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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  06/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  116/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού 
Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 6η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 25-02-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος,  19) Οικονοµάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 116 απόφαση), 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,   22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 116 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 116 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 118 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και  3) Ράλλης Γεώργιος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµατα που αφορά και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 
4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 5) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 6) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 5) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτη. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  



Συνεδρίαση :06/2008                                 Παρασκευή 29 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  116/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Επί του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης, αναφέρει τα εξής: 

 

Έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας που είναι τµήµα της 

πρώτης φάσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που εκπονείται αυτή τη στιγµή στο ∆ήµο 
µας. Ένα Επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει να καλύπτει όλες τις αρµοδιότητες που σήµερα 
ασκεί ένας οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης και απαιτείται γι΄ αυτό, για την εκπόνησή του 
δηλαδή, η συµµετοχή τόσο των αιρετών όσο και υπηρεσιακών στελεχών του ∆ήµου, των 
δηµοτών, κοινωνικών, οικονοµικών και άλλων φορέων της πόλης. Στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα λοιπόν δίνεται η κατεύθυνση να έχει παραχθεί, να έχει δηµιουργηθεί από κάτω 
προς τα πάνω. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει δεν είναι η παραγωγή ενός προγραµµατικού 
κειµένου αλλά η εξοικείωση όλων µε τις διαδικασίες κατάρτισής του. Έτσι µε τη 
θεσµοθετηµένη ενεργό συµµετοχή των διοικητικών υπηρεσιών, των στελεχών των διοικητικών 
υπηρεσιών του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων επιδιώκεται στο χώρο µας, στο ∆ήµο 
µας να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός προγραµµατισµού και να αποκτηθεί η τεχνογνωσία έτσι 
ώστε να επιτευχθεί συνέχεια των έργων µεταξύ διαδοχικών δηµοτικών περιόδων. 

Παράλληλα µε τις διαδικασίες διαβούλευσης που θα ακολουθήσουν µετά την ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης, τις επόµενες ηµέρες δηλαδή, θα εκφραστεί η άποψη δηµοτών και φορέων 
πάνω στο σχέδιο του στρατηγικού σχεδιασµού έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ότι το επιχειρησιακό 
µας πρόγραµµα θα αποτελέσει ένα επιστηµονικά τεκµηριωµένο κείµενο το οποίο θα έχει 
προκύψει µέσα από την αναγκαία κοινωνική διεργασία σε τοπικό επίπεδο έτσι ώστε να έχει τη 
θέση ενός κοινωνικού συµβολαίου του ∆ήµου µε τους πολίτες. 

Τελικά το επιχειρησιακό πρόγραµµα θα αποτυπώνει ένα σύνολο έργων µε τα οποία θα 
υλοποιηθεί η στρατηγική ανάπτυξης του ∆ήµου και αυτή τη στιγµή εκπονείται από την 
διεπιστηµονική οµάδα έργου που έχει συσταθεί µε βάση το προεδρικό διάταγµα 180 της 
οποίας οµάδας επιστηµονικός σύµβουλος είναι το ΤΕΙ Καλαµάτας. Με την ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης έχουµε καταγράψει, έχουµε περιγράψει και έχουµε αξιολογήσει την υφιστάµενη 
κατάσταση του ∆ήµου και της περιοχής και έχει αποτυπωθεί η στρατηγική ανάπτυξη του 
∆ήµου σε άξονες και µέτρα.  

Στο επιχειρησιακό λοιπόν πρόγραµµα θα συµπεριληφθούν στο επόµενο χρονικό διάστηµα, όχι 
σήµερα, σήµερα συζητούµε για τους άξονες και για τα µέτρα οι οποίοι οµαδοποιούν τις 
δράσεις, οι οποίες δράσεις θα υλοποιήσουν το αναπτυξιακό όραµα του ∆ήµου. Στο 
επιχειρησιακό λοιπόν πρόγραµµα θα συµπεριληφθούν δράσεις και έργα µε τα οποία θα 
αποτυπώνονται η διαρκής φροντίδα για την τουριστική ανάπτυξη µε την ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της πόλης, µε την αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, µε την 
ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και όλα αυτά σε συνδυασµό µε τη λειτουργία της 
ΠΟΤΑ στη δυτική Μεσσηνία. Θα αποτυπώνεται λοιπόν η προσπάθεια για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων µε την αναβάθµιση της λειτουργικότητας της πόλης, την 
αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, την ήπια αστική και περιαστική ανάπτυξη µε την 
εφαρµογή του γενικού πολεοδοµικού σχεδίου, µε δράσης για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
συνοχή, µε τη βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών. Θα αποτυπώνεται λοιπόν η 
ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος µε την βελτίωση των υποδοµών όπως είναι οι οδικοί 
άξονες, το λιµάνι, το ΒΙΟΠΑ, η βιοµηχανική περιοχή και θα ενισχυθεί η προώθηση της 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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απασχόλησης. Ταυτόχρονα επιδιώκουµε µε την εκπόνηση του επιχειρησιακού να αναδείξουµε 
και να αποτυπώσουµε την διατήρηση της ιδιοπροσωπείας για κάθε ένα από τα 13 τοπικά µας 
διαµερίσµατα. Να αποτυπώσουµε τον ψηφιακό σχεδιασµό για την οικοδόµηση της κοινωνίας 
της γνώσης και την µετατροπή της πόλης της Καλαµάτας σε µανθάνουσας και έξυπνης πόλης 
και τέλος να εκσυγχρονίσουµε τις διοικητικές υπηρεσίες µας, τις λειτουργίες δηλαδή του 
∆ήµου, να τις αναδιοργανώσουµε να τις µετασχηµατίσουµε µε στόχο πάντα την εξυπηρέτηση 
του πολίτη και καθιστώντας έτσι ένα µοντέλο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Όλα αυτά προτείνονται σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να οµαδοποιηθούν σε άξονες και 
µέτρα. Αυτά τα οποία εµείς καλούµεθα σήµερα να αποφασίσουµε, να συζητήσουµε και να 
συναποφασίσουµε έτσι ώστε το τελικό σχέδιο αξόνων και µέτρων που θα προκύψει να τεθεί 
σε δηµόσια διαβούλευση µε τους δηµότες και τους φορείς της πόλης, να λάβουµε υπόψη τις 
προτάσεις όλων αυτών και µετά να ακολουθήσει η δεύτερη φάση η οποία έχει να κάνει µε τις 
προτάσεις, µε την καταγραφή των προτάσεων των υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων µε 
συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις οι οποίες προτάσεις θα υλοποιούν τους στόχους της κάθε µιας 
υπηρεσίας χωριστά. 

Θα ξεκινήσω από τους άξονες. Οι άξονες προτεραιότητας για το επιχειρησιακό µας πρόγραµµα 
είναι τέσσερις. Ο πρώτος άξονας είναι διαχείριση περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας 
ζωής, ο δεύτερος κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, ο τρίτος ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας 
και απασχόληση και ο τέταρτος βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου. Θέλω να πω 
ότι ο τέταρτος άξονας επιβάλλεται από τις οδηγίες και από αντίστοιχη εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

• Στον πρώτο άξονα λοιπόν «∆ιαχείριση περιβάλλοντος και βελτίωση ποιότητας ζωής», 

Ως πρώτο µέτρο – τα µέτρα δεν έχουν καµία ιεράρχηση - περιγράφεται ανάδειξη 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος µε στόχο την ανάδειξη των ιστορικών 
µνηµείων της περιοχής, την επισκευή διατηρητέων κτηρίων, τις αναπλάσεις οικισµών µε 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέµατος για αύξηση της 
επισκεψιµότητας της περιοχής.  

Ως δεύτερο µέτρο περιγράφεται η διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εδώ µε την 
αναβάθµιση των διαδικασιών ανακύκλωσης, µε την αυξηµένη ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των δηµοτών και τη βελτίωση των διαδικασιών και συστηµάτων 
ανακύκλωσης, βελτίωση της καθαριότητας της πόλης, εξασφάλιση σύγχρονου χώρου – 
εγκαταστάσεων απόρριψης των απορριµµάτων σε επίπεδο Νοµού. 

Το τρίτο µέτρο αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, των συστηµάτων αποχέτευσης 
και του βιολογικού καθαρισµού που εξυπηρετεί τους γενικούς στόχους της βελτίωσης των 
υφιστάµενων δικτύων, της βελτίωσης και επέκτασης των δικτύων αποχέτευσης, της 
δηµιουργίας αποκεντρωµένων µονάδων βιολογικού καθαρισµού στα ορεινά διαµερίσµατα, 
τον εκσυγχρονισµό και την αύξηση της δυναµικότητας του βιολογικού καθαρισµού που 
υπάρχει σήµερα. 

Το τέταρτο µέτρο είναι οι αστικές αναπλάσεις που σχετίζονται µε την αναβάθµιση της 
λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής σε υποβαθµισµένες περιοχές της πόλης. Με τη 
βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης και µε ότι αυτό συνεπάγεται για την ευνόηση 
συνθηκών επιχειρηµατικότητας. 

Το πέµπτο µέτρο έχει να κάνει µε την αναβάθµιση της λειτουργικότητας της πόλης όπου 
εδώ περιγράφεται η βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήµατος, η εξασφάλιση 
καλλίτερων συνθηκών κυκλοφορίας των πεζών και η εξασφάλιση συνθηκών και 
προϋποθέσεων για την αύξηση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων. 

Κάθε µέτρο λοιπόν εξυπηρετεί κάποιους γενικότερους στόχους, όπως και το µέτρο 1.6 που 
αφορά βελτίωση τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, δηλαδή ο εκσυγχρονισµός και η 
επέκταση δικτύου δηµοτικού φωτισµού και άλλων δικτύων, η επέκταση και αναβάθµιση 
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χώρων πρασίνου και των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, η επέκταση του δικτύου 
οπτικών ινών και η προώθηση γενικότερα της ευρυζωνικότητας. Όλα αυτά τα δίκτυα 
χαρακτηρίζονται ως τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. 

Το έβδοµο µέτρο αφορά την αποκατάσταση και την προστασία του περιβάλλοντος των 
πυρόπληκτων περιοχών. 

Το όγδοο µέτρο την εφαρµογή πολιτικών ενεργειών φιλικών προς το περιβάλλον 
στοχεύοντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εξοικονόµηση ενέργειας µε τη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Και το ένατο µέτρο είναι οι υποδοµές προσπελασιµότητας που αφορά την βελτίωση του 
κύριου οδικού δικτύου της πόλης, την κατασκευή οδών πρόσβασης στον περιµετρικό και 
τη βελτίωση του οδικού δικτύου των τοπικών διαµερισµάτων και της ενδοδηµοτικής 
οδικής επικοινωνίας. 

• Πάµε τώρα στον δεύτερο άξονα «Κοινωνική και Πολιτιστική Ανάπτυξη» µε µέτρα όπως  

Το 2.1 που περιγράφει την ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών απασχόλησης και 
στήριξης πολιτικών κοινωνικής φροντίδας που αφορά την ίδρυση και λειτουργία 
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και την ενίσχυση υπηρεσιών φροντίδας και δοµών 
φροντίδας ηλικιωµένων. 

Το δεύτερο µέτρο αφορά την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικά οµάδων, την 
κοινωνική αλληλεγγύη µε την εξασφάλιση συνθηκών ίσων ευκαιριών, µε τη 
συµβουλευτική υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικά οµάδων, µε τη δηµιουργία και 
προώθηση συνοδευτικών υπηρεσιών για κοινωνική ενσωµάτωση των ευπαθών κοινωνικά 
οµάδων καθώς και µε τη δηµιουργία δοµών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. 

Το τρίτο µέτρο αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού, 

Το τέταρτο µέτρο της υποδοµές και δράσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων στοχεύοντας τη 
δηµιουργία ενός ανοικτού πολιτιστικού πολυχώρου που έχει ανάγκη η πόλη αλλά και 
εκσυγχρονίζοντας τις σήµερα υπάρχουσες πολιτιστικές µας υποδοµές και υποστηρίζοντας 
βεβαίως όλες εκείνες τις λειτουργίες οι οποίες αναδεικνύουν την πόλη ως ένα σηµαντικό 
περιφερειακό πολιτιστικό κέντρο. 

Το πέµπτο µέτρο αφορά τον αθλητισµό και τους χώρους άθλησης στοχεύοντας στη 
δηµιουργία ενός αθλητικού πολυχώρου και βεβαίως εκσυγχρονίζοντας τις υπάρχουσες 
αθλητικές υποδοµές. 

• Πάµε στον τρίτο άξονα «Ενίσχυση Τοπικής Οικονοµίας και Απασχόληση» µε µέτρα: 

3.1 µέτρο που αφορά την αξιοποίηση της ζώνης λιµένα και της παράκτιας ζώνης µε τη 
δηµιουργία σύγχρονων εµπορευµατικών υποδοµών λιµένα στο επίπεδο που θα προκύψει 
από το µάστερ λάνγκ, δηµιουργία σύγχρονων ναυταθλητικών εγκαταστάσεων και 
σύγχρονων υποδοµών αλιείας. 

Το δεύτερο µέτρο αφορά  στις υποδοµές στην βιοµηχανική µας περιοχή και στο ΒΙΟΠΑ. 

Το τρίτο µέτρο αφορά τη δηµοτική επιχειρηµατικότητα µε κυρίαρχο στόχο την αξιοποίηση 
της δηµοτικής περιουσίας και βεβαίως τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχει σήµερα ο ∆ήµος και οι δηµοτικές επιχειρήσεις, κυρίως οι δηµοτικές επιχειρήσεις. 

Το τέταρτο µέτρο είναι η προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης µε την ανάδειξη 
εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Όπως όλοι γνωρίζετε η περιοχή διαθέτει και µπορούµε 
να προσανατολιστούµε προς αυτή την κατεύθυνση µε την ανάδειξη της ταυτότητας και 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής µας και την προβολή του τουριστικού 
προϊόντος. 

Το πέµπτο µέτρο έχει να κάνει µε την ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας 
ευαισθητοποιώντας τους πολίτες στις δοµές που υπάρχουν και στις διαδικασίες στην 
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κοινωνική οικονοµία, σε ένα περιβάλλον κοινωνικής οικονοµίας, είναι προγράµµατα που 
τρέχουν σήµερα από το 3ο ΚΠΣ. 

Το έκτο µέτρο αφορά την προώθηση δικτύων συνεργασίας µε συλλογικούς, παραγωγικούς 
και επιστηµονικούς φορείς. Ξεφεύγοντας από τα καθιερωµένα και ενεργώντας ως ΟΤΑ και 
εφαρµόζοντας όλες τις αρµοδιότητες που εµείς έχουµε ως οργανισµός τοπικής 
αυτοδιοίκησης πάµε και στην προώθηση δικτύων συνεργασίας µε τους φορείς που 
υπάρχουν στην πόλη µας και στη γύρω περιοχή. 

Το έβδοµο µέτρο αφορά υποδοµές στήριξης αγροτικής ανάπτυξης στοχεύοντας στη 
βελτίωση του αγροτικού οδικού δικτύου, στην ενίσχυση βιολογικών καλλιεργειών, στον 
εκσυγχρονισµό εγγειοβελτιωτικών έργων και δικτύων άρδευσης, σε δράσεις για την 
ανάδειξη και προβολή των τοπικών προϊόντων. 

Το όγδοο µέτρο αφορά την αναζωογόνηση των πυρόπληκτων περιοχών. 

Το ένατο µέτρο την ανάπτυξη ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών υποδοµών στοχεύοντας στην 
ενίσχυση δοµών και δράσεων µέσα στην ψηφιακή κοινωνία, στην κοινωνία δηλαδή όπου 
οι οικονοµικές δραστηριότητες θα υλοποιούνται χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 

Και το δέκατο µέτρο την τοπική επιχειρηµατικότητα και ενίσχυση της απασχόλησης 
δηµιουργώντας συνθήκες βελτίωσης τους επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, προωθώντας 
την απασχόληση και ενηµερώνοντας τους νέους και κυρίως τους άνεργους. 

• Τελειώνοντας τον τρίτο άξονα πάµε στον τέταρτο, όπου εδώ οι δράσεις θα στοχεύουν 
στην βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου µε 

Πρώτο µέτρο τον ανασχεδιασµό των διαδικασιών εξυπηρέτησης πολιτών. Είναι µια 
κατεύθυνση που δίνεται σήµερα κεντρικά µε το Υπουργείο Εσωτερικών, υποστηρίζεται 
από την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων και αυτή η διαδικασία προωθείται 
κεντρικά και έχει να κάνει µε την πιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, πιστοποίηση 
δηλαδή των υπηρεσιών που παρέχει σήµερα ο ∆ήµος µε την εισαγωγή διαδικασιών 
αµφίδροµης επικοινωνίας µε τους δηµότες και την αύξηση αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Το δεύτερο µέτρο στο άξονα 4 είναι η µετεγκατάσταση και οι υποδοµές σύγχρονης 
λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου στοχεύοντας στη µείωση του λειτουργικού µας 
κόστους, στη βελτίωση διαδικασιών ενδοδηµοτικής επικοινωνίας και αποτελεσµατικότητας, 
στη βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Το τρίτο µέτρο αφορά διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του ∆ήµου µε τους πολίτες όπου 
εδώ προωθούνται οι διαδικασίες ενίσχυσης της ενεργητικής συµµετοχής των πολιτών στις 
τοπικές δηµοκρατικές διαδικασίες και η βελτίωση των διαδικασιών πληροφόρησης και 
ενηµέρωσης των πολιτών. 

Στο τέταρτο µέτρο έχουµε την επιµόρφωση του προσωπικού του ∆ήµου διότι είναι 
γνωστό ότι σήµερα εκείνο που χρειαζόµαστε στο ∆ήµο είναι εξειδικευµένο επιστηµονικό 
προσωπικό κυρίως. 

Το πέµπτο µέτρο αφορά ανάπτυξη συνεργασιών για την υλοποίηση κοινών δράσεων 
ενισχύοντας και προωθώντας τη διαδηµοτική συνεργασία διότι έτσι σε κρίσιµους και 
ευαίσθητους τοµείς δηµοτικών δράσεων µπορούµε να πετύχουµε οικονοµίες κλίµακος και 
να είµαστε πολύ ποιο αποτελεσµατικοί. Π.χ. µια διαδηµοτική συνεργασία µπορεί να αφορά 
την υλοποίηση ενός ευρύτερου κοινωνικοί προγράµµατος ή ακόµα και τη δηµιουργία – 
κατασκευή ενός χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων ή την επεξεργασία και διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων. 

Το έκτο µέτρο αφορά την πολιτική προστασία µε τη δηµιουργία υποδοµών και ανάληψη 
σχεδίων, µέτρων και δράσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

Το έβδοµο µέτρο αφορά τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου, δηλαδή κατά τη διαδικασία της 
εφαρµογής των εγκυκλίων και των νόµων για τη µετεξέλιξη των επιχειρήσεων θα 
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προκύψει µία ανάγκη για την αναδιάρθρωση των νοµικών προσώπων και προσαρµογή 
τους στο νέο θεσµικό πλαίσιο και εκεί εµείς θα πρέπει να αναλάβουµε δράσεις ώστε να 
στηρίξουµε όλες αυτές τις διαδικασίες.  

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι όλοι αυτοί οι άξονες και τα µέτρα που προτείνονται στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση, έχουν προκύψει µετά από συνεργασία µε τα µέλη της 
διαεπιστηµονικής οµάδας έργου που είναι στελέχη των υπηρεσιών του ∆ήµου και των νοµικών 
του προσώπων υπό την καθοδήγηση επαναλαµβάνω του επιστηµονικού συµβούλου της 
οµάδας έργου που είναι το ΤΕΙ της πόλης µας, το ΤΕΙ της πόλης της Καλαµάτας. Η πρόταση 
αυτή έχει προκύψει εποµένως κατά το µισό όπως σας είπα στην αρχή, από µία πρόταση που 
έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Προσδοκία µας λοιπόν είναι εκµεταλλευόµενοι όλες τις 
χρηµατοδοτικές δυνατότητες των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραµµάτων να αναδειχθεί η 
πόλη της Καλαµάτας ως ένα µητροπολιτικό κέντρο της νοτιοδυτικής Ελλάδας, η πόλη να γίνει 
ελκυστική στον κάτοικο και τον επισκέπτη στην οποία λοιπόν όλοι οι πολίτες θα δηµιουργούν, 
θα ζουν και θα χαίρονται µέσα σε ένα περιβάλλον µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά.  

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου, ως εξής: 

 
Εγώ θα αποφύγω και τις ερωτήσεις και την τοποθέτηση όµως εάν µας 
καλούσες και έλεγες «Μεσσηνιακέ λαέ ψηφίστε µε», θα είχες κάνει µια 

καταπληκτική προεκλογική οµιλία. Αυτό που άκουσα απόψε κύριοι συνάδελφοι είναι το 
προεκλογικό σας πρόγραµµα, το δικό µας, του Αλευρά, µαζί και τα τρία. Το Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας δεν ξέρω ποιος το έχει ειδοποιήσει. Αυτό άκουσα απόψε. Αν αυτή λοιπόν θέλετε να 
τεκµηριώσω ερώτηση, σας ρωτάω, το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας ποιος το έχει ρωτήσει για 
να κάνουµε αυτά; Που δεν τα ξέρουν τόσα χρόνια και θα τα κάνουµε εµείς; Και πρέπει να 
πληρώσουµε γι’ αυτό, ε; Για σκεφτείτε το λίγο; 

 
Θέλω να ρωτήσω αν η ∆ηµοτική αρχή κρίνει ότι στο µέτρο 1.5 που 
αφορά την αναβάθµιση της λειτουργικότητας της πόλης προβλέπει και 

ενίσχυση των µέσων µαζικής µεταφοράς, γιατί για τα µέσα µαζικής µεταφοράς δεν αναφέρει 
τίποτα. Είναι µέσα στους στόχους σας; 

 
Προς τον κ. Μπάκα. Αλίµονο κε Μπάκα εάν το επιχειρησιακό πρόγραµµα δεν 
προέβλεπε όλες τις περιπτώσεις εφαρµογής δράσεων έτσι όπως αυτές θα 

προταθούν και από τους φορείς και τους πολίτες αύριο, και από τις υπηρεσίες και τα νοµικά 
πρόσωπα. Εµείς αυτό θέλαµε, να συµπεριλάβουµε όλες τις δυνατές δράσεις και να τις 
οµαδοποιήσουµε. Με το επιχειρησιακό πρόγραµµα λοιπόν σε τι στοχεύουµε; Στοχεύει να 
δηµιουργήσουµε ένα ικανό προγραµµατιστικό εργαλείο το οποίο θα είναι δυναµικό στην πορεία 
του και αυτός είναι και ο στόχος του νοµοθέτη και του Υπουργείου Εσωτερικών και οι 
κατευθύνσεις που δίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα είναι πολύ δυναµικό και θα ενσωµατώνει 
όλες τις αλλαγές µε δράσεις αλλά θα είναι πολύ ποιο δύσκολο να αλλάξεις µέτρα και άξονες 
αύριο διότι θα πρέπει να ακολουθήσεις την ίδια διαδικασία. Οι στόχοι που τίθενται δεν είναι 
αυτοί και τελειώσαµε. Το είπα από την αρχή. Εδώ είµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να 
συζητήσουµε, για να προτείνετε να εµπλουτίσουµε τα µέτρα και τους άξονες, να βάλουµε και 
ένα άλλο στόχο έτσι ώστε η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να δοθεί αύριο για 15 µέρες 
σε δηµόσια διαβούλευση µε τους φορείς, να τοποθετηθούν και οι πολίτες, να µας κάνουν 
προτάσεις και µετά στο τέλος να προκύψει ένα βασικό πλάνο επάνω στο οποίο για τα επόµενα 
χρόνια, τώρα είµαστε στο δεύτερο έτος της δηµοτικής περιόδου, εάν ήµασταν στο πρώτο 
εξάµηνο όπως προβλέπει ο νοµοθέτης, θα λέγαµε στα επόµενα 4 χρόνια ότι θα µπορούµε να 
χτίζουµε κάθε φορά καινούργιες δράσεις. Αυτό είναι λοιπόν. 

Και δεν είναι και κακό θα έλεγα να συµπεριλαµβάνει προεκλογικές δεσµεύσεις. 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 



Συνεδρίαση :06/2008                                 Παρασκευή 29 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  116/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

 
Εµένα µε ενδιαφέρει πόσο κοστίζει. ∆εν µπορώ να πάρω θέση. Έτσι; 
 

∆εν τελειώσαµε σήµερα. 
Και βεβαίως να συµπληρώσω ότι δεν τελείωσε η διαβούλευση. 

 
Μία ερώτηση. Είπατε κε Αντιδήµαρχε αναδιοργάνωση των νοµικών 
προσώπων. Μπορείτε να το µεταφράσετε λίγο; Θα προσλάβετε κι άλλους 

νοµικούς; Τι ακριβώς θα κάνετε; ∆εν το κατάλαβα. 
 
Όχι, των νοµικών προσώπων. Είναι οι διαδικασίες µετεξέλιξης των 
επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις είναι νοµικά πρόσωπα. Για τις διαδικασίες 

µετεξέλιξης. . . Το είπα, τοποθετήθηκα, ότι θα προκύψουν δράσεις οι οποίες θα υλοποιήσουν 
αυτή ακριβώς τη µετεξέλιξη των επιχειρήσεων και των νοµικών προσώπων όπου επιβάλλεται 
από το νοµοθέτη και τον κώδικα ποιο συγκεκριµένα. 

Για τον κ. Ηλιόπουλο. Οι δράσεις θα µπουν στην πορεία. Ο γενικός στόχος. . . Αυτό είναι οι 
στόχοι που είδαµε δίπλα. Στο 1.5 είπατε για να είµαστε και ποιο συγκεκριµένοι. Αυτοί είναι οι 
στόχοι. ∆εν είναι ότι αυτό είναι και τελειώσαµε. Βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήµατος, 
αυτή είναι η απάντηση. Από κει λοιπόν στοχεύοντας στην βελτίωση του κυκλοφοριακού 
µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι και η υποστήριξη µαζικών µέσων µεταφοράς θα υλοποιήσει 
αυτόν µας τον στόχο. ∆εν αφαίρεσε κανένας. 

 
Ποιο κάτω αναφέρεστε στα ποδήλατα. 
 

Είναι κάτι διαφορετικό το ποδήλατο. Εδώ όµως όταν λέµε κυκλοφοριακό 
πρόβληµα εννοούµε, ότι πως θα το υποστηρίξουµε, είναι µια συζήτηση, δεν 

µπορώ εγώ να τοποθετηθώ τώρα επάνω σ΄ αυτό, αλλά είναι µία συζήτηση το πώς θα λυθεί το 
κυκλοφοριακό της πόλης. Ε, όταν έχει µέσα µια δράση και είναι η ενίσχυση των µαζικών µέσων 
µεταφοράς, νοµίζω ότι καλύπτεται ας πούµε. Αλλά λέω και πάλι ότι εδώ είµαστε για να 
συµπληρώσουµε. 

 
Κε Πρόεδρε, λίγο για χαλάρωση του κλίµατος στην αρχή. Θα µπορούσα µετά την 
εισήγηση του φίλου του κ. Μπασακίδη, να είµαι συµβατός µε την ηχητική 

διαφήµιση που λέει «τι να πω, τάπες όλα», κε Μπασακίδη. Έτσι κάπως προσέγγισε το θέµα ο 
κ. Μπάκας ο ∆ηµήτρης σ΄ αυτή του τη παρέµβαση που είτε την χαρακτηρίσει κάποιος 
ερώτηση, είτε έµµεση τοποθέτηση. 

Θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος και θα είµαι ξεκινώντας και εντάσσοντας την προσέγγισή 
µου για το συζητούµενο επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ήµου, το εκπονηθέν ήδη, µε την εξέλιξη 
που αφορά την πόλη και προκύπτει κατόπιν της δηµοσιοποιήσεως του εθνικού χωροταξικού 
σχεδίου. Επιβεβαιώθηκε κατά τον πλέον επίσηµο τρόπο και µάλιστα απόψε άκουγα σε τοπικά 
κανάλια δηλώσεις παραγόντων του νοµού µας κοινοβουλευτικών, πρώην µελών της 
κυβέρνησης, ότι η Καλαµάτα σύµφωνα µε τις προσλαµβάνουσες της κεντρικής διοίκησης, της 
κεντρικής εξουσίας εννοώ, είναι ένας δευτερεύον πόλος για τη χώρα. Εποµένως αυτή η 
φιλότιµη κουβέντα που είπε ο κ. Μπασακίδης και αφορά όλους µας για «Καλαµάτα 
µεγαλούπολη του νότου, Καλαµάτα πρωτεύουσα πόλη» δεν επιτυγχάνεται και δεν της 
επιφυλάσσεται τέτοια τύχη της πόλης µας από την κυβερνητική εξουσία. Η Καλαµάτα αγαπητοί 
συνάδελφοι λόγω των πολλών πλεονεκτηµάτων που έχει και που αναφέρονται στη χωροταξία 
της, στη γεωγραφία της, στο πληθυσµιακό τους στάτους, στην πολιτιστική της αναφορά 
µπορούσε και όφειλε να είναι πρωτεύουσα πόλη, µπορούσε και να είναι κυρίαρχος πόλος στο 
συζητούµενο εθνικό χωροταξικό σχεδιασµό του κράτους.  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Θέλω να πω εδώ ότι τίτλοι ιδιάζουσας σηµασίας για τις πόλεις – προσέξτε – δεν απονέµονται, 
δεν χαρίζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, κατακτώνται ακριβώς µέσα από σχεδιασµένες 
δράσεις, από επεξεργασµένες πολιτικές που καθιστούν την πόλη ανταγωνιστική και εξελίξιµη. 
Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι ερµηνεύω ότι µία παράµετρος του ότι η πόλη µας δεν είναι στους 
πρωτεύοντες πόλους είναι ότι δεν την κάναµε εµείς, οι δηµοτικοί της παράγοντες, 
ανταγωνιστική και εξελίξιµη στο σηµερινό περιβάλλον. Να λοιπόν ποια είναι η πρώτη κατ΄ εµέ 
ερµηνεία της αιτίας της υποβίβασης της πόλης από αυτό το επίγραµµα που όλοι θέλουµε. 

Έκανα αυτή µου την αναφορά σε σχέση µε την εξέλιξη του εθνικού χωροταξικού σχεδιασµού 
για να πω και µερικές σύντοµες κουβέντες για τη συζήτηση που ο κ. Μπασακίδης µε την 
εισήγησή του έθεσε. Αγαπητοί συνάδελφοι ο νόµος 3463/2006, δηλαδή ο νέος κοινοτικός και 
δηµοτικός κώδικας, στα άρθρα του 203 και 207 µιλάει για την επιβεβληµένη υποχρέωση στους 
δήµους άνω των 10.000 κατοίκων να εκπονούν επιχειρησιακό σχέδιο. ∆ηλαδή να 
επεξεργάζονται και να υιοθετούν ένα συνεκτικό πλαίσιο αναπτυξιακών παράµετρων και στόχων 
λειτουργικών για την πόλη σε ορίζοντα τετραετίας.  

Αγαπητοί συνάδελφοι λέω αυτή η επιταγή του νόµου η οποία µας αναγκάζει σήµερα να 
συζητούµε, όφειλε κυρίως να προκύπτει οίκοθεν. ∆ηλαδή προσωπικά αντιλαµβάνοµαι και η 
παράταξή µας αντιλαµβάνεται ότι δεν µπορεί το 2008, αυτή τη σύνθετη και προκλητική εποχή, 
να εξελίσσεται η δηµοτική µας συµπεριφορά πρόχειρα, αποσπασµατικά, µε βάση 
αυτοµατισµούς των στιγµών, αναγκαιότητες των καιρών, αλλά θα πρέπει η δηµοτική δράση να 
είναι το επιστέγασµα ενός συνολικού συστηµατικού σχεδίου και προπάντων αγαπητοί 
συνάδελφοι επιτεύξιµου, υλοποιήσιµου. Αυτό που άκουσα από τον κ. Μπασακίδη και αυτή η 
πρώτη κρίση που εξέφρασε από πλευράς αντιπολίτευσης ο κ. Μπάκας, εµένα µε βρίσκει 
απολύτως σύµφωνο. Καταρχάς δεν µπορεί κάποιος να διαφωνήσει µε το περίγραµµα της 
αναφοράς της εισήγησης του κ. Μπασακίδη πέραν από την πρώτη παραδοχή ότι είναι αφόρητα 
γενικό. ∆εύτερη παραδοχή, δεν είναι κοστολογηµένο, δεν είναι προϋπολογισµένο. Προφανώς 
αυτό το πλαίσιο των δράσεων προϋποθέτει κόστη που υπερβαίνουν ενδεχόµενα και την 
Περιφέρεια όχι το ∆ήµο, ούτε καν το νοµό. Άρα εγώ θα έλεγα αγαπητοί συνάδελφοι ότι είναι 
χρήσιµο στην παρούσα εποχή και µε αφετηρία τη σηµερινή διαδικασία να ξεκινήσει µία 
κουβέντα προεχόντως στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αλλά εµένα µε βρίσκει απολύτως σύµφωνο 
γιατί πάντα υποστηρίζω την αναγκαιότητα της κοινωνικής διαβούλευσης, να ακούσουµε και τη 
γνώµη των ενεργών και άλλων συµπολιτών µας για να δούµε που πάει η πόλη. Εγώ θα σας το 
πω µε µια φράση. Το είπαµε ως παράταξη και στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και στο δηµόσιο λόγο 
µας κατά περίσταση. Η πόλη πρέπει να αποκτήσει ιδεολογία και στρατηγική, δεν την έχει 
σήµερα. ∆ηλαδή στην τετραετία αυτή που πορευόµαστε ποιοι είναι οι στόχοι που µπορούν να 
υλοποιηθούν για την πόλη; Σας είπα, αυτό που είπε ο κ. Μπασακίδης είναι ένα ευρύτατο 
πλαίσιο στόχων τα οποία προφανώς και υπερβαίνουν το χρονικό ορίζοντα της συγκεκριµένης 
∆ηµοτικής αρχής, το κοστολόγιό τους είναι ανυπολόγιστο.  

Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι θα επιχειρήσουµε χάριν της συζητήσεως επ΄ ωφελεία της 
κουβέντας που σήµερα ανοίγει και που µπορεί να καταλήξει κάπου, να καλύψουµε σύµφωνα 
µε την παράσταση τη δική µας, σύµφωνα µε τη λογική τη δική µας, αυτή την αναγκαιότητα 
της ιδεολογίας και της στρατηγικής της πόλης. Η πόλη έχει µία συγκεκριµένη πληθυσµιακή 
δυνατότητα και αναφορά, η πόλη έχει κάποια συγκεκριµένα κεκτηµένα που ασφαλώς οφείλει 
να τα διατηρήσει και να τα διευρύνει. Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι θα λέγαµε πως περιγράφεται 
αυτό το πλέγµα, αυτό το σύνθετο πλαίσιο των αναπτυξιακών κινήτρων και πρωτοβουλιών που 
πρέπει να αναλάβει ο ∆ήµος. Σας είπα, εµµένουµε ιδιαίτερα στο εφικτό και υλοποιήσιµο της 
πολιτικής µας κουβέντας.  

1) Είναι βέβαιο ότι η πόλη δεν µπορεί να κάνει κανένα βήµα ανάπτυξης αν δεν ασχοληθεί µε 
το πολεοδοµικό της στάτους που αφορούν τον ιστό της πρωτεύουσας και των δηµοτικών 
διαµερισµάτων. Να δούµε τι συµβαίνει µε τις χρήσεις γης, παράδειγµα λέω, µιας περιοχής 
που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Καλαµάτα αλλά και σύµφωνα µε την αναφορά του 
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εισηγητού του κ. Μπασακίδη που µίλησε για µία ελκυστικότητα και αύξηση της 
επισκεψιµότητας της πόλης µέσα και από το τουριστικό προϊόν του νοµού που φαίνεται να 
αναβιβάζεται και µε την εξέλιξη της κατασκευής της ΠΟΤΑ, τι γίνεται παράδειγµα µε την 
περιοχή του Μπουρνιά ή και σε άλλες περιοχές της πόλης και των δηµοτικών 
διαµερισµάτων. Είναι ακροτελεύτια παράµετρος µιας κουβέντας που φιλοδοξεί την 
Καλαµάτα να την πάει ένα βήµα µπροστά. 

2) Η Καλαµάτα παραδοσιακά είναι µια πόλη πολιτιστικής αναφοράς, µάλιστα µιας δράσης 
πολιτιστικής κατεύθυνσης που υπερβαίνει τα όρια όχι του νοµού αλλά και της επικράτειας. 
Πως µπορούµε αυτό το προϊόν που αναπτύσσεται χρόνια και εξακολουθεί να παράγει η 
πόλη να το αναπτύξουµε και να το διευρύνουµε; Γίνονται και εξελίσσονται σηµαντικά έργα 
(µέγαρο χορού) που µπορούν να υποβοηθούν τέτοιες πρωτοβουλίες και στοχεύσεις αλλά 
ιδιαίτερα στην πόλη αλλά και στο νοµό υπάρχει πλούτος σηµαντικός. Πρέπει λοιπόν αυτός 
να αναδειχθεί και πάνω σ΄ αυτή την ανάδειξη να δοµήσουµε πρωτοβουλίες που θα 
αφορούν και τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες τους. 

3) Αλλαγή της όψεως της πόλης. Παρέµβαση δηλαδή στην αισθητική και στη 
λειτουργικότητα που θα αφορά το κέντρο, την παραλία και το ιστορικό κέντρο µέσα όµως 
από µία µελέτη σύγχρονη, επίκαιρη και υλοποιήσιµη. Εδώ µέσα εµείς εντάσσουµε και αυτή 
την κουβέντα που µπήκε υπό µορφή ερωτήσεων, προφανώς διευθέτηση του 
κυκλοφοριακού προβλήµατος της πόλης, προφανώς συστηµατικές πεζοδροµήσεις και όχι 
ηµίµετρα που αφορούν την Ανδρέα Σκιά ή την Ιατροπούλου ή την ∆αγρέ αργότερα, που 
δεν εντάσσονται. . . Αγαπητέ συνάδελφε θα κάνω µια παρένθεση. Συνοµίλησα, προκάλεσε 
τη συνοµιλία µας ένας συµπολίτης µας γιατρός εχθές στην περιοχή που έχω το γραφείο 
µου και να µην παρεξηγηθώ δεν είναι ο κ. Αδαµόπουλος, άλλος γιατρός, που µου είπε «µε 
συγχωρείτε πολύ, αυτή η πεζοδρόµηση στη Σκιά που εντάσσεται, σε ποιο συνολικό σχέδιο 
ανάπτυξης έστω επιµέρους της περιοχής;» ∆εν µπορούσα, δεν του απάντησα, λέω 
«προφανώς ότι γίνεται είναι καλό», εν πάση περιπτώσει είναι εναγώνια ερωτήµατα, δεν 
µπορεί το 2008 να πορεύονται οι πόλεις έτσι, δεν επιτυγχάνουν στόχους.  

Γι΄ αυτό εµείς εµµένουµε και µιλάµε όχι για να πλειοδοτούµε σε αντιπολιτευτική τακτική αλλά 
για να υπάρχει αποδοτικότητα και απόδοση. Ναι, θέλουµε την αλλαγή της όψης της πόλεώς 
µας που είναι πλέον απαρχαιωµένη, που δέσποζε κάποια χρόνια πριν αλλά τώρα έχει 
ξεπεραστεί αλλά θέλουµε αυτό να είναι απόρροια µιας συστηµατικής δράσης που απορρέει από 
ένα επεξεργασµένο σύγχρονο σχέδιο. Εδώ λοιπόν στην όψη και να µην πολυλογώ, 
εντάσσονται οι αισθητικού χαρακτήρα αναπλάσεις, οι διευθετήσεις του κυκλοφοριακού 
προβλήµατος, οι εκτεταµένες επαναλαµβάνω πεζοδροµήσεις, η «επίθεση» στο πράσινο που 
πρέπει να κάνουµε και να το διευρύνουµε, να το κατοχυρώσουµε, να το διασφαλίσουµε κλπ. Η 
επίλυση καίριων και σοβαρών προβληµάτων της πόλης όπως είναι το ζήτηµα της 
καθαριότητας, ασφαλώς η ενίσχυση όπως λέει και το πρόγραµµα του ΤΕΙ και του 
Πανεπιστηµίου για να κάνουµε την πόλη µας µαθησιακή αν δεν κάνω λάθος και ακµάζουσα. 
Νοµίζω ότι µε τη στάση που επιδείξαµε εις ότι αφορά το ΤΕΙ, την κάναµε γηράσκουσα και 
αµαθή την πόλη και όχι µαθησιακή. ∆εν ξέρω αν παντρεύονται αυτά, δηλαδή εγώ τη δεν θέλω 
αγαπητοί συνάδελφοι και δεν το κάνω για λόγους αντιπολίτευσης, δεν θέλω να µένουµε σε 
καλές και ευρείες συζητήσεις και κουβέντες. Τι υλοποιείται, τι γίνεται;  

Άρα λοιπόν και να τελειώσω και να δώσω λόγο και στους συναδέλφους τους άλλους. Είναι 
καλό που ξεκινάει µια κουβέντα για την ταυτότητα, εγώ εξακολουθώ να την λέω, για την 
στρατηγική και την ιδεολογία της πόλης. Αυτή η κουβέντα µας την επιτάσσει ο νέος κώδικας 
δήµων και κοινοτήτων. Καλλίτερα να προέκυπτε οίκοθεν. Και εγώ να σας πω κάτι; ∆εν ξέρω κε 
Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι αν εναρµονιζόµενοι µε την επιταγή του νόµου, κάνοντας 
αυτή την κουβέντα που ούτως ή άλλως είναι µεταξύ µας εποικοδοµητική, όποια στάση κι αν 
έχουµε θετικής προσέγγισης ή και επίκρισης ή και απόρριψης της εισηγήσεως, είναι πάντως 
θετική, αλλά εγώ θα σας έλεγα και το εισηγούµαι αυτό πέραν της θεωρητικής χρησιµότητας 
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που έχει αυτή η κουβέντα για το δεδοµένο της δηµοτικής πράξης, για το απόθεµα της 
πολιτικής παραγωγής του έργου, είναι καλλίτερα η συζήτησή µας να αφορά τον ορίζοντα 
τετραετίας και να προσδιορίζεται από πράγµατα υλοποιήσιµα και επιτεύξιµα. Η παράταξή µας 
τα προσδιόρισε. Σας είπαµε εµείς τι θα κάναµε, το έχουµε πει και άλλη φορά, αν θα είµαστε 
στη διαχείριση των υποθέσεων του ∆ήµου ως διοικητές των υποθέσεων, πιστεύουµε ότι πρέπει 
να πορευτούµε ούτως ή άλλως στον χρόνο τον παρόντα και τον µέλλοντα µέχρι την εκπνοή 
της τετραετίας πλέον µε σχέδια και δράση. ∆εν µπορούµε να πορευόµαστε έτσι πρόχειρα διότι 
δεν υπάρχει αποτέλεσµα. 

Και να κλείσω την πρώτη παρέµβασή µου κε Πρόεδρε και αν προκύψει ανάγκη θα 
δευτερολογήσω, ότι αποτέλεσµα και όχι ευτυχής επιβεβαίωση των όσων είπα προηγουµένως 
για τη στέρηση σχεδίου για το έλλειµµα της δηµοτικής δράσης είναι και η κατάταξη αυτή που 
επιφυλάχτηκε από την κεντρική διοίκηση στο ∆ήµο της Καλαµάτας, στην Καλαµάτα και στο 
∆ήµο ασφαλώς, που δεν το κατέταξε παρά τις προσδοκίες όλων µας στους πρωτεύοντες 
πόλους. Γιατί δεν το κατέταξε; ∆ιότι προφανώς έλειπε η ανταγωνιστική Καλαµάτα που θα της 
εξασφάλιζε ακριβώς µια τέτοια δράση απόρροιας σχεδίων και συστηµατικών επιλογών. 
Ευχαριστώ πολύ κε Πρόεδρε. 

 
Κε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος έχει µία 
συνάντηση παλαιών συµφοιτητών στη Θεσσαλονίκη γι’ αυτό απουσιάζει 

από τη σηµερινή συνεδρίαση.  
Σ’ αυτό που είπατε κε Πρόεδρε για τις δηλώσεις όσον αφορά την αλλαγή της ώρας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου προφανώς δεν µε άκουσε και δεν έχω λόγους να αµφισβητώ αυτά που 
είπατε. 

 
Όχι, το είπα στο Σώµα εδώ, µε ακούσαν όλοι. 

 
Επειδή µετά το τέλος της συνεδρίασης. Την προηγούµενη συνεδρίαση την 
είχε κλείσει ο κ. Αθανασόπουλος πολύ . . . 

 
Όχι, όχι την προ προηγούµενη ο κ. Αθανασόπουλος, εγώ την τελείωσα την 
προηγούµενη. 

 
Τέλος πάντων. 
 

Θυµάµαι χαρακτηριστικά. . . 
  
Επειδή µετά το τέλος των συνεδριάσεων κάποια µικρά πηγαδάκια, ίσως να 
µην το άκουσε, εγώ δεν έχω λόγους να µην σας πιστέψω, θα µπορούσε 

να γίνει και την επόµενη µέρα, ο Βασίλης είναι εδώ κάθε µέρα, θα µπορούσε και την επόµενη 
µέρα να γίνει µια ενηµέρωση. Τέλος πάντων. 

 
Όχι, τον ενηµέρωσα εδώ στο Σώµα.  

  
Λέω πιθανόν να µην το άκουσε γιατί µετά τη λήξη. . . 
 

∆ικαιολογηµένα.  Αλλά εγώ ήθελα να αποποιηθώ τις ευθύνες αυτές που 
υποχρεώνοµαι. Έτσι; 

 
Κε Πρόεδρε νοµίζω ότι οι εξηγήσεις είναι στα όρια και εγώ δεν πιστεύω ότι 
ο Βασίλης ο Κοσµόπουλος. . . (δεν ακούγεται τι λέει).  

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Η απουσία του βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν δούλεψε όπως όλα τα θέµατα και το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα γιατί δεν το δουλέψαµε και µαζί. Ήδη έχει κάνει κάποιες πρώτες δηλώσεις στον 
τοπικό τύπο σχετικά µε αυτό. Νοµίζω ότι από αύριο η ζωή των Καλαµατιανών να είναι 
καλλίτερη και η καθηµερινότητά τους. Ήδη θα µπορούµε να τους πούµε σε όλα τα 
προβλήµατα ότι η Καλαµάτα πλέον έχει επιχειρησιακό πρόγραµµα και αυτό νοµίζω είναι αρκετό 
για να τους κάνει να νοιώθουν καλλίτερα και ποιο ευτυχείς. 

Είπε για διαφήµιση ο κ. Αλευράς, εγώ τι να πρωτοσκεφτώ, θα έλεγα την παροιµία «κοιµάται 
και ονειρεύεται ότι την Κυριακή παντρεύεται». Ένα πρόγραµµα που κανένας δεν θα είχε 
βασικά καµία αντίρρηση, να µπορούσε να υλοποιηθεί τα επόµενα 30 χρόνια και να ήταν η 
Καλαµάτα µια πόλη η οποία θα είχε λύσει αυτά τα προβλήµατα. Ένα πρόγραµµα το οποίο όλοι 
ετοιµάζουµε γενικόλογα στις προεκλογικές µας εξαγγελίες και αποτυπώνει περισσότερο τη 
λαχτάρα µας και το πάθος µας να µπορέσουµε να δούµε αυτή την πόλη όπως τη 
φανταζόµαστε και όπως της αξίζει. Σαφέστατα νοµίζω ότι θα ήταν πολύ ποιο ρεαλιστικό να 
είχαµε ένα πρόγραµµα για µια τετραετία και να είχαµε 2 – 3 πράγµατα να στοχεύσουµε. 
Σίγουρα µέσα από την συζήτηση µε βάση αυτό το πρόγραµµα θα µπορούσε να γίνει µία 
µεγάλη συζήτηση για έναν σχεδιασµό της Καλαµάτας στα επόµενα 30 – 40 – 50 χρόνια. Ξέρετε 
πρόσφατα βρέθηκα σε ένα µποτιλιάρισµα στην οδό Φαρών και κοιτώντας το πόσο στενός είναι 
αυτός ο δρόµος για τα σηµερινά µέτρα, σκεφτόµουν ότι κάποτε θα θεωρείτο λεωφόρος. Κάτι 
τέτοιες προβλέψεις, κάτι τέτοιες σκέψεις για το µέλλον πρέπει να κάνουµε ήδη από τώρα, γι’ 
αυτό µιλάω. Ίσως αυτό εδώ να γίνει µία βάση για µια µεγάλη συζήτηση για την Καλαµάτα µετά 
από 40 ή 50 χρόνια. 

Όσον αφορά στους βραχυπρόθεσµους άξονες, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη για 
να πούµε ότι το κυκλοφοριακό το οποίο έχει και µια µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση, η 
καθαριότητα και οι αναπλάσεις της κεντρικής και της παραλιακής ζώνης είναι εξαιρετικά 
σηµαντικές για την πόλη µας. Πριν από λίγες µέρες σταµατώντας εκεί στην Αναγνωσταρά που 
µένω, ήταν µια άθλια κατάσταση από πλευράς σκουπιδιών στα ρείθρα. ∆εν ξέρω τι µπορεί να 
κάνει µια δηµοτική αρχή αν δεν ευαισθητοποιήσει τους πολίτες όσον αφορά το θέµα των 
απορριµµάτων και αν δεν φτιάξει επιτέλους κύριε Αντιδήµαρχε και κύριε Αθανασόπουλε και 
δεν βάλει σε λειτουργία τον κανονισµό της καθαριότητας. Και ίσως στον κανονισµό της 
καθαριότητας πρέπει να βρούµε και έναν τρόπο καταγγελίας των συµπολιτών µας οι οποίοι 
αδιαφορούν για το περιβάλλον. Όλοι µας είµαστε µάρτυρες συµπολιτών µας οι οποίοι ανοίγουν 
τα παράθυρα των αυτοκινήτων και πετάνε τα οποιαδήποτε απορρίµµατα έξω.  

Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, µιας παντελής αταξία παντού για τις περίφηµες θέσεις 
παρκινγκ. Υπάρχουν καρέκλες, υπάρχουν γλάστρες για να κρατάνε θέσεις παρκινγκ, τώρα 
τελευταία είδα σε πολλές περιπτώσεις ότι υπάρχουν και ιδιωτικοί κώνοι, δηλαδή υπάρχουν τα 
καταστήµατα αφήνουν τους κώνους τους και κατά περίπτωση τους τοποθετούν από µια ώρα 
και µετά ούτως ώστε να µην υπάρχει παρκάρισµα. Όλη αυτή η αταξία καλό θα είναι τώρα µε 
τη δηµοτική αστυνοµία που όλοι την περιµένουµε, να µπορέσει να µπει µια τάξη. 

Εν πάση περιπτώσει κοιτώντας αυτή την προσπάθεια την οποία εγώ την θεωρώ ότι είναι πάρα 
πολύ γενικόλογη και πάρα πολύ περιγραφική σε κάποια πράγµατα, θέλω να πιστεύω ότι αυτά 
τα χρήµατα τα οποία θα πάρει το ΤΕΙ θα πιάσουν τόπο και ότι οι επόµενες φάσεις θα είναι ποιο 
ουσιαστικές και ποιο κοντά σ΄ αυτό που είπε ο κ. Μπασακίδης σε δράσεις. Γιατί µε βάση αυτό 
που διαβάζουµε δεν µπορούµε να µιλήσουµε για δράσεις.  

Εν πάση περιπτώσει να κάνουµε και µερικές παρατηρήσεις όσον αφορά την αξιοπιστία, την 
ορθότητά του.  

Στο 1.2 µιλάει για διαχείριση στερεών αποβλήτων και λέει εξασφάλιση σύγχρονου χώρου – 
εγκαταστάσεων απόρριψης των απορριµµάτων. Απόρριψης και διαχείρισης προφανώς. ∆εν 
µιλάµε µόνο για απόρριψη. 
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Μετά στο 1.4 το οποίο εδώ µας βγαίνει σαν 1.44, δεν ξέρω εάν είναι και στο σλάιντς κε 
Μπασακίδη, µιλάει για αναβάθµιση της λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής σε 
υποβαθµισµένες περιοχές του ∆ήµου. ∆ηλαδή υπάρχουν και περιοχές του ∆ήµου στις οποίες η 
ποιότητα ζωής δεν χρειάζεται αναβάθµιση; Το σωστό θα ήταν «αναβάθµιση της 
λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής του ∆ήµου µε προτεραιότητα σε υποβαθµισµένες 
περιοχές». 

Στο 1.9 µιλάει για κατασκευή οδών πρόσβασης στον περιµετρικό, πράγµα που αφήνει να 
εννοηθεί ότι ήδη έχει ληφθεί η απόφαση η οποία δεν θα είναι σύµφωνη µε την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου γιατί στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τις συνδέσεις τις έκανε 
ο ανάδοχος. 

Επίσης φαίνεται ότι ο συντάκτης έχει κάποιο κόλληµα, κάποιο πρόβληµα µε την 
επιχειρηµατικότητα γιατί σε 6 – 7 παραγράφους επαναλαµβάνει το ίδιο «βελτίωση των 
συνθηκών επιχειρηµατικού περιβάλλοντος». 

Στο 2.3 µιλάνε για τόνωση της απασχόλησης και µείωση της ανεργίας. Αν αυτό είναι ένα 
κοµµατάκι του επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας, τότε είµαστε πολύ 
τυχεροί. Εν πάση περιπτώσει, οι λύσεις οπωσδήποτε δεν θα είναι ούτε τα προγράµµατα 
ΣΤΕΪΤΣ, ούτε η ηµιαπασχόληση που δηµιουργεί όµηρους στα υπόγεια του ∆ηµαρχείου. 

Στο 2.5 µιλάτε για δηµιουργία αθλητικού πολυχώρου, για το παλαί ντε σπορ. Ήδη η παράταξή 
µας έχει εκφράσει την άποψή της γι΄ αυτό. Με αρκετό θάρρος ο κ. Κοσµόπουλος αναθεώρησε 
µια παλαιότερη άποψή του σύµφωνα µε τα καινούργια δεδοµένα. ∆εν λέτε τίποτα για την 
καηµένη την περιφέρεια εδώ, για τα διαµερίσµατα του Ταϋγέτου για τα οποία γενικώς όλοι 
κοπτόµεθα.  

Μιλάτε εδώ για δηµιουργία σύγχρονων εµπορευµατικών υποδοµών λιµένα, δεν λέτε για ποιό 
λιµένα. Εδώ να πούµε ότι κάποιοι ονειρεύονται και ένα καινούργιο λιµάνι στην περιοχή του 
∆ήµου της Καλαµάτας. 

Και βέβαια δεν το βλέπω γιατί οι ναυταθλητικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι στον άξονα της 
τοπικής οικονοµίας και της απασχόλησης και όχι στην άθληση. Αυτό δείχνει ότι γενικά. . . 

 
Στόχος είναι αυτός. 

  
Ναι. Στον άξονα «Ενίσχυση τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης» οι 
ναυταθλητικές εγκαταστάσεις; Νοµίζω ότι θα ταίριαζε περισσότερο στο 

κοµµάτι του αθλητισµού, στην πολιτιστική ανάπτυξη. 
 
Στην αξιοποίηση ζώνης λιµένα είναι το µέτρο. 

  
Ναι, και οι ναυταθλητικές. . .  
 

Το άλλο είναι στόχος. Ο στόχος είναι παράλληλος. ∆ουλεύει οριζόντια, δεν 
δουλεύει κάθετα. Άρα ο στόχος µπορεί να ικανοποιείται από περισσότερα 

µέτρα που είναι σε διαφορετικούς άξονες. Γι΄ αυτό το λόγο. Συγνώµη για την παρέµβαση. 
 
Παρακαλώ. Εγώ απλά θέλω να πω ότι είναι ένα φοβερά γενικό σχέδιο.  

Και βέβαια αυτό το οποίο είναι και το κορυφαίο, είναι ότι στο 4.6 για τη 
διοικητική ικανότητα του ∆ήµου, µιλάει για την πολιτική προστασία, τη δηµιουργία υποδοµών 
και ανάληψη σχεδίων, µέτρων και δράσεων για την πρόληψη και αντιµετώπιση εκτάκτων 
περιστατικών, προφανώς όταν το γράψαν αυτό είτε οριζόντια είτε κάθετα κύριε αντιδήµαρχε 
δεν είχαν ακούσει τις δηλώσεις του κ. ∆ηµάρχου ο οποίος αποποιείτο της ευθύνης που έχει ο 
∆ήµος στο σχεδιασµό για την ηγετική θέση σε µια περίπτωση που χρειάζονται έκτακτες 
δράσεις. 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Μέσα λοιπόν απ΄ όλη αυτή τη συζήτηση και τις παρατηρήσεις µας, φαίνεται ότι είναι µια καλή 
έκθεση ιδεών. Νοµίζω ότι η πόλη αυτή τη στιγµή χρειάζεται δύο πράγµατα, τα ανέφερα και 
προηγουµένως, θα τα ξαναπώ για να µείνει σαν επινίκιο της τοποθέτησής µας: Χρειάζεται 
πραγµατικά να συζητήσεις σοβαρά που θέλεις να πάει για τα επόµενα 20 – 30 – 40 χρόνια και 
να αρχίσει σιγά – σιγά να προετοιµάζεται και από κει και µετά να στοχεύσει σε 2 – 3 πράγµατα 
τα οποία θα της δώσουν µία ώθηση προς τα πάνω. Μιλάµε για πολιτιστική ανάπτυξη, 
φαντάζοµαι θα το πει ο ∆ηµήτρης ο Μπάκας, ήδη το έθιξε ότι δανειζόµαστε για να 
πληρώσουµε τη ∆ΕΠΑΚ. Μιλάµε για πολιτιστική ανάπτυξη τη στιγµή που τα πρωτοελλαδικά 
ευρήµατα στα Ακοβίτικα είναι ένας σκουπιδότοπος άθλιος. Μιλάµε ότι η συζήτηση για τα 
πιθανόν αρχαία ευρήµατα που είναι κάτω από την πλατεία της Υπαπαντής από τη ∆ηµοτική 
αρχή µέσω του κ. ∆ηµάρχου παραπέµφθηκαν στις καλένδες. Και για να καταλάβουµε τέλος 
πάντων ότι δεν είµαστε το κέντρο του κόσµου και ότι πρέπει πολύ να δουλέψουµε και πολύ 
επί του πρακτέου να ασχοληθούµε, προηγουµένως κε Μπασακίδη είδαµε κάποια άλλα σλάιντς 
από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αυτό είναι το καλλίτερο σλάιντς φαντάζοµαι που 
µπορέσατε και διαλέξατε από την Καλαµάτα, δυστυχώς και το λέω µε µεγάλη µου θλίψη, αν το 
συγκρίνουµε µ΄ αυτά τα υπόλοιπα, θα αισθανθούµε όλοι µας µεγάλη απογοήτευση.  

 
Θα ξεκινήσω κε Πρόεδρε µε µία γενική επισήµανση. ∆ιαβάζοντας, κάνοντας 
ανάγνωση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, µου δηµιουργήθηκε εκείνη 

τη στιγµή η αίσθηση ότι ο κ. Χρήσιµος και η επιστηµονική του οµάδα δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι 
της πόλης τα τελευταία χρόνια αλλά γεννήθηκαν σ΄ αυτή την πόλη, µεγάλωσαν σ΄ αυτή την 
πόλη, έζησαν πολλά βιώµατα µέσα σ΄ αυτή την πόλη, βιώµατα που στην µεταφηβική ηλικία 
έγιναν έντονοι προβληµατισµοί. Έντονοι προβληµατισµοί γιατί η πόλη αυτή που έχει τόσα 
πολλά πλεονεκτήµατα ακόµα λειτουργεί στο ηµίφως της ανάπτυξης. Και δεν είναι µόνο ότι 
αυτό το πόνηµα δίνει έντονους προβληµατισµούς, ταυτόχρονα αν το προσέξετε, εκφράζει και 
µία οργή. Μια οργή ότι πρέπει να γίνουν τόσα πολλά που δεν έγιναν τα προηγούµενα χρόνια, 
τις προηγούµενες τετραετίες. Ποιος έχει την ευθύνη; Την έχουµε εµείς οι τοπικοί παράγοντες 
που ασχολούµεθα µε τα κοινά τις τελευταίες τετραετίες; Την έχει ασφαλώς η κεντρική εξουσία 
που αρνιόταν πεισµατικά να ολοκληρώσει τον εθνικό δρόµο από την Τρίπολη µέχρι την 
Καλαµάτα; Έξω από την Τρίπολη κύριοι συνάδελφοι τελειώνει αυτή η µεγάλη λεωφόρος και 
ξαφνικά µπαίνουµε σε έναν επαρχιακό δρόµο κακής ποιότητας. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες 
πως θα ερχόταν η ανάπτυξη; Με τους τίτλους αγαπητέ ∆ιονύση δεν έρχεται ποτέ, το οµολογείς 
και ο ίδιος.  

Το αν είναι πρωτεύον πόλος ή δευτερεύον, σαφώς και δεν µπορούµε να συγκριθούµε µε την 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο ή την Πάτρα. Είναι πόλεις ας πούµε που τρέχουν µε 
ταχύτητες, έχουν τρέξει εδώ και δεκαετίες µε ταχύτητες. Είναι και τα πληθυσµιακά κριτήρια, 
είναι και τα οικονοµικά κριτήρια, είναι και πολλά άλλα κριτήρια. Εµείς εδώ έχουµε χάσει 
πολύτιµο χρόνο που εδώ αυτό το εγχειρίδιο µας λέει ότι πρέπει πλέον να τρέξουµε για να 
προλάβουµε. Αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να είναι πλέον ο µπούσουλας της σηµερινής ∆ηµοτικής 
αρχής, της αυριανής ∆ηµοτικής αρχής, της οποιασδήποτε ∆ηµοτικής αρχής, αυτή την 
τετραετία, την επόµενη τετραετία, τις επόµενες τετραετίες γιατί αναµφίβολα, µη κρυβόµαστε 
πίσω από το δάχτυλο, όλα αυτά δεν µπορούν να γίνουν, δεν µπορούν να δροµολογηθούν µέσα 
σε µια τετραετία. Ας είµαστε ρεαλιστές. Πρέπει όµως να γίνει ο µπούσουλας. Στα λόγια; Όχι. 
Χρειάζονται και πράξεις. Χρειάζεται αναζήτηση χρηµατοδοτικών προγραµµάτων. Υπάρχουν 
πολλά ευρωπαϊκά προγράµµατα που τρέχουν. Εδώ είναι ο κ. Φουρναράκης τον οποίο κάλλιστα 
µπορείτε κε Μπασακίδη να τον αξιοποιήσετε, να συστήσετε το γραφείο αναζήτησης 
ευρωπαϊκών προγραµµάτων που ξέρει ο άνθρωπος να τα διαχειρίζεται αυτά τα θέµατα. 
Απεγκλωβίστε τον από το ΚΕΚ. Συγνώµη, έχουµε συνεννοηθεί για τίποτα Πανάγο; Έτσι; 
∆ιαβεβαιώνω, δεν έχουµε συνεννοηθεί για τίποτε. Αναγνωρίζω την εµπειρία που έχει, γνωρίζω 
πόσο θα συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, πόσο θα συµβάλει για να αναζητηθούν, να 
εντοπισθούν και να αξιοποιηθούν σωστά και κατάλληλα αυτά τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα 
που θα βγάλουν από αυτό το ηµίφως το αναπτυξιακό την περιοχή µας για να αναδείξει η  όλη 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, των όποιων προγραµµάτων, τις πραγµατικές 
διαστάσεις που έχουν αυτές οι ατελείωτες φυσικές οµορφιές της περιοχής µας, αυτές οι 
υπέροχες κλιµατολογικές συνθήκες τις οποίες έχουµε. Είναι υπέροχες αυτές οι κλιµατολογικές 
συνθήκες όταν τους ίδιους µήνες του χειµώνα στην βόρεια Ευρώπη έχουµε θερµοκρασίες 
µείον 20, µείον 30 που δεν τολµάει κανείς να βγει έξω από το σπίτι του και ειδικότερα οι 
ηλικιωµένοι οι οποίοι ήδη αναζητούν - µε την ευκαιρία θα σας πω κάποια πράγµατα – 
αναζητούν στη Μεσόγειο κατοικίες για πολύµηνη διαµονή. Την προηγούµενη δεκαετία κε 
∆ήµαρχε σε Ισπανία και Πορτογαλία κατασκευάστηκαν και νοικιάστηκαν ή πωλήθηκαν 
10.000.000 τέτοια διαµερίσµατα για να καλύψουν τις ανάγκες ευρωπαίων που προέρχονται 
από την βόρεια Ευρώπη κυρίως και αναζητούν τους µήνες του χειµώνα ήπιες κλιµατολογικές 
συνθήκες.  

Αυτό έτσι ως ένα σηµείο αναφοράς στην αναγκαιότητα που έχουν οι στιγµές. Κυρίως όµως όσα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα και να αναδειχθούν, όσες εργατοώρες και να σπαταληθούν, τίποτε 
δεν µπορεί να γίνει εάν δεν αλλάξουµε νοοτροπία, κυρίως εάν δεν αλλάξουµε νοοτροπία.  

Και όταν λέω να αλλάξουµε νοοτροπία, µιλήσαµε για βελτίωση αθλητικών υποδοµών, για 
βελτίωση. . . Θα αναφέρω ορισµένα παραδείγµατα. Όταν έρχονται ολυµπιονίκες, παγκόσµιοι 
πρωταθλητές – συγνώµη δεν είναι αιχµή για σένα συνάδελφε – να προετοιµαστούν στην 
Καλαµάτα και τη Μεγάλη Εβδοµάδα τους κλείνουµε τους αθλητικούς χώρους γιατί έχουµε µια 
θρησκοµανία, όχι, δεν το λέω για τον συνάδελφο πρόεδρο του Αθλητικού Οργανισµού. 
Γενικότερα ποσώς τον ενδιαφέρει αυτόν τον αθλητή που είναι µουσουλµάνος, που είναι 
καθολικός, που εκείνη την εβδοµάδα δεν είναι γι’ αυτόν Πάσχα, δεν είναι Μεγάλη Εβδοµάδα. 
Αυτός ήρθε να προετοιµαστεί, να κάνει σωστή και καλή προετοιµασία. 

 
∆εν συµβαίνει αυτό. 
 

Όχι; Αλλά αν το θέλεις να το εισπράξεις, τη Μεγάλη Παρασκευή του 
προηγούµενου Πάσχα είχατε κλείσει το Εθνικό Στάδιο και έµειναν απέξω οι 

αθλητές. Και µη µε προκαλείς γιατί πολλές οµάδες θέλουν να έρθουν να προπονηθούν στην 
Καλαµάτα, να προετοιµαστούν στην Καλαµάτα π.χ. κολύµβησης, αλλά δεν έρχονται γιατί 
µαθαίνουν ότι τα ντους είναι κρύα. Σου λέει που να πάµε; Πάνε αλλού και χάνονται χιλιάδες 
ευρώ από διανυκτερεύσεις στα τοπικά ξενοδοχεία και χάνονται χιλιάδες ευρώ γιατί δεν 
εισπράττει ο ∆ήµος το 5% του τέλους παρεπιδηµούντων, γιατί αν έρχονταν και έµεναν εδώ 
στην Καλαµάτα, και είχαµε χιλιάδες διανυκτερεύσεις, θα ήταν και πολλά τα χιλιάρικα τα ευρώ 
που θα εισέπραττε ο ∆ήµος από το 5%. 

Μιλάµε για αλλαγή νοοτροπίας και επιχειρηµατικότητα. Ενίσχυση λέει το πόνηµα της τοπικής 
επιχειρηµατικότητας. Βεβαίως και ο κ. Χρήσιµος αναφέρεται στην τοπική επιχειρηµατικότητα 
γιατί από µόνες τους οι δηµόσιες επενδύσεις αν δεν συνοδεύονται και από ιδιωτικές επενδύσεις 
που θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας, δεν γίνεται τίποτε. Αλλά για να µείνουµε για λίγο στην 
τοπική επιχειρηµατικότητα. Ήταν παραµονές εκλογών όταν µε τον Ντίνο Τσερώνη, τον 
επικεφαλή του συνδυασµού µας, επισκεφτήκαµε ένα συσκευαστήριο στα όρια Καλαµάτας και 
Μεσσήνης. Ένα συσκευαστήριο που είχε γίνει εκείνη την περίοδο µε 300 εργαζόµενους και 
συγκεκριµένου του κ. Γκούµα, έτσι για να µη νοµίζετε ότι λέω υπερβολές. Ο οποίος άνθρωπος 
εξαγριωµένος ποσώς γιατί όλη αυτή η µονάδα λειτουργούσε µε µισή ίντσα νερό, ο δρόµος 
έµοιαζε σαν βοµβαρδισµένο τοπίο, για να φτάσεις εκεί έπρεπε να σπάσεις το αυτοκίνητό σου, 
έµοιαζε µε ΙΡΑΚ, δηµοτικός φωτισµός ανεπαρκής. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες πως θα 
αναπτυχθεί η τοπική επιχειρηµατικότητα; ∆εν πρέπει να τους προσεγγίσουµε αυτούς τους 
ανθρώπους; Αυτοί οι άνθρωποι απασχολούν κόσµο, φέρνουν χρήµα στην Καλαµάτα.  

Αλλαγή νοοτροπίας, µείωση λέει του λειτουργικού κόστους του ∆ήµου. Πως βρε παιδιά θα το 
µειώσετε; Με νέες προσλήψεις όταν εκ προοιµίου γνωρίζετε ότι αυτές θα στοιχίσουν το 
διπλάσιο ως κόστος από το να αξιοποιηθούν οι ιδιώτες; Πρέπει λοιπόν να αλλάξουµε νοοτροπία 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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αν θέλουµε να προχωρήσει αυτή η πόλη για να ανατείλουν καλλίτερες µέρες για αυτή την 
πόλη. Τα προγράµµατα, τα έργα γίνανε. Η νοοτροπία αν παραµένει η ίδια; Βαλτώσαµε. 
Ξεκάθαρα. 

Και κάτι ακόµα έτσι για να κλείνω να µη σας κουράσω. Κάποιος στόχος που αναφέρεται σ΄ 
αυτό το σχέδιο ανάπτυξης, πρέπει να αποτελέσει σηµείο εκτενούς συζήτησης στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο εάν κατ’ άλλους αυτό το πόνηµα είναι γενικό και αόριστο, να το κάνουµε 
συγκεκριµένο και σαφές. ∆ηλαδή ανάδειξη του ορεινού όγκου. Με ποιόν τρόπο, πως, ποιες 
προτάσεις, πως θα τον αναδείξουµε, πως θα ενισχύσουµε την τοπική οικονοµία του ορεινού 
όγκου του Ταϋγέτου;  

Κάθε σηµείο λοιπόν των αναφεροµένων µέτρων πρέπει να γίνει και σηµείο εκτενούς συζήτησης 
µέσα στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι να κάνω µία παρέµβαση γι’ αυτό το σηµαντικότατο θέµα 
το οποίο συζητάµε σήµερα. Εµένα η βεβαιότητά µου είναι, δεν ξέρω αυτό πόσο 

είναι βέβαιο σε όλους µας εδώ, ότι σήµερα η συνεδρίαση είναι από τις σηµαντικότερες της 
τετραετίας όχι της χρονιάς. Γι’ αυτό το µεγάλο θέµα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κ. 
Χρήσιµο τον καθηγητή του ΤΕΙ που βρίσκεται σ’ αυτή την αίθουσα και είναι κινητήρια δύναµη 
για τη σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος και ασφαλώς να ευχαριστήσω και τα µέλη 
της επιτροπής µε επικεφαλής τον κ. Μπασακίδη γιατί για να φτάσουµε µέχρι εδώ έχουν γίνει 
αρκετές συνεδριάσεις, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για να µορφοποιηθεί αυτό το πόνηµα το 
οποίο έχετε στα χέρια σας. 

Αγαπητοί συνάδελφοι για το επιχειρησιακό σχέδιο του ∆ήµου Καλαµάτας συζητάµε σήµερα. 
Ούτε για απολογισµό συζητάµε, ούτε κριτική στη ∆ηµοτική αρχή κάνουµε, ούτε οτιδήποτε 
άλλο.  

Όµως, πριν αρχίσω να οµιλώ για το επιχειρησιακό σχέδιο να πω δυο κουβέντες για το 
χωροταξικό γιατί επιχειρησιακό σχέδιο, χωροταξικό, γενικό πολεοδοµικό, master plan για το 
λιµάνι, IZO, ΟΠΑΑΧ, LEADER, όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µεταξύ τους. Το ένα 
επηρεάζει το άλλο. ∆εν µπορεί να λέµε άλλα στο master plan και άλλα στο επιχειρησιακό ή να 
λέµε άλλα στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο. Είναι αλήθεια για το χωροταξικό αυτά τα οποία 
επιδίωκε ο νόµος και είναι καταγεγραµµένα στις αποφάσεις του Νοµαρχιακού Συµβουλίου και 
στην οµόφωνη απόφαση της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων η οποία εκφράζει τους 
δήµους, την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα οποία επιδιώκαµε δεν έγιναν πράξη. 
Όµως κανένας δεν µπορεί να αρνηθεί τα πολλά θετικά σηµεία του χωροταξικού. Πρώτα απ’ 
όλα ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουµε χωροταξικό. Αυτό από µόνο του είναι κάτι το 
εξαιρετικά θετικό. Γίνεται µια προσπάθεια, η πρώτη προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο να 
τακτοποιηθεί η χώρα, να χωροθετηθούν οι δράσεις. Κανείς δεν µπορεί να το αρνηθεί αυτό. 
Είναι θετικό και είναι πρόδροµος της έκφρασης της κυβερνητικής βούλησης, η διοικητική 
αναδιοργάνωση της χώρας, ο ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ ΙΙ. Ότι πάµε σε νέες νοµαρχίες, σε νέους 
δήµους, σε δύο συγκεκριµένους βαθµούς αυτοδιοίκησης. Είναι θετικό ότι το φυσικό αέριο που 
το διεκδικούσαµε κάποια χρόνια, έρχεται µέσω Μεγαλόπολης στην Καλαµάτα. Είναι θετικό ότι 
για πρώτη φορά τίθεται µε έµφαση το ζήτηµα του λιµανιού, ο χαρακτήρας του λιµανιού, ένα 
λιµάνι πλέον πάνω από τα νοµαρχιακά επίπεδα το οποίο έχει συγκεκριµένη αποστολή. Και 
ασφαλώς είναι θετικό ότι η Καλαµάτα είναι στους πόλους ανάπτυξης της χώρας έστω και αν 
δεν είναι στο επίπεδο των Πατρών. Σαφέστατα η Καλαµάτα είναι ο δεύτερος αστικός πόλος 
του νοµού. Από κει και πέρα είναι θετικότατο ο προσδιορισµών των συγκεκριµένων 
αρχαιολογικών χώρων σε χώρους εθνικής εµβέλειας άσχετο εάν εµείς ζητούσαµε να γίνουν 
διεθνούς εµβέλειας. Να προσπαθήσουµε να γίνουν όλα αυτά.  

Και κάποιες διαπιστώσεις άκρως ανησυχητικές που τις ξέραµε, για τις επιδοτήσεις και τι θα γίνει 
µε το νοµό µε το τέλος των επιδοτήσεων. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Όλα αυτά λοιπόν µε το χωροταξικό να µην τα βλέπουµε µαύρα και άσπρα, υπάρχουν και τα 
µαύρα µε τα αεροδρόµια κλπ, κλπ, υπάρχει όµως και το θετικό ότι για πρώτη φορά γίνεται µια 
προσπάθεια τακτοποίησης των πραγµάτων. Ασφαλώς επεσύρθηκε η πολιτική, ο 
πολιτικαντισµός, υπάρχει σε κάποια σηµεία η προσπάθεια να στηριχθεί η Τρίπολη ως 
παράδειγµα, µία πόλη η οποία στηρίζεται στην διοίκηση, στο κράτος και δεν έχει άλλους 
πόρους, είναι γνωστά πράγµατα αυτά και οι προσπάθειες οι οποίες καταβάλλονται από τους 
αρκάδες.  

Εν πάση περιπτώσει, παρά τις µεσαίες λύσεις, παρά τα στρογγυλεύµατα, είναι η πρώτη 
προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο να τακτοποιηθούµε και αυτή η προσπάθεια ασφαλώς επηρεάζει 
και τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια, επηρεάζει και τα επιχειρησιακά σχέδια τα οποία 
συντάσσονται. 

Λοιπόν στο θέµα µας µετά την οφειλόµενη έτσι κουβέντα για το χωροταξικό γιατί συνδέεται µ΄ 
αυτό το οποίο συζητάµε. Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι µετά από 14 µήνες έχω διαβάσει καµιά 
δεκαριά φορές στις εφηµερίδες ότι η ∆ηµοτική αρχή διακατέχεται από διαχειριστική νοοτροπία, 
λες και είναι κακό πράγµα να κάνεις σωστή διαχείριση σε ένα δήµο που δεν είναι 
καταγεγραµµένα ακόµα στο κτηµατολόγιο βασικά περιουσιακά στοιχεία σαν το ΑΧΙΛΛΕΙΟ. Εν 
πάση περιπτώσει. ∆ιακατέχεται από διαχειριστική νοοτροπία, έχει απουσία οράµατος, 
σχεδιασµού. Αυτά τα έχω διαβάσει αρκετές φορές στο τύπο. Λοιπόν, εγώ θα σας αποδείξω 
σήµερα ότι η ∆ηµοτική αρχή έχει όραµα, έχει σχεδιασµό µε συγκεκριµένα επιχειρήµατα, µε 
συγκεκριµένες δράσεις οι οποίες είναι και αποτυπωµένες. Εµείς βαδίζουµε µε πορεία 
συγκεκριµένη η οποία εξυπηρετεί τα συµφέροντα της πόλης και είµαστε εδώ γιατί τώρα 
ξεκινάµε, επί της πορείας αυτής να κουβεντιάσουµε, να διαλεχτούµε, να τη µορφοποιήσουµε 
αυτή την πορεία, να τη διορθώσουµε. Τώρα εάν θέλετε να γίνει µια οποιαδήποτε κριτική, να 
πούµε κάποια λόγια, να πούµε για τα σκουπίδια στο Α ή στο Β πεζοδρόµιο, για το ένα και για 
το άλλο και να τελειώσει αυτή η κουβέντα, µπορεί να γίνει, εµείς όµως δεν θα το κάνουµε. 
Μπορείτε να το πείτε, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να έχουµε όλοι την αίσθηση ότι απόψε ξεκινάµε 
µια πολύ µεγάλη κουβέντα για το µέλλον της πόλης, για την πορεία της, µια πορεία η οποία θα 
επηρεάσει το µέλλον της πόλης και ο καθένας πρέπει να καταθέσει την άποψή του εδώ και να 
την πει απέναντι στον υπεύθυνο του τεχνολογικού ιδρύµατος ο οποίος έχει και την 
επιστηµονική ευθύνη, εµείς έχουµε την πολιτική και την κοινωνική ευθύνη, πρέπει να βάλουµε 
τις δικές µας πινελιές σε επιστηµονικό και κοινωνικό επίπεδο, να τις πάρει ο επιστήµονας να τις 
παντρέψει και να δώσει το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσµα. Όραµα λοιπόν το οποίο να 
στηρίζεται στον ρεαλισµό και στην επιστηµοσύνη, να µην είναι λόγια του αέρα διότι δεν 
εξυπηρετούν καµία πραγµατικότητα. Αυτό είναι το όραµα λοιπόν, δεν είναι µορφοποιηµένο 
ακριβώς, µπαίνει στη δηµόσια διαβούλευση. Και θα ήθελα εγώ να ακούσω τη δική σας 
συγκεκριµένη άποψη για το όραµα µε την έννοια του σχεδιασµού. 

Είπα προηγουµένως γενικό πολεοδοµικό, ΙΖΟ, master plan, χωροταξικό, επιχειρησιακό, όλα 
αυτά πάνε µαζί, τίποτα δεν είναι χώρια και πρέπει εδώ να προσπαθήσουµε η άποψή µας να 
είναι συγκεκριµένη, ευθεία, να µην είµαστε αντιφατικοί διότι έτσι υπηρετούµε το µέλλον και 
την προοπτική της πόλης. 

Λοιπόν, το πρώτο το οποίο πρέπει να ειπωθεί απ’ όλους µας απόψε εδώ είναι ποια νοµίζουµε 
ότι πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά της πόλης µας, ποια στοιχεία πρέπει να έχει η ταυτότητα 
της πόλης την οποία οραµατιζόµαστε. Ποια πρέπει να είναι αυτά τα χαρακτηριστικά; Εµείς σας 
λέµε ότι πρέπει να είναι µία πόλη του τουρισµού, το ανέλυσα γιατί, διότι έχει συγκεκριµένα 
πλεονεκτήµατα, διότι η ζωή εκεί την πάει, διότι η νοτιοδυτική Πελοπόννησος είναι η αιχµή του 
δόρατος της τουριστικής ανάπτυξης τον τελευταίο καιρό, διότι έχουµε πέντε ξενοδοχειακές 
µονάδες υπό κατασκευή ή σε σχεδιασµό στην πόλη της Καλαµάτας αυτή τη στιγµή. Πόλη 
τουριστική, ένα στοιχείο της προσωπικότητας της Καλαµάτας. 

∆εύτερον. Πόλη µανθάνουσα. Αυτό σηµαίνει ότι τεχνολογικό ίδρυµα, ΤΕΙ, άλλοι φορείς 
γνώσεις, σύλλογοι οι οποίοι επιδιώκουν την πνευµατική ανάπτυξη, βιβλιοθήκες, πρέπει να είναι 
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στην προτεραιότητα υποστήριξής µας. Βεβαίως η υποστήριξη µπορεί να γίνεται µε διαφορετικό 
τρόπο, να διαφωνούµε στο τι είναι υποστήριξη. Εκεί διαφωνούµε. Κανένας δεν έχει ισχυρισθεί 
ότι το ΤΕΙ δεν πρέπει να υποστηριχθεί, δεν πρέπει να αναβαθµισθεί, δεν πρέπει να µεγαλώσει, 
δεν πρέπει να ζήσει στις συνθήκες οι οποίες διαµορφώνονται.  

Πόλη τουριστική λοιπόν, πόλη µανθάνουσα, πόλη µε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, που 
σηµαίνει ότι πρέπει τα απορρίµµατα, δεν είναι µόνο δικό µας θέµα αυτό, είναι θέµα νοµού, 
πρέπει να τα διαχειριστούµε προς συγκεκριµένη κατεύθυνση, εµείς είµαστε ξεκάθαροι σ΄ αυτό. 
Παλιοροβούνι. Με τα υγρά απόβλητα είµαστε ξεκάθαροι και πάλι, µε το βιολογικό καθαρισµό, 
έχουµε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες των µελετών. Μιλάµε για ανακύκλωση του νερού το οποίο 
αυτή τη στιγµή από το βιολογικό καθαρισµό χύνεται στη θάλασσα. Και έχω πει πολλές φορές 
και εγώ και οι συνεργάτες µου αν ένα έργο είναι να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από την Καλαµάτα, 
αυτό πρέπει να είναι ο βιολογικός καθαρισµός και ο εκσυγχρονισµός και τίποτε άλλο.  

Πόλη τουριστική, πόλη µανθάνουσα, πόλη µε περιβαλλοντική ευαισθησία, πόλη στην οποία θα 
ενισχύεται η επιχειρηµατικότητα. Και τι σηµαίνει αυτό. ΒΙ.ΠΕ. Πρέπει να υπάρξει η πολιτική 
απελευθέρωση της ΒΙ.ΠΕ. Έχει αργήσει η συγκεκριµένη πολιτική και ο ∆ήµος πρέπει να 
συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση δίνοντας λύση στο ζήτηµα της διαχείρισης του κάµπινγκ 
των αθιγγάνων. Πρέπει να δούµε τι θα γίνει µε το ΒΙΟ.ΠΑ. το οποίο απαξιώνεται µέρα µε την 
ηµέρα. Πρέπει να δούµε αγαπητοί συνάδελφοι στο γενικό πολεοδοµικό τι θα γίνει µε την 
επέκταση της ΒΙ.ΠΕ., γι΄ αυτό σας είπα όλα συνέπονται. Στο γενικό πολεοδοµικό για την 
επέκταση της ΒΙ.ΠΕ. πρέπει να µιλήσουµε και επίσης στο γενικό πολεοδοµικό πρέπει να 
µιλήσουµε για νέα ζώνη επιχειρηµατικότητας η οποία θα είναι δίπλα ή κοντά στο βιοτεχνικό 
πάρκο.  

Για την προώθηση της απασχόλησης πρέπει η πόλη να κουβεντιάσει για τα σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης αν υπηρετούν µε τη σηµερινή τους δοµή τα τεχνικά, τα 
επαγγελµατικά λύκεια, οι σχολές του ΟΑΕ∆ την υποστήριξη της προώθησης της απασχόλησης 
και πρέπει αγαπητέ Νίκο Μπασακίδη να δούµε και τα σχήµατα εκείνα και Παναγιώτη 
Φουρναράκη, τα οποία προωθούνται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε ο ∆ήµος να 
παρέµβει στα ζητήµατα της απασχόλησης και της αντιµετώπισης της ανεργίας. 

Και άφησα τελευταίο, όχι αξιολογικά, αυτό το οποίο µπορεί να είναι και πρώτο. Τα ζητήµατα 
του πολιτισµού. Μία πόλη πολιτισµού η οποία πρέπει να φροντίσει για τα διατηρητέα της, 25 
διατηρητέα που αυτή τη στιγµή, γιατί εσείς απευθύνεστε στο ∆ήµο λες και ο ∆ήµαρχος ή το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι ο Πρωθυπουργός και η Βουλή των Ελλήνων που µπορεί να 
νοµοθετεί, να κάνει κίνητρα, να κάνει το ένα, να κάνει και το άλλο. Ξέρουµε το τι έχει γίνει, ότι 
δεν υπάρχει πολιτική κινήτρων για τα διατηρητέα, ξέρουµε ότι οι νόµοι έχουν εκπέσει στο 
Συµβούλιο της Επικρατείας, ξέρουµε γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση, γιατί κάποιοι ιδιοκτήτες 
των διατηρητέων παρακαλούν πιθανότατα να γκρεµισθούν για να µπορέσουν να αξιοποιήσουν 
την περιουσία τους. Χρειάζονται πιέσεις από τη δική µας την πλευρά για να υπάρξουν 
παρεµβάσεις. 

Βελτίωση των υποδοµών πέρα από το µέγαρο χορού σε ΗΛΕΚΤΡΑ ή άλλες υποδοµές, ο 
πολυχώρος για το καλοκαίρι. Αυτά είναι σηµαντικότατα θέµατα.  

Αν στα Ακοβίτικα αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχει αυτό το οποίο είπατε, ξέρετε ποιος 
διαχειρίζεται τα Ακοβίτικα και ξέρετε επίσης ότι ο ∆ήµος κατ΄ επανάληψη, δυο φορές εκ των 
δικών µου ηµερών, και καθάρισε το χώρο και συντρέχει την αρχαιολογική υπηρεσία όποτε 
ζητηθεί. Όσον αφορά δε, θα µου δοθεί η ευκαιρία να πω και κάποια κουβέντα παρακάτω, είτε 
πεις το ένα. . . Καµιά φορά σκέφτοµαι για τον εαυτό µου ή πω το ένα ή πω το άλλο, θα 
σταυρωθώ. Αν δεν πω οτιδήποτε, πάλι θα σταυρωθώ. Η παραποίηση αυτών που λέω εδώ και 
δύο χρόνια, δεν έχει προηγούµενο θεωρώ στην αυτοδιοικητική ή και στην πολιτική ζωή αυτού 
του τόπου και ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα είναι οι ανασκαφές στο χώρο της 
Υπαπαντής όπου τα έχουµε και γράφονται από τις εφηµερίδες και συνέχεια, τα παίρνουν οι 
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συνάδελφοι αυτά, τα θεωρούν δεδοµένα, τα θεωρούν πραγµατικότητα, ότι έτσι πράγµατι τα 
είπα και κάνουν επ΄ αυτών, επαυξάνουν, δηλώσεις επί δηλώσεων κλπ, κλπ.  

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι η προσωπικότητα της Καλαµάτας για µας, εµείς συµφωνούµε µε 
η εισήγηση η οποία γίνεται, όµως δεν είµαστε ανυποχώρητοι, µπαίνει στη δηµόσια 
διαβούλευση το θέµα, µιλάµε για µια Καλαµάτα του µέλλοντος όπου η προσωπικότητά της θα 
χαρακτηρίζεται στον οικονοµικό τοµέα από την τουριστική ανάπτυξη, το τουριστικό προϊόν, 
µία πόλη µανθάνουσα µε το Πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ και τα άλλα ιδρύµατα στην πρωτοπορία, 
ζωντανά, στηριζόµενα, ανταγωνιστικά, Πανεπιστήµιο και ΤΕΙ ευρωπαϊκό όχι κρατικοδίαιτο και 
περίκλειστο, δεν µπορούν να ζήσουν τέτοια ιδρύµατα. Μια πόλη που θα ενισχύει την 
επιχειρηµατικότητα ΒΙ.ΠΕ., ΒΙΟ.ΠΑ., να δούµε και στο γενικό πολεοδοµικό πως αλλιώς, µια 
πόλη που θα προωθεί την απασχόληση και µία πόλη πολιτισµού µε τα διατηρητέα της, τους 
αρχαιολογικούς της χώρους, τις υποδοµές της τις πολιτιστικές και τα σχήµατά της τα 
πολιτιστικά τα οποία θα παράγουν πολιτισµό που θα έχει ανταπόκριση στην κοινωνία και θα 
στηρίζεται από την κοινωνία. 

Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι εµείς θεωρούµε ως στοιχεία της προσωπικότητας της πόλης µας 
για τα προσεχή 30 – 40 χρόνια γιατί γι’ αυτά µιλάµε σήµερα και αυτά τα οποία θα 
συναποφασίσουµε, αυτά θα στηρίξουµε και µε προτάσεις για ένταξη στη 4η προγραµµατική 
περίοδο διότι απόψε συζητούµε και γι’ αυτό, διότι εάν συµφωνήσουµε στα χαρακτηριστικά, 
από κει και πέρα θα αρχίσουµε να µιλάµε για έργα πλέον συγκεκριµένα που θα υπηρετούν τους 
συγκεκριµένους στόχους.  

Θα σας πω τώρα εάν βαδίζουµε µε διαχειριστική νοοτροπία εµείς ή αν βαδίζουµε βάση 
οράµατος. Επαναλαµβάνω ότι η καλή διαχείριση είναι σπουδαίος όρος για να µπορέσει να πάει 
ο ∆ήµος µπροστά. Αν δείτε τους άξονες προτεραιότητας και τα µέτρα της εισήγησης ένα προς 
ένα, θα δείτε τι συγκεκριµένα πράγµατα θα κάνει η ∆ηµοτική αρχή τα οποία εδράζονται επί του 
οράµατος το οποίο αναλύθηκε.  

Μέτρο 1.1. «Ανάδειξη αρχιτεκτονικού χώρου» και θα σας πω για τις αναπλάσεις. Το 
πρόγραµµα των αναπλάσεων το ξέρετε. Ευτυχώς είναι έτοιµες µε φροντίδα και της 
προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής δύο ολοκληρωµένες µελέτες για τις αναπλάσεις στο ιστορικό 
κέντρο. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για ένταξη έργων στην 4η προγραµµατική περίοδο. Είναι 
ολοκληρωµένη η µελέτη για την παραθαλάσσια ζώνη. Υπάρχει η τρύπα στην Υπαπαντή, 
υπάρχει το ζήτηµα της Υπαπαντής, πρέπει να κλείσει µετά από την ανακατασκευή και του 
κάστρου, το πρώτο στάδιο εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να δούµε το τι θα γίνει και µε την 
Υπαπαντή, δεν είναι το ζήτηµα µόνο αρχαιολογικό. Είναι και κοινωνικό και οικονοµικό το 
ζήτηµα της Υπαπαντής. Υπάρχουν σήµερα και τα µέσα και οι µέθοδοι για να καταλήξουµε σε 
συµπεράσµατα ασφαλή. Εγώ είπα ότι πρέπει να είναι διασφαλισµένοι οι πόροι, οι επιστήµονες 
έχουν πρώτοι το λόγο και εν πάση περιπτώσει, σ’ αυτό τον τόπο και είναι και διεπιστηµονικό, 
όλα τα αρχαιολογικά µας, τα µνηµεία µας τα οποία είναι θαµµένα, δεν χρειάζεται να τα 
βγάλουµε αύριο το πρωί στο φως, δεν είναι αναγκαίο. Το αναγκαίο είναι να πάµε µε µέθοδο 
και οι επόµενες γενιές θα προχωρήσουν σ’ αυτό. Εκείνο το οποίο µε τροµάζει είναι µία τρύπα 
στο συγκεκριµένο χώρο, µία ανασκαφή η οποία να είναι ηµιτελής και ένας χώρος που να µην 
µπορεί να υποστηρίξει την ευρύτερη περιοχή. ∆εν διαφωνώ εγώ να υπάρξουν όλες οι 
προϋποθέσεις και να έχουµε στην Υπαπαντή, να κάνουµε εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει και 
επιτάσσεται από την επιστήµη. ∆εν είπα ποτέ εγώ κάτι τέτοιο. Λοιπόν, µε τις αναπλάσεις είναι 
αυτά τα δεδοµένα, αυτή είναι η κατεύθυνση. 

Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Έχοµε συγκεκριµένη στρατηγική και για τα στερεά 
απόβλητα (Παλιοροβούνι) και για τα υγρά απόβλητα έχει ξεκινήσει η διαδικασία των µελετών 
για το βιολογικό καθαρισµό. Για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ήδη ο Σύνδεσµος µε 
συγκεκριµένες οδηγίες κάνει συγκεκριµένες ενέργειες και για την αντικατάσταση του αγωγού 
όπου µε την ηλεκτρόλυση έχει προβλήµατα και για τη διασύνδεση µε τις πηγές του Αγίου 
Φλώρου ώστε να αντιµετωπίσουµε οριστικά το πρόβληµα.  



Συνεδρίαση :06/2008                                 Παρασκευή 29 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  116/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  19 

Για τις αστικές αναπλάσεις τα είπαµε και τα βλέπετε, το δεύτερο πρόγραµµα των αναπλάσεων 
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Για τη βελτίωση λειτουργικότητας της πόλης. Πιστεύω µέσα στο 2008, υπάρχει και η δέσµευση 
του αρµοδίου αντιδηµάρχου, να έχουµε την πρόταση και να συζητήσουµε εδώ για έναν 
ποδηλατόδροµο, όχι µε γραµµές, όχι ζωγραφισµένο επί της ασφάλτου, πραγµατικό 
ποδηλατόδροµο που θα παρέχει την ασφάλεια στους ποδηλάτες και θα διέρχεται από το 
κέντρο της πόλης, θα εξυπηρετεί τη λειτουργία της πόλης και τους ανθρώπους που 
επισκέπτονται το κέντρο για να πάνε σε υπηρεσίες ή για να καταναλώσουν, να ψωνίσουν. 

Για τη βελτίωση των τεχνικών και των κοινωνικών υποδοµών, τα έργα τα οποία γίνονται στη 
Ναυαρίνου και θα ολοκληρωθούν φέτος, µέχρι κάποιο επίπεδο τα ξέρετε. 

Ο ψηφιακός ∆ήµος µε την ευρυζωνικότητα είναι σε φάση υλοποίησης. Είµαστε σε πολύ καλό 
επίπεδο για όλα τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Υπήρχε ένα πρόβληµα, ξεπεράστηκε. 
Έχω την υπόσχεση ότι σε µία διετία ο ∆ήµος Καλαµάτας θα πρωτοπορεί σε ζητήµατα ψηφιακά, 
το οποίο σηµαίνει αποφασιστική βοήθεια για την ενίσχυση και την προαγωγή της 
επιχειρηµατικότητας και της οικονοµικής κατάστασης στην πόλη. 

Για την αποκατάσταση και την προστασία του περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές, 
είχαµε το σχεδιασµό εδώ τον οποίο οµόφωνα ψηφίσαµε, σχεδιασµός που ήρθε από τη 
∆ηµοτική αρχή, σχεδιασµός ο οποίος θα υλοποιηθεί. Πιστεύω ότι και µε τη βοήθεια εδώ του 
συναδέλφου του Ντίνου του Τσερώνη, θα το εξαγγείλει και ο Υπουργός φαντάζοµαι µέχρι τις 
23 του µηνός, το Κέντρο Υγείας ή το Πολυδύναµο Ιατρείο που είναι απαραίτητος όρος για την 
υποστήριξη της περιοχής εκεί, θα είναι µια πραγµατικότητα. Τα κονδύλια για την 
ανακατασκευή και είναι πάρα πολλά, του δηµοτικού σχολείου Αρτεµισίας έχουν ήδη εξευρεθεί 
από δωρεά, η µελέτη έχει ολοκληρωθεί, ευχαριστώ και το συνάδελφο τον Ηλιόπουλο που 
προσφέρει τη στατική µελέτη ως δωρεά στη γενέτειρά του. Κλείνει το ζήτηµα αυτό, συζήτησα 
σήµερα και µε τους ορισµένους µηχανικούς, µεθαύριο έρχεται και ο Υπουργός Γεωργίας για να 
θέσουµε ζητήµατα τα οποία έχουν εξαιρετική σηµασία. Αλλά για τα πυρόπληκτα εκτός από τα 
ζητήµατα γεωργίας και κτηνοτροφίας, µιλάµε και για τους µικρούς βιολογικούς καθαρισµούς 
και αναφερόµαστε και στο οδικό δίκτυο και στην κεντρική διαχείριση του υδατικού δυναµικού. 
Αυτά όλα είναι συγκεκριµένη στρατηγική, είναι συγκεκριµένος δρόµος τον οποίο έχουµε 
χαράξει αγαπητοί συνάδελφοι και τον οποίο δρόµο ακολουθούµε.  

Από κει και πέρα στο µέτρο 2.1 για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς ξέρετε τι κάνουµε. Για τις 
ενέργειες για την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη πιστεύω µέσα στο µήνα θα 
ανακοινωθούν από τον Κοινωνικό Φορέα, έχουν ήδη συγκροτηθεί οµάδες και για τα ναρκωτικά 
και για τους µετανάστες και για τους καρκινοπαθείς τελικού σταδίου ο ∆ήµος Καλαµάτας θα 
κάνει συγκεκριµένες ενέργειες και συγκεκριµένες παρεµβάσεις. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο 
Σπίτι» έχει ξεπεράσει πλέον κάθε φιλοδοξία, αγοράστηκαν και δύο αυτοκίνητα ώστε να 
µπορούµε ολόκληρο το 24ωρο να παρεµβαίνουµε. 

Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Γίνεται µε τις δικές µας δυνάµεις εκσυγχρονισµός 
συγκεκριµένων χώρων. Μετά από 40 χρόνια για τα αθλητικά, µετά από 40 χρόνια ξεκόλλησε η 
ιστορία µε το παλέ ντε σπορ. Αν µας ακούει ο αείµνηστος ο Κουτουµάνος, το 1968 όταν 
προχώρησε τις σχετικές διαδικασίες στην Αγία Τριάδα, νοµίζω ότι θα χαίρεται, αλλά ότι το 
1968 µίλαγε για αθλητικό κέντρο, ποτέ δεν µπορούσε να φανταστεί ότι η διαδικασία 
υλοποίησης θα ξεκίναγε 40 χρόνια µετά, το 2008 αγαπητοί συνάδελφοι. 

Και να έρθω στη συνέχεια στο µέτρο 3 για το λιµάνι. Εµείς για το λιµάνι αγαπητοί συνάδελφοι 
ξεκαθαρίσαµε τη θέση µας. Τι θέση παραλάβαµε, τι θέση υπήρχε εδώ πέρα; Ένα λιµάνι για 
όλα. Να είναι οι ψαρόβαρκες µέσα, τα φορτηγά στην προβλήτα, το λιµάνι το συγκεκριµένο να 
είναι για τα επικίνδυνα υλικά, για τα χύδην φορτία, να είναι συγχρόνως και η καρδιά της 
Καλαµάτας και η τουριστική ζώνη, όλα αυτά µαζί. Εµείς ξεκαθαρίσαµε την πολιτική µας. 
Πήγαµε στη ∆4 του ΥΠΕΧΩ∆Ε τρεις φορές, στο Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας δύο φορές, 
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θέσαµε το θέµα στην Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων. Ακούσατε το τι είπε προχθές ο 
∆ήµαρχος Αθηναίων και Πρόεδρος της ΚΕ∆ΚΕ. Νοµίζετε ότι τα είπε µόνος του; Ότι δεν είχε 
συνεννοηθεί προηγουµένως µε το ∆ήµαρχο της πόλης τι θέλει, τι έχει προτεραιότητα και τι να 
τονίσουµε εν πάση περιπτώσει; Γίνονται αυτά τα πράγµατα; Και το λέω δηµόσια αγαπητοί 
συνάδελφοι γιατί κάποιοι είπαν και έγραψαν «Να, τάπε ο Κακλαµάνης ενώ ο ∆ήµαρχος τα 
έκανε γαργάρα». Έτσι. Στο θέµα του λιµανιού εµείς ξεκαθαρίσαµε τη θέση µας. Μιλάµε ότι τα 
εµπορεύµατα, η εµπορική δραστηριότητα του λιµανιού πρέπει να πάει σε έναν άλλο χώρο και 
αυτή η  εµπορική δραστηριότητα πρέπει να συνδεθεί µε το σιδηροδροµικό δίκτυο αν θέλουµε 
να µιλάµε για συνδυασµένες µεταφορές, γιατί µη µου πείτε ότι µπορεί ένα τρένο να ξεκινήσει 
από το σιδηροδροµικό σταθµό της Καλαµάτας και να φτάσει στο λιµάνι ή µη µου πείτε ότι δεν 
υπάρχει πρόβληµα µε τη διχοτόµηση της πόλης. ∆εν είναι ζητήµατα αυτά τα οποία πρέπει να 
τα δούµε; Και όταν από το ΑΜΕΡΙΚΑ ΣΚΑΠ έρχονται εδώ και συζητούν το ενδεχόµενο να 
χρησιµοποιηθεί το λιµάνι της Καλαµάτας για προπονητικό κέντρο, όταν πέρυσι 60 κότερα 
ζήτησαν να ελλιµενιστούν και δεν υπήρχε χώρος, δηλαδή έφυγε πλούτος από την πόλη, αυτά 
δεν πρέπει να τα δούµε, δεν πρέπει να τα κουβεντιάσουµε και στο επιχειρησιακό και στο 
master plan και στο γενικό πολεοδοµικό σχέδιο όλα αυτά µαζί για το λιµάνι; Λοιπόν, εµείς 
έχουµε άποψη συγκεκριµένη, ότι δηλαδή δεν πρέπει να έχει εµπορική δραστηριότητα το 
συγκεκριµένο λιµάνι, πρέπει να σχετίζεται µε την αναψυχή, πρέπει να σχετίζεται µε την 
επιβατική κίνηση, πρέπει να είναι χώρος ελλιµενισµού τουριστικών σκαφών, χώρος 
ναυταθλητικών εγκαταστάσεων, να είναι η καρδιά της πόλης. Αυτό είναι άποψη, αυτό είναι 
σχέδιο, αυτό είναι όραµα, αυτό δεν είναι διαχείριση και το είπαµε από την αρχή αγαπητοί 
συνάδελφοι. 

Για τη δηµοτική περιουσία οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται είναι συγκεκριµένες τους 14 
µήνες. Να σας πω ότι κλείνει το θέµα του ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ; Θέλετε να σας εξηγήσω ότι εδώ 
και 4 χρόνια δεν είχαµε ζητήσει µισθώµατα ή δεν είχαν αποδοθεί πάνω από 40.000 ευρώ; 
Θέλετε να σας πω ότι ζούσαν εκεί οικονοµικοί µετανάστες; Το ζήτηµα αυτό έκλεισε επιτέλους, 
έγινε πρόταση στο Υπουργείο Οικονοµικών να παραδοθεί η περιουσία στο ∆ήµο διότι δεν 
µπορεί να λειτουργήσει και κάναµε το στοιχειώδες, ρυθµίσαµε όλα αυτά τα οποία έπρεπε, 
προσφεύγουµε στα δικαστήρια για τα µισθώµατα που οφείλονται και βάλαµε έναν τεχνίτη να 
βάφει τα κάγκελα, να στερεώσει την ταµπέλα, να αλλάξει τα λουκέτα, εν πάση περιπτώσει να 
µην είναι ρηµαδιό. Η δηµοτική περιουσία µε τα πολλά κληροδοτήµατα όπου µας οφείλονται 
απίθανα ποσά. ∆ιακόσιες πενήντα (250.000) ευρώ από το κληροδότηµα στην Κηφισιά επειδή 
δεν κάναµε στοιχειώδεις ενέργειες. Τι; Να το µεταγράψουµε στο υποθηκοφυλακείο αγαπητοί 
συνάδελφοι. Και πρέπει και θα έρθει ο χρόνος να κουβεντιάσουµε για τη δηµοτική περιουσία, 
που δεν ξέρουµε που είναι και που βρίσκεται, που δεν είναι καταγεγραµµένη στο 
κτηµατολόγιο. Ξέρετε πόσο τοις εκατό στο κτηµατολόγιο είναι εγγεγραµµένο για το  ΑΧΙΛΛΕΙΟ 
ως περιουσία του ∆ήµου Καλαµάτας; Ένα τοις εκατό (1%). Γι’ αυτό λοιπόν κάνουµε 
συγκεκριµένες ενέργειες για τη δηµοτική περιουσία προς συγκεκριµένη κατεύθυνση. 

Για την προβολή του τουριστικού προϊόντος. ∆εν έχει ταυτότητα η πόλη; Μέσα σε έξι (6) 
µήνες βγάλαµε έναν τουριστικό ταξιδιωτικό οδηγό ο οποίος έχει επαινεθεί από παντού και τον 
έβγαλαν ντόπιοι επιστήµονες, πάνω από δέκα (10). Ουσιαστικά αγαπητοί συνάδελφοι χωρίς 
κόστος για την πόλη. Και αυτή τη στιγµή ο τουριστικός οδηγός κυκλοφορεί σ’ ολόκληρο τον 
κόσµο. Όπου υπάρχουν γραφεία τουριστικά, υπάρχει ο τουριστικός οδηγός. Μου είπε ο κ. 
Ψαρούλης από τη Σουηδία «Ταύτιζαν την Καλαµάτα µε τις ελιές και το λάδι. Τώρα λέω αυτή 
είναι η Καλαµάτα και δίνω τον ταξιδιωτικό οδηγό». Και είµαστε αυτή τη στιγµή σε τελική φάση 
έκδοσης ενός λευκώµατος το οποίο θα αποτελεί τιµή για την πόλη. Αυτά γιατί σας τα λέω; Για 
να σας αποδείξω ότι εµείς έχουµε όραµα και πορευόµαστε προς συγκεκριµένη κατεύθυνση και 
όταν έρχεται αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο εδώ, αυτή η πρόταση που µπαίνει στη δηµόσια 
διαβούλευση, αυτό το έχουµε κουβεντιάσει πολλές φορές και πολλά απ’ αυτά που λέγονται και 
είµαστε στην κατεύθυνση υλοποίησής του. ∆εν είναι µία έκθεση ιδεών, πετάξαµε ένα κείµενο 
επειδή το λέει ο νόµος και στη συνέχεια θα το βάλουµε σε ένα ντουλάπι και τελειώσαµε. Γι’ 
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αυτό σας λέω ότι είναι σπουδαία αυτή η συνεδρίαση διότι πρέπει να βγάλουµε, να φτιάξουµε 
το εργαλείο, να προσδιορίσουµε πως θέλουµε να είναι η πόλη µας µετά από 10, µετά από 20, 
µετά από 30 χρόνια αγαπητοί συνάδελφοι.  

Έχω να πω πάρα πολλά ζητήµατα. Όταν λέει εξυπηρέτηση πολιτών. ∆εν µου λέτε, δεν είναι 
πρόοδος ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει για πρώτη φορά ένα κέντρο πληροφόρησης πολιτών το 
οποίο υποδέχεται περί τα 50 αιτήµατα την ηµέρα, όπου µε τρόπο ηλεκτρονικό διοχετεύονται 
στις υπηρεσίες και στους αντιδηµάρχους και κάθε µεσηµέρι ο ∆ήµαρχος ξέρει πόσα αιτήµατα 
υποβλήθηκαν, πόσα ικανοποιήθηκαν, πόσα δεν ικανοποιήθηκαν και γιατί δεν ικανοποιήθηκαν. 
Σας άρεσε η µέθοδος του αντιδηµάρχου µε τα χαρτάκια και µε τα αιτήµατα των πολιτών; Αυτά 
µπορείτε να τα δείτε και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι τα δεδοµένα, πόσα ικανοποιούνται και 
πόσα δεν ικανοποιούνται. ∆εν είναι αυτό ένα κέρδος στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των 
πολιτών; ∆εν είναι ένα πάρα πολύ µεγάλο κέρδος ο τρόπος διαχείρισης του αιτήµατος του 
πολίτη;  

Όσον αφορά την µετεγκατάσταση των υπηρεσιών του ∆ήµου. Ξέρετε έχουµε 650 υπαλλήλους 
σκορπισµένους σε 10 κτήρια. ∆εν θα πάψω να ευχαριστώ τον Υπουργό Υγείας τον κ. 
Αβραµόπουλο, ειλικρινά το λέω, όπου έδωσε µία περιουσία στο ∆ήµο πάνω από 15.000.000 
ευρώ. Θα υπογραφούν τα συµβόλαια αυτές τις ηµέρες, πιστεύω να προλάβουµε πριν κατέβει ο 
Υπουργός. Τέτοια ευεργεσία προς την πόλη δεν έχει γίνει από κανέναν αγαπητοί συνάδελφοι. 
Και χαίροµαι ειλικρινά διότι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου ο κ. Τάσσιος µε τη συνδροµή του 
κ. ∆ικαιουλάκου και να τον ευχαριστήσω δηµόσια γι’ αυτό, θα αναλάβει τη µελέτη για την 
αντισεισµική θωράκιση του κτηρίου ώστε να έχουµε ένα κτήριο σύγχρονο, ένα κτήριο φιλικό 
προς το περιβάλλον µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειες στο οποίο θα συγκεντρώσουµε τον 
κόσµο, να υπάρχουν αίθουσες συσκέψεων, θα είναι ένα διοικητικό κέντρο το οποίο να µπορεί 
να αποδώσει. Πάνω από 15 στρέµµατα αγαπητοί συνάδελφοι χώρος σε ένα στρατηγικό σηµείο 
της πόλης, σε µια φτωχή περιοχή, σε µια περιοχή δύσκολη από άποψη υποδοµών. Αυτό δεν 
είναι κατεύθυνση, δεν είναι όραµα, είναι έτσι κάτι ξεκοµµένο, δεν είναι περιουσιακό στοιχείο; 
Θέλετε να συζητήσουµε και θα το κάνουµε. Να το κουβεντιάσουµε αν θέλετε, αλλά δεν πρέπει 
να χαρούµε όλοι για το ότι ήρθε αυτό στην πόλη µε τη συνδροµή συγκεκριµένου ανθρώπου; 

Αγαπητοί συνάδελφοι να κλείσω µε τα ζητήµατα πολιτικής προστασίας και να επαναλάβω το 
στοιχειώδες ότι σ’ αυτό το κράτος υπάρχουν διάφορες εκφράσεις. Υπάρχει ο στρατός, υπάρχει 
η αστυνοµία, η πυροσβεστική, η νοµαρχία, οι δήµοι. Στα θέµατα εκτάκτων αναγκών και 
πολιτικής προστασίας υπάρχει ο σχεδιασµός της γενικής γραµµατείας πολιτικής προστασίας. 
Υπάρχουν οι απόλυτες εκθέσεις, υπάρχουν τα σχέδια τα συγκεκριµένα µε τα οποία πρέπει να 
συντασσόµαστε όλοι. Βεβαίως ο καθένας κατά τις αρµοδιότητές του πρέπει να έχει το 
σχεδιασµό του. Θα είναι όµως εγκληµατικό να πεις ότι εγώ όλους αυτούς τους περιφρονώ, εγώ 
κάνω το δικό µου σχεδιασµό µε τις δικές µου υποδοµές, εγώ τραβάω τη δική µου πορεία. Ο 
∆ήµος Καλαµάτας δεν µπορεί να αναλυθεί ξεκοµµένος, µόνος. Στα ζητήµατα αυτά πρέπει να 
είµαστε όλοι µαζί, όλοι µαζί, και πρέπει να βαδίζουµε σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς του 
κεντρικού κράτους, και να ανταποκρινόµαστε στις αρµοδιότητες τις οποίες µας αποδίδει ο 
κεντρικός σχεδιασµός.  

Αγαπητοί συνάδελφοι µίλησα λίγο περισσότερο απ’ ότι συνήθως γιατί εγώ έχω συνείδηση της 
κρισιµότητας της αποψινής συνεδρίασης διότι δεν θεωρώ το επιχειρησιακό σχέδιο σαν µια 
άλλη µελέτη που θα την βάλουµε σε ένα ντουλάπι. Θα ήταν κρίµα και για τους δηµοτικούς 
συµβούλους που προσπαθούν και για τον Σταύρο το Χρήσιµο και για τη οµάδα του ΤΕΙ όπου 
έχει µπει ένα στοίχηµα, το ΤΕΙ να υποστηρίξει την πόλη και αυτό θα έχει και συνέχεια, δηλαδή 
το ΤΕΙ θα έχει την απόλυτη προτεραιότητα όσο είµαστε εµείς εδώ και έχουµε την ευθύνη για 
όλα τα ζητήµατα τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη του ∆ήµου. ∆εν πορευόµαστε αγαπητοί 
συνάδελφοι εικήν και ως  έτυχεν, πορευόµαστε µε συγκεκριµένο σχεδιασµό και σας το 
απέδειξα. Όλες οι ενέργειές µας υπακούουν σε συγκεκριµένο σχέδιο, σε συγκεκριµένη πορεία. 
Γι’ αυτή την πορεία, γι’ αυτό το σχέδιο, γι’ αυτό το όραµα µπορεί να έχουµε διαφορετική 
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εκτίµηση. Σας παρακαλώ καταθέστε το. Καταθέστε το. Να µη µιλάµε για τα σκουπίδια στα 
πεζοδρόµια – και αυτά είναι σοβαρά ζητήµατα, αλλά αυτά δεν είναι σχεδιασµός, δεν είναι 
όραµα. Πέστε µας για το λιµάνι, πέστε µας για την οικονοµική ζωή, πέστε µας για τα άλλα 
στοιχεία τα οποία προσδιορίσαµε εµείς ως ταυτότητα της πόλης. Μπορεί να έχετε και δίκιο. 
Πιθανότατα να έχετε δίκιο. Εµείς θα συµπεριλάβουµε τις προτάσεις σας και στη δηµόσια 
διαβούλευση θα πούµε πολύ περισσότερα ώστε η ταυτότητα της πόλης να είναι πολύ ποιο 
ενισχυµένη και πολύ ποιο αποδοτική για όλους µας και για το µέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι στο χαρούµενο κλίµα των ηµερών που ζούµε 
αισθάνοµαι κι εγώ την ανάγκη να εκφράσω την ικανοποίησή µου και τη χαρά µου 

και τα συγχαρητήριά µου πρώτα απ’ όλα γιατί σήµερα βλέπουµε την ψηφιακή τεχνολογία 
παρούσα. Έχω µια απορία όµως. Αυτό το στήσιµο γιατί δεν έγινε τον πρώτο µήνα που 
µπήκαµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Νοµίζω ότι είναι υπόθεση µιας ώρας για να γίνει. Τα 
συγχαρητήριά µου στον κ. Χρήσιµο και στην οµάδα του για τη συστηµατική δουλειά που 
έχουν κάνει. Θέλω επίσης να συγχαρώ και τον εαυτό µου γιατί 14 χρόνια πριν όταν ήµουν 
πρόεδρος στη ∆ΕΥΑΚ είχα ζητήσει και είχε εκπονηθεί το πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο στην 
Πελοπόννησο. Ούτε η βιοµηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ δεν είχε συντάξει επιχειρησιακό σχέδιο µέχρι τότε 
και ήταν το πρώτο που έκανε η ∆ΕΥΑΚ. 

Προχωράω τώρα στα κεντρικά θέµατα. Είπε ο κ. ∆ήµαρχος ότι έχει κατηγορηθεί προφανώς 
από τις µειοψηφίες ότι κάνει διαχείριση και ότι δεν διαθέτει όραµα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι 
όραµα κε ∆ήµαρχε να λέτε ότι θέλουµε µια πόλη τουριστική, πόλη µανθάνουσα αναφερόµενος 
βέβαια στο ΤΕΙ και στο Πανεπιστήµιο, πόλη µε περιβαλλοντικές ευαισθησίες, πόλη που ενισχύει 
την επιχειρηµατικότητα και πόλη του πολιτισµού. ∆εν είναι όραµα αυτό. Αυτά που αναφέρατε 
συζητούνται τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δύο δεκαετίες στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
συστηµατικά και έχουν γίνουν πάρα πολλές προσπάθειες για όλα αυτά. Για καθένα απ’ αυτά 
µπορώ να µιλάω µε τις ώρες σε προσπάθειες και δράσεις προηγούµενων ∆ηµοτικών αρχών 
µέχρι τις µέρες. Εγώ το όραµα το αντιλαµβάνοµαι διαφορετικά. Να µας πείτε ότι «αυτή την 
τετραετία εµείς θα κάνουµε την Καλαµάτα πρώτη πόλη της χώρας σ’ αυτό τον τοµέα». Να µας 
πείτε ποιος είναι ο τοµέας και στα τέσσερα χρόνια να έχει γίνει. Υπάρχουν τόσα πολλά 
πράγµατα που µπορούν να γίνουν. Στα τέσσερα χρόνια εµείς έχουµε αναφέρει τι θα µπορούσε 
να είχε κάνει ο συνδυασµός µας ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ. Θα κάναµε την Καλαµάτα πρότυπο 
οικολογικής διαχείρισης απορριµµάτων. Φτάνουν τέσσερα χρόνια για να γίνει αυτό. Θα ήταν 
µία ξεχωριστή πόλη στην Ελλάδα που τα απορρίµµατα θα διαχειριζόντουσαν µε ένα πρότυπο 
τρόπο και θα ήταν και η ποιο καθαρή πόλη. Αυτό είναι το δικό µας όραµα σ’ αυτό που λέτε 
εσείς να σας το πούµε, αυτό προτείνουµε.  

Όλα τα υπόλοιπα που αναφέρατε, µία προς µία οι ενότητες, συνιστούν ένα σύνολο που 
διαφηµιστικά έχει ακουστεί και στο παρελθόν από προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή. Σας θυµίζω το 
«ΠΟΛΙΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ». Το ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ όλα αυτά έλεγε µέσα και εν πάση περιπτώσει όλες 
οι ∆ηµοτικές αρχές της χώρας µας, όλα µαζί αυτά θέλουν να φτιάξουν, να τακτοποιήσουνε τα 
του τουρισµού, τα του περιβάλλοντος, τα της επιχειρηµατικότητας. Όλα µαζί δεν γίνονται 
όµως. Μέχρι σήµερα οι διάφορες δηµοτικές αρχές πορευόντουσαν κάτω από το πώς ετύχαινε 
θα λέγαµε, όχι µόνον στην πόλη µας αλλά και σε άλλες πόλεις. Λίγες είναι οι φωτεινές 
εξαιρέσεις. Μήπως δεν ήταν κατά το πώς έπρεπε που κατατεµαχίσανε ένα φιλέτο οικοπεδικό 
της πόλης για να φτιάξουν το ανατολικό κέντρο; Ήταν δηλαδή αναγκαιότητα της πόλης που 
υπαγόρευσε την κατασκευή και τη δηµιουργία του ανατολικού κέντρου ή του δυτικού 
κέντρου; Έτυχε, βρέθηκε χρηµατοδότηση, το φτιάξανε. ∆εν χρειαζόταν τίποτα, αλλά είναι σαν 
να αγοράζεις ένα ρούχο που δεν σου χρειάζεται, σου πιάνει χώρο στην ντουλάπα, έχεις 
χαλάσει και τα χρήµατά σου. Έτσι λοιπόν κατασπαταλήσαµε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο ο 
οποίος θα µπορούσε να είχε αξιοποιηθεί για άλλες δραστηριότητες και άλλες χρήσεις. Μπορώ 
να αναφέρω κι άλλα έργα που γίνανε στην τύχη. ∆ηλαδή υπήρχε αιτιολογηµένη σκοπιµότητα 
για να γίνει κέντρο χορού στην Καλαµάτα; Σε άλλες πόλεις γίνανε κάποια άλλα πράγµατα. Αντί 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 
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για κέντρο χορού θα µπορούσε να έχει γίνει κάποιο άλλο κέντρο. Απλώς έτσι έτυχε, έτσι έγινε. 
Μπορούσε να γίνει ένας άλλος πολιτιστικός φορέας τέλος πάντων.  

Με το επιχειρησιακό σχέδιο µας δίνεται η δυνατότητα να ανιχνεύσουµε τις ανάγκες, να τις 
καταγράψουµε και να κάνουµε τις προτάσεις µας για το πώς αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν. 
Σήµερα έχουµε στα χέρια µας την πρώτη φάση του επιχειρησιακού σχεδίου. Η δεύτερη φάση 
είναι που έχει το µεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά είναι γενικές αρχές που όλοι τα θέλαµε, όλοι λέµε 
ότι πρέπει να γίνουνε αλλά στο δια ταύτα περνάει κανείς στη δεύτερη φάση, εκεί θα έχουµε 
την εκτενή συζήτηση, εκεί θα έχουµε τις προτάσεις, εκεί θα κάνουµε και τις επιλογές. Γιατί 
όταν βάλουµε κάτω τα έργα, θα πρέπει να αναφέρεται ο προϋπολογισµός δίπλα αλλά και η 
πηγή χρηµατοδότησης. Και βέβαια εκεί δεν µπορούµε να λέµε, να ζητάµε φοβερά πράγµατα τα 
οποία είναι ανέφικτο να κατασκευασθούν. Εκεί λοιπόν θα κριθεί ο καθένας από τις επιλογές 
που κάνει. Και από κει και πέρα θα µπορεί να βαδίσει το κάθε ετήσιο τεχνικό πρόγραµµα µε 
βάση αυτές τις επιλογές. Σήµερα λοιπόν ως αρχή καλό είναι το πόνηµα που κρατάµε στα χέρια 
µας αλλά δεν µας λέει όµως και τίποτα το ιδιαίτερο. Στην επόµενη φάση θα δούµε τα 
πράγµατα ποιο καθαρά και ποιο συγκεκριµένα. 

 
Κύριε Πρόεδρε και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι, αγαπητοί συνάδελφοι θα 
ξεκινήσω µε έναν σχολιασµό. Κε ∆ήµαρχε εκτιµώ ότι η µεγαλύτερη δωρεά 

είναι το στρατόπεδο και µετά έρχεται το νοσοκοµείο, όχι ότι δεν είναι µια πολύ καλή δωρεά. 
Επίσης όλα ωραία και καλά ήταν αυτά που ακούσαµε. ∆εν σας κρύβω ότι επικοινώνησα µε την 
Σπάρτη και µε την Κόρινθο και ζήτησα κάποιους άξονες και µέτρα γύρω από τα αντίστοιχα 
επιχειρησιακά προγράµµατα και δεν σας κρύβω ότι λίγο – πολύ ήταν πανοµοιότυπα.  

Το ότι έχουµε όσον αφορά τον πολιτικό εκδώσει αυτό το έντυπο που πραγµατικά χρειαζότανε, 
αυτό δεν είναι το όραµα. Το όραµα που είναι. Ένα νέο επιχειρησιακό πρόγραµµα πρέπει το 
πρώτο πράγµα απ’ όλα να περικλείει τη λέξη «καινοτοµία». Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 
µεταξύ των πόλεων της χώρας µας αλλά και της Ευρώπης, µια αντίστοιχη πόλη στην 
Πορτογαλία, στην Ισπανία, στη νότια Ιταλία, πρέπει να έχουµε εκτός από το τουρισµό και την 
καινοτοµία, τις νέες τεχνολογίες. Αγαπητοί συνάδελφοι εκεί παίζεται το παιχνίδι και το µέλλον. 
∆ηλαδή παραδείγµατος χάρη η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Μεσσηνία µας, η Καλαµάτα δεν 
έχει ένα επιστηµονικό τεχνολογικό πάρκο που έχουν αντίστοιχες άλλες περιφέρειες. Το κάνω 
σαν πρόταση. 

Ο κ. ∆ήµαρχος ήταν χαρούµενος που έχουµε χωροταξικό. Είµαστε χαρούµενοι αλλά εµείς 
είµαστε ένα κύτταρο δηµοκρατίας διαφορετικό από την κεντρική διοίκηση. Εµείς σηκώνουµε 
ψηλά τον πήχη, γιατί όπως είπα υπάρχει ανταγωνισµός και το µέλλον των παιδιών µας θα 
κριθεί σ’ αυτά που ζητάµε και συµφωνώ ότι είναι πολύ σοβαρή η σύσκεψη αυτή, η συνάντηση 
αυτή και η επόµενη φάση µέχρι να ολοκληρώσουµε πραγµατικά το πλάνο για τα επόµενα 20 – 
30 χρόνια. Και πρέπει στο επιχειρησιακό πρόγραµµα να υπάρχει και το όραµα που υπήρχε πριν 
από µας. Να αναφέρω µόνο µία παράµετρο. Υπάρχει ο πολιτιστικός άξονας που ξεκινάει από το 
κάστρο, περνάει από το γαλλικό ινστιτούτο, από τα παραδοσιακά της Αριστοµένους όπως είπε 
ο κ. ∆ήµαρχος, περνάει από το πάρκο και καταλήγει στο εικαστικό σχολείο, στο παλιό 
γυµνάσιο της παραλίας. Αυτός ο άξονας αγαπητοί συνάδελφοι εντάσσεται στο όραµά µας και 
αυτόν τον άξονα πρέπει να τον στηρίξουµε και πρέπει να υπάρχει στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα. ∆εν είµαστε µόνοι, όπως είπα υπάρχουν και άλλες πόλεις ευρωπαϊκές.  

Για να δούµε τι γίνεται δίπλα µας, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία; Τα αντίστοιχα 
επιχειρησιακά προγράµµατα που προτείνονται εκεί περιέχουν 10 ολοκληρωµένους δείκτες 
αξιολόγησης της αστικής περιβαλλοντικής ποιότητας που τα προτείνει η ίδια η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Γιατί τα προτείνει; Για να µπορούν να συµµετέχουν οι πόλεις στο µέλλον στα δίκτυα 
βιώσιµων πόλεων. Τα δίκτυα βιώσιµων πόλεων είναι τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα µπορούν 
να κάνουν απορροφήσεις από µόνοι τους οι δήµοι. Το ότι ο ∆ήµος της Καλαµάτας έχει 
πρόγραµµα από την «Κοινωνία της Πληροφορίας», είµαστε σύµφωνοι. Άλλο πρόγραµµα 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: 
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έχουµε από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Πρέπει τα επόµενα χρόνια να διεκδικήσουµε. Αλλά για να 
διεκδικήσουµε αγαπητοί συνάδελφοι προγράµµατα, πρέπει να δούµε πως παίζεται το παιχνίδι 
στις αντίστοιχες πόλεις όπως είπα. Και σαν πρόταση καταθέτω στη γραµµατεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τους 10 δείκτες που πρέπει να εντάξουµε αγαπητέ συνάδελφε µέσα σ’ αυτό το 
επιχειρησιακό πρόγραµµα για να µπορέσει πραγµατικά η πόλη µας τα επόµενα χρόνια να κάνει 
παιχνίδι ευρωπαϊκό, να ενταχθεί στα δίκτυα των βιώσιµων πόλεων, οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 
∆είκτης 1 : Βαθµός Ικανοποίησης των Πολιτών σε σχέση µε το Τοπικό Περιβάλλον 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους : 

���� Α) Ποιότητα των Χώρων ∆ιαβίωσης, ∆ιαθεσιµότητα και Οικονοµική Ανεκτικότητα 
���� Β) Ευκαιρίες και ∆υνατότητες Απασχόλησης 

���� Γ) Ποιότητα του Φυσικού Περιβάλλοντος 

���� ∆) Ποιότητα του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος 
���� Ε) Ποιότητα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας και Υγείας 

���� ΣΤ) Ποιότητα των Πολιτισµικών και Ψυχαγωγικών ∆υνατοτήτων 

���� Ζ) Ποιότητα των Σχολικών Κτιρίων 
���� Η) Ποιότητα των Υπηρεσιών που σχετίζονται µε τις Μεταφορές 

���� Θ) ∆υνατότητα Συµµετοχής στην ∆ιαδικασία Τοπικής Ανάπτυξης και ∆ιοίκησης 
���� Ι) Επίπεδα Προσωπικής Ασφάλειας και Εγκληµατικότητας 
 
∆είκτης 2 : Συνεισφορά Στην Κλιµατική Μεταβολή   

���� Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση την ετήσια παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, 
CO2, και µεθανίου  λόγο των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στην περιοχή, και 
συγκεκριµένα από τον οικιακό, εµπορικό, βιοµηχανικό καθώς και τον τοµέα των 
µεταφορών.  

 
∆είκτης 3 : Τοπική Κινητικότητα και Μεταφορές    

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους : 

���� Α) τον αριθµό των ηµερήσιων µετακινήσεων ανά άτοµο 

���� Β) Τα αίτια των µετακινήσεων και την κανονικότητα τους καθώς και την φύση τους, 
(συστηµατικές η µη συστηµατικές µετακινήσεις) 

���� Γ) Την µέση ηµερησία απόσταση µετακίνησης ανά πολίτη  
���� ∆) Τον µέσο απαιτούµενο χρόνο µετακίνησης ανά πολίτη 

���� Ε) Τα χρησιµοποιούµενα µέσα µεταφοράς ανά είδος και αίτια µεταφοράς 

���� ΣΤ) Την ανάλυση των µετακινήσεων µε ιδιωτικά µέσα, το µέσο αριθµό µεταφεροµένων 
ανά µετακίνηση 

���� Ζ) Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συστηµατικών µεταφορών. 
  
∆είκτης 4 : ∆ιαθεσιµότητα ∆ηµοσίων Ανοικτών Χώρων και Προσιτότητα των 
Σχετικών Υπηρεσιών  

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους 

���� Α) Το ποσοστό του Πληθυσµού που κατοικεί τουλάχιστον 300 µέτρα από οποιοδήποτε 
δηµόσιο ανοικτό χώρο 

���� Β) Το ποσοστό του Πληθυσµού που κατοικεί τουλάχιστον 300 µέτρα από ειδικούς χώρους 
Υπηρεσιών 

���� Γ) Την προσιτότητα των ∆ηµοσίων Μεταφορών 
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���� ∆) Την προσιτότητα σε ∆ηµόσια Σχολεία 
���� Ε) Την προσιτότητα σε Εγκαταστάσεις Ανακύκλωσης 
 
∆είκτης 5 : Ποιότητα Του Ατµοσφαιρικού Αέρα.   

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους 

���� Α) Τον αριθµό των επεισοδίων όπου η συγκέντρωση του διοξειδίου του θειου, του 
διοξειδίου του αζώτου, των αιωρούµενων σωµατιδίων, του µονοξειδίου του άνθρακα 
καθώς και του όζοντος, ξεπερνά τα ορισµένα όρια. 

���� Β) Την ύπαρξη και εφαρµογή πολιτικών διαχείρισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης   
 

∆είκτης 6 : Μετακίνηση των Μαθητών από και προς το Σχολείο.   

���� Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στο ποσοστό των µαθητών που µετακινούνται από και προς 
το σχολείο µε διαφορετικά µέσα,, πχ πεζά, µε ποδήλατο, µε µέσα µαζικής µεταφοράς, µε 
ιδιωτικό µέσο, κλπ.  

 
∆είκτης 7 : Επίπεδα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Τοπικής Εξουσίας καθώς και 
των Τοπικών Επιχειρήσεων.   

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους 

���� Α) Το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει διαδικασίες περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 

���� Β) Το ποσοστό των οργανισµών που έχουν υιοθετήσει διαδικασίες κοινωνικής διαχείρισης 
���� Γ) Το ποσοστό των οργανισµών που έχουν υιοθετήσει ταυτόχρονα διαδικασίες κοινωνικής 

και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 
∆είκτης 8 : Ηχορύπανση   

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους 

���� Α)  Τον αριθµό των πολιτών που εκτίθενται σε συγκεκριµένα επίπεδα θορύβου 
���� Β) Την ύπαρξη και εφαρµογή προγράµµατος περιορισµού του αστικού θορύβου. 
 
∆είκτης 9 : Βιώσιµη Χρήση Γης   

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους 

���� Α)  Έκταση της αστικής περιοχής καθώς και της τεχνητά δηµιουργηµένης αστικής περιοχής 
���� Β) Έκταση της εγκαταλελειµµένης η µολυσµένης αστικής περιοχής 

���� Γ) Πυκνότητα του αστικού πληθυσµού 

���� ∆) Ρυθµός επέκτασης των αστικών περιοχών 
���� Ε) Αποκατάσταση των αστικών περιοχών 

���� ΣΤ) Έκταση των Προστατευµένων αστικών περιοχών. 
 
∆είκτης 10 : Ανάπτυξη της Αγοράς Περιβαλλοντικών Προϊόντων 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται µε βάση τις παρακάτω παραµέτρους 

���� Α) Χαρακτηριστικά της πράσινης κατανάλωσης από τους πολίτες 
���� Β) Χαρακτηριστικά ∆ιαθεσιµότητας των Πρασίνων προϊόντων στην περιοχή  

���� Γ) Χαρακτηριστικά της Πράσινης Κατανάλωσης από την τοπική διοίκηση 

Ευχαριστώ πολύ. 
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Κε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι είναι γεγονός ότι αυτό που είπαν 
προηγουµένως οι προλαλήσαντες και ο κ. ∆ήµαρχος ότι το σηµερινό 

θέµα που συζητάµε, που εγώ πιστεύω ότι είναι η αρχή, που αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο 
του ∆ήµου Καλαµάτας είναι µία σηµαντική, σηµαντικότατη στιγµή για την πόλη και το ∆ήµο 
γενικότερα. Πιστεύω ότι έχει γίνει µία πάρα πολύ καλή δουλειά αλλά είµαστε ακόµα στην αρχή. 
Είµαστε ακόµα στην αρχή γιατί κυρίως στη δεύτερη φάση θα δούµε κατά πόσο οι βασικοί 
άξονες στους οποίους κανείς δεν διαφωνεί αφού συµπεριλαµβάνονται τα πάντα, θα δούµε 
κατά πόσο τόσο η ∆ηµοτική αρχή αλλά και η Πολιτεία σε δεύτερο λόγο, είναι διατεθειµένη να 
στηρίξουν αυτά τα επιχειρησιακά σχέδια των δήµων ή έγιναν για να γίνουν. 

Και για να γίνω ποιο συγκεκριµένος. Όταν από το ΕΣΠΑ αγαπητοί συνάδελφοι η Περιφέρεια η 
δική µας µαζί µε τα νησιά πήρανε 942.000.000, πιστεύω ότι είναι ένα ποσό πάρα πολύ µικρό 
αντίθετα µε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι θα πάει το 80% στην περιφέρεια και γενικότερα 
η δική µας Περιφέρεια και τα Ιόνια νησιά στα οποία συµπεριλαµβανόµαστε, έχουν ένα πάρα 
πολύ µικρό ποσοστό. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί ακούγεται κατά κόρον ότι αυτό θα ενταχθεί στο 
ΕΣΠΑ, ότι ό,τι κάνουµε θα µπει στα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Αυτά δεν είναι απεριόριστα. Τα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα δεν είναι απεριόριστα, είναι συγκεκριµένα ποσά και όρια µέσα στα 
οποία πρέπει να κινηθούµε. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχεις ένα πλεονέκτηµα; 
Επιδοτεί τις καινοτοµίες. Και αγαπητοί της πλειοψηφίας µία καινοτοµία του ∆ήµου Καλαµάτας 
που προϋπήρχε, είναι το τραµ, το οποίο λοιδορήσατε, θάψατε και τώρα βλέπετε τι γίνεται. 
Τρέχουν οι πόλεις οι άλλες να φτιάξουν µελέτη τραµ. Κε ∆ήµαρχε η µελέτη του τραµ της 
Καλαµάτας είναι έτοιµη. Είναι η µόνη µελέτη που είναι έτοιµη για να υποβληθεί στο ΕΣΠΑ. 
Αυτό είναι η καινοτοµία. 

Υπάρχει και παραϋπάρχει. Υπάρχει και µελέτη βιωσιµότητας, υπάρχουν τα πάντα. Και σας 
επισηµαίνω ότι ακόµα και το κρατικό κανάλι έδωσε τη γραµµή προχθές, πέραν από τις 
οικονοµικές εφηµερίδες που το αναφέρουν από ένα µήνα πριν ότι η Πάτρα, ο Βόλος, τα 
Γιάννενα, η Λάρισα και άλλες πόλεις τρέχουνε να προλάβουνε το τραµ γιατί, γιατί θα 
πριµοδοτηθεί κατά προτεραιότητα σαν καινοτόµο µέτρο. Προχωρήστε κε ∆ήµαρχε, λύνει ή όχι 
τα χέρια σας; Και βέβαια η µελέτη που δεν βρήκατε καµία, είναι έτοιµη. Και η µελέτη 
βιωσιµότητας υπάρχει, µπορείτε να την κάνετε επίκαιρη, να την τροποποιήσετε, αλλά µη λέτε 
ότι δεν υπάρχει. 

Από κει και πέρα να δούµε και ένα άλλο θέµα. Λέτε «ποια είναι άποψή µας για το λιµάνι;» Σας 
την έχουµε εκφράσει. Ανατολικά του υπάρχοντος ελλιµενισµός σκαφών, το υπάρχον εµπορικό 
– επιβατικό – τουριστικό και στο νοτιοδυτικό µέρος το επιβατικό. Σε µια οµόφωνη απόφαση 
του προηγούµενου ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην οποία εµείς εµµένουµε.  

 
Το εµπορικό που είπατε; 

  
Στο νοτιοδυτικό µέρος. Νότια του λιµενοβραχίονα, στο µύλο. Αυτή είναι 
η προηγούµενη οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του προηγούµενου. Τα φορτία κε ∆ήµαρχε θα εξυπηρετούνται απ΄ 
αυτό το κοµµάτι, γιατί ο λιµένας ο υπάρχον, εµείς συµφωνούµε ότι δεν µπορεί να είναι όλα 
φύρδην µίγδην, αλλά δεν είναι ούτε εθνικού ούτε διεθνές επιπέδου από το γενικό χωροταξικό 
ο λιµένας.  

Πρέπει να δούµε και κάτι άλλο. Το γενικό πολεοδοµικό. Κατά πόσο θα ενταχθεί στο 
χωροταξικό και κατά πόσο στον τουρισµό. Θα τον δεχτεί η τουριστική ζώνη; Εµείς σαν 
µειοψηφίες και απ’ ότι γνωρίζετε, έχουµε πλήρη άγνοια σ’ αυτά, δεν φροντίζετε ούτε καν να 
µας ενηµερώσετε. Θα το φέρετε όπως λέει και γράφει ο συνάδελφος ο κ. Κοσµόπουλος απλά 
για τυπική επικύρωση και τότε εάν διατυπώσουµε τις απόψεις µας θα πείτε ότι εµείς δεν σας 
ρωτάµε ως συνήθως τι ψηφίζουµε, όπως κάνατε και για το νοσοκοµείο.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Κε ∆ήµαρχε από δω και πέρα πρέπει να δούµε και κατά πόσο τα µέτρα αυτά µπορούν να 
υλοποιηθούν. Αυτό που είπε ο κ. Τσερώνης ότι µετά θα αρχίσουµε την κοστολόγηση ανά 
δράση και µέτρο, τότε θα δούµε που πάµε και θα κριθούµε από την αξιολόγηση και την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που θα βάλουµε. ∆εν υπάρχει κανένας ο οποίος πρέπει να 
διαφωνεί µ’ αυτές τις γενικότητες, πιθανόν εάν αλλάξουµε το τίτλο της πόλης είναι για όλες 
ίδια. Άµα θα µπείτε στο διαδίκτυο θα βρείτε τα επιχειρησιακά σχέδια πάρα πολλών δήµων που 
δεν διαφέρουνε, αρκεί να έχουνε λιµάνι και όσοι έχουν κάποιο ιστορικό κέντρο. 

 
Και αρχαιολογικό πλούτο. 

  
Και έχουνε οι πιο πολλοί. Ευτυχώς η Ελλάδα είναι γιοµάτη. Εµείς 
πιστεύουµε ότι θα πρέπει να δούµε και στο τελευταίο, τις υποδοµές 

αθλητισµού και ένα επιπλέον, ο υπάρχον χώρος του ξυλοπριστηρίου στον Ταΰγετο 
προσφέρεται για ένα αθλητικό κέντρο το οποίο θα δώσει και ζωή και ανάπτυξη στην περιοχή.  

Από κει και πέρα πρέπει να συµπεριληφθεί και να είστε συνεπείς στις χωµατερές και στα 
απόβλητα. Πρώτα  - πρώτα κε ∆ήµαρχε κανείς δεν διαφωνεί µε τη νέα οριοθέτηση του ΧΥΤΥ – 
ΧΥΤΑ. Πιστεύει κανένας απ’ όσους γνωρίζουν το θέµα ότι ο χώρος είναι ικανός; Έντεκα (11) 
στρέµµατα είναι όταν στη Μαραθόλακα έχουµε σαράντα (40) και έχουµε ήδη κορεσµό. Άρα 
δηλαδή οι προθέσεις δεν είναι ικανές να λύσουν το πρόβληµα. Πρέπει να δούµε δηλαδή κατά 
πόσο κινούµαστε σ’ αυτές τις κατευθύνσεις. Και το σηµαντικότερο κε ∆ήµαρχε που είσαι και 
σαν πρόεδρος της ΤΕ∆Κ υπεύθυνος, οι διαδικασίες που αφορούν στην οριοθέτηση του ΧΥΤΑ 
καθότι λήγει το έτος 2008 που θα έχουµε τα πρόστιµα, δεν υπάρχει η απαιτούµενη 
κινητικότητα. 

Τελειώνοντας έχω να πω ότι εγώ επιφυλάσσοµαι ως προς το επιχειρησιακό, όχι ως προς την 
ουσία ή ως προς τους τοµείς δράσης και τα µέτρα, επιφυλάσσοµαι να δω το γενικότερο και το 
συνολικότερο σχέδιο το οποίο θα έχει υπόψη της η ∆ηµοτική αρχή και πρέπει να προβάλει. 

 
Παρακολούθησα µε µεγάλο ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων 
και απ’ ότι αντιλήφτηκα κανένας από τους συναδέλφους δεν διαφωνεί στο 

γενικό πλαίσιο, στο γενικό πλάνο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης.  

Εγώ θα ήθελα να πω µόνο µια κουβέντα. Όταν λέµε στρατηγικό πλαίσιο, στρατηγικό σχέδιο 
ανάπτυξης από µόνη της η λέξη αναφέρεται σε µια γενικότητα, σε έναν στόχο τον οποίο 
πρέπει να έχει η ∆ηµοτική αρχή, όχι µόνον αυτή, κάθε ∆ηµοτική αρχή και µάλιστα σε βάθος 
µεγάλο τριακονταετίας. Από κει και πέρα κάθε ένας από τους στόχους, όπως είπε και ο κ. 
Μπάκας, είναι θέµα συζήτησης για κάθε συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εκεί σ’ αυτούς 
τους στόχους νοµίζω ότι όλοι µας µπορούµε να καταθέσουµε τις απόψεις µας, να καταθέσουµε 
στις προτάσεις µας, ώστε να φτιαχτεί ένα σχέδιο τέτοιο στρατηγικό για την πόλη το οποίο να 
είναι υλοποιήσιµο και εφαρµόσιµο από κάθε µελλοντική ∆ηµοτική αρχή. Πρέπει λοιπόν να 
βλέπουµε µακριά. Πρέπει να συζητήσουµε κάθε έναν στόχο στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
ξεχωριστά, εκεί θα µπορέσουµε να τον κοστολογήσουµε. Σωστά ειπώθηκε στην αρχή ότι για 
να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο το στρατηγικό χρειάζεται ένας προϋπολογισµός της Ελλάδος. 
Φυσικά δεν µπορεί να υλοποιηθεί µέσα σε µία τετραετία, ούτε σε δύο, ούτε σε τρεις. Άρα 
λοιπόν η γνώµη µου είναι ότι ένας – ένας στόχος πρέπει να έρθει για συζήτηση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και ο καθένας από µας να καταθέσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τις προτάσεις του γι’ 
αυτόν τον στόχο ώστε να φτιαχτεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο το οποίο θα το πάρουν οι 
αρµόδιοι να το φτιάξουν και στη συνέχεια να το έχουν σαν µπούσουλα κάθε ∆ηµοτική αρχή 
στο µέλλον για να µπορέσει αυτή η πόλη να πάει µπροστά. Ευχαριστώ. 

 
Θα ξεκινήσω µε κάτι που είπε στην τοποθέτησή του ο συνάδελφος ο Ντίνος 
Τσερώνης. Αυτό το στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης που συζητιέται, τα θέµατα 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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που έχει µέσα, θα µπορούσαµε εµείς ο παλαιότεροι να συζητάµε για µέρες ολόκληρες. Είναι 
συζητήσεις εδώ και 20 χρόνια που γίνονται και έρχεται η πολιτεία και λέει «ρε παιδιά, φτιάξτε 
αυτό το σχέδιο, διατυπώστε τις απόψεις και τις προτάσεις σας για το πώς πρέπει να είναι οι 
πόλεις σας». Θετικό το µέτρο, θετικό το βήµα; Θα πούµε ότι είναι θετικό. Ήδη η πολιτεία 
µπορείτε να µας πείτε τι σχέδιο ετοιµάζει γι΄ αυτή τη χώρα, που πάει από το κακό στο 
χειρότερο; Αυτό το σχέδιο κύριοι συνάδελφοι που πολύ σωστά εντοπίσθηκε είναι κοστοβόρο, 
είναι µεγαλεπήβολο, είναι µακρόπνοο, είναι, είναι, είναι.  

Τι να συζητήσω εγώ να σας πω σήµερα, ότι κε Ηλιόπουλε έχετε για τον Αθλητικό Οργανισµό 
0,70 λεπτά για κάθε πολίτη στον προϋπολογισµό σας; Ότι τα χρήµατα αυτά δεν είναι δικά σας, 
είναι του Υπουργείου Εσωτερικών που τάχει δώσει για τους πολίτες και πληρώνουν τα έξοδα 
και µέσα απ’ αυτά σας µένουν 60.000 – 70.000 για να συντηρήσετε το σύνολο των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και τις δράσεις σας τις αθλητικές; Θέλετε να µιλήσουµε τώρα για την 
ανάπτυξη του τουρισµού, για την ανάπτυξη του αθλητισµού; Ξεχάσατε ότι ψηφίσατε εδώ στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο δανεισµό για να πληρώσετε τη ∆ΕΠΑΚ; Θέλετε να µιλήσουµε για την 
πολιτιστική ανάπτυξη και τον χαρακτήρα της, έχοντας βάλει και χαράτσι στους δηµότες µε το 
πολιτιστικό τέλος.  

Ακούστε κύριοι, φτιάξτε όσα επιχειρησιακά και στρατηγικά σχέδια θέλετε. Εάν δεν αναπτύξετε 
διεκδικητικό πλαίσιο απέναντι στην κεντρική εξουσία για ανάπτυξη των πόρων για 
συγκεκριµένες δράσεις, εάν δεν είσαστε µελετηµένοι, δεν είσαστε προετοιµασµένοι για τη 
διεκδίκηση των ευρωπαϊκών πόρων και υπάρχουν άνθρωποι εδώ που κάθονται στην αίθουσα, 
δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Αυτή είναι η προσωπική µου εµπειρία. Μη µας βάζετε µοµφές 
«φέρτε τα σχέδιά σας, φέρτε τα σχέδιά σας». Να σας φέρω εγώ το προεκλογικό µας 
πρόγραµµα και θα δείτε ότι είναι πολύ ποιο προωθηµένο απ’ αυτό που γίνεται στο αναπτυξιακό 
τώρα. Το πρόγραµµα το δικό µας, το προεκλογικό, της ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗΣ ΠΟΛΗΣ 
και µε πολλές παρατηρήσεις. ∆εν έχουµε θέση για το λιµάνι; ∆εν έχουµε θέση για τα 
απορρίµµατα της πόλης; ∆εν έχουµε θέση για το βιολογικό; ∆εν έχουµε θέση για το 
περιβάλλον; ∆εν έχουµε θέση για την ανάπτυξη του ορεινού όγκου του Ταϋγέτου; ∆εν έχουµε 
θέση για την ανάπτυξη του αθλητικού µαζικού τουρισµού που είναι κοµµάτι, κοµµατικός 
τουρισµός που όταν συζητήθηκε από µας πριν πάρα πολλά χρόνια και ο υποφαινόµενος 
λειτούργησε προς αυτή την κατεύθυνση κάποιοι µου λέγαν στην πλατεία για αλητοτουρισµό; 
∆εν έχουµε θέση για ποιο; Για τη στάση και τη θέση του ∆ήµου, ότι πρέπει να είναι ένας δήµος 
ο οποίος αγκαλιάζει τους πολίτες µέσα απ’ όλες τις δράσεις του αλλά παράλληλα πρέπει να 
είναι ο Leader της περιοχής για να ανοίγει δράσεις για τους επιχειρηµατίες; 

Μα τι λέτε τώρα, το θέµα της ανεργίας δε το έχει λύσει η κεντρική διοίκηση, έχουµε ποσοστά 
της τάξης 15% και αν µετρηθεί πραγµατικά και αναλογισθείτε µέσα στην οικογένειά σας πόσα 
παιδιά έχετε 23, 24 και 25 που έχουν τελειώσει τα πανεπιστήµια και τους συντηρείτε εσείς, 
µπορεί και 20 και 25% η πραγµατική. Μη κρυβόσαστε, όλοι έχουµε και παιδιά και οικογένειες 
και ξέρουµε τι γίνεται. 

Για τον εκσυγχρονισµό του ∆ήµου και τις δηµοτικές επιχειρήσεις; Το µοντέλο της δεκαετίας 
του ΄80 κατέρρευσε και ξέρετε γιατί κατέρρευσε; Γιατί είχε παρεµβατισµό από τις ∆ηµοτικές 
αρχές. ∆εν έφταιγε το µοντέλο, δεν έφταιγε η σύσταση των δηµοτικών επιχειρήσεων ή οι ίδιες 
οι επιχειρήσεις; Έφταιγε το µοντέλο διοίκησης των δηµοτικών επιχειρήσεων, γίναν 
ρουσφετολογικοί µηχανισµοί, γίναν µηχανισµοί προσλήψεων, γίναν µηχανισµοί πολλές φορές 
αδιαφάνειας, γίναν πολλές φορές µηχανισµοί τεµπελιάς, αντιπαραγωγικού έργου. Όταν πονάει 
το κεφάλι δεν το κόβεις, κοιτάζεις µέτρα. Και η ασπιρίνη κάνει καλό και η επέµβαση κάνει καλό 
και η συγχώνευση µε άλλα πράγµατα κάνει καλό.  

Εµείς δεν έχουµε προτάσεις; Ερχόσαστε σήµερα καταθέτετε αυτό, που είναι εντάξει, µια 
προσπάθεια καλή, την αξιολογούµε ως έτσι. Και λέτε σε µας ότι εµείς δεν έχουµε προτάσεις για 
να σας καταθέσουµε; Για διεκδικείστε, για βάλτε κάτω τα πράγµατα για να τα δούµε. Μας 
χάρισε λέει το Υπουργείο Υγείας τεράστιο περιουσιακό στοιχείο. Μας χάρισε ο ΟΣΕ το πάρκο 
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του ΟΣΕ, µας χάρισε το στρατόπεδο, ε στο κάτω – κάτω της γραφής µετά θα µας χαρίσουν και 
το λιµάνι. Μπα; Εδώ είναι δοµηµένη η ζωή µας, δεν κατάλαβα, στα πλαίσια της πόλης και στα 
πλαίσια ενός κράτους που η τοπική αυτοδιοίκηση είναι κοµµάτι της, µας τα χαρίζουν κιόλας; 
∆ικά τους ήταν; Να ξέρουµε δηλαδή ποιος µας τα χάρισε! Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µας 
τα χάρισε αυτά; Ο ΟΣΕ µας τα χάρισε αυτά; Το Υπουργείο Υγείας; Μπα; Και ποιος τους 
πληρώνει αυτούς ρε παιδιά; Από πού συντηρούνται αυτοί; Από ποιόν παίρνουν; Από τη 
φορολογία τη δική µου, τη δική σου, των πολιτών. Μας τα χαρίσαν κιόλας; Είναι λάθος 
αντίληψη. Να ένα θέµα. Ότι διεκδικούµε είναι δικά µας. Και όταν τα χρειάζεται η πόλη για τις 
ανάγκες της, είναι υποχρεωµένοι να µας τα δώσουν. Τους ευχαριστούµε απλά και λιτά. Μέχρι 
εκεί. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Να µη µπω σε λεπτοµέρειες γιατί µπορεί να συζητάω για 
πολύ ώρα. Λέω ότι θα σας φέρουµε το προεκλογικό µας πρόγραµµα, θα συγκρίνετε αυτό που 
εσείς χαρακτηρίζετε αναπτυξιακό – στρατηγικό σχέδιο και θα µου πείτε τις διαφορές.  

Θέλω όµως να καθίσετε µε όλη σας την ηρεµία να κοστολογήσετε αυτά που θέλουµε να 
κάνουµε, τις δράσεις. Εγώ συµφωνώ µ’  αυτό που είπε ο ∆ήµαρχος, ΕΣΠΑ. Συµφωνώ και µ’ 
αυτό που είπε ο Ηλιόπουλος, δεν είναι ανεξάντλητο. Ένα έργο, ένα συγκεκριµένο και πρέπει να 
γίνει. Γενικόλογες κουβέντες θα κάνουµε εκείνο, θα κάνουµε το άλλο, θα κάνουµε το άλλο, δεν 
γίνεται τίποτα. Βαρέθηκε που λέει το αυτί µου και µένα και τον παλαιότερων. Έχουµε φτιάξει 
σχέδια, έχουµε επί χάρτου προϋπολογισµούς, µέγαρα, µεγαλεία, δρόµους, πλοία, τρένα, 
αεροπλάνα κλπ.! ∆εν γίνονται έτσι συνάδελφοι τα πράγµατα, θέλει διεκδικητικό πλαίσιο και 
χρηµατοδοτήσεις. Ότι θέλετε σχεδιάστε. Αυτός είναι ο πρώτος παράγοντας για µένα. 

 
 
Κύριοι συνάδελφοι αρκετά απ’ αυτά που ήθελα να πω και να δευτερολογήσω 
στις τοποθετήσεις των συναδέλφων δηµοτικών συµβούλων τα είπε ο κ. 

∆ήµαρχος. Θέλω όµως να σταθώ στις αιτιάσεις του κ. ∆ικαιουλάκου µε τη σηµερινή 
δηµοσίευση στην εφηµερίδα και αυτό που κατέθεσε στα πρακτικά «Αποκλεισµός της 
Καλαµάτας από τα ευρωπαϊκά δίκτυα βιώσιµων πόλεων λόγω επιχειρησιακού προγράµµατος». 
Ένας τίτλος που κινδυνολογεί και δεν έχει καµία σχέση µε την πραγµατικότητα και από αυτό 
που ισχύει διότι ο χάρτης της Λειψίας για τις βιώσιµες ευρωπαϊκές πόλεις προσδιορίζει ακριβώς 
ποιους δείκτες θα πρέπει να παρακολουθούµε για να χαρακτηρίσουµε βιώσιµη µία πόλη. 
Τέτοιοι δείκτες είναι δείκτης οικονοµικής ευηµερίας, δείκτης κοινωνικής συνοχής, δείκτης για το 
περιβάλλον, για τον πολιτισµό. Αυτοί οι δείκτες προσδιορίζονται από το χάρτη της Λειψίας για 
τις βιώσιµες πόλεις. Ένα απ’ όλα αυτά που αφορά το περιβάλλον, την περιγραφή του 
περιβάλλοντος βεβαίως είναι αυτό, αλλά αυτό όµως δεν συνιστά αγαπητέ συνάδελφε 
αποκλεισµό της Καλαµάτας από το να δηµιουργηθεί και να ενταχθεί σε κάποιο δίκτυο πόλεων. 
Εντάξει; Θα µπορούσε δηλαδή η Καλαµάτα, µπορεί η Καλαµάτα αύριο να µπει σε ένα δίκτυο 
για την ψηφιακή βιώσιµη πόλη, ψηφιακές βιώσιµες πόλεις όλης της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν το 
θεωρώ ότι η ελαφρώς κινδυνολογία, ο τίτλος επαναλαµβάνω, πιστεύω ότι δεν αντιστοιχεί στις 
προθέσεις σας, εντάξει; 

 
Η ουσία όµως; Χρειάζεται αυτή η ρύθµιση. 
 

Σαφέστατα. Οι περισσότεροι είναι µέσα στους γενικούς στόχους. Εάν διαβάσει 
κάποιος το δείκτη (1) θα δει ότι αυτά είναι µέσα στους στόχους «ευκαιρίες και 

δυνατότητες απασχόλησης, ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος, ποιότητα δοµηµένου 
περιβάλλοντος». Αυτά δεν τα έχουµε στους γενικούς στόχους; Εποµένως θέλω να πω κε 
συνάδελφε ότι αυτό δεν έχει καµία σχέση µε το επιχειρησιακό µας πρόγραµµα. ∆εν έχει καµία 
σχέση. Για την κινδυνολογία του τίτλου µιλώ, όχι για το υπόλοιπο. Ο χάρτης της Λειψίας για τις 
βιώσιµες ευρωπαϊκές πόλεις το Μάιο του 2007 µιλάει και να σας διαβάσω προτάσεις «Να 
υπάρξει καλλίτερη χρήση προσεγγίσεων ενιαίας πολιτικής αστικής ανάπτυξης», «∆ηµιουργία 
και διασφάλιση δηµόσιων χώρων υψηλής ποιότητας», «Εκσυγχρονισµός δικτύων υποδοµής και 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης», «Προληπτική καινοτοµία και . . .  πολιτικές», «Να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις υποβαθµισµένες περιοχές µέσα από το ιστορικό πλαίσιο της πόλης», 
«Επιδίωξη στρατηγικών για την αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος». Λέει κάποια 
πράγµατα τα οποία δεν ταιριάζουν και δεν συµβαδίζουν µ’ αυτό που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
ξεκινήσει για να χαρακτηρίσει µία πόλη βιώσιµη. Κοινωνική συνοχή, οικονοµική ευηµερία, 
αξιόλογο πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον.  Αυτά είναι. 

Σε ότι αφορά το τι αντιγράψαµε από τη Σπάρτη που είπατε, δεν είναι έτσι. Η δική σας η 
πρόταση είναι αντιγραφή της Κατερίνης, δεν είναι η δική µας. 

 
Κάνεις µεγάλο λάθος. 
 

Όχι δεν κάνω καθόλου µεγάλο λάθος. Ένα θέλω να δείτε. Ο ∆ήµος της 
Κατερίνης πρότυπο βιώσιµης πόλης σε όλη την Ελλάδα µε τους δείκτες (1) 

κλπ, του καθηγητή Σανταβούρη. 
Εµείς λοιπόν τι κάναµε. . . 

 
Αυτό έχει σχέση µε το δηµοτικό φωτισµό, τι µου λες τώρα; 
 

Μη κάνετε διάλογο! 
  
Ποιο δηµοτικό φωτισµό, ακριβώς τα ίδια, ορίστε, ρίχτε µια µατιά. 

Όµως υπάρχουν οι οδηγίες, υπάρχει ο οδηγός ο οποίος έχει εκδοθεί από το 
Υπουργείο Εσωτερικών και κατευθύνει όλους τους ΟΤΑ στο πως θα συντάξουν το 
επιχειρησιακό τους πρόγραµµα και τους λέει και τους καθοδηγεί «αν θέλετε να έχετε έναν 
άξονα για την τοπική οικονοµία έτσι θα τον περιγράψετε, έτσι θα κάνετε». Και εκεί λοιπόν που 
συµπίπτουν, όχι οι απόψεις, συµπίπτουν οι εκφράσεις. Οι απόψεις διατυπώθηκαν από τον κ. 
∆ήµαρχο που εξειδίκευσε τις δράσεις κατά κάποιον τρόπο και τις σκέψεις που εµείς έχουµε για 
να συµπεριλάβουµε µέσα στους άξονες και τα µέτρα. 

 
Είναι κακό να συµπεριλάβετε κάποιους δείκτες από κει µέσα; 
 

Όχι. ∆εν είπε κανείς κάτι τέτοιο. Για τον τίτλο είπα, για την κινδυνολογία. 
 

(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Αρτεµισίας): 
Κε Πρόεδρε, τοποθέτηση ήθελα να κάνω. 

 
Όχι. ∆εν σας έχω δείξει τον νόµο; ∆ια του επικεφαλής στα αρµόδια όργανα. 
Θέλετε να σας το φέρω; 

 
Συγνώµη την άποψή µου για το θέµα που συζητάµε θα την πει κάποιος άλλος για 
µένα; 
 
∆εν σας έδειξα το νόµο; Θέλετε πάλι να τον ξαναφέρω; Το άρθρο 100. 
 

Αυτό είναι απαράδεκτο κε Πρόεδρε. 
  
Μη τα βάζετε µε µένα. Όταν υπάρχει νόµος, µη τα βάζετε µε µένα, δεν 
νοµοθετώ. Κοιτάξτε, εγώ δεν νοµοθετώ. 

 
Την προηγούµενη φορά µου είπατε ότι έπρεπε να εισηγηθεί ένα θέµα που αφορά 
την περιοχή ένας δηµοτικός σύµβουλος.  
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Σας εξήγησα όταν ήρθατε στο γραφείο µου. Εγώ εντέλλοµαι, δεν εντέλλω. 
Εντέλλοµαι από το Υπουργείο Εσωτερικών µε το νόµο και είµαι υποχρεωµένος να 

τον εφαρµόσω διότι εάν δεν το κάνω υπάρχει ακυρότητα στην απόφαση. 
 
Με συγχωρείτε, πότε µιλάει ο πρόεδρος ενός τοπικού συµβουλίου; 
  
∆εν µιλάει, φέρνει θέµα µέσω των επικεφαλής. ∆εν σας το έδειξα; ∆εν το 
διαβάσατε και µου λέτε «είναι απαράδεκτο»; Ακριβώς εγώ αναφέρω τις 

εκφράσεις όπως µου τις είπατε. Μου είπατε «είναι απαράδεκτο αυτό». 
 
Αποκλείεται ο νέος κώδικας να µιλάει για µουγκούς προέδρους. 
  
∆εν σας το έδειξα στο γραφείο µου; ∆εν το διαβάσατε; ∆εν µου είπατε ότι είναι 
απαράδεκτος και σας λέω «δεν το έχω γράψει εγώ;» 

 
Επί της διαδικασίας. Η κα Βασιλάκη δεν έχει την ανάγκη αυτόκλητων 
υπερασπιστών. Απλά και µόνο για τη συνέπειά της, για την παρουσία της τη 

συστηµατική και τις προτάσεις της, ενισχυµένου του στοιχείου αυτού κε Πρόεδρε από τη 
διαβούλευση που µέλει να ακολουθήσει γι’ αυτό, δεν θα τις δώσουµε το λόγο; 

 
Αφού το ζητάτε, εγώ θα της τον δώσω. 

  
Μια ερώτηση να κάνω; Στείλατε πρόσκληση στην κα Βασιλάκη; 
 

Βεβαίως. 
  
Άρα τα θέµατα την αφορούσαν αν της στείλατε πρόσκληση. 
 

Ελάτε κα Βασιλάκη, καθίστε στο µικρόφωνο. 
 

(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Αρτεµισίας): 
Παρακαλώ θα ήθελα να συζητήσουµε κάποια στιγµή για να µην κάνουµε άσκηση 

νεύρων κάθε φορά.  

Για το θέµα το συγκεκριµένο. Όπως είπαν οι περισσότεροι δηµοτικοί σύµβουλοι, το στρατηγικό 
σχέδιο ανάπτυξης που προτείνετε αποτελεί µια καλοβαλµένη έκθεση ιδεών που ενέχει πολύ 
µεγάλη επισφάλεια εις την υλοποίησή του. Θα προτιµούσα ένα σχέδιο µε στόχους άµεσα 
υλοποιήσιµους, προσωπικά. 

Και θα ήθελα να κάνω επιτρέψτε µου µία πρόταση. Στον άξονα 3.6 θα µπορούσε στο 
στοχοποιηθεί η διασύνδεση και η ανάπτυξη σχεδίων δράσεων µε τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα 
της πόλης µας, µε το πανεπιστήµιο και το ΤΕΙ. Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό και θα ήθελα 
να ληφθεί υπόψη. 

 
Κε Πρόεδρε όπως ανέφερα προηγουµένως η ουσία του θέµατος θα είναι στη 
δεύτερη φάση που θα έχουµε συγκεκριµένα πράγµατα να συζητήσουµε και ποιο 

πολύ η ουσία θα βρίσκεται στο πως σε κάθε τεχνικό πρόγραµµα θα περνάνε τα έργα µέσα. 
Εκεί θα υπάρχει προϋπολογισµός, θα υπάρχει και φορέας χρηµατοδότησης.  

Για να γίνω ποιο συγκεκριµένος, εδώ λέει στο µέτρο 1.8 «εφαρµογή πολιτικών ενέργειας 
φιλικών προς το περιβάλλον». Στο επόµενο τεχνικό πρόγραµµα θα αναµένουµε ας πούµε, εκεί 
που θα είναι η ενότητα για το δηµοτικό φωτισµό, για τον ηλεκτροφωτισµό να έχετε βάλει 
λαµπτήρες µε φωτοβολταϊκά συστήµατα. Παράδειγµα. Για να υλοποιούνται αυτά που γράφουν 
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εδώ µέσα. Ή όπως είπε ο κ. ∆ήµαρχος όταν θα µιλάµε για την αναβάθµιση του βιολογικού 
καθαρισµού, να έρχεται και σύστηµα επανακυκλοφορίας και επαναχρησιµοποίησης του νερού 
που θα έχει επεξεργασθεί. Αυτά λοιπόν θα τα δούµε στην πορεία. 

Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, θα είχα να πω ότι γενικά για να έχει µία διαχρονικότητα όπως 
την προτείνει εδώ στην εισαγωγή. Λέει «ο ∆ήµος Καλαµάτας επιθυµεί να συντάξει µε το 
πρόγραµµα αυτό σε µία µακροπρόθεσµη χρονική προοπτική που θα καλύπτει την 
προγραµµατική περίοδο 2007 – 2013». Όπως εξήγησε ο κ. ∆ήµαρχος και απέκλινα για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Για να υπάρχει αυτή η διαχρονικότητα θα πρέπει να 
υποστηρίζεται απ’ όλους τους φορείς και απ’ όλες τις δηµοτικές παρατάξεις και εκεί θα φανεί 
πως θα γίνουν οι επιλογές των έργων. ∆ηλαδή τι προτείνει ο καθένας µας στη συγκεκριµένη 
περίπτωση. Ποια έργα προτείνουµε ότι πρέπει να είναι πρώτης γραµµής, δηλαδή πρώτης 
προτεραιότητας, ποια πρέπει να είναι δεύτερης αλλά και κυρίως κατά πόσον είµαστε 
διατεθειµένοι να διεκδικήσουµε τις χρηµατοδοτήσεις µέσα από τις οποίες θα υλοποιηθούν αυτά 
τα έργα. Τελούν όλα αυτά λοιπόν υπό την αίρεση ότι θα δώσουµε µάχες γι’ αυτά τα πράγµατα. 
Εδώ θα είµαστε να το δούµε και να τοποθετηθούµε. Θέλω να πω ότι ο νοµοθέτης έστω και 
αργά θεώρησε σκόπιµο να γίνεται συστηµατικά η δουλειά της κατάρτισης των τεχνικών 
προγραµµάτων και γι’ αυτό το λόγο µε τον καινούργιο κώδικα επιβάλει τη σύνταξη του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. Είναι µία πολύ σωστή θέση και πιστεύω ότι γενικά θα βοηθήσει 
και το ∆ήµο στο να επιλέξει, να κάνει τις επιλογές του για τα διάφορα ζητήµατα που 
απασχολούν την πόλη, για τα διάφορα έργα. 

 
Είπαµε, συµφωνήσαµε όλοι ότι το σχέδιο είναι γενικόλογο και όπως είπε 
και ο κ. Κλείδωνας θέλει τον προϋπολογισµό της Ελλάδας για να φτιαχτεί. 

Και εκείνο που καταδείχθηκε από τη συζήτηση είναι ότι αυτό που χρειάζεται είναι δράσεις και 
διεκδικήσεις. Να θυµηθούµε ότι χάσαµε έναν από τους σπουδαιότερους ήρωες της Ελληνικής 
επανάστασης, το Γεώργιο Καραϊσκάκη, όταν τρελάθηκε µε τις τακτικές και τα σχέδια που 
ακολουθούσαν οι Κόπραν και οι διαβασµένοι και οι µε τα σχέδια υπό µάλης στρατηγοί στο 
Φάληρο. Πάµε και µια πάσα από τον Ντίνο το Τσερώνη που µίλησε για το επιχειρησιακό 
πρόγραµµα που είχε πριν 14 χρόνια η ∆ΕΥΑΚ. Εδώ είναι πιθανόν ο ΚΑΡΕΛΙΑΣ να µην είχε και 
επειδή έχω τη. . . Μπορεί να µην είχε αλλά το θέµα είναι ότι τα επιχειρησιακά προγράµµατα 
της ∆ΕΥΑΚ µείνανε στα χαρτιά ενώ ο ΚΑΡΕΛΙΑΣ επειδή ακριβώς έχει δράσεις, είναι αυτός που 
είναι µετά απ’ αυτό το χρονικό διάστηµα. 

 
Μου επιτρέπεις µία παρέµβαση; Μέσα απ’ αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο 
προσδιορίσθηκε ως έργο προτεραιότητας η αµυντική θωράκιση του Μεσσηνιακού 

κόλπου µε βιολογικούς καθαρισµούς και γίνεται το έργο. . .  
 
Και γίνεται µετά από 14 χρόνια. 
 

Έστω. Και γίνεται το έργο της Μικράς Μαντίνειας µε τον κ. Μαλαπάνη µετά που 
είχε αναλάβει τη δηµαρχεία, το ίδιο και για τη δυτική ακτή του Μεσσηνιακού 

κόλπου. 
 
Λέµε λοιπόν. . . Είπε ο κ. ∆ήµαρχος µετά από 40 χρόνια φτιάχνουµε το 
παλαί ντε σπορ. Λέµε για τη διαχείριση των απορριµµάτων και ακόµα δεν 

έχει γίνει η αρχή, δεν έχει ξεκινήσει αυτός ο περίφηµος ΧΥΤΥ στο Παλιοροβούνι. Πότε θα 
ξεκινήσει; ∆εν πρέπει τέλος πάντων να ανησυχήσουν γιατί δεν ξεκινάει;  

Λέµε για πόλη µανθάνουσα. Το ΤΕΙ τα δύο τελευταία χρόνια απαξιώνεται και εµείς απλός 
παρακολουθούµε και κάνουµε εξαγγελίες δίκην Υπουργείου Παιδείας. Μας έδωσαν κάτι που 
συµφωνώ µε το ∆ηµήτρη το Μπάκα ότι ανήκει στην πόλη, το νοσοκοµείο, και πριν κάνουµε 
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µία εµπεριστατωµένη µελέτη βάλαµε µία ταµπέλα «ΠΡΟΣΕΧΩΣ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ». ∆εν ξέρω εάν 
αυτά είναι δράσεις ουσιαστικές. 

Μιλάµε για πόλη του πολιτισµού και θα αναγκαστούµε σε λίγο να βάλουµε και δεύτερο δάνειο 
για να πληρώσουµε τις υποχρεώσεις της ∆ΕΠΑΚ γιατί το Υπουργείο Πολιτισµού κωφεύει. Ο κ. 
∆ήµαρχος είπε «να πάρουµε τα ταµπούρλα και να πάµε έξω από το Υπουργείο και να 
διεκδικούµε;» ∆εν είδα όµως και ο δικός του τρόπος να έχει κανένα αποτέλεσµα µέχρι τώρα. 
Εν πάση περιπτώσει λοιπόν. . . 

Εµείς δεν έχουµε κανένα λόγο να έχουµε απέναντί µας µία ∆ηµοτική αρχή η οποία δεν φέρνει 
στην πόλη. Έχουµε κάποιο λόγο; Θα µας το πείτε; Μπορείτε να µας το πείτε τώρα για να 
δώσω την απάντηση για να µη σας διακόψω µετά; Γιατί αυτά που λέτε είναι πάρα πολύ 
σοβαρά, και έχουµε κάποιο λόγο για να µη πηγαίνει καλά η ∆ηµοτική αρχή της πόλης. 

 
Άλλη ιδεολογία. 

  
Τι είπατε κε Σπίνο; Ότι έχουµε άλλη ιδεολογία;  
Συγνώµη, έστω κι αυτό να συµβαίνει, θέλουµε να µη πηγαίνει καλά η 

∆ηµοτική αρχή γιατί έχουµε άλλη ιδεολογία; ∆ηλαδή εδώ οι παρατάξεις που έχουν 
διαφορετικές ενδεχόµενα ιδεολογίες και θα το συζητήσουµε κι αυτό, δεν θέλουν να πηγαίνει 
καλά η ∆ηµοτική αρχή της πόλης τους;  

 
Ορίστε, αφού σας είπε ότι δεν το είπε. Και γράφτηκε και στα πρακτικά. 

  
Σας παρακαλώ κε Πρόεδρε, είπε ο κ. ∆ήµαρχος ότι έχουµε λόγο να µην 
πηγαίνει καλά η ∆ηµοτική αρχή της πόλης µας. Και ρωτάµε: Ποιοι είναι 

αυτοί οι λόγοι; 
 
Συνεχίστε. 

  
Όχι, δεν συνεχίζω αν δεν µου απαντήσει ο κ. ∆ήµαρχος σ’ αυτό που 
ρωτάω. 

 
Θα σας απαντήσει στη δευτερολογία του, όταν θα έχει το λόγο. Τώρα εσείς 
έχετε το λόγο, σας λέω, θα σας απαντήσει ο κ. ∆ήµαρχος. 

 
Να µου απαντήσει ο κ. ∆ήµαρχος λοιπόν ευθέως και µε επιχειρήµατα για 
να του απαντήσω κι εγώ, για ποιο λόγο πιστεύει ότι η δική µας παράταξη 

δεν θέλει να πηγαίνει καλά η ∆ηµοτική αρχή της πόλης µας. 
 
Συνεχίστε στο θέµα. 

  
∆ράσεις λοιπόν κε Πρόεδρε. Καλά και τα σχέδια, να ‘ρθούµε και στις 
επόµενες φάσεις. Η δική µας παράταξη θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ στο θέµα της 

έγκρισης αυτού του επιχειρηµατικού σχεδίου και περιµένουµε τις επόµενες φάσεις οι οποίες θα 
είναι και οι πλέον ουσιαστικές. 

 
Κε Πρόεδρε, έγινε µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ θα επιχειρήσω να 
µην επαναλάβω τις απόψεις που στη πρωτολογία µου ανέπτυξα, αλλά θα 

περιέχουν έτσι κάποιους σχολιασµούς κυρίως για τα λεχθέντα από πλευράς ∆ηµάρχου και θα 
κλείσω δικαιολογώντας και τη στάση µας επί του θέµατος που συζητείται. 

Καταρχάς το κρίσιµο διακύβευµα είναι το εξής κατά την εκτίµησή µας. Όχι αν χάριν των 
αναγκαιοτήτων µιας θεωρητικής συζήτησης καταθέτουµε την άποψή µας ότι έχουµε ή δεν 
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έχουµε σχέδιο για την προσωπικότητα, είναι η έκφραση που υιοθέτησε ο κ. ∆ήµαρχος, εµείς 
είπαµε στρατηγική και ιδεολογία της πόλης, προσωπικότητα, το ίδιο πράγµα λέµε. ∆εν είναι το 
σηµαντικό αυτό. Αν στα πλαίσια µιας συζήτησης αναπτύσσονται απόψεις που στοιχειοθετούν 
την οραµατική πρόταση ενός εκάστου εξ ηµών για την πόλη όσο αν κυρίως η ∆ηµοτική αρχή 
που έχει την ευθύνη της δηµοτικής και πολιτικής πράξης η συµπεριφορά της στο επίπεδο της 
παραγωγής του έργου απορρέει από ένα συνολικό πρόγραµµα αξιών και αναπτυξιακών 
διαβαθµίσεων που έχει για την πόλη. Αυτό είναι το κρίσιµο. Αυτό µέχρι σήµερα στους 14 µήνες 
δεν επιδείχθηκε. Μέλει να αποδειχθεί ή όχι στο εναποµείναν διάστηµα της ∆ηµοτικής θητείας 
της ∆ηµοτικής αρχής. Αυτή είναι η πρώτη παράµετρος. 

Η δεύτερη. Άκουσα τον κ. ∆ήµαρχο να διατρέχει στην εισήγησή του την ταυτότητα της πόλης 
λέγοντας για πόλη τουριστική, πόλη µανθάνουσα, πόλη της περιβαλλοντικής τακτοποίησης, 
της επιχειρηµατικότητας κλπ. Ταυτόχρονα στην παρέµβασή του άφησε να αιωρείται η άποψη 
ότι δεν άκουσε απόψεις από τη παράταξή µας ή και από τις παρατάξεις της µειοψηφίας. Εµείς 
στερούµενοι της δυνατότητας του να εµφανίσουµε ως πλαίσιο αναπτυξιακό για το ∆ήµο την 
παραγωγή της επιστηµονικής εργασίας που έκανε η συγκεκριµένη οµάδα, παρά ταύτα 
περιγράψαµε µε σαφήνεια την άποψή µας για το εφικτό της αναπτυξιακής προοπτικής της 
πόλης στον ορίζοντα που διατρέχουµε και είπαµε πολύ απλά, σας υπενθυµίζω κε ∆ήµαρχε, 
είπαµε το πρώτο που πρέπει να συζητήσουµε και να συµφωνήσουµε είναι για το πολεοδοµικό 
στάτους της πόλης, µιλήσαµε για τη διατήρηση και αύξηση του πολιτιστικού µας προϊόντος, 
δηλαδή µιλάµε για τον τοµέα πολιτισµού, µιλήσαµε εδώ πολύ – πολύ σηµαντικά και 
συµπυκνωµένα για την αλλαγή της όψης της που εδώ χωρούν οι αναπλάσεις αισθητικού 
χαρακτήρα, η ευρυθµία στην κυκλοφορία της, οι εκτεταµένες πεζοδροµήσεις και το πράσινο. 
Μιλήσαµε για ένα ΤΕΙ και για ένα Πανεπιστήµιο και εδώ θέλω να κάνω το σχόλιο, εσείς θα 
έλεγα ως παράταξη µε κοµπορρηµοσύνη µιλήσατε για τη µαθησιακή πόλη, για το πόσο 
βοηθάει την Καλαµάτα ένα εύρωστο ΤΕΙ. Όµως όταν, όχι από σας, όταν από τη κυβέρνηση 
ελήφθη µία απόφαση που είχε άκρως δυσµενείς επιπτώσεις στην πόλη, δεν φροντίσατε να 
καταθέσετε τις δυνάµεις σας ως ∆ηµοτική αρχή για να εξοβελίσετε τον κίνδυνο εκείνο που 
επικρέµαται και αν επέλθει θα στερηθείτε των υπηρεσιών του κ. Χρήσιµου και των αντιστοίχων 
κυρίων Χρησίµων, δηλαδή των επιστηµόνων, διότι αν δεν υπάρχουν φοιτητές δεν θα 
υπάρχουν και δάσκαλοι και δεν θα υπάρχει και αυτό πραγµατικά το ειδικό σώµα των 
επιστηµόνων που δηµιουργούν κεκτηµένο γνώσης για την πόλη. Εδώ θέλω να καταδείξω την 
αντίφαση της διακήρυξης και της πράξης που παρατηρείται.  

Και θέλω για να µην µακρηγορώ κύριοι συνάδελφοι. Είπε ο κ. ∆ήµαρχος ότι «εµείς 
πορευόµαστε µε συνέπεια, έχουµε όραµα» και προσδιόρισε, επεξήγησε στη διατρέξασα 
14µηνη θητεία της ∆ηµοτικής αρχής τα επιτεύγµατά της. Απ’ ότι ενθυµούµαι γιατί τα 
σηµείωσα, αυτά που έχουν αδρές γραµµές περιλαµβάνουν την εκπόνηση ενός ταξιδιωτικού 
οδηγού – το ενθυµούµαι καλώς -. Είναι χρήσιµο αυτό το επίτευγµα; Ασφαλώς είναι χρήσιµο 
γιατί διαφηµίζει ενδεχοµένως την πόλη. Ερώτηµα: Αυτό είναι στοιχείο που µπορεί να ενταχθεί 
στην αναπτυξιακή ή στη σχεδιασµένη αναβάθµιση της πόλης; Προφανέστατα όχι.  

Άλλη αναφορά πεπραγµένων και επιτεύγµατος ήταν η απεµπλοκή µετά από 40 χρόνια του 
αθλητικού κέντρου της πόλης. Αυτό είναι εξαιρετικά αβέβαιο να συντελεστεί λέω εγώ και δεν 
θέλω να γίνοµαι κακώς, στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όχι κατ΄ ανάγκη 
από την παράταξη τη δική µας, θα έρθει ένα ζήτηµα να το δούµε όλοι µαζί γιατί αυτό άπτεται 
του συµφέροντος της πόλης, αν η απόφαση εκείνη που λάβατε κατά πλειοψηφία προηγούµενα 
για την παραχώρηση στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού για να εκτελεστεί το έργο µε το Σ∆ΙΤ 
αν υπήρχε έρεισµα νόµου µε βάση το δηµοτικό και κοινοτικό κώδικα να γίνει. Αυτό όµως θα το 
δούµε στη µελλοντική ή σε άλλη συνεδρίαση.  

Και είπατε και για τη δωρεά στην ουσία από το Υπουργείο Υγείας µέρους, γιατί δεν είναι όλο το 
ακίνητο, µέρους του ακινήτου στο ∆ήµο. Είναι χρήσιµο αυτό; Προφανώς είναι χρήσιµο αν 
συντελεσθεί. Βεβαίως εδώ δεν έχουµε ακόµα πληροφορηθεί, ούτε το µνηµόνιο είδαµε 
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υπογεγραµµένο, το ζητήσαµε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τι εάν και τι ο ∆ήµος Καλαµάτας 
έναντι αυτής της δικαιοπραξίας της δωρεάς, τι έδωσε, εάν έδωσε κλπ.  

Εν κατακλείδι ζητάµε και θέλουµε στον ορίζοντα τον σηµερινό πλέον οι πράξεις της ∆ηµοτικής 
αρχής να είναι απόρροια ενός συνολικού σχεδίου το οποίο θα προκύψει µέσα από τη 
διαβούλευση τόσο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όσο και ευρύτατων κοινωνικών µονάδων 
προκειµένου πλέον να υπάρχει µία πορεία ασφάλειας εις ότι αφορά τις προκλήσεις της εποχής 
και τα επιτεύγµατα του ∆ήµου.  

Εµείς, για να µην πάρω το λόγο κε Πρόεδρε στη δικαιολόγηση ψήφου, χαιρετίζουµε και 
χαιρετάµε αυτή την έναρξη της κουβέντας που έρχεται όπως πολλοί είπαν πλέον µετά την 
νοµική επιταγή και δεν έρχεται οίκοθεν µε πρωτοβουλία δική µας, είναι πολύ θετικό γιατί 
συζητιέται η θέση της Καλαµάτας στη νέα εποχή σε σχέση µε την Περιφέρεια που βρίσκεται 
αλλά σε σχέση και µε τη χώρα στην οποία ανήκει αλλά εκτιµούµε ως αφόρητα γενικό και άρα 
ως περιορισµένως εφαρµόσιµο το συγκεκριµένο σχέδιο. Θα περιµένουµε στην πορεία. Η 
πρώτη µας στάση στη συζήτηση και στο πόνηµα αυτό θα είναι η ΛΕΥΚΗ ψήφος. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι εµείς θα επιµένουµε να µιλάµε και να συζητάµε για το 
επιχειρησιακό σχέδιο. Αυτό είναι το αντικείµενό µας. Σε 3 – 4 µήνες σύµφωνα µε 

το νόµο θα γίνει ο απολογισµός όπου θα έχουµε την ευκαιρία να πούµε και τι πράξαµε, να 
κάνετε κι εσείς την κριτική σας. Και όπως θα έχετε διαπιστώσει εµείς αντέχουµε στην κριτική 
και ο οµιλών αντέχει και όλη του τη ζωή άντεχε και νοµίζω και οι συνάδελφοι κατά τις 
αρµοδιότητες τις οποίες έχουν θα ανταποκριθούν άριστα σ’ αυτές τις διαδικασίες. Θα έρθει 
όµως ο καιρός να συζητήσουµε γι’ αυτά τα θέµατα. Σήµερα συζητάµε για κάτι συγκεκριµένο, 
για ένα θέµα οραµατικό που συγχρόνως πρέπει να είναι και ρεαλιστικό, να ακουµπάει στην 
πραγµατικότητα, στα πράγµατα και να µας δώσει πορεία για το µέλλον.  

Εγώ χαίροµαι αγαπητοί συνάδελφοι, χαίροµαι ειλικρινά, που ξεκινήσαµε εδώ και 2 – 3 ώρες και 
λίγος είναι ο χρόνος που συζητάµε, από «την έκθεση ιδεών». Μετά από την έκθεση ιδεών της 
πρώτης αγόρευσης φτάσαµε «όλα τα επιχειρησιακά σχέδια ίδια είναι, άµα ανοίξετε το 
διαδίκτυο µια πόλη που έχει λιµάνι και σιδηρόδροµο και δρόµους, ίδια είναι». Στη συνέχεια 
«καλή είναι η προσπάθεια η οποία γίνεται» και ακολούθως «ΛΕΥΚΟ εµείς για να δούµε στα 
επόµενα επίπεδα». Αυτά είναι τα σκαλοπάτια της συζήτησης. 

Εµείς χαιρόµαστε γιατί «καλή είναι η προσπάθεια», στο τέλος αυτό αποτυπώνεται παρότι στην 
αρχή είπαµε πλυναφίµατα είναι, µια έκθεση ιδεών κέραµι και πλύνθια κτάκτως ηρµένα.  

Λοιπόν, είπαµε πάρα πολλά ζητήµατα, στα ποιο καίρια θα απαντήσω. Το επιχειρησιακό σχέδιο 
αυτό υπερβαίνει τη ∆ηµοτική αρχή, τη θητεία της και προσδιορίζει και το µέλλον όχι µέχρι το 
2013 και µετά. Υπό την έννοια αυτή πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια και από τη δική 
µας τη ∆ηµοτική αρχή τη διαλεκτική, τη δηµοκρατική, των ανοιχτών πυλών, των ανοιχτών 
συνεδριάσεων. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια, σας το υπόσχοµαι, ώστε να έχουµε οµόφωνη 
απόφαση, διότι αυτό επιβάλει το συµφέρον της πόλης. Αυτή είναι η ουσία του πράγµατος.  

Ως προς τα ποιο συγκεκριµένα που µας λέτε. Εµείς έχουµε ένα πρόγραµµα και είχαµε τη τιµή 
παρά το γεγονός ότι βγήκαµε τον Ιούλιο στον προεκλογικό αγώνα, πρώτοι να δώσουµε το 
πρόγραµµά µας στον Καλαµατιανό λαό. Και αυτό το πρόγραµµα θα το υλοποιήσουµε όσος 
αγώνας και αν χρειαστεί, αλλά και θα το εντάξοµε µέσα στο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα 
διαµορφωθεί. Αυτό το συγκεκριµένο δικό µας πρόγραµµα, η συγκεκριµένη δική µας πορεία, 
ένα συµβόλαιο τιµής µε τον κόσµο αλλά ενταγµένο στο επιχειρησιακό σχέδιο το οποίο θα 
ψηφίσουµε.  

Η κάθε προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή έκανε ότι µπορούσε. Αν εµείς λέµε κάποια πράγµατα, 
χωρίς να κατηγορήσουµε κανέναν το λέµε γιατί πρέπει να εξηγήσουµε κάποιες καταστάσεις ή 
να µη φορτωθούµε γιατί θα είναι άδικο, κάποια ζητήµατα τα οποία δεν πρέπει να φορτωθούµε 
και εµείς θα έχουµε κάποιες ελλείψεις και θα θέλαµε στο µέλλον, οι επόµενες ∆ηµοτικές αρχές, 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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διότι κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, κοιτάξτε τους αναντικατάστατους γύρω – γύρω, 
τους βλέπω αρκετές φορές για να έχω αντίληψη και του χρόνου και των ανθρώπινων 
πραγµάτων, ασφαλώς θα έχουµε και ελλείψεις και είναι δίκαιο οι επόµενες ∆ηµοτικές αρχές να 
το διατυπώνουν. Άλλο αυτό και άλλο να έχουµε µια ισοπεδωτική τακτική γιατί εγώ θέλω να 
σας πω ευθέως ότι ήταν οραµατικό το ανατολικό και το δυτικό κέντρο, οραµατικές ενέργειες 
άσχετο εάν δεν τις στηρίξαµε και τις αφήσαµε να καταντήσουν όπως έχει καταντήσει αυτή τη 
στιγµή το ανατολικό κέντρο της Καλαµάτας όπου γίνεται µια εργώδες προσπάθεια για να 
ξεβροµίσει. Το είχαν σκεπάσει τα βάτα. Το αν εγκαταλείφθηκε για µια 20ετία δεν σηµαίνει ότι η 
αρχική σκέψη ήταν άσχηµη. Το στρατόπεδο όταν το πήραµε και όταν σχεδιαστήκανε κάποια 
πράγµατα, δεν σηµαίνει ότι ήταν κακό όταν εµείς µε επόµενες ενέργειες πήγαµε εκεί µέσα και 
ότι κάναµε µε τις χρήσεις της γης στο στρατόπεδο.  

Θα σας πως και ευθέως, είµαι πολύ προβληµατισµένος µε το µέγαρο χορού. Είναι το 
µεγαλύτερο έργο πολιτισµού που γίνεται στην περιφερειακή Ελλάδα, θα φτάσει ίσως µέχρι 
15.000.000 ευρώ. Είµαι προβληµατισµένος για τον τρόπο συντήρησής του και τον τρόπο 
λειτουργίας του αλλά µη µου πείτε ότι µία πόλη που κινείται στους 100.000 κατοίκους, διότι 
περί αυτού οµιλούµε, όταν ο ∆ήµος είχε 60.000 κατοίκους, όταν η ενδοχώρα του φτάνει µέχρι 
τη Μεγαλόπολη, η Μεγαλόπολη αγοράζει εδώ αυτή τη στιγµή, ότι δεν πρέπει να έχει ένα τέτοιο 
κέντρο όταν µάλιστα έγιναν σηµαντικά βήµατα στην καθιέρωση του Φεστιβάλ Χορού, δεν 
πρέπει να έχει ένα τέτοιο κέντρο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί όχι µόνον για πολιτιστικές 
εκδηλώσεις αλλά και συνέδρια και όλα αυτά τα πράγµατα. Είναι δυνατόν να συζητάµε σήµερα 
ότι αυτή η συγκεκριµένη επιλογή η οποία δίνει προοπτική και στα οικονοµικά και στα 
πολιτιστικά, στα οικονοµικά υπό την έννοια των συνεδρίων, δίνει στον τουρισµό προοπτική, 
δίνει στον πολιτισµό ότι αυτό, να συζητάµε τώρα ότι αν ήταν σωστή ή λανθασµένη η επιλογή; 
Σωστή ήταν και θα το στηρίξουµε και αυτό πρέπει να κάνουµε, να βρούµε τους τρόπους ώστε 
να είναι από πολλές πλευρές αποδοτικό αγαπητοί συνάδελφοι για την πόλη. 

Θα σας πω για τα έργα. Τα έργα που λέτε, για να τα εξειδικεύσουµε, η Καλαµάτα θα πάρει το 
µερτικό της από το ΕΣΠΑ. Έτσι. Θα µαζευτούµε, εγώ είµαι και στο περιφερειακό συµβούλιο και 
στην περιφερειακή επιτροπή, ο καθένας θα πάρει αυτό που δικαιούται. Το τι δικαιούται 
προσδιορίζεται από το νόµο. Ακούστε όµως. Υπάρχουν και κάποιες άλλες παράµετροι. Είναι η 
ετοιµότητα στις µελέτες, είναι κάποιες ουρές, είναι κάποια αιτήµατα που έχουν σχέση µε το τι 
πήραµε στο παρελθόν ενώ κάποιοι άλλοι πήραν περισσότερα. Εκεί πρέπει να είµαστε 
διεκδικητικοί, αυτά να τα απαιτήσουµε και να τα πάρουµε όχι µε τη λογική ότι εµείς είµαστε 
εδώ και όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν, ότι εµείς είµαστε ο περιούσιας λαός και η πόλη που τα 
θέλει όλα και ας τους τους άλλους. Με µία συνεργασία, µε επιχειρήµατα, µε πειθώ να πάρουµε 
αυτά που δικαιούµαστε και αυτά  που πιθανότατα έπρεπε να τα έχουµε πάρει στο παρελθόν 
και δεν πήραµε. Αλλά προσέξτε. Σ’ αυτή την πόλη έργα δεν κάνει µόνο ο ∆ήµος για να τα 
προγραµµατίσει. Έργα κάνει η περιφέρεια, έργα κάνει η νοµαρχία, έργα κάνουν τα υπουργεία. 
Είναι πάρα πολλοί οι φορείς οι οποίοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν εδώ, στην περιφέρειά 
µας. Εµείς λοιπόν µε το επιχειρησιακό µας σχέδιο πρέπει να δώσουµε την κατεύθυνση ώστε 
όλοι αυτοί που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν θα ενταχθούν µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλάνο. 
∆υστυχώς ο δηµοκρατικός προγραµµατισµός του 1986, έξι νόµων, δεν έγινε πράξη ώστε ότι 
εισρέει στο νοµό να κατανέµεται βάση ενός δηµοκρατικού προγραµµατισµού. Εµείς όµως 
έχουµε υποχρέωση ως πόλη να δώσουµε το γενικό µπούσουλα τι έργα έχουµε, σε ποια 
κατεύθυνση κινούµαστε και να απαιτήσουµε απ’ όλους τους άλλους που κατασκευάζουν έργα 
εδώ να συµµορφωθούν και να έχουν µια συγκεκριµένη πορεία. 

Για το τραµ αγαπητοί συνάδελφοι το έχουµε πει, εµείς έχουµε ξεκαθαρίσει τη θέση µας. 
Αφήστε τις πόλεις οι οποίες τρέχουν. Εγώ µιλάω και µε το ∆ήµαρχο Πατρέων και µε το 
∆ήµαρχο Ιωαννίνων και µε το ∆ήµαρχο Βόλου και µε το ∆ήµαρχο Λάρισας. ∆εν υπάρχει τίποτα 
ούτε από τη δική µας τη πλευρά. Αλλά ένα τέτοιο έργο όπου πρόκειται να αναγράφεται 
10.000.000 ευρώ κόστος έβλεπα σήµερα, να µην έχει µελέτη κόστους – οφέλους, να µην έχει 
µελέτη βιωσιµότητας, για προσέξτε, να µην λαµβάνουµε υπόψη τις γραµµές που έχει η αστική 
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συγκοινωνία µέσα σε ένα χρόνο, βάση νόµου ποιες γραµµές έχει και εκµεταλλεύεται η αστική 
συγκοινωνία; Αυτά όλα. Να µην έχουµε πληρώσει το µελετητή; Να βγαίνουµε να κάνουµε 
δηλώσεις επί δηλώσεων και να είναι απλήρωτος επί µία δεκαετία ο µελετητής; Αυτή ήταν η 
σοβαρότητα προσέγγισης ενός µεγάλου ζητήµατος; Και για µία πόλη η µελέτη κόστους – 
οφέλους, η µελέτη βιωσιµότητας είναι αναγκαία. Τι πάµε να φτιάξουµε, άλλη µία προβληµατική 
επιχείρηση που θα µας στοιχίζει 50 ευρώ κάθε επιβάτης που θα µπαίνει µέσα στα τραµ; Αυτά 
πρέπει να τα λύσουµε. Πρέπει να τα λύσουµε, να τα µελετήσουµε και να καταλήξουµε. Εµείς 
για το συγκεκριµένο θέµα έχουµε συγκεκριµένη άποψη, είναι καταγεγραµµένη η άποψή µας. 
Στον ορατό χρόνο η πόλη της Καλαµάτας δεν µπορεί να πάει µε σχεδιασµό ο οποίος θα 
συµπεριλαµβάνει το τραµ. 

Υπάρχει ένα άλλο ζήτηµα. Υπάρχει η γραµµή προς τη Μεσσήνη. Αυτή η γραµµή πρέπει να 
υποστηριχθεί µε κάθε θυσία και στο ζήτηµα των υποδοµών και στο ζήτηµα της βιωσιµότητας. 
Εύχοµαι να µην έρθει η εποχή, να µην έρθει ο καιρός όπου ο ΟΣΕ ως ένας περίπου ιδιωτικός 
οργανισµός θα ζητεί χρήµατα από τις τοπικές κοινωνίες για να υποστηρίξουν ελλειµµατικές 
γραµµές. Αλλά και σε εκείνη την εποχή και η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων και κυρίως 
ο ∆ήµος Καλαµάτας πρέπει να υποστηρίξει µε νύχια και µε δόντια τη βιωσιµότητα και την 
ανάπτυξη του προαστιακού σιδηρόδροµου. 

Για το λιµάνι έχουµε θέση δυνατή. Και στα ζητήµατα του Λιµενικού Ταµείου τα οποία 
συνδέονται άρρηκτα µε το λιµάνι και µε το ζήτηµα του λιµανιού. Αγαπητοί συνάδελφοι ποιος 
από σας δεν βλέπει ότι µε την ολοκλήρωση των δύο οδικών αξόνων η κίνηση η εµπορική στο 
λιµάνι µας θα τριπλασιαστεί; Την κατάσταση ποια είναι µε τις νταλίκες, µε τα φορτηγά, µε τα 
ξενοδοχεία τα οποία στο µύλο κλπ θα κατασκευαστούν, την  ξέρετε, και µε την προοπτική και 
τη λογική της πορείας της πόλης. Είναι δυνατόν να µιλάµε για λιµάνι εµπορικό στη νοτιοδυτική 
άκρη του λιµανιού χωρίς στοιχειωδώς να υπάρχει εµπορική ζώνη, να υπάρχει τίποτα για την 
υποστήριξη του λιµανιού; Και που θα βάλουµε τα επικίνδυνα υλικά; Και που θα βάλουµε τα 
χύδην φορτία; Και πως θα κινούνται τα φορτηγά; Θα µπαίνουν όλα αυτά µέσα στην πόλη; Και 
αν σήµερα είναι πρόβληµα τα δέκα φορτηγά που είναι αραγµένα µόνιµα στο ποιο ωραίο σηµείο 
της Καλαµάτας, γιατί το ποιο όµορφο σηµείο της Καλαµάτας είναι αυτό, η δεξαµενή, είναι το 
ποιο όµορφο σηµείο της, τι θα γίνει αύριο µε τον τριπλασιασµό της εµπορικής κίνησης; Είναι 
δυνατόν σ’ αυτή την αίθουσα να µην εκφράζουµε προβληµατισµό, όταν ο προβληµατισµός θα 
εκφραστεί στο master plan; Θα τεθεί ερώτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη διαχείριση του 
λιµανιού. Θα έρθει θέµα για τα οικοδοµήµατα που θα φτιάξουµε µέσα στο λιµάνι, διότι ένα 
λιµάνι για να µπορέσει να λειτουργήσει, λιµάνι όπως προσδιορίζεται στο χωροταξικό, 
περιφερειακής σηµασίας και πάνω, πρέπει να έχει συγκεκριµένα οικοδοµήµατα. Τι θα 
ψηφίσουµε εµείς εδώ; Για τα οικοδοµήµατα µέσα στο λιµάνι, για τη ζώνη για τα επικίνδυνα 
υλικά, για τη ζώνη για τα χύδην φορτία; Που θα τα βάλουµε όλα αυτά; Στην πλευρά του ΟΤΕ, 
από κει; ∆εν πρέπει λοιπόν πολύ σοβαρά τώρα που είναι σε σύνταξη το master plan, τώρα που 
είναι σε σύνταξη το γενικό πολεοδοµικό, να καθίσουµε να το δούµε, να δούµε τους 
προβληµατισµούς οι οποίοι εκφράζονταν το 1987 και ΄88, να τα ξανακουβεντιάσουµε εδώ; Και 
όταν έχουµε µάλιστα χρήµατα από το ΕΣΠΑ για τη συγκεκριµένη δράση; ∆ηλαδή στη Πάτρα 
όταν το κουβέντιασαν και κατάληξαν είχαν λάθος, ή στην Ηγουµενίτσα, ή στο Βόλο ή σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδος; ∆εν µιλάµε για κατάργηση του λιµανιού, µιλάµε για το εµπορικό µέρος, 
για τα φορτηγά που πρέπει να φύγουν από την πόλη, για την ανάσα την οποία πρέπει να 
αποκτήσει η πόλη. ∆εν είναι θέµα φιλονικίας µεταξύ µας, είναι θέµα επιχειρηµάτων και 
προσέγγισης αγαπητοί συνάδελφοι του συγκεκριµένου ζητήµατος.  

Εµείς το γενικό πολεοδοµικό δεν το κάνουµε εν κρυπτό αγαπητοί συνάδελφοι. Το γενικό 
πολεοδοµικό γίνεται από συγκεκριµένους επιστήµονες, µετέχουν συγκεκριµένοι υπάλληλοι, 
έχουν γίνει διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων µε ανοιχτές διαδικασίες. Μη µου πείτε ότι 
παίρνουµε τους δικούς µας υπαλλήλους. Πολιτικά, δεν έχουµε κιόλας, δεν έχουµε, αλλά και να 
είχαµε δεν θα το κάναµε, δεν θα το κάνουµε, µην ανησυχείτε γι’ αυτό, έχετε πληροφόρηση 
από πρώτο χέρι αλλά δεν µας πειράζει εµάς, δεν έχουµε τίποτα να κρύψουµε. Το γενικό 
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πολεοδοµικό µπαίνει στη διαδικασία διαβούλευσης. Εµείς είµαστε της άποψης ότι η πλειοψηφία 
πρέπει να δρα, να έχει πρόταση συγκεκριµένη. Θα φέρουµε εδώ συγκεκριµένη πρόταση να την 
κρίνετε. Εσείς αν φέρουµε πρόταση και την κρίνετε κριτική επί του απολογισµού είναι δικό σας 
θέµα. Εµείς θα φέρουµε πρόταση µελετηµένη, τεκµηριωµένη, θα την έχετε εγκαίρως την 
πρόταση αυτή να την κρίνετε. Μη µας λέτε ότι εν κρυπτό εµείς φτιάχνουµε κάποια πράγµατα, 
καταλήγουµε και τα φέρνουµε εδώ. Έχουµε υποχρέωση να φέρουµε τεκµηριωµένη πρόταση 
και εσείς να την κρίνετε. Όχι εσείς, η κοινωνία ολόκληρη, διότι το γενικό πολεοδοµικό επειδή 
άπτεται όχι µόνον κοινωνικών συµφερόντων αλλά και ιδιωτικών θα µπει στη δηµόσια 
διαβούλευση, θα εκφραστούν οι φορείς, συγκεκριµένοι φορείς από το νόµο. Λοιπόν µη λέτε! 

Για το ξυλοπριστήριο της Αρτεµισίας εµείς έχουµε πρόταση συγκεκριµένη αγαπητέ συνάδελφε 
η οποία συνδέεται µε αντίστοιχη πρόταση του επιθεωρητή δασών. Το ξυλοπριστήριο, έχει 
κατατεθεί έγγραφο, έχει γίνει συζήτηση µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης γι’ αυτό όταν 
ανέβηκα στην Αθήνα, του επιδόθηκε φάκελος συγκεκριµένος, η πρότασή µας είναι να 
παραχωρηθεί κατά χρήση στο ∆ήµο Καλαµάτας και να χρησιµοποιηθεί για θέµατα 
περιβαλλοντικά και πολιτιστικά ο συγκεκριµένος χώρος, όχι για θέµατα αθλητικά. Το βλέποµε 
ως χώρο που θα υποστηρίζει τις συγκεκριµένες δράσεις εκεί στην περιοχή.  

Αγαπητέ συνάδελφε εγώ θεωρώ ότι κάθε παράταξη από τη δική της οπτική γωνία, την 
πολιτική και τη ιδεολογική και εγώ ποτέ δεν έχω κρύψει και νοµίζω ότι όλοι έτσι κάνουµε ή 
πρέπει να κάνουµε και την ταυτότητά µας την πολιτική και την ταυτότητά µας τη ιδεολογική 
και τα µετερίζια από τα οποία αγωνιζόµαστε. Αυτά είναι καθαρές δουλειές και καθαρές 
κουβέντες, όλα τα άλλα είναι συννεφούλες για παραπλάνηση. Πρώτα η αυτοδιοίκηση. Είµαστε 
πρώτα αυτοδιοικητικοί, πρώτα το συµφέρον της πόλης αλλά ποτέ δεν κρύβοµε την ιδεολογία 
µας διότι η ιδεολογία µας είναι µπούσουλας για να προσδιορίζοµε τα αυτοδιοικητικά και τα 
πολιτικά θέµατα. Όλα τα άλλα είναι πράγµατα για να πάρουµε κάνα ψήφο από δω, να πάρουµε 
κάνα ψήφο από κει, εγώ τα κατανοώ όλα αυτά, να δώσουµε πιθανότατα σε σχήµατα µία 
ύπαρξη, µία µεγαλύτερη ύπαρξη απ΄ αυτή την οποία απηχούν. Εγώ όλα αυτά τα κατανοώ, 
ειλικρινά τα κατανοώ σαν πρακτική αλλά είµαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι πρέπει 
καθαρά να βγαίνουµε και να λέµε και στα πολιτικά και στα ιδεολογικά ζητήµατα τις απόψεις 
µας. ∆εν λέω εγώ ότι εσείς ή ο οποιοσδήποτε συνάδελφος θέλει να αποτύχει αυτή η ∆ηµοτική 
αρχή για να ευχαριστιόµαστε ή για να την αντικαταστήσουµε. Μέσα στο πολιτικό παιχνίδι είναι 
και οι εντάσεις και οι αυστηρές κριτικές και εµάς θα τελειώσει ο χρόνος κάποτε και πρέπει να 
τελειώσει ο χρόνος διότι µέσα από την ανανέωση έχοµε τις νέες προσεγγίσεις και πάµε 
µπροστά. Κανένας δεν είναι µόνιµος. Όλοι αυτοί πιστεύανε, γύρω – γύρω, ότι είναι µόνιµοι και 
δεν µιλάω, ο λαός θα κρίνει θα πάρει τις αποφάσεις του.  

Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι για τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ. Έχω πει πολλές φορές ότι 
έχουµε διαφορετικότητα αντιλήψεων. Εσείς πιστεύετε ότι τα πανεπιστήµια τα οποία σπείραµε, 
τα σπείραµε για πολιτικούς λόγους ανά την Ελλάδα, καµιά 20αρία ΤΕΙ δεν έχουνε 
επαγγελµατικά δικαιώµατα ακόµα, δεν ξέρω πως αισθάνεστε, δεν ξέρω εάν ήταν το δικό σας 
παιδί τι θα λέγατε να τελειώσει το τάδε ΤΕΙ και να µην πάρει πτυχίο, να πάρει ένα σηµείωµα 
ότι τελείωσε και να µην έχει επαγγελµατικά δικαιώµατα. Εµείς λέµε αυτό το οποίο έρχεται και 
να αντιµετωπίσουµε αυτό το οποίο έρχεται και αν θέλουµε να λέµε ότι είµαστε χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθήσουµε να συµβαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να 
έχοµε πανεπιστήµια και ΤΕΙ που να δίνουν δουλειά στα παιδιά µας. Αν κάποιος πιστεύει ότι µε 
κρατικοδίαιτα, περίκλειστα πανεπιστήµια και ΤΕΙ, πανεπιστήµια και ΤΕΙ που επιβάλλονται 
διδάσκοντες που επιβάλλονται µέσα από διαδικασίες συνελεύσεων που µοιράζονται οι 
διδάσκοντες από µας αυτοί, από τους άλλους οι άλλοι, όπου δεν υπάρχει κανένα σύστηµα 
αξιολόγησης ότι µε τέτοια πανεπιστήµια και ΤΕΙ θα µπορέσουµε να επιβιώσουµε σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο και τα παιδιά µας να έχουν ανταγωνιστικές γνώσεις, εµείς είµαστε αντίθετοι απ’ αυτή 
τη λογική. Πιστεύουµε στο ανταγωνιστικό πανεπιστήµιο, στο σύγχρονο, σ’ αυτό το οποίο δίνει 
διεξόδους στα παιδιά µας. Αυτή είναι η αντίληψή µας. ∆εν είπε κανείς σ’ αυτή την πόλη να 
καταργηθεί το πανεπιστήµιο ή το ΤΕΙ που είναι µέγιστα περιουσιακά στοιχεία για την πόλη µας, 
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γιατί έχω ακούσει ότι εγώ το είπα, όπως είπα να φύγει το τρένο, όπως είπα να µη γίνουν 
ανασκαφές στην Υπαπαντή. Ένα βιβλίο ολόκληρο µπορεί να γραφεί µε τη διαστρέβλωση των 
λόγων και των θέσεων του ∆ηµάρχου. 

Λοιπόν, τελειώνοντας αγαπητοί συνάδελφοι σας παρακαλώ πολύ εάν υπάρχει το οποιοδήποτε 
ζήτηµα να το λέτε κατά τις συνεδριάσεις ώστε να παίρνουµε σωστές αποφάσεις. Μου είπατε 
για την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα ως έργο έχει δηµοπρατηθεί δύο φορές από τη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού και έχει δοθεί αρνητική προσφορά γι’ αυτό και δεν κατακυρώθηκε. Αν 
ανακαλύψατε κάποιο πρόβληµα, στο ιδιοκτησιακό ας πούµε, είχατε υποχρέωση να το πείτε 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Εκτός και αν υπάρχει λογική να κάνουµε λάθος. ∆εν νοµίζω 
να υπάρχει αυτή η λογική γιατί είναι λογική κατά της πόλης, δεν είναι λογική κατά της 
πλειοψηφίας. Και µου λέτε και στενοχωρούµαι ειλικρινά γιατί ξέρετε και την εκτίµησή µου προς 
το πρόσωπό σας την οποία έχω διατυπώσει κατ’ επανάληψη και έχω πει και έχω συνείδηση ότι 
από τύχη ίσως είµαι εγώ σ’ αυτή τη θέση, θα µπορούσατε να είσαστε εσείς, η διαφορά ήταν 
πάρα πολύ µικρή, το έχω πει κατ’ επανάληψη. Έρχεστε κε Αλευρά, αγαπητέ συνάδελφε και 
µου λέτε «τι περιλαµβάνει το µνηµόνιο το οποίο υπογράφηκε µε τον Υπουργό Υγείας». ∆ηλαδή 
ότι εγώ υπογράφω εν κρυπτό µε τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης µνηµόνια επιβαρυντικά για 
την πόλη. Το είπατε και σε προηγούµενες συνεδριάσεις. Και επειδή ήρθαν και επέµεναν και οι 
δηµοσιογράφοι, το δώσαµε στη δηµοσιότητα. ∆ύο φορές. Γράφτηκε στις εφηµερίδες, δόθηκε 
στα κανάλια και απορώ γιατί δεν το είδατε το µνηµόνιο της συνεργασίας υπογεγραµµένο από 
τον Υπουργό Υγείας και από µένα. Ένα µνηµόνιο συνεργασίας το οποίο βεβαίως και πρέπει να 
ολοκληρώνονται οι πράξεις, θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ως συµβόλαιο µε τις διαδικασίες 
της δωρεάς οι οποίες προωθούνται. Είναι δυνατόν µέσα σ’ αυτή την αίθουσα να αφήνεται να 
αιωρείται, όταν δηµοσιοποιήθηκαν τα κείµενα, όταν τα πήραν όλα τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης, να λέτε «τι επέγραψες, τι βάρος φόρτωσες σ’ αυτή την πόλη»; Λες και έγινε 
έγκληµα επειδή αναλήφθηκε ένας αγώνας να έρθει ένα περιουσιακό στοιχείο πάνω από 
15.000.000 ευρώ στην πόλη. Ένας αγώνας µεγάλος. Εν πάση περιπτώσει εγώ θέλω να 
παρακαλέσω, µπορεί να έχουµε διαφωνίες αν κάνει αυτό ή δεν κάνει για διοικητικό κέντρο. Να 
τα δούµε, να τα κουβεντιάσουµε. ∆εν πρέπει να έχουµε διαφωνίες ότι ως ∆ήµος η κατάστασή 
µας είναι πολύ άσχηµη, έχουµε πάνω από 10 κτήρια τα οποία είναι ακατάλληλα για να 
στεγάσουν δηµόσιες υπηρεσίες και ότι πρέπει να βρούµε ένα δηµαρχείο για να στεγάσουµε τον 
κόσµο. Μπορεί να διαφωνούµε γι’ αυτό. Και σας είπα τι ενέργειες έγιναν για να γίνει ότι είναι 
δυνατόν να γίνει. Νοµίζω ότι η τίµια κουβέντα µεταξύ µας, ο καθαρός λόγος είναι ότι το 
καλλίτερο για να πάει η πόλη µπροστά. Εµείς ξέρουµε ότι έχουµε αποστολή να βρούµε, αυτή 
είναι η δουλειά µας, να σχεδιάζουµε και να υλοποιούµε. Εσείς έχετε αποστολή να µας κρίνετε 
και να µας κρίνετε σκληρά και καλά κάνατε, παρακαλούµε µε αντιπροτάσεις. Στη θέση τη δική 
µας να καταφέρετε τη δική σας τη θέση, όχι είπατε και κρίνοµαι γενικά, ώστε να έχοµε κι εµείς 
ένα µέτρο σύγκρισης, να δούµε που κάνουµε λάθη και να αξιοποιούµε τις δικές σας προτάσεις. 

 
∆εν πήρα απάντηση κε Πρόεδρε! 
 

Πως δεν πήρατε απάντηση; Εάν δεν πήρατε κάντε την ερώτηση. . .  
  
∆εν πήρα απάντηση ή ακούστηκε «έχετε». Περιµένω να ακούσω τα 
επιχειρήµατα. . . 

 
Σας το είπε ο ∆ήµαρχος δεν το καταλάβατε προφανώς, δεν µπορώ να 
επαναλάβω εγώ τα λόγια, θα επανέλθετε µε ερώτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
Είµαι φοβερά ήρεµος κε Πρόεδρος. ∆εν πήρα απάντηση στο «έχετε 
συµφέροντα να µην πηγαίνει καλά η ∆ηµοτική αρχή». 

 
Σας το εξήγησε. 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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∆εν µου το εξήγησε. 
 

Σας το εξήγησε ο ∆ήµαρχος. Αν νοµίζετε ότι δεν πήρατε απάντηση κάντε µια 
ερώτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προ ηµερησίας στο επόµενο, να πάρετε 

απάντηση. 
 
Τώρα θέλω να την πάρω την απάντηση. 
 

Γιατί; Σας απάντησε ο ∆ήµαρχος. 
  
Ποια είναι η απάντηση; 
 

Εάν εσείς νοµίζετε ότι δεν καλυφθήκατε, κάντε το επερώτηση, µη µου λέτε 
εµένα, εγώ κρίνω. . . 

 
Εσείς που το καταλάβατε να µου πείτε τι απάντησε; 
 

Ακούστε, σας απάντησε τελειώνοντας. Αν τώρα θέλετε κάποια διευκρίνιση ή 
οτιδήποτε κάντε µια επερώτηση να σας απαντήσει. Εντάξει; Είναι θέµα 

κανονισµού. 
 
Εσείς τι καταλάβατε ότι µου απάντησε; 
 

Μη µε ρωτάτε τι κατάλαβα. Η νοηµοσύνη η δική µου µπορεί να είναι στο όριο 
του χαζού ή του πολύ έξυπνου. Έτσι; Εγώ δεν κάνω ότι θέλω εδώ. 

 
Κάποιος που κατάλαβε; 
 

Όχι, απαγορεύεται από τον κανονισµό. Κε Αλευρά. 
  
Συγνώµη κε Αλευρά. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν. .  
 

Μη µου λέτε τι καταλάβατε! Κάντε µία επερώτηση αν δεν καταλάβατε, σας δίνει 
ο νόµος το δικαίωµα, κάντε µία γραπτή ερώτηση και στο επόµενο συµβούλιο θα 

σας απαντήσει. 
 
Ρωτάω όταν ο ∆ήµαρχος της πόλης σε µία συνεδρίαση καταγγέλλει µία 
παράταξη. . . 

 
Σας παρακαλώ, δεν κατήγγειλε κανέναν. 

  
Πως δεν κατήγγειλε; 
 

Πως κατήγγειλε; 
  
Όταν λέει. . . 
 

Είπε στην οµιλία του ο ∆ήµαρχος κάτι τέτοιο; Μίλησε δύο φορές. 
  

Είπε «δέχεται». 
 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Πότε το είπε; 
  
Πότε το είπε; Όταν µίλαγε. 
 

∆εν το αντελήφθην. Εσείς το αντιληφθήκατε; Ε, τότε σας έδωσε απάντηση. 
Λοιπόν κε Αλευρά. Αν νοµίζετε δεν ικανοποιηθήκατε, κάντε ερώτηση. Κε Αλευρά. 

 
Συγνώµη, όταν ο ∆ήµαρχος. . .  
 

Σας παρακαλώ πολύ. Σας απήντησε πριν το τέλος της οµιλίας του. Εάν θέλετε 
κάποια διευκρίνιση. 

 
Σε τι, αφού δεν είπε τίποτα. 
 

Εγώ άκουσα την απάντηση. Αν νοµίζετε ότι δεν ικανοποιηθήκατε, κάντε ερώτηση 
και επερώτηση. 

 
Λυπάµαι που ο ∆ήµαρχος της πόλης κρύβεται πίσω από . . . (∆εν 
ακούγεται τι λέει) 

 
Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.  
Κε Αλευρά. 
 
Λοιπόν κε Πρόεδρε θέλω το λόγο. 
 
Ορίστε κε ∆ήµαρχε. 
  
Ο ∆ήµαρχος έχει πάντα το θάρρος σε όλη του τη ζωή. Είχε το θάρρος αυτό, να 
εκφράζει τις απόψεις του. . . 

 
Απαντήστε µου. 
 

Μη διακόπτετε. 
  
. . . και πάντοτε αυτοσυγκρατηµένος ήταν. Συµβαίνει καµιά φορά ως άνθρωπος 
να πει καµιά κουβέντα παραπάνω. Σπάνια όµως. Εγώ ποτέ δεν έχω διατυπώσει 

την άποψη ότι καµία παράταξη, συµπεριλαµβανοµένης και της δικής σας, δεν νοιαζόσαστε για 
το συµφέρον της πόλης. Ουδέποτε. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 
 

∆εν θέλετε να ολοκληρώσω; 
  
Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 

Να σας πω τι µε ενοχλεί. ∆εν θέλετε να σας πω; 
  
Όχι. 
 

Τίποτε άλλο δεν θέλετε; 
  
Με έχετε καλύψει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Γιατί πρώτη φορά το λέω αυτό; 

  
Με καλύψατε. Αν θέλετε να συνεχίσετε εσείς, συνεχίστε. 
 

Κε Αλευρά. 
 

Κε Πρόεδρε µε αφορµή την αναφορά του κ. ∆ηµάρχου στο πρόσωπό µου, θέλω να 
ξεκαθαρίσω, ίσως µε αυτάρεσκο τρόπο δηµόσια το εξής. Ισχυρίζοµαι ότι διαθέτω 

την τρέχουσα πολιτική ηθική. ∆εν αντιδικώ και δεν θα αντιδικήσω ποτέ για το συµφέρον της 
πόλης και δεν αντιδικώ κε ∆ήµαρχε µε σας και την παράταξή σας. Την κρίνω και την επικρίνω. 
Αλλά αυτό ανήκει στα θεµιτά πλαίσια και τα επιβαλλόµενα θα σας πω της πολιτικής 
αντιπαράθεσης. Εγώ κε ∆ήµαρχε σε προηγούµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ζήτησα το υπογραφέν µνηµόνιο να το φέρετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Αυτό σας ζήτησα. Από 
την άλλη πλευρά θα σας πω ότι παρακολουθώ επισταµένως τον τοπικό τύπο, εκτός και αν 
ήταν τις µέρες που απουσιάζω στην Αθήνα για την ΚΕ∆ΚΕ και δεν το είδα. Εάν το είχα δει στον 
τύπο, προφανώς και δεν θα το έθετα. Είχα δε ζητήσει τότε το υπογραφέν µνηµόνιο όχι για 
λόγους εντυπωσιασµού, αλλά µου φαίνεται ιδιαίτερη εξέλιξη αυτή που δεν έχει παρατηρηθεί 
µέχρι τώρα, να υπάρξει αυτού του µεγέθους η δωρεά. ∆εν το είδαµε. Αυτό είπα. Φέρτε το στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο κε Πρόεδρε για άρση κάθε παρεξήγησης.  

Και να πω και το εξής για να τελειώσω. Η δεύτερή σας αναφορά κατά των λεγοµένων µου που 
και εδώ υπαινιχτήκατε ότι αντιδικώ µε την πόλη και όχι µε τη ∆ηµοτική αρχή, δεν είναι ούτε το 
ένα ούτε το άλλο. Προφανώς ξεκινάει από την αναφορά µου για τη νοµιµότητα - λέω εγώ, 
µπορεί να µην είναι και δόκιµος όρος - της αποφάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον 
τρόπο έναρξης και προώθησης και αποπεράτωσης του αθλητικού κέντρου της Αγίας Τριάδας. 
Μεταγενέστερα αναδιφώντας στον κώδικα δήµων και κοινοτήτων, σας το λέω, στο άρθρο 185 
δεν διαπίστωσα να υπάρχει δυνατότητα παραχώρησης της χρήσης δηµοτικής περιουσίας εν 
προκειµένω στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Αυτά οι µικρές µου γνώσεις περισυνέλεξαν. 
∆εν έχω βεβαιότητα, γι’ αυτό σας είπα το θέµα θα ‘ρθεί γιατί και εγώ εκ των υστέρων το 
διαπίστωσα. 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι εγώ λυπάµαι γιατί µιλάµε για το αυτονόητο. Ειλικρινά. ∆εν 
είναι δυνατόν να εγκαλείται η ∆ηµοτική αρχή για ζητήµατα τα οποία είναι 

γραµµένα στα πρακτικά. Είναι γραµµένα στα πρακτικά λέει «φέρτε µας στο επόµενο 
συµβούλιο». Γραµµένα στα πρακτικά. Το µνηµόνιο έχει παραδοθεί στη γραµµατεία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, έχει περάσει στα πρακτικά. Έχει πάει σε όλα τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης. 

 
Κε Πρόεδρε είναι µέσα στο θέµα όλα αυτά; 
  
Σας παρακαλώ, ο ∆ήµαρχος έχει δικαίωµα να κάνει παρεµβολή. 
  
Είναι δυνατόν να συζητάµε, να τίθεται θέµα; Έχει γίνει φέιγ βολάν το µνηµόνιο. 
Εκτός εάν εννοείτε ότι υπάρχουν και κάποιες συµφωνίες µυστικές µε τον 

Υπουργό τα οποία αφορούν στην πόλη. Σας έχω πει, εγώ έχω κουραστεί να λέω τα αυτονόητα 
πράγµατα. Σας παρακαλώ, µη ξαναφέρετε τέτοιο θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Μη το 
ξαναφέρετε διότι έχετε άδικο και νοµίζω σας αδικεί µια τέτοια επιχειρηµατολογία. Υπάρχει στα 
πρακτικά, υπάρχει στη νοµική υπηρεσία το έγγραφο, υπάρχει στη δηµοτική περιουσία, 
µπορείτε να το πάρετε οποτεδήποτε θέλετε και µπορείτε να τα πάρετε και από το αρχείο των 
εφηµερίδων. Σας αδικεί αυτή η επιχειρηµατολογία. Και είναι κρίµα να χρησιµοποιείτε αυτό το 
όπλο εναντίον µας διότι δεν είναι όπλο καν. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 



Συνεδρίαση :06/2008                                 Παρασκευή 29 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  116/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  43 

 

 

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

- το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας,  

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

- την ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης α) από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους της 
πλειοψηφίας και β) από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ 
∆ΡΑΣΗ¨,  

- τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης 
¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και β) από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής 
παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, 

κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ψηφίζει το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 
∆ήµου Καλαµάτας, όπως αυτό υποβλήθηκε από τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Μπασακίδη Νικόλαο και το οποίο έχει ως εξής:   

 

 

 

Α΄ ΦΑΣΗ 
 
 

 
 
 

Το όραµα του ∆ήµου Καλαµάτας για την ταυτότητα της Καλαµάτας στη νέα 
εποχή 

 
Η εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ∆ήµων είναι µια νέα πρόταση – 

υποχρέωση που απορρέει από τα άρθρα  203-207 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) και αποτελεί 
µια καινούργια πρόκληση για τον εκσυγχρονισµό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας επιθυµεί να εντάξει τον προγραµµατισµό αυτό σε µια πιο 

µακροπρόθεσµη χρονική προοπτική, που να καλύπτει και τις απαιτήσεις της νέας 
Προγραµµατικής Περιόδου 2007-2013. Για το σκοπό αυτό προτείνει στους πολίτες και τους 
φορείς ένα κοινά αποδεκτό «όραµα» ώστε να αποτελεί συµφωνηµένη επιδίωξη όλων όσοι 
ενδιαφέρονται για την πόλη ή παρεµβαίνουν στην εξέλιξή της.  
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Γνωρίζοντας την ιστορική διαδροµή της Καλαµάτας, τη µητροπολιτική της θέση στην 

ευρύτερη περιοχή της Ν. Πελοποννήσου και τις µεγάλες αλλαγές σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, οραµατιζόµαστε µια πόλη, στην ταυτότητα της οποίας εγγράφονται:  

1. Η διαρκής φροντίδα για την τουριστική ανάπτυξη, µε την ένταξη στο ευρύτερο 
σχέδιο ανάπτυξης του τουρισµού στη Ν.∆ Πελοπόννησο και µε άξονα την Περιοχή 
Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ). Η επιδίωξη επιβάλλεται να 
στοχεύει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά (εναλλακτικές µορφές τουρισµού), µε 
συστηµατικό ενδιαφέρον για τη διατήρηση της ταυτότητας και της ιδιαιτερότητας της 
περιοχής. 

2. Η προστασία του περιβάλλοντος, µε έµφαση στο θαλάσσιο χώρο και τον ορεινό 
όγκο του Ταϋγέτου που αποτελούν και τα κύρια συγκριτικά πλεονεκτήµατα του 
∆ήµου Καλαµάτας. 

3. Η συστηµατική πορεία προς την κοινωνία της γνώσης, τη δηµιουργία µιας 
«µανθάνουσας και έξυπνης πόλης», µε την ενδυνάµωση και την πολυσχιδή 
στήριξη του ΤΕΙ και του Πανεπιστηµίου, αλλά και άλλων δράσεων που υπηρετούν το 
συγκεκριµένο σκοπό. 

4. Η ενίσχυση της διαδηµοτικής συνεργασίας σε επίπεδο Νοµού, αλλά και της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε στόχο την ανταλλαγή εµπειριών, τη διαχείριση των 
απορριµµάτων και την επίλυση κοινών προβληµάτων. Ιδιαίτερα µε τους όµορους 
∆ήµους πρέπει να υπάρξει συνεργασία στα ζητήµατα που συνδέονται µε τους 
Αθίγγανους, τους οικονοµικούς µετανάστες, το παραεµπόριο, την προστασία του 
υδροφόρου ορίζοντα και την επεξεργασία των λυµάτων. 

5. Η ενίσχυση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και η προώθηση της 
απασχόλησης, µε την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ΒΙ.ΠΕ 
Ασπροχώµατος, του ΒΙΟΠΑ Καλαµάτας και τη γενική βελτίωση των υποδοµών. Προς 
αυτή την κατεύθυνση θα συµβάλλει η σύνδεση της Β’θµιας επαγγελµατικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης και των σχολών του ΟΑΕ∆ µε τις ανάγκες της τοπικής 
οικονοµίας και τις προοπτικές της. 

6. Η ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πόλης, µε την προβολή των 
ιστορικών µνηµείων, τη συντήρηση και την ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων, την 
κυριαρχία της ποιότητας στην καθηµερινή ζωή της πόλης, καθώς και τη στήριξη 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθιερωµένων στο πανελλήνιο αλλά και διεθνώς. Στην 
κατεύθυνση αυτή πρέπει να ενταχθούν ο σχεδιασµός για την καλύτερη αξιοποίηση 
του Μεγάρου Χορού, η ανακατασκευή της Ηλέκτρας και η απόκτηση ανοιχτού 
θερινού πολυχώρου. 

7. Η διαρκής φροντίδα για την ανάπτυξη των 13 τοπικών διαµερισµάτων, µε τη 
διατήρηση της ιδιοπροσωπείας του καθενός και την αξιοποίηση των 
πλεονεκτηµάτων τους. 

8. Η αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και της λειτουργίας του λιµένος, του 
αεροδροµίου και του σιδηροδρόµου για τη µετεξέλιξη της περιοχής σε κέντρο 
συνδυασµένων µεταφορών για την ευρύτερη περιοχή. 

9. Η αξιοποίηση σειράς πλεονεκτηµάτων – πληθυσµιακών, οικονοµικών, πολιτιστικών 
κλπ. – για την εδραίωση της Καλαµάτας ως πόλης-αναφοράς για ολόκληρη τη Ν∆ 
Πελοπόννησο. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας, µε την ποικιλότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντός του µπορεί να αποτελέσει υπόδειγµα περιφερειακού αστικού 
κέντρου, στο οποίο ενσωµατώνονται η ήπια και βιώσιµη τοπική ανάπτυξη µε την 
αστική λειτουργικότητα, µε κύριους άξονες, την προστασία και ανάδειξη του 
φυσικού περιβάλλοντος, τη στρατηγική ποιότητας στον αγροτικό τοµέα, τις ήπιες 
και εναλλακτικές µορφές τουρισµού, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και την 
εκπαίδευση. 
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Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος που αποσκοπούν στην 
επίτευξη του οράµατος για το δήµο Καλαµάτας είναι οι ακόλουθοι: 

• Ανάδειξη της Καλαµάτας σε µητροπολιτικό κέντρο της Νότιας Ελλάδας 

• Αειφορική διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος 

• Προώθηση ήπιων και βιώσιµων µορφών τοπικής ανάπτυξης 

• Ανάδειξη της πολιτιστικής φυσιογνωµίας της πόλης  

• Αναβάθµιση της λειτουργικότητας της πόλης 

• Εφαρµογή του ΓΠΣ για διασφάλιση συµβατών χρήσεων γης για ήπια αστική και 
περιαστική ανάπτυξη.  

• Προώθηση της κοινωνίας της γνώσης και ενεργοποίηση της κοινωνίας των 
πολιτών.  

• Αναβάθµιση υποδοµών και δράσεων ενίσχυσης του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και προώθησης της απασχόλησης. 

• Εκσυγχρονισµός των λειτουργιών οργάνωσης και διοίκησης των δοµών του δήµου 
και των λειτουργιών εξυπηρέτησης των πολιτών. ∆ηµοτική ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση.  

 
Οι προτεινόµενοι Άξονες Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και τα 

Μέτρα ανά άξονα µε τους αντίστοιχους στόχους ανά µέτρο  είναι : 
 

Άξονες προτεραιότητας, µέτρα και στόχοι ανά µέτρο 
 

Άξονας 
1 

∆ιαχείριση Περιβάλλοντος1 και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 

1.1 Ανάδειξη αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος 

• Ανάδειξη ιστορικών µνηµείων 

• Επισκευή διατηρητέων κτιρίων 

• Αναπλάσεις οικισµών µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά 

• Αξιοποίηση πολιτιστικού αποθέµατος για αύξηση 
της επισκεψιµότητας της περιοχής. 

1.2 ∆ιαχείριση στερεών 
αποβλήτων 

• Αναβάθµιση των διαδικασιών ανακύκλωσης, µε 
την αυξηµένη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 
των δηµοτών και τη βελτίωση των διαδικασιών 
και συστηµάτων ανακύκλωσης. 

• Βελτίωση της καθαριότητας της πόλης 

• Εξασφάλιση σύγχρονου χώρου – 
εγκαταστάσεων απόρριψης των απορριµµάτων 
σε επίπεδο Νοµού. 

1.3 ∆ιαχείριση υδάτινων 
πόρων, συστηµάτων 
αποχέτευσης και 
βιολογικού καθαρισµού 

• Βελτίωση υφιστάµενων δικτύων ύδρευσης και 
εξασφάλιση αυξηµένων ποσοτήτων 
αντλούµενου ύδατος (ή αυξηµένης επάρκειας 
υδάτινων αποθεµάτων) 

• Βελτίωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης 

                                           
1
 Φυσικού και Ανθρωπογενούς 
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(ακαθάρτων και οµβρίων) 

• ∆ηµιουργία αποκεντρωµένων µονάδων 
βιολογικού καθαρισµού στα ορεινά Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα. 

• Εκσυγχρονισµός και αύξηση δυναµικότητας 
µονάδας βιολογικού καθαρισµού 

1.44 Αστικές αναπλάσεις • Αναβάθµιση της λειτουργικότητας και ποιότητας 
ζωής σε υποβαθµισµένες περιοχές του ∆ήµου. 

• Βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης και 
συνθηκών επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 

1.5 Αναβάθµιση της 
λειτουργικότητας της 
πόλης. 

• Βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήµατος και 
του προβλήµατος στάθµευσης των οχηµάτων 

• Εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών κυκλοφορίας 
των πεζών 

• Εξασφάλιση συνθηκών και προϋποθέσεων για 
την αύξηση κυκλοφορίας των ποδηλάτων 

1.6 Βελτίωση τεχνικών και 
κοινωνικών υποδοµών 

• Εκσυγχρονισµός και επέκταση δικτύου 
δηµοτικού φωτισµού. 

• Επέκταση και αναβάθµιση των χώρων πρασίνου 
και των κοινόχρηστων χώρων για βελτίωση της 
εικόνας της πόλης, της ποιότητας ζωής και της 
αναψυχής των δηµοτών. 

• Επέκταση δικτύου οπτικών ινών και προώθηση 
της ευρυζωνικότητας 

1.7 Αποκατάσταση και 
προστασία περιβάλλοντος 
πυρόπληκτων περιοχών 

• Η µετατροπή της ορεινής ζώνης του Ταϋγέτου 
σε ένα εκ νέου ελκυστικό φυσικό τοπίο και χώρο 
υποδοχής επενδύσεων ήπιας τουριστικής 
ανάπτυξης και βιολογικής αγροτικής παραγωγής 

1.8 Εφαρµογή πολιτικών 
ενέργειας φιλικών προς 
το περιβάλλον  

• Εξοικονόµηση ενέργειας µε τη χρήση 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

• Ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

1.9 Υποδοµές 
προσπελασιµότητας 

• Βελτίωση κύριου οδικού δικτύου πόλης. 

• Κατασκευή οδών πρόσβασης στον περιµετρικό 

• Βελτίωση οδικού δικτύου Τοπικών 
∆ιαµερισµάτων και ενδοδηµοτικής οδικής 
επικοινωνίας 

 
 

Άξονας 
2 

Κοινωνική και Πολιτιστική Ανάπτυξη 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 

2.1 Ανάπτυξη κοινωνικών 
υπηρεσιών απασχόλησης 
και στήριξης πολιτικών 
κοινωνικής φροντίδας 

• Ίδρυση νέων βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθµών. 

• Υλοποίηση κοινωνικών προγραµµάτων 

• Ενίσχυση υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωµένων 

2.2 Υποστήριξη και φροντίδα • Εξασφάλιση συνθηκών ίσων ευκαιριών. 
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ευπαθών κοινωνικά 
οµάδων – Κοινωνική 
Αλληλεγγύη  

• Συµβουλευτική Υποστήριξη  

• Συνοδευτικές Υπηρεσίες για Κοινωνική 
ενσωµάτωση. 

• ∆ηµιουργία δοµών κοινωνικής συνοχής και 
αλληλεγγύης 

2.3 Εκπαίδευση – Κατάρτιση 
ανθρώπινου δυναµικού 

• Βελτίωση των συνθηκών του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος 

• Τόνωση της απασχόλησης και µείωση της 
ανεργίας 

2.4 Υποδοµές και δράσεις 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

• ∆ηµιουργία ανοικτού πολιτιστικού πολυχώρου. 

• Εκσυγχρονισµός πολιτιστικών υποδοµών. 

• Αναβάθµιση και διεύρυνση των παρεχόµενων 
από το ∆ήµο πολιτιστικών υπηρειών. 

• Ανάδειξη της φυσιογνωµίας της πόλης ως 
σηµαντικού περιφερειακού πολιτιστικού 
κέντρου.  

2.5 Υποδοµές χώρων 
άθλησης και υλοποίηση 
αθλητικών εκδηλώσεων 

• ∆ηµιουργία αθλητικού πολυχώρου (Παλε ντε 
Σπορ) 

• Εκσυγχρονισµός υπαρχουσών αθλητικών 
υποδοµών. 

• Προώθηση προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού 
αθλητισµού 

 
 

Άξονας 
3 

Ενίσχυση Τοπικής Οικονοµίας και Απασχόληση 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 

3.1 Αξιοποίηση ζώνης λιµένα 
και παράκτιας ζώνης 

• ∆ηµιουργία σύγχρονων εµπορευµατικών 
υποδοµών λιµένα 

• ∆ηµιουργία σύγχρονων ναυταθλητικών 
εγκαταστάσεων 

• ∆ηµιουργία σύγχρονων υποδοµών αλιείας 

3.2 Υποδοµές ΒΙΠΕ/ΒΙΟΠΑ • Βελτίωση υποδοµών επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος 

3.3 ∆ηµοτική 
Επιχειρηµατικότητα  

• Αξιοποίηση δηµοτικής περιουσίας 

• Βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών από τις 
∆ηµοτικές επιχειρήσεις. 

3.4 Προώθηση τουριστικής 
ανάπτυξης 

• Ανάδειξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού 

• Ανάδειξη της ταυτότητας και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της περιοχής. 

• Προβολή τουριστικού προϊόντος 

3.5 Ενίσχυση Κοινωνικής 
Οικονοµίας 

• Ευαισθητοποίηση πολιτών στις δοµές και 
διαδικασίες της κοινωνικής οικονοµίας και 
υλοποίηση σχετικών δράσεων. 
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3.6 Προώθηση δικτύων 
συνεργασίας µε 
συλλογικούς παραγωγικούς 
και επιστηµονικούς φορείς 

• Συνδυασµένη ενεργοποίηση τοπικών φορέων 
και ανθρώπινου δυναµικού για την προώθηση 
θεµάτων τοπικής ανάπτυξης. 

3.7 Υποδοµές στήριξης 
αγροτικής ανάπτυξης 

• Βελτίωση υποδοµών αγροτικού οδικού δικτύου 

• Ενίσχυση βιολογικών καλλιεργειών 

• Εκσυγχρονισµός εγγειοβελτιωτικών έργων και 
δικτύων άρδευσης. 

• ∆ράσεις για την ανάδειξη και προβολή τοπικών 
προϊόντων 

3.8 Αναζωογόνηση 
πυρόπληκτων περιοχών 

• ∆ράσεις για τη βελτίωση των συνθηκών 
παραγωγής και διαβίωσης στις πυρόπληκτες 
περιοχές 

3.9 Ανάπτυξη ψηφιακών 
τηλεπικοινωνιακών 
υποδοµών 

• Ενίσχυση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 

• Ενίσχυση δοµών και δράσεων ψηφιακής 
οικονοµίας 

3.10 
Τοπική επιχειρηµατικότητα 
και ενίσχυση Απασχόλησης 

• Ενίσχυση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 

 
 

Άξονας 
4 

Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου 

Α/Α ΜΕΤΡΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ 

4.1 Ανασχεδιασµός 
διαδικασιών 
εξυπηρέτησης πολιτών 

• Πιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών 

• Εισαγωγή διαδικασιών αµφίδροµης επικοινωνίας 
µε τους δηµότες 

• Αύξηση αποτελεσµατικότητας και 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου 

4.2 Μετεγκατάσταση και 
υποδοµές σύγχρονης 
λειτουργίας υπηρεσιών 
του ∆ήµου 

• Μείωση λειτουργικού κόστους 

• Βελτίωση διαδικασιών ενδοδηµοτικής 
επικοινωνίας και αποτελεσµατικότητας 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών 

4.3 ∆ιαδικασίες βελτίωσης 
σχέσης του ∆ήµου µε 
τους πολίτες 

• Ενίσχυση της ενεργητικής συµµετοχής των 
πολιτών στις τοπικές δηµοκρατικές διαδικασίες. 

• Βελτίωση των διαδικασιών πληροφόρησης και 
ενηµέρωσης των πολιτών.  

4.4 Επιµόρφωση προσωπικού • Προσαρµογή προσωπικού στις νέες τεχνολογίες 
για αύξηση λειτουργικότητας, βελτιστοποίηση 
αποτελεσµατικότητας και αύξηση 
παραγωγικότητας.  

4.5 Ανάπτυξη συνεργασιών 
για την υλοποίηση 
κοινών δράσεων 

• Επίτευξη οικονοµιών κλίµακας µε διαδηµοτικές 
συνεργασίες σε ευαίσθητους τοµείς δηµοτικών 
δράσεων  

• Βελτίωση αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση 
των τοπικών δηµόσιων αγαθών 

• Εξασφάλιση ενισχυµένων χρηµατοδοτήσεων. 
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• Προώθηση περιφερειακών και διακρατικών 
συνεργασιών. 

4.6 Πολιτική προστασία • ∆ηµιουργία υποδοµών και ανάληψη σχεδίων, 
µέτρων και δράσεων, για την πρόληψη και 
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών. 

4.7 Νοµικά Πρόσωπα ∆ήµου • Αναδιάρθρωση των νοµικών προσώπων και 
προσαρµογή τους στο νέο θεσµικό πλαίσιο. 

 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

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

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 4. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 6. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  7. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου)  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14 Μαΐου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


