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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  31/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  531/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 31η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-12-2009 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, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 536 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 537 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 537 απόφαση), 
17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 21) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 537 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος, 5) Σπίνος 
Γεώργιος και 6) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 3)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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 : 

Λειτουργία παγοδροµικής πίστας στην Καλαµάτα. 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκονται η υπ’  αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 28868/27/11/2009 αίτηση της εταιρίας IFEC S.A., η από 27/11/2009 εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη καθώς και σχέδιο σύµβασης για τη λειτουργία παγοδροµικής 
πίστας.  
 
H υπ’  αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 28868/27/11/2009 αίτηση της εταιρίας IFEC S.A. και η από 
27/11/2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη έχουν αναλυτικά ως εξής: 
 

 

«ΑΙΤΗΣΗ 

Της Εταιρείας IFEC S.A 

Αγίου Μάρκου 15, Αθήνα 10560 

ΑΦΜ 099367591 

∆.Ο.Υ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Εκπρόσωπος Καραµαλάκος 

Βασίλειος 

Α∆Τ ΑΗ 609024 

Τηλ. 6943805005 

26/11/2009 

 

ΠΡΟΣ 

Το ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Παρακαλούµε όπως µας παραχωρήσετε χώρο 

διαστάσεων 36µΧΙ4µ στο βορειοανατολικό 

τµήµα (Γέφυρα ΟΤΕ και Νέδοντος) στο νότιο 

parking του Νέδοντα, για την εγκατάσταση 

ψυχαγωγικής παγοδροµικής πίστας για την 

περίοδο από 15/12/2009 έως 15/4/2010. 

 

Ο ΑΙΤΩΝ 

                           IFEC S.A.» 

 

 
«ΘΕΜΑ: Α∆ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΓΟ∆ΡΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΑΣ 

Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3463/2006, εισηγούµαστε όπως ληφθεί 
απόφαση για την εγκατάσταση παγοδροµικής πίστας στο Βορειοανατολικό τµήµα (Γέφυρα ΟΤΕ 
και Νέδοντος) του Νότιου parking του Νέδοντα, διαστάσεων 36µΧΙ4µ για την ψυχαγωγία και 
την άθληση κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Η άδεια παραχώρησης θα είναι για την 
χρονική περίοδο από 15/12/2009 έως 15/4/2010 µε τους όρους οι οποίοι περιλαµβάνονται στη 
σχετική σύµβαση, όπως επισυνάπτεται. 

Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 

1. Για την παραχώρηση του χώρου 

2. Να εξουσιοδοτήσει το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης 

 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 
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Η εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξήχθη 
επί του θέµατος, έχουν ως εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι έρχεται για συζήτηση η αδειοδότηση παγοδροµικής πίστας 
στην πόλη µας, µία πίστα στην οποία θέλουµε να δηµιουργήσουµε, να 

εγκαταστήσουµε µε σκοπό να ψυχαγωγήσουµε τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της 
πόλης, να προσελκύσουµε περισσότερους επισκέπτες και να καταστεί η πόλη ποιο ελκυστική 
όλη τη γιορτινή περίοδο, από τα Χριστούγεννα, Απόκριες και µέχρι το Πάσχα. Θέλουµε να 
ενηµερώσουµε για τα ολυµπιακά αθλήµατα παράλληλα µε τη διενέργεια των χειµερινών 
Ολυµπιακών Αγώνων που φέτος τελούνται στον Βανκούβερ του Καναδά από τις 12 
Φεβρουαρίου µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, αθλήµατα όπως είναι το γκέρλιν και το χόκεϊ επί 
πάγου. Και η πίστα αυτή απευθύνεται όπως σας είπα σε µικρούς και µεγάλους µεµονωµένα 
αλλά και µε τρόπο οργανωµένο µέσα από τις οργανωµένες επισκέψεις των σχολείων που 
προβλέπεται να γίνουν και βεβαίως απευθύνεται και σε µέλη ευπαθών κοινωνικά οµάδων µε 
τρόπο οργανωµένο παρέχοντας δωρεάν εισιτήρια σ’ αυτούς.  

Επιλέχθηκε για την εγκατάσταση της πίστας ο χώρος στο νότιο πάρκινγκ του Νέδοντα δίπλα 
στη γέφυρα του ΟΤΕ, στο βορειανατολικό τµήµα αφού πρώτα εξετάσαµε όλες εκείνες τις 
δυνατές περιπτώσεις να εγκατασταθεί η παγοδροµική πίστα τόσο στο πάρκο του ΟΣΕ όσο και 
στην πλατεία Όθωνος αλλά και στην παραλία, αλλά λόγοι τεχνικοί και λόγοι ελκυστικότητας 
της πίστας µας οδήγησαν να επιλέξουµε αυτό το συγκεκριµένο χώρο. Αυτός ο συγκεκριµένος 
χώρος πλεονεκτεί έναντι των υπολοίπων διότι έχει µία κεντροβαρική θέση άρα εξασφαλίζει µία 
εύκολη αλλά και ασφαλή επισκεψιµότητα. Φανταστείτε στο πάρκο του ΟΣΕ νύχτα ποιο παιδί 
θα πάει. Κανένας. Άρα δεν θα µπορούν να το χαρούν το απόγευµα της Παρασκευής, του 
Σαββάτου και της Κυριακής που τα παιδιά κυκλοφορούν έξω. Έτσι λοιπόν αυτή η θέση είναι 
ποιο κεντροβαρής, κάνει την πίστα ποιο ελκυστική και φιλοδοξούµε και ελπίζουµε και 
προσδοκούµε ο κόσµος να το απολαύσει περισσότερο. 

Σε ότι αφορά τα οικονοµικά της σύµβασης, επειδή ο χώρος αυτός θα καταλάβει 16 θέσεις 
στάθµευσης επάνω στο χώρο στάθµευσης, προβλέπεται να υπάρξει αποζηµίωση γι’  αυτές τις 
θέσεις όπως θα αποζηµιωνόταν ο ∆ήµος για την παραχώρηση 16 µηνιαίων καρτών για όλο το 
χρονικό διάστηµα συν ένα επιπλέον ποσό για να καλύψει κάποια κενά ωρών που µπορεί να 
είχαµε εµείς διπλοεκµετάλλευση µιας θέσης. Έτσι λοιπόν οι θέσεις αυτές πωλούνται έναντι 
6.000 ευρώ για 4 µήνες και ταυτόχρονα θα έχουµε έσοδα ως ∆ήµος αλλά αυτό είναι το 
λιγότερο, ο στόχος είναι να γίνει η πόλη ελκυστική, να αποκτήσει ένα γιορτινό τόνο τις ηµέρες 
των εορτών που είναι η µία πολύ κοντά µε την άλλη. Ευχαριστώ. Η έκταση είναι 36 Χ 14. 

 
Ερωτήσεις; Ο κ. Μπάκας. 

 
Πόσα χρήµατα θα εισπράξει ο ∆ήµος, για πόσο χρονικό διάστηµα θα είναι; 
 

Ο ∆ήµος θα εισπράξει πάγια 6.000 ευρώ αποζηµίωση των θέσεων και 10... 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Ναι, ναι. Πέραν της εγγυητικής. Εντάξει; Και 10% επί των ακαθαρίστων 
εισπράξεων µείον τα έξοδα της γεννήτριας.  

 
Για πόσο χρονικό διάστηµα; 
 

Για 4 µήνες. Επειδή οι γιορτές είναι πολύ κοντά ένας προβληµατισµός. Έχουµε 
την Υπαπαντή µετά τα Χριστούγεννα. Αµέσως µετά έρχονται οι Απόκριες. Άρα 

τελειώνει ο Φεβρουάριος και είναι οι γιορτές πολύ κοντά. Και επειδή το Πάσχα είναι κι αυτό 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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πολύ κοντά, γι’  αυτό είπαµε από 15/12 µέχρι 15/4 να υπάρξει αυτή η χρονική περίοδος. 
Πιστεύουµε ότι θα έχει πολύ µεγάλη επισκεψιµότητα η πίστα για το λόγο ότι εµείς που έχουµε 
παιδιά στα γυµνάσια βλέπουµε ότι φεύγουν από την Καλαµάτα, επισκέπτονται µε κάποια 
αφορµή την Αθήνα, το πλανητάριο, τη Βουλή, δεν ξέρω εγώ τι, και µετά τρέχουν γρήγορα να 
πάνε σε κάποιο από τα πάρκα ψυχαγωγίας που υπάρχουν, το ALOU FAN PARK, κάποιο άλλο 
που είναι στην Παλλήνη και ελπίζουµε ότι θα ικανοποιήσουµε πάρα πολύ τον µαθητόκοσµο µεν 
αλλά και τους µπαµπάδες και τις µαµάδες που θα συνοδεύουν τα παιδιά στο χώρο εκεί. 
Είναι απόλαυση, πίστεψέ το, είναι απόλαυση. 

 
Άλλη ερώτηση; Τοποθετήσεις. 

 
Κε Πρόεδρε, να πω και το τελευταίο µε αφορµή αυτό που είπε ο κ. 
Γιαννακούλας. Άλλωστε θα πάω να κάνω πατινάζ και πρέπει να πάµε όλοι να 

κάνουµε πατινάζ να προπονηθούµε απέναντι στα γλιστρήµατα που µας επιφυλάσσει η 
προεκλογική περίοδος την επόµενη χρονιά. 

 
Του Νταγιόπουλου ο γιος περιµένει στο χειρουργείο, προσέξτε τα πόδια σας. 
Κε Αλευρά ορίστε. 

 
Θα είναι σκεπασµένη η πίστα µε τέντα και περιφραγµένη γύρω – γύρω µε 
κάγκελα για να υπάρχει ασφάλεια. 

 
Κε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, τα καινοτόµα πράγµατα στο ∆ήµο τα εισηγείται 
συνήθως ο Νίκος ο Μπασακίδης. Εγώ θα επιβεβαιώσω πάλι την παραδοσιακή  µου 

προσέγγιση στα ζητήµατα αυτά αν και τέως αθλητής κε Μπασακίδη. 

Λοιπόν καταρχάς µέχρι τώρα δεν έχει διαπιστωθεί ότι προκύπτει ως ανάγκη η δηµιουργία 
αυτής της πίστας. Ένα. 

∆εύτερον. Η εξοικείωση µε το άθληµα αυτό, δηλαδή η στοιχειώδης εµπέδωση του ρυθµού και 
του τρόπου εκτέλεσης είναι έξοχα σύνθεση διαδικασία. Εγώ λέγω πως σε τέσσερις µήνες - δεν 
µιλάω για τους επισκέπτες - οι ντόπιοι θα µπορέσουν να ασκηθούν στην πίστα του 
παγοδροµίου; 

Τρίτο ζήτηµα. Υπό προϋποθέσεις θα µπορούσε σε άλλο και θα εξηγήσω γιατί, σε άλλο σηµείο 
της πόλης υπό προϋποθέσεις θα µπορούσα να του δούµε και να συµφωνήσουµε. 

Τέταρτον. Σε µία περίοδο κε Αντιδήµαρχε και αγαπητοί συνάδελφοι, αντικειµενικά αυξηµένης 
επισκεψιµότητας, εµείς θα στερήσουµε θέσεις στάθµευσης από τους συµπολίτες και από τους 
επισκέπτες διότι δεν θα είναι τα τετραγωνικά µόνο αυτά που αναφέρονται και δεν θα είναι 
µόνο η στέρηση αυτών των θέσεων στάθµευσης.  

Μου έρχεται στο µυαλό αγαπητοί συνάδελφοι η περιπέτεια που περάσαµε και το γεγονός ότι 
δεν προσέδωσε στη φυσιογνωµία της πόλης ακριβώς τέτοια εποχή όπως πέρυσι η 
εγκατάσταση του περιβόητου τρένου. Εύχοµαι και ελπίζω ότι δεν θα είναι µία τέτοια 
κατάσταση µε τα επακόλουθα και µε τα ζητήµατα που αυτή παρήγαγε.  

Εµείς είµαστε κριτικά ιστάµενοι στο θέµα διότι ούτε ο τόπος είναι ενδεδειγµένος, διότι είναι ένα 
άθληµα που απαιτεί προπαίδευση αρκετή και δεν είναι δυνατόν σε τέσσερις µήνες να 
αφοµοιωθεί και να απασχολήσει παιδιά, συµπολίτες µας εν γένει, όχι µόνο παιδιά και από την 
άλλη πλευρά νοµίζουµε ότι θα στερήσει στο συγκεκριµένο σηµείο και θέσεις στάθµευσης και 
θα δηµιουργήσει ένα πρόσθετο πρόβληµα ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών. 

 
Ο κ. Κοσµόπουλος. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 
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Πάντα είχα όνειρο να κάνω πατινάζ σε πάγο. Έβλεπα τα Χριστούγεννα κάτι 
αµερικάνικα έργα και το βράδυ που κοιµόµουνα έλεγα «αχ τι ωραία και εγώ 

να κάνω πατινάζ στο πάγο». Και την ώρα που το σκεφτόµουνα ερχόταν µια σφαλιάρα, παπ, 
από κάποιο αόρατο χέρι, ξανά από το Θεό και µου έλεγε «όχι, δεν θα κάνεις πατινάζ εσύ, διότι 
πατινάζ θα κάνεις όταν η Νέα Υόρκη που είδες στο έργο αποκτήσει παραλίες σαν της 
Καλαµάτας, όταν η Νέα Υόρκη αποκτήσει τις κλιµατικές συνθήκες που έχει η Καλαµάτα».  

Χρειαζόµαστε λοιπόν κάποιο µέτρο. Εµείς είµαστε αντίθετοι µε την έννοια αυτή. ∆εν µπορεί η 
πόλη να είναι πόλη για όλα. ∆εν µπορεί να είναι η πόλη η οποία θα ανταγωνισθεί τους πάντες 
και τα πάντα τάχα στο πνεύµα µιας ελκυστικότητας. ∆εν µπορούµε να καταλάβουµε την 
πρακτική αυτή η οποία ακολουθείται να έρχονται κάποιοι διάφοροι περιφερόµενοι να µας 
προτείνουν κάτι και εµείς να το αποδεχόµαστε ασµένως λέγοντας ότι καινοτοµούµε. 

Εν τοιαύτη περιπτώσει, µιας και έχουµε ανοίξει και επαφές µε τους κινέζους και έχει πάει και ο 
Νίκος και στην Κίνα, διάβασα πρόσφατα ότι κατόρθωσαν και έκαναν τεχνικό χιόνι. Λέει 
βοµβαρδίσαν και είχαν χιόνι. Ε, να κάνουµε και εµείς τώρα που αποκτήσαµε επαφές, να 
φέρουµε χιόνι στον Ταΰγετο να ανταγωνισθούµε τα Καλάβρυτα βρε αδελφέ, ε, να 
ευχαριστήσουµε και την κα Βασιλάκη, ωραιότερο θα είναι αυτό.  

 
∆εν έχει καµία σχέση αυτό. 

 
Το πνεύµα κρίνω. Ε, το θεωρώ αστείο. Όπως θεωρούσα και το τρενάκι 
αστείο, τι να κάνω, έχω δικαίωµα να έχω µια αισθητική δική µου. Τι να 

κάνω! 

Λοιπόν 16 θέσεις στο κέντρο της πόλης δεν χαρίζονται έτσι. Έχει δίκιο ο κ. Αλευράς, θα είναι 
πολύ περισσότερες γιατί θα είναι ο χώρος γύρω – γύρω, θα καταλαµβάνετε και θα το δείτε 
στην πράξη. 

Το µυστικό, εµείς είχαµε πει και πέρυσι, θέλετε να καινοτοµήσετε, να καινοτοµήσετε, να πάει 
στο πατινάζ στο πάρκο Σιδηροδρόµων. Και τι ακούσαµε; Να τα βάλουµε κάτω να τα 
σκεφτούµε καλά. Αφού ακούσαµε ότι υπάρχουν τεχνικά προβλήµατα, κανένα τεχνικό 
πρόβληµα, η όλη επιχειρηµατολογία ήταν στην ελκυστικότητα της περιοχής. Μα θα δώσει ο 
επαγγελµατίας; Την κεντρική πλατεία αν µας ζήταγε, θα δώσουµε την κεντρική πλατεία; Αν 
θέλετε να το κάνετε στο πάρκινγκ, να πάει στο πάρκο των Σιδηροδρόµων στο πατινάζ. Είναι 
ένας χώρος πέστε που όποιος πραγµατικά θέλει, θα τον προσεγγίσει. 

Kαι µία αντίφαση µε αυτά τα οποία συµβαίνουν. Μία ώρα το συγκεκριµένο, ενεργοβόρο 
φοβερά και κατά συνέπεια ρυπαντής της ατµόσφαιρας, διότι εκεί υπάρχουν τα µηχανήµατα τα 
οποία θα συντηρούν τον πάγο και οι θερµοκρασίες οι δικές µας είναι ψηλές, άρα θα έχει 
µεγάλη λειτουργία. Παρόλα αυτά µία ώρα, 12 ευρώ µαζί µε την κάσκα µαζί µε τα πέδιλα. Στο 
carousel 3 λεπτά, 3 ευρώ. 

 
Ο κ. Μπάκας έχει το λόγο. 
 
Εγώ δεν θα πω κύριοι συνάδελφοι όχι σε πρωτοποριακά πράγµατα. Θα σας 
θυµίσω. ∆ιονύση δεν ξέρω, το ΄82 ήσουν Καλαµάτα;  

 
Θεσσαλονίκη. 

 
Θεσσαλονίκη. Το 1982 λοιπόν θυµήθηκα τώρα, στο χώρο που βρισκότανε ο 
παλιός Κήπος της Εδέµ, οι παλαιότεροι θα θυµούνται, ο Γιώργος θα τον 

θυµάται τον Κήπο της Εδέµ, ο Σωτήρης θα το θυµάται, κάποιοι από σας ήταν µικρότεροι, 
κάποιοι λείπατε ή κάποιοι δεν µπορούσατε να πάτε στον Κήπο της Εδέµ. Το 1982 λοιπόν ο 
Γιώργος ο Τσάκαλης, ένας καλαµατιανός, µε µία παρέα συνεργατών του φτιάξαν ένα πατινάζ. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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∆εν έβρισκες να κάτσεις όρθιος. ∆ηλαδή για πολλούς µήνες αυτό το µαγαζί πήρε πάρα πολλά 
λεφτά. Στην αρχή βέβαια ήταν διασκεδαστικό γιατί ανεβαίναν οι πιτσιρικάδες να κάνουνε 
πατινάζ, πέφτανε, δεν µπορούσανε να το συνηθίσουνε, γέλια, χαµός, διασκέδαζες µε το 
θέαµα. ∆εν έβρισκες να κάτσεις ούτε όρθιος για πολλούς µήνες µη πω κανά 2 – 3 χρόνια. Ήταν 
και ωραίο µαγαζί, ήταν και πρωτοποριακό. Εγώ πιστεύω λοιπόν µία από τα ίδια θα γίνει και εδώ 
και βέβαια το θέαµα θα το απολαµβάνουµε κάθε µέρα. Αυτό είναι το ένα. 

Το δεύτερο. Σήµερα λοιπόν ερχόµουνα για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παρατήρησα λοιπόν όλοι 
οι δρόµοι γύρω πέριξ του πάρκινγκ ήταν καταλυµένοι από αυτοκίνητα. Μες στο πάρκινγκ στη 
βόρεια πλευρά εκεί που µπήκα εδώ ζήτηµα να ήταν Βασίλη 15 αυτοκίνητα. Μη λέµε λοιπόν ότι 
θα µας λείψουν οι θέσεις στάθµευσης. 

 
Ο κ. Τσερώνης. 
 
Κε Πρόεδρε νοµίζω ότι είναι κάτι που δεν το έχει δει κανένας από µας εδώ, δεν 
ξέρω εάν έχει πάει κάποιος συνάδελφος σε παγοδρόµια, εγώ πάντως δεν έχω 

πάει οφείλω να οµολογήσω, στην τηλεόραση το έχω δει, µου αρέσει και ως ιδέα, να το δει και 
ο κόσµος να το ξέρει αυτό, να το προσεγγίσει. Μπορεί και µέσα απ’  αυτό δοθείσης της 
ευκαιρίας να αναδειχθούν και κάποια παιδιά που θα γίνουν παγοδρόµοι ή πρωταθλητές. 
Τάσσοµαι υπέρ της ιδέας τέλος πάντων. 

 
Κε Τσερώνη είπα ότι το παγοδρόµιο, η πίστα αυτή θα λειτουργήσει παράλληλα 
µε τη διενέργεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Έχει προγραµµατισθεί να γίνει 

επίδειξη από αθλητές της τεχνικής οµάδας για το γκέρλιν και για το χόκεϊ επί πάγου. Είναι δύο 
ολυµπιακά αθλήµατα που όλοι µας θα τα προσεγγίσουµε και θα τα µάθουµε. Αυτό είναι το ένα. 

Σε ότι αφορά το χώρο και τα τετραγωνικά, είναι αυστηρά 36 Χ 14 µετρηµένη η περίφραξη όχι 
µέσα ο χώρος. Σε ότι αφορά τις θέσεις πάρκινγκ, αυτό που είπε ο Γιάννης ο Μπάκας ενισχύει 
τα δικά µας τα επιχειρήµατα αλλά να έχουµε λάβει υπόψη µας, έτσι είναι αγαπητέ Γιάννη και 
µόνο κάποιες ηµέρες που θα είναι φουλ το πάρκινγκ, παραµονή Χριστουγέννων, παραµονή 
Πρωτοχρονιάς και ανήµερα της Υπαπαντής. Πέντε µέρες, δέκα µέρες. Και να αναλογισθεί 
κανείς πόσες θέσεις πάρκινγκ εµείς ως ∆ηµοτική αρχή σε µικρότερα οικόπεδα πέριξ αυτού του 
πάρκιγνκ έχουµε δώσει. 

 
Πάνω σ’  αυτό µια συµπλήρωση. Είπε ο κ. Αντιδήµαρχος ότι θα έρθουν οι οµάδες 
να κάνουν επίδειξη ολυµπιακών αθληµάτων. Εγώ να εκφράσω την επιθυµία να 

καλέσετε καµία οµάδα καλλιτεχνικού πατινάζ ή τις εθνικές οµάδες, δεν ξέρω τι. Το βλέπω στην 
τηλεόραση και µου αρέσει πάρα πολύ, ας µην είναι ολυµπιακό άθληµα, δεν χρειάζεται να είναι 
ολυµπιακό άθληµα, ωραία να είναι, άµα είναι ωραίο. . . 

 
Κε ∆ήµαρχε. 
 
Συνάδελφοι, δεν πρόκειται ούτε για καινοτοµία ούτε για πρωτοπορία. Είναι κάτι 
που µέρες που έρχονται συµβαίνει σε πολλές µεγάλες πόλεις της Ελλάδας. 

Φιλοξενούν τη συγκεκριµένη δραστηριότητα. Για µας µόνο οφέλη. Οφέλη οικονοµικά, οφέλη 
ποιοτικής ψυχαγωγίας όχι µόνο για τα παιδιά µας και για κάποιους µεγαλύτερους. Και οι 
περισσότεροι είναι αλήθεια σ’  αυτή εδώ την πόλη είναι δεινοί χιονοδρόµοι. Θεωρώ ότι 
υπάρχουν και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο λόγο εξοχικών σε περιοχές που έχουν χιόνια κλπ, κλπ. 
Υπάρχει κάποιο πρόβληµα; ∆εκαέξι (16) θέσεις πάρκινγκ σε ένα χώρο που έχει συνεχώς άδειες 
θέσεις πάρκινγκ και τη µηχανή που είπατε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του πάγου να 
φροντίσετε όταν λειτουργεί να µην λειτουργεί σε ώρες κοινής ησυχίας, να λειτουργεί σε 
κάποιες ώρες που δεν θα ενοχλεί κανέναν. Από κει και πέρα η ζωή θα δείξει. . . 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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∆εν είναι έτσι όµως το πρόγραµµα, είναι από το πρωί µέχρι τις 11:00 η ώρα 
το βράδυ. 

 
Η ζωή θα δείξει και γι’  αυτό ας είµαστε και λίγο συγκρατηµένοι ότι το µέτρο θα 
γίνει µε ενθουσιασµό αποδεκτό από τη νεολαία, σε µένα δεκάδες παιδιά έχουν 

έρθει και το έχουν απαιτήσει, δεν ξέρω ποιος από τη µειοψηφία, δεν θυµάµαι ακριβώς, να µην 
το ονοµατίσω, είχε µιλήσει για παγοδρόµιο στα προηγούµενα χρόνια. Η ζωή λοιπόν θα δείξει, 
γι’  αυτό κρατηθείτε, ότι το µέτρο θα γίνει αµέσως αποδεκτό όχι από εκατοντάδες, από 
χιλιάδες παιδιά της πόλης και της ευρύτερης περιοχής µέχρι την Τρίπολη και αυτό θα 
προσθέσει στην πόλη και στην οικονοµική της ευρωστία. Έχοµε ανάγκη να έρθει κόσµος εδώ. 

 
Στο πάρκο. 
 

Κοιτάξτε, έχοµε ανάγκη να έρθει ο κόσµος εδώ, να επισκεφθεί τα µαγαζιά, να 
πάει στις καφετέριες, να πάρει ένα ποτό, να βοηθήσοµε την οικονοµική ζωή. 
 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Λοιπόν η πλειοψηφία «ναι», κε Κοσµόπουλε όχι ή λευκό; 

 
Στη συγκεκριµένη θέση «όχι». 
 

Η πλειοψηφία «ναι», η παράταξη του κ. Τσερώνη «ναι» και οι παρατάξεις του κ. 
Αλευρά και του κ. Κοσµόπουλου «όχι». 

 
Και µία παρατήρηση. Εδώ υπάρχει µια άλλη αντίφαση. Ο κ. ∆ήµαρχος είπε 
όχι τις ώρες κοινής ησυχίας. Στο συµφωνητικό το οποίο υπάρχει και στους 

όρους οι οποίοι έχουν κατατεθεί σαν εισήγηση, είναι από το πρωί αδιάλειπτη λειτουργία µέχρι 
τις 11:00 η ώρα το βράδυ. 

 
Εάν υπάρξει πρόβληµα θα σταµατήσει τις ώρες κοινής ησυχίας. ∆εν εξαρτάται 
από µας, θα πάει η αστυνοµία και θα το σταµατήσει. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, την υπ’  αριθµ. 209/2009 καταρχήν απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται 
οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ 
και ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Εγκρίνει τη λειτουργία παγοδροµικής πίστας στην Καλαµάτα από 15/12/2009 

µέχρι 15/4/2010, και συγκεκριµένα στο βορειοανατολικό τµήµα (γέφυρα ΟΤΕ 
και Νέδοντος) του νοτίου parking του Νέδοντα, διαστάσεων 36µ.Χ14µ., για την 
ψυχαγωγία και την άθληση κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, εγκρίνοντας 
παράλληλα τη σύναψη σύµβασης µεταξύ της εταιρείας IFEC CA (Ανώνυµη 
Εταιρεία Παγοδροµίων µε έδρα την Αθήνα, Αγίου Μάρκου 15, 10560, ΑΦΜ 
099367591 ∆ΥΟ ΦΑΕΕ Αθηνών) και του ∆ήµου Καλαµάτας για την 
πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού, σύµφωνα µε το εξής σχέδιο σύµβασης:  

 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για τη λειτουργία Παγοδροµικής Πίστας 

 
Σήµερα στην Καλαµάτα …….. ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα ……………….., µεταξύ των κάτωθι 
συµβαλλοµένων, αφενός του ∆ήµου Καλαµάτας, οποίος εδρεύει στην Καλαµάτα και 
εκπροσωπείται νοµίµως από το ∆ήµαρχο Καλαµάτας Παναγιώτη Νίκα και αφετέρου του της 
εταιρείας IFEC CA (Ανώνυµη Εταιρεία Παγοδροµίων µε έδρα την Αθήνα, Αγίου Μάρκου 15, 
10560, ΑΦΜ 099367591 ∆ΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών) που στο παρόν εκπροσωπείται από το Βασίλειο 
Καραµαλάκο του Γεωργίου και αφού ελήφθη υπόψη η υπ’ αριθµ. ……./2009 απόφαση του ∆.Σ. 
Καλαµάτας αντίστοιχα, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

1) Η ως άνω εταιρεία πρόκειται να εγκαταστήσει και λειτουργήσει σε χώρο διαστάσεων 36µ Χ 
14µ. στο Βορειοανατολικό τµήµα του χώρου στάθµευσης οχηµάτων του Νέδοντα (Νότιο 
πάρκινγκ) παγοδροµική πίστα 300 τετραγωνικών µέτρων (30µ Χ 10µ) που θα καλύπτεται 
από τέντα ιδίων διαστάσεων για την ψυχαγωγία των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης 
της Καλαµάτας. Η παρούσα εγκατάσταση είναι απολύτως οικολογική Η εγκατάσταση θα 
περιλαµβάνει: 

1. Τέντα 300τµ 

2. Ζώνες ψύξης από EPDM 300τµ 

3. 78 τρέχοντα µέτρα προστατευτικά κάγκελα 

4. IsoBox διαστάσεων 2µΧ3µ (operation) 

5. Ψυκτικό µηχάνηµα ESAC_IFEC70 

6. ∆εξαµενή αδράνειας ενός τόνου (µε όλα τα εξαρτήµατα σύνδεσης) 

7. Γεννήτρια 140 Κιλοβάτ 

2) Υποχρεώσεις ∆ήµου Καλαµάτας : Ο ∆ήµος υποχρεούται να τροφοδοτήσει την εγκατάσταση 
µε παροχή νερού ¾ της ίντσας. 

3) Υποχρεώσεις εταιρείας: Η εταιρεία υποχρεούται όπως µεταφέρει από την έδρα της, 
εγκαταστήσει, λειτουργήσει-διαχειριστεί και απεγκαταστήσει τα παραπάνω περιγραφόµενα 
τµήµατα της εγκατάστασης στην Καλαµάτα µε δικές της αποκλειστικά δαπάνες και 
προσωπικό. Για το θέµα της ασφάλειας δεν φέρει καµία εµπλοκή και ευθύνη ο ∆ήµος. 

4) Η εγκατάσταση θα λειτουργήσει από 15/12/2009 µέχρι 15/4/2010, ενώ το ωράριο 
λειτουργίας της θα είναι από την 10.00 π.µ έως την 11.00 µ.µ. Για κάθε περίπτωση 
παραβίασης του ωραρίου θα επιβάλλεται σε βάρος του επιχειρηµατία πρόστιµο 200,00 €, 
ποσό που κρίνεται εύλογο και δίκαιο. 

5) Η τιµή του εισιτηρίου για κάθε ώρα χρήσης της παγοπίστας είναι 8 €, η ενοικίαση κράνους 
µικρών παιδιών 2 €, ενώ η ενοικίαση των παγοπέδιλων θα είναι 2€. 

6) Ο επιχειρηµατίας αναλαµβάνει την υποχρέωση: 

1. να χορηγήσει στο ∆ήµο Καλαµάτας 300 εισιτήρια/µήνα ατελώς για δωρεάν χρήση της 
εγκατάστασης, ηµέρες εκτός Σαββάτου-Κυριακής και αργιών, προκειµένου να διατεθούν 
από το ∆ήµο σε µέλη ευπαθών κοινωνικά οµάδων (άποροι, πολύτεκνοι, άνεργοι κλπ.) 

2. σε οργανωµένες και προγραµµατισµένες επισκέψεις σχολείων να παρέχει έκπτωση 50% 
στους µαθητές 

7) Ρητώς συµφωνείται ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας θα εισπράττει από την επιχείρηση το 10% επί 
των ακαθαρίστων εκτός ΦΠΑ εσόδων, που θα προέρχονται από τη λειτουργία της 
εγκατάστασης αφαιρουµένων των εξόδων λειτουργίας της γεννήτριας. Έσοδα προκύπτουν 
από τη διάθεση εισιτηρίων και πάσης φύσης άλλο έσοδο του επιχειρηµατία από την 
εκµετάλλευση του συγκεκριµένου χώρου. 
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8) Τα ακαθάριστα έσοδα του επιχειρηµατία θα αποδεικνύονται µε την προσαγωγή στο ∆ήµο 
Καλαµάτας των σχετικών επισήµων παραστατικών στοιχείων (αποδείξεις Ζ). Η καταβολή 
των οικονοµικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς το ∆ήµο θα γίνεται κάθε 5η ηµέρα του 
επόµενου µισθωτικού µήνα (Μισθωτικός µήνας θεωρείται κάθε περίοδος τριάντα 
ηµερολογιακών ηµερών από την αρχική ηµέρα έναρξης). 

9) Για την χρήση των 16 θέσεων στάθµευσης που θα καταλάβει επί του χώρου η 
εγκατάσταση, θα καταβληθεί από την επιχείρηση προς το ∆ήµο εφάπαξ ποσό 6.000 €. 

10) Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν φέρει ουδεµία αστική ή ποινική ευθύνη δια των εκπροσώπων του, 
και εν γένει ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος σωµατικών βλαβών, υλικών ζηµιών κλπ, 
που τυχόν προκληθούν από την λειτουργία της εγκατάστασης και για τις οποίες 
αποκλειστικά υπεύθυνος θα είναι ο αντισυµβαλλόµενος επιχειρηµατίας. 

11) Για την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας ο επιχειρηµατίας κατέβαλλε σήµερα στο 
∆ήµο Καλαµάτας ως εγγύηση, το ποσό των 1000€ και η οποία θα επιστραφεί στον 
επιχειρηµατία, αν και εφόσον τηρήσει όλους τους όρους της σύµβασης άπαντες 
συνοµολογούµενοι από τους συµβαλλοµένους ως ουσιώδεις. ∆ύναται το ποσό της 
εγγύησης να συµψηφιστεί κατά τη λήξη της παρούσας µε το τελικό οφειλόµενο ποσό του 
επιχειρηµατία προς το ∆ήµο που θα προκύψει από τα ακαθάριστα έσοδά του. 

12) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας από τον επιχειρηµατία αποτελεί σπουδαίο 
λόγο προκειµένου ο ∆ήµος Καλαµάτας να καταγγείλει τη σύµβαση, να επιδιώξει την 
κατάπτωση της εγγύησης και να ζητήσει από τον επιχειρηµατία να αποµακρύνει την 
εγκατάσταση από την Καλαµάτα µε δικές του δαπάνες εντός 24 ωρών από την 
κοινοποίηση της καταγγελίας, άλλως θα δύναται να προβεί και ο ίδιος µε δικά του µέσα 
στην αποµάκρυνση της και να την εναποθέσει σε οιοδήποτε µέρος ο ∆ήµος κρίνει 
κατάλληλο, και χωρίς να φέρει την παραµικρή ευθύνη για τη φύλαξή του και για τυχόν 
ζηµίες, που µπορεί να προκληθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο ∆ήµος θα επιβάλλει 
επιπλέον ως πρόστιµο στον επιχειρηµατία το ποσό των 1.000,00 €, ποσό που κρίνεται 
εύλογο και δίκαιο, για τα έξοδα µεταφοράς και την απασχόληση προσωπικού στην οποία 
θα προβεί. Εννοείται εν γένει ότι ο ∆ήµος µπορεί να ασκήσει κάθε προβλεπόµενο από το 
νόµο ένδικο µέσο ή βοήθηµα, για την πιστή εφαρµογή των όρων της παρούσας. 

13) Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί µόνο εγγράφως και από τους δύο 
συµβαλλόµενους, και αφού προηγουµένως έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις από τα 
αρµόδια όργανα του ∆ήµου. 

14) Η παρούσα διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τους συµβαλλόµενους, υπογράφτηκε από 
αυτούς και ο καθένας έλαβε από ένα όµοιο αντίτυπο. 

Οι συµβαλλόµενοι 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας Ο Επιχειρηµατίας 

 

 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της παραπάνω σύµβασης. 
 

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 
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 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. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14 ∆εκεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


