνο για λόγους αθλητικούς αλλά για λόγους κοινωνικούς, επιπλέον για 
λόγους πολιτιστικούς, ένα χώρο στον οποίο να µπορούν να συγκεντρωθούν 3.000 – 4.000 
άνθρωποι. ∆εν υπάρχει άλλη πόλη στην Ελλάδα του µεγέθους της Καλαµάτας χωρίς κλειστό 
γυµναστήριο. Αυτό δεν αναιρεί τα προπονητήρια τύπου «κλειστό» κατ’  ευφηµισµόν που έχοµε 
αυτή τη στιγµή στην παραλία, αλλά χρειαζόµαστε ένα τέτοιο χώρο. Λοιπόν ποιος θα τον 
φτιάξει αυτόν τον χώρο; Θα φτιαχτεί µε τη διαδικασία των Σ∆ΙΤ όπου µέσα σε 30 χρόνια αυτό 
θα αποπληρώνεται από τη γενική γραµµατεία Αθλητισµού. ∆ηλαδή στην ουσία δωρίζεται σε 
µία περιοχή όπου ευρύτερα θα έχοµε τις αθλητικές υποδοµές της πόλης. Όπως ξέρετε µε τη 
διαδικασία των Σ∆ΙΤ το Υπουργείο είναι αυτό που κάθε χρόνο θα καταβάλει το τίµηµα το οποίο 
προβλέπεται στο συµβόλαιο και η συντήρηση θα είναι δουλειά του εργολάβου.  

Όσον αφορά γι’  αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή και επειδή τάχετε πει κατ’  επανάληψη στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, παρά τις δυσκολίες θα έχοµε 3 τάπητες σε αθλητικούς χώρους 
ΛΟΥΚΑΡΕΑ, ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ και το γήπεδο του ΑΠΟΛΛΩΝΑ στην περιοχή του Ασπροχώµατος και 
να περιµένοµε αύριο τον Υπουργό Πολιτισµού, έχει υπάρξει συνεννόηση για τις άλλες 
παρεµβάσεις αλλά αυτός να τα πει καλλίτερα για τις άλλες παρεµβάσεις οι οποίες θα γίνουν. 

Όσον αφορά τα τουριστικά ζητήµατα και να σταµατήσω εδώ. Κάνουµε µία υπερπροσπάθεια 
για να εντάξουµε στο µέτρο «αναταγωνιστικότητα» συγκεκριµένες µελέτες. Είµαστε σε καλό 
δρόµο. Εµείς έχοµε προχωρήσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, θα ζητήσοµε και τη συνδροµή 
εξειδικευµένων παραγόντων χωρίς να έχοµε τη βεβαιότητα της ένταξης στο συγκεκριµένο 
µέτρο. Μοναστήρια, καλντερίµια, χώρους τους οποίους είπατε, ανάδειξη της χλωρίδας και της 
πανίδας της περιοχής. Αλλά ας δούµε, ας περιµένουµε µέχρι το Σεπτέµβριο που είναι και ο 
κρίσιµος µήνας, υπάρχουν όλοι αυτοί οι αστάθµητοι παράγοντες γι’  αυτό µας λέτε «όλα τα 
έργα;» Ναι γιατί σε όλα τα µέτρα, σε όλα τα προγράµµατα θα αγωνιστούµε να εντάξουµε 
έργα. Και δεν ξέροµε, µε προϋπολογισµό, δεν ξέροµε µε ακρίβεια τι χρήµατα θα πάροµε, 
προσέξτε, τι χρήµατα θα πάροµε επιπλέον αυτών τα οποία λαµβάνοµε από τον νοµοθετηµένο, 
από τον κανονικό δρόµο. 

Λοιπόν αυτά είχαµε να σας πω, τελειώνοντας το επιχειρησιακό πρόγραµµα σε καµία περίπτωση 
δεν πρέπει να είναι πεδίο αντιπαράθεσης. Έχει ευελιξία για να εκφραστούν συγκεκριµένες 
πολιτικές, πόρους χρειαζόµαστε για να προωθήσουµε συγκεκριµένα έργα και µακάρι να 
προωθηθούν όλα. Αυτός είναι ο σχεδιασµός, εγώ αποφεύγω τη λέξη «όραµα», είναι σε εµένα 
αρνητικά έτσι, έχει αρνητική φόρτιση, αυτό είναι το επιχειρησιακό σχέδιο µε τον ορθολογισµό, 
τα δεδοµένα της επιστήµης και τις πολύ καλές υπηρεσίες του καθηγητή του κ. Χρήσιµου, του 
κ. Παπουτσή και της οµάδας του ΤΕΙ τους οποίους τους ευχαριστώ και εκφράζω για άλλη µια 
φορά την εµπιστοσύνη του ∆ήµου Καλαµάτας στο ΤΕΙ, στο ανθρώπινο δυναµικό που υπηρετεί 
εκεί και στο έργο το οποίο προσφέρεται. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 
 

 

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

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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- το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας,  

- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 185/2007,  

- το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας κατά το οποίο οι παρόντες κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας : 

    δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της 
πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες 
σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨,  
πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων τοποθετούνται ως προς το µέρος που αφορά στο τοπικό 
τους διαµέρισµα ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται ο κ. Σπανός (Ασπροχώµατος) και ΚΑΤΑ 
τάσσονται οι κ.κ. Βασιλάκη (Αρτεµισίας), Κούτρος (Ελαιοχωρίου) και Μέλιος (Αλαγονίας), 

κατά πλειοψηφία,  
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

Εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του ∆ήµου Καλαµάτας για την 

προγραµµατική  περίοδο 2009 – 2013 όπως συντάχθηκε από τη µελετητική οµάδα 

του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου. 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  2. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 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  
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 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος   

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης    

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος   

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα   

 23. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 11 Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


