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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  30/2010 

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  466/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 07η Οκτωβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 6:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 30η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 05-10-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  6) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 9) Κουδούνης Αργύριος, 10) Κουρκουτάς Γεώργιος, 11) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 12)  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 13) Μπάκας Ιωάννης (προσέλευση µετά την υπ’ 
αριθµ. 466 απόφαση), 14) Μπασακίδης Νικόλαος, 15) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 16) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 17) Οικονοµάκου Μαρία, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 20) Τσερώνης Κων/νος. 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Κλείδωνας Θεοφάνης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Ράλλης Γεώργιος, 6)  Σπίνος Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  



Συνεδρίαση :30/2010                                Πέµπτη 07/10/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  466/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

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

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. ∆ήµαρχο να εξηγήσει στο Σώµα το κατεπείγον 
της συνεδρίασης, ο οποίος λέει τα εξής:   

 
Θέλω να παρακαλέσω συνάδελφοι, θεµελιώνω το κατεπείγον του θέµατος, τις 
«Αστικές Αναπλάσεις» πρέπει να τις κουβεντιάσουµε σήµερα διότι µέχρι τις 7 

Οκτωβρίου, αυτή είναι η εντολή της Περιφέρειας, δηλαδή µέχρι σήµερα, είναι η τελευταία 
µέρα όπου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εκφραστεί για την ένταξη συγκεκριµένων 
δράσεων στο πρόγραµµα «Αστικές Αναπλάσεις».  
Το έχουµε κουβεντιάσει το θέµα µια φορά, είναι ένα µείζον ζήτηµα για το ∆ήµο Καλαµάτας, 
υπάρχει εδώ και από πλευράς υπηρεσίας η κα Κουράκλη η οποία έχει χειριστεί τεχνικά και 
υπηρεσιακά το θέµα µέχρι αυτό το σηµείο, το χειρίζεται εδώ και δύο µήνες. Θα ήθελα να 
ακολουθήσουµε τη διαδικασία εάν δεν έχετε αντίρρηση, να µιλήσει ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος, 
στη συνέχεια η ∆ιευθύντρια Ανάπτυξης κα Κουράκλη, στη συνέχεια να γενικευτεί η συζήτηση. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Μέσα στο φάκελο δεν υπάρχει εντολή από τον Περιφερειάρχη ότι σήµερα 
είναι η τελευταία ηµέρα…. (δεν ακούγεται τι λέει).  Άρα η καλή θέληση µας 

κάνει να δεχτούµε ότι σήµερα είναι η τελευταία ηµέρα. Η απόφαση της Περιφέρειας µέσα στο 
φάκελο δεν υπάρχει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ το είπα προφορικά όπως µου το είπαν. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα χαρτιά…(δεν ακούγεται τι λέει).    

 
Σύµφωνοι. Εγώ το είπα προφορικά όπως µε ενηµέρωσαν οι υπηρεσιακοί ότι η 
τελευταία ηµέρα είναι τώρα για να πάει η πρόταση … 

 
…(δεν ακούγεται τι λέει)…  ακόµα και σήµερα η απόφαση της Περιφέρειας 
που να λέει «σήµερα είναι η τελευταία ηµέρα». Γι’ αυτό λοιπόν 

καταρρίπτεται. 
 
Εγώ λοιπόν σας εξήγησα στο τηλέφωνο όπως µου είπαν οι υπηρεσιακοί, όπως µε 
ενηµέρωσαν οι υπηρεσιακοί. 

 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται τι λέει).  Θέλω την απόφαση. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όπως µε ενηµέρωσαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες ότι είναι η τελευταία…   

 
Κε Πρόεδρε µας καλείτε κατεπειγόντως από τα σπίτια µας…(δεν ακούγεται 
τι λέει).   

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώµη. Παρακαλώ. Κε Πρόεδρε το λόγο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κε ∆ήµαρχε. 

 
Κα Κουράκλη, είναι σήµερα η τελευταία ηµέρα όπου πρέπει να συζητήσει το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο το θέµα αυτό;  

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποιοι σύµβουλοι το είπαν ότι υπάρχει απόφαση… (δεν ακούγεται τι λέει).   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Σας παρακαλώ.  
Μήπως θα µπορούσαµε και σε 10 µέρες να το κουβεντιάσουµε, µήπως και µετά 

τις εκλογές; 
 
Στη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή µεταξύ των εκπροσώπων του ∆ήµου 
και των συµβούλων εκ µέρους της Περιφέρειας, µας ζητήθηκε να παρθεί 

απόφαση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µέχρι τις 7 Οκτώβρη µε δεδοµένο ότι στον µήνα που 
προηγείται πριν τις δηµοτικές εκλογές το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λογικά παύει να έχει 
δραστηριότητα και συζητάει µόνο κατεπείγοντα θέµα… 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σύµφωνα µε το νόµο. 

 
Σύµφωνα µε το νόµο ναι, σύµφωνα µε τον κώδικα. Μας ζητήθηκε λοιπόν να γίνει 
η συνεδρίαση εσπευσµένα και να ψηφισθεί το θέµα µέχρι τις 7 Οκτώβρη. 

Ρωτήσαµε και εµείς ποιος θα ήταν ο λόγος αυτός που θέλουν να γίνει µέχρι τώρα και µας είπαν 
ότι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα µε δεδοµένες αποφάσεις ∆ηµοτικών Συµβουλίων να 
µπορούν να προκηρύξουν τα Μέτρα. Αυτό µας απάντησαν. ∆ηλαδή µας είπαν ότι ενδεχοµένως 
να βγει Πρόσκληση και µέσα στον Οκτώβρη. Και ήθελε ο Περιφερειάρχης… Αυτό µας 
µετέφεραν οι σύµβουλοι, ότι ήθελε ο Περιφερειάρχης να µπορεί να έχει λυµένα τα χέρια του 
να προκηρύξει το Μέτρο. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Με εντολή του Περιφερειάρχη. 

 
Εγώ αµφισβητώ την άποψη των συµβούλων. Εάν ήτανε έτσι, έγγραφο του 
Περιφερειάρχη προς όλους τους ∆ήµους, όλους τους ΟΤΑ οι οποίοι έχουν 

τη συγκεκριµένη εκκρεµότητα, «Παρακαλώ πολύ µέχρι τις 7 του µηνός». Οι σύµβουλοι θέλουν 
να πάρουν την αµοιβή τους. Για να πάρουν την αµοιβή τους έγκαιρα, θέλουν να τελειώσει η 
διαδικασία αυτή τώρα. Για µας δεν υπάρχει κατεπείγον. Τονίζω κε ∆ήµαρχε, θυµάστε ότι όταν 
ξεκίνησε η διαδικασία αυτή µας είπατε, «θα σας φωνάξω στο γραφείο µε τη διεύθυνση να 
συζητήσετε». Τους επικεφαλείς για να κάνουµε υποτίθεται έναν διάλογο. Έγινε ποτέ αυτό; 
Ποτέ. Κάνατε µία συνεδρίαση στις 12 του µηνός, κατεπείγουσα, χάθηκε ο κόσµος, 
στενοχωρηθήκαµε και εσείς υποθέτω και εγώ, «ότι µετά τις 12 Αυγούστου δεν γίνεται, είναι 
επείγον, είναι κατεπείγον». Κάναµε τη συνεδρίασή µας κανονικά στις 23 του µηνός, δεν έτρεξε 
τίποτα, ούτε επείγον ούτε ξεπείγον, την κάναµε κανονικά και φανερώθηκε ότι ήταν µια πρώτη 
κουβέντα ότι θα ακολουθούσαν άλλες δύο ερευνητικές, διότι σήµερα δεν έχουµε να κάνουµε 
µε διερευνητική, έχουµε να κάνουµε µε αποφασιστική συνεδρίαση, δεν συνέβη στο 
µεσοδιάστηµα τίποτε απολύτως και ξαφνικά καλούµεθα πάλι την τελευταία στιγµή «α, είναι 
επείγον», επειδή το είπαν κάποιοι σύµβουλοι. Και ποιοι είναι οι σύµβουλοι αυτοί; Και ποιοι είναι 
οι σύµβουλοι αυτοί; Εµείς αµφισβητούµε την εγκυρότητα των συµβούλων σ’ αυτά που είπανε 
και εστιάζοµε το ενδιαφέρον των συµβούλων στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την 
αµοιβή τους. Αυτό εµείς καταλαβαίνουµε. 
Τώρα, όταν όλα έχουν σταµατήσει, η Περιφέρεια θα προκηρύσσει Μέτρα µεσούσης της 
προεκλογικής περιόδου; ∆εν είναι παράξενο αυτό; Θα σταµατήσουνε όλες οι άλλες υπηρεσίες 
και είναι µια υπηρεσιακή περιφέρεια µε µια ενδιάµεση διαδικασία και αυτή θα συνεχίσει να 
προκηρύσσει Μέτρα; Όλα αυτά δεν κολλάνε κε ∆ήµαρχε. ∆υστυχώς δεν κολλάνε.  Για µας δεν 
είναι κατεπείγουσα η συνεδρίαση. Προφανώς θα την βάλετε στην ψηφοφορία, προφανώς θα 
ψηφίσετε ότι είναι κατεπείγουσα αλλά προκύπτει εκ των πραγµάτων ότι χωρίς έγγραφο της 
Περιφερείας η οποία να τεκµηριώνει το επείγον, επείγον δεν υπάρχει. ∆υστυχώς. 

 
Κε Πρόεδρε, επειδή δεν θέλω να φαίνεται ότι προεδρεύετε σε καφενείο. Ο 
κ. ∆ήµαρχος είπε ας πάψουµε, να µην είµαστε σαν καφενείο. Προτιµώ να 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ: 

ΚΟΥΡΑΚΛΗ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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είµαι σε καφενείο παρά να είµαι σε λόχο γιατί εάν οι υπηρεσιακοί παράγοντες πιστεύουνε ότι 
εµείς είµαστε ένας λόχος και µας φέρνουν όποτε θέλουν εδώ, προτιµώ να είµαι καφενείο κε 
Πρόεδρε. Να ξεκαθαρίσουµε… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Μπασακίδη. 

 
Κύριοι συνάδελφοι να µιλήσω κι εγώ γιατί µετείχα σε όλη αυτή τη διαδικασία 
της σύνταξης του σχεδίου και θέλω να πω το εξής. Ότι η µελετητική οµάδα 

και η Περιφέρεια έχει καταβάλει µια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο. Φανταστείτε… Επί της 
ουσίας, θα πω και για το τυπικό µετά. Φανταστείτε να µην ετοιµάσει, να µην λάβει αποφάσεις 
∆ηµοτικών Συµβουλίων από τις µεγάλες πόλεις και αυτό το διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι τις 
εκλογές και ουσιαστικά µέχρι τα µέσα Νοέµβρη, να πάει χαµένο για την µελετητική οµάδα, να 
µην έχει τι να κάνει. Ποιο είναι το µεγάλο για µας, το µεγάλο µας πρόβληµα; Να κάνουµε µια 
τέτοια συνεδρίαση, το κατεπείγον της οποίας θα µπορούσε να είχε ξεπεραστεί αν η µελετητική 
οµάδα την Παρασκευή ερχόταν µισή ώρα νωρίτερα, για µισή ώρα ήταν το πρόβληµα, 
τελειώσαµε την Παρασκευή τις 4 µ.µ. και δεν βγάλαµε πρόσκληση την Παρασκευή για να 
έχουµε µια κανονική συνεδρίαση σήµερα. Αυτό είναι το τυπικό.  
Τώρα το ουσιαστικό είναι, θα χάσουµε, γιατί να χάσουµε ενάµισι µήνα – δύο µήνες από την 
Περιφέρεια; Και λέω το εξής: Όταν θα φτάσει το πρόγραµµα τέλη Νοεµβρίου, αρχές 
∆εκεµβρίου, ενόψει της παράδοσης του διορισµένου εντός εισαγωγικών Περιφερειάρχη προς 
τον αιρετό, τι θα κάνει τότε ο αιρετός Περιφερειάρχης, πότε θα βγάλει τις προσκλήσεις; Θα 
πάει Πάσχα; ∆εν θα χάσουµε ένα τετράµηνο τουλάχιστον από το πρόγραµµα; Ας τους 
βοηθήσουµε κι εµείς λίγο στη διαδικασία της υλοποίησης του προγράµµατος και επί της ουσίας 
για τα πολιτικά ζητήµατα που ανέφερε ο κ. συνάδελφος ας συζητήσουµε και να 
τοποθετηθούµε εάν είναι σωστά ή όχι. Ας µην αντιδικούµε τώρα για το κατεπείγον. Γιατί για 
µισή ώρα είναι ουσιαστικά το κατεπείγον. Γιατί δεν προλάβαµε την Παρασκευή να βγάλουµε 
την πρόσκληση. 

 
∆εν είναι κατεπείγον σήµερα, δεν υπήρχε καταληκτική ηµεροµηνία. Από τις 7 και 
µετά µόνο κατεπείγοντα. 

 
Τα κατεπείγοντα τις προεκλογικής περιόδου είναι διαφορετικά από τα 
κατεπείγοντα της κανονικής περιόδου. 

 
Να απαντήσω διαφορετικά; Εάν ήταν ένα Συµβούλιο σαν την προηγούµενη 
φορά όπου ήταν να συζητήσουµε µια προσέγγιση πρώτη, θα είχε καλώς. 

Είναι ένα Συµβούλιο που θα παρθούν αποφάσεις, είναι ένα Συµβούλιο που θα παρθούν βασικά 
αποφάσεις όσον αφορά τους τοµείς, τις κατηγορίες.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Της εξειδίκευσης, δεν παίζει ρόλο, η κατηγοριοποίηση είναι το σηµαντικό, 
εκεί είναι η διαφορά µας η οποία προφανώς υπάρχει. Άρα λοιπόν είναι 

σηµαντικό ως προς την ουσία του, δεν είναι σηµαντικό ως παράµετρος, είναι σηµαντικός προς 
την ουσία του και λέµε. Το πρόγραµµα, να διαβάσω σελίδες αν θέλετε, συζητάει για 
διαβούλευση. Ποια είναι η διαβούλευση που έγινε; Με ποιόν; Επειδή διαβουλεύτηκε η 
∆ηµοτική αρχή µε τον «Χ» µελετητή, έπεται αυτόµατα ότι έγινε διαβούλευση; Ρωτάω. 
∆ιαβάζω: «Προκειµένου να εξασφαλισθεί η συµµετοχική διαδικασία αποδοχή και καλλίτερη 
ολοκλήρωση του ΟΟΣΑ, ο ∆ήµος θα προβεί σε ενέργειες δηµοσιότητας, ενηµέρωσης του 
τοπικού πληθυσµού και φορέων καθώς και για τις διαδικασίες διαβούλευσης». Ποιες είναι 
αυτές; 
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Για τη φάση της κατηγοριοποίησης µιλάει ή για τη φάση των έργων; 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κατηγοριοποίησης, τα πάντα είναι, εκεί είναι η ουσία. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Άρα είναι για τα έργα. 

 
Όχι, για όλα είναι. Μα εκεί είναι η ουσία. Μα αν θα γίνει επέµβαση στο 
ιστορικό κέντρο ή αν θα γίνει στον Αβραµόγιαννη είναι ουσία, δεν είναι 

παίξε γέλασε. Τώρα ποια θα είναι η µορφή της επέµβασης είναι ένα δευτερεύον που θα το 
συζητήσουµε. Η ουσία είναι πως θα γίνουν οι επεµβάσεις. Εκεί είναι η ουσία του θέµατος. Και 
σ’ αυτά δεν θα γίνει διαβούλευση; Μα ο κ. ∆ήµαρχος την είχε προτείνει και την είχαµε 
αποδεχτεί και δεν έγινε ποτέ. ∆εν λέµε τίποτε άλλο. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε ∆ήµαρχε. 

 
Κάποιοι θα θέλουν να συζητάµε µέχρι τα Χριστούγεννα. Έγινε ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για το θέµα αυτό. ∆εν έγινε; ∆εν κουβεντιάσαµε; ∆εν είπαµε ότι 

θέλαµε για το ζήτηµα αυτό; Σας παρακαλώ πολύ ρωτήστε στη Σπάρτη, ρωτήστε στο Άργος, 
στο Ναύπλιο, στην Τρίπολη, στην Κόρινθο όπου ολοκληρώθηκαν παρακαλώ οι σχετικές 
διαδικασίες και έχουνε πάρει αποφάσεις, πόσα ∆ηµοτικά Συµβούλια έκαναν για το 
συγκεκριµένο θέµα. Εµείς κάναµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το συγκεκριµένο θέµα, έχει γίνει 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, εκφράστηκαν εδώ πέρα απόψεις, δεν έγινε σε καµία πόλη δεύτερο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εδώ έγινε και δεύτερο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Πόσα ∆ηµοτικά Συµβούλια 
θέλετε για ένα πρόγραµµα, για το πρόγραµµα των «Αστικών αναπλάσεων» όπου η κυβέρνηση 
καταβάλει πολύ µεγάλες προσπάθειες να αρχίσει να τρέχει. Ξέρετε στο ΕΣΠΑ η 
απορροφητικότητά µας είναι εξαιρετικά χαµηλή. Αυτά αποφασίζονται σε κυβερνητικό επίπεδο, 
δεν αποφασίζεται σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, 24.000.000 έξι πόλεις και µία κατανοµή που θα 
την δείτε στη συνέχεια και αυτό είναι η ουσία παρακαλώ, δεν είναι η ουσία αυτά τα οποία λέτε. 
Λοιπόν έγιναν δύο ∆ηµοτικά Συµβούλια, έγραψαν οι εφηµερίδες, εκφράστηκαν απόψεις. 
∆υστυχώς τα χρήµατα δεν είναι ούτε το 50%, εντάξει υπάρχουνε φορείς και φορείς στην 
Ελλάδα που θέλουν να κουβεντιάζουµε 5 – 6 χρόνια για ένα θέµα και να µην καταλήγουµε 
πουθενά. Είναι γνωστοί αυτοί οι οποίοι το κάνουν, εµείς είµαστε υπέρ της διαφάνειας, των 
γρήγορων διαδικασιών, της έκφρασης των απόψεων και των αποφάσεων. Πρέπει να τρέξουν 
τα έργα. Τι να κάνουµε; Η ουσία είναι το ποσό το οποίο κατανέµεται. 
Τώρα από κει και πέρα εσείς αµφισβητείτε εάν ο Περιφερειάρχης έδωσε εντολή για τις 7 
Οκτωβρίου. Ρωτήστε τις πόλεις τις άλλες. Αµφισβητείτε εάν εδώ τηρήθηκε η διαδικασία. 
Ρωτήστε τις άλλες τις πόλεις και αν δεν κάνουµε εµείς διπλή διαδικασία απ’ αυτή που κάνανε 
αυτοί. ∆υστυχώς. Η µελετητική οµάδα την οποία ο Περιφερειάρχης επέλεξε ως οµάδα, διάλεξε 
η Καλαµάτα να είναι η τελευταία πόλη και όλοι οι άλλοι προηγούνται ηµών. Θέλει κανείς σ’ 
αυτή την αίθουσα να τρέξουνε γρηγορότερα τα έργα στην Τρίπολη, στο Ναύπλιο, στο Άργος, 
στην Κόρινθο απ’ ότι την Καλαµάτα; Ε, ξεκινάει ένας µήνας, µια κρίσιµη περίοδο από δω και 
πέρα, ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη, παρακαλώ να µην αµφισβητεί κανείς αυτό το οποίο 
λέµε, η 7 Οκτωβρίου να είναι η καταληκτική ηµεροµηνία λήψης απόφασης γι’ αυτά τα θέµατα. 
Είπα εγώ στην κα Κουράκλη να λέει αυτά τα οποία λέει, είµαι εγώ ο υποβολέας της κας 
Κουράκλη; Τη γνωρίζετε 30 χρόνια σ’ αυτή την αίθουσα. Για όνοµα του Θεού! ∆εν 
υποκρύπτεται τίποτα.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαµε τέτοιο πράγµα εµείς; 

 
Εγώ δε, απορώ γι’ αυτή την εκφραζόµενη οργή. Τι είναι αυτό το οποίο σας 
εξοργίζει; Ειλικρινά, τι σας εξοργίζει; 

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ψηφοφορία για το κατεπείγον του θέµατος. Ποιοι συµφωνούν; 
Η πλειοψηφία «ναι»,  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: «Λευκό». 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: «Κατά».  
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: «Κατά». 
 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: «Λευκό». 
 

Στο σηµείο αυτό το Σώµα ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, 
ΚΑΤΑ οι κ.κ. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ και ΛΕΥΚΟ οι κ.κ. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. & ΤΣΕΡΩΝΗΣ), αποφαίνεται για το κατεπείγον του µοναδικού θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης της παρούσης συνεδρίασης, µε τίτλο : 

 
Έγκριση Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας. 

 
και ο κ. Πρόεδρος εισάγει αυτό προς συζήτηση: 

 
Κε Μπασακίδη ορίστε. 

 
Κύριοι συνάδελφοι ήδη έχουµε πει πάρα πολλά για το πρόγραµµα, εγώ δεν θα 
χρειαστεί να πω περισσότερα. Αυτό που προκύπτει λοιπόν από τη συνεργασία 

µε την µελετητική οµάδα για να συνταχθεί το Πρόγραµµα ολοκληρωµένης Αστικής Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι να αναδειχθούν οι κατηγορίες των δράσεων και έτσι 
λοιπόν σύντοµα λέω ότι οι κατηγορίες για την πόλη µας προσδιορίζονται: 

• στην ανάπλαση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου συµπεριλαµβανοµένης και της 
κεντρικής πλατείας της πόλης µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 3.400.000 €.  

• Η αναβάθµιση, η προστασία φυσικών οικοσυστηµάτων παραποτάµιων περιοχών της 
πόλης µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 500.000 €.  

• Η αποκατάσταση κτηριακών εγκαταστάσεων µε αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά 
και η αξιοποίησή τους για πολιτιστικές και λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες  µε 
ενδεικτικό προϋπολογισµό 600.000 €.  

Εδώ θα πρέπει να πω… Άρα λοιπόν συνολικά η πόλη µέσα από το πρόγραµµα των 
Ολοκληρωµένων Αστικών θα χρηµατοδοτηθεί µε ένα ποσό της τάξεως των 4.500.000 € για 
δράσεις, για έργα τα οποία θα προταθούν σε επόµενη συνεδρίαση µε την προκήρυξη των 
αντίστοιχων µέτρων. Η σηµερινή συνεδρίαση έχει ως στόχο να παρθεί απόφαση για τις 
κατηγορίες, για τα ποσά των κατηγοριών, για τους προϋπολογισµούς των κατηγοριών 
δράσεων του Ολοκληρωµένου Αστικού της Περιφέρειας, να συνταχθεί το Ολοκληρωµένο 
Αστικό της Περιφέρειας συνολικά και µετά να προκηρυχθούν τα έργα.  

Εδώ πρέπει να γίνει η εξής αναφορά και παρατήρηση, διαφοροποιεί κατά κάποιο τρόπο κάτι το 
οποίο είχαµε συζητήσει την προηγούµενη φορά. Ένα µέρος του προϋπολογισµού από τα 
24.000.000 € ενσωµατώνει µέσα και τις δράσεις µέσα από το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα 
JESSICA. Άρα στα 4.500.000 € συµπεριλαµβάνονται και οι δράσεις που απαιτούν τη σύµπραξη 
µε τον ιδιωτικό τοµέα και που οι δράσεις αυτές χαρακτηρίζονται εντός εισαγωγικών µε το 
χρηµατοδοτικό µηχανισµό του προγράµµατος JESSICA.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  
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Πάνω λοιπόν σε αυτή τη πρόταση θα πρέπει εµείς να αποφασίσουµε έτσι ώστε να συνταχθεί 
το Ολοκληρωµένο Αστικό και να προλάβουµε τις ηµεροµηνίες. Η πρόταση είναι να προταθούν 
ως κατηγορίες για ένταξη στο Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για την πόλη µας. Τα τρία που ανέφερα: 

1ον «Ανάπλαση - Ανάδειξη Ιστορικού κέντρου συµπεριλαµβανοµένης και της κεντρικής 
πλατείας της πόλης», µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 3.400.000 €.  

2ον «Αναβάθµιση, προστασία φυσικών οικοσυστηµάτων παραποτάµιων περιοχών της πόλης», 
µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 500.000 € και  

3ον «Αποκατάσταση κτηριακών εγκαταστάσεων µε αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά και 
αξιοποίησή τους για πολιτιστικές και λοιπές επιχειρηµατικές δραστηριότητες» µε ενδεικτικό 
προϋπολογισµό 600.000 €. 

 
Ερωτήσεις;  
Τοποθετήσεις. Κε Ηλιόπουλε. 

 
Κε Πρόεδρε από τις κατηγορίες που προτείνει η ∆ηµοτική Αρχή είναι 
φανερό…  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγγνώµη η ∆ηµοτική Αρχή ή η Περιφέρεια το προτείνει αυτό; 
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Η ∆ηµοτική Αρχή. Εµείς το προτείνουµε σε συνεργασία µε το σύµβουλο… 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν πρέπει να παρέµβει ο υπηρεσιακός παράγοντας; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Να µιλήσει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Κουράκλη ορίστε. 

 
Το σχέδιο αυτό που κατέθεσε η µελετητική οµάδα συµβούλων προς την 
Περιφέρεια έχει προκύψει σαν αποτέλεσµα όλων των στοιχείων τα οποία 

συνέλλεξαν κυρίως από το ∆ήµο Καλαµάτας από τις Υπηρεσίες µας µέσα από την συµπλήρωση 
ενός εκτενούς ερωτηµατολογίου το οποίο σας το είχαµε δώσει στην προηγούµενη συνεδρίαση, 
το είχαµε καταθέσει µαζί µε την εισήγηση. Και µέσα από τις δύο συναντήσεις που έγιναν, 
βασικά η πρώτη που έγινε πριν από µερικούς µήνες και µέσα από διάφορες επεξηγηµατικές 
τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαµε στο διάστηµα που µεσολάβησε.  
 
Οφείλω να σας πω ότι το πιο κρίσιµο µε δεδοµένο ότι τα περισσότερα τα συζητήσαµε στη 
προηγούµενη συνεδρίαση δηλαδή το σκεπτικό, τις δυνατότητες του προγράµµατος, ότι η 
Περιφέρεια επέλεξε οι δράσεις που θα προτείναµε να διατρέχουν την πόλη ολόκληρη να µην 
είναι επικεντρωµένες σε κάποιες θεµατικές ενότητες. ∆ώσαµε ιδιαίτερη έµφαση στο να υπάρχει 
µία γκάµα δράσεων διαφορετική από την περιβαλλοντική αναβάθµιση, τις αστικές αναπλάσεις. 
Εννοώ δηλαδή όχι µόνο πεζοδροµήσεις και ρυθµίσεις δηµόσιων χώρων αλλά κυρίως 
εξασφάλιση χώρων στάθµευσης, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και όλα αυτά. Στο τέλος αφού 
προφανώς πήραν υπόψη τους και το οικονοµικό µέγεθος που είχαν να διανείµουν κατέληξαν 
σε κάποια κριτήρια που µε βάση αυτά δηµιουργήθηκαν και διατυπώθηκαν οι τελικές προτάσεις 
τους. Τις τελικές προτάσεις αυτοί µας τις διατύπωσαν. Φυσικά µέσα από την συνεργασία που 
είχε προκύψει µέχρι τότε. Τα κριτήρια αυτά σας τα διαβάζω. Είναι τα κριτήρια επιλογής τους, 
είναι:  

• Η αποδοτικότητα των συγκεκριµένων ορίων προϋπολογισµού του κωδικού της 
θεµατικής προτεραιότητας, δηλαδή ότι είχαν να διανείµουν 24.000.000 €.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  
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• Το ενδεικτικό κόστος κάθε προτεινόµενης κατηγορίας παρέµβασης. Μέσα από τις 
συζητήσεις που είχαν γίνει, είχαµε δώσει αυτά που είχαµε δώσει και στην εισήγηση στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο κάποια ενδεικτικά κόστη, ενδεικτικούς προϋπολογισµούς.  

• Ο βαθµός τεχνικής και διοικητικής ωριµότητας των έργων που µπορούν να 
περιληφθούν στις συγκεκριµένες κατηγορίες παρεµβάσεων. ∆ηλαδή κατά πόσο ο ∆ήµος 
είναι έτοιµος, σε πιο βαθµό έχουµε µια ωριµότητα να µπορέσουµε να κερδίσουµε χρόνο 
και να υποβάλλουµε τεχνικά δελτία πια για συγκεκριµένα έργα το δυνατόν 
συντοµότερο.  

• Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των προτεινόµενων κατηγοριών παρεµβάσεων. 
∆ηλαδή αν τα έργα που προτείνουµε έχουν ένα ορατό τέλος. Το γεγονός δηλαδή η 
Περιφέρεια πείστηκε ότι για κάποια έργα ναι φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος ορίζοντας 
υλοποίησης µέσα στο χρονικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  

• Η δυνατότητα αξιοποίησης νέων χρηµατοδοτικών µέσων. Αυτό σχετίζεται µε το 
JESSICA όπως καταλαβαίνετε. 

Και µε βάση αυτά τα κριτήρια διατύπωσαν αυτές τις κατηγορίες δράσεων. Η µία είναι η βασική, 
η πρώτη που αφορά, έχει και τα περισσότερα χρήµατα να λάβει επειδή µέσα από τις προτάσεις 
µας κατάλαβαν ότι ο ∆ήµος θέλει να επικεντρώσει σε µελέτες που έχει ήδη έτοιµες και µπορεί 
να τις αξιοποιήσει και αυτή είναι «Η ολοκλήρωση των έργων της γ’ φάσης του ιστορικού 
κέντρου» που η µελέτη είναι έτοιµη, επικαιροποιείται ή έχει ήδη τελειώσει η επικαιροποίηση  
του προϋπολογισµού και µπορεί άµεσα να οδεύσει προς κατάθεση πρότασης µε τεχνικό δελτίο 
και να δηµοπρατηθεί άµεσα εφόσον εγκριθεί, και «Η κεντρική πλατεία» που και αυτή έχει ένα 
βαθµό µελετητικής ωριµότητας πάρα πολύ µεγάλο. Επίσης αυτό και µόνο σαν περιεχόµενο 
δράσεων καλύπτει και τους στόχους του προγράµµατος και ήταν απόλυτα συµβατό µε τις 
επιλογές και τις προτεραιότητες που είχαν θέσει. Ταυτόχρονα αυτό ανέρχεται σε ένα πόσον 
3.400.00. Στην ουσία καταλαµβάνει το σύνολο του προγράµµατος των αστικών αναπλάσεων 
το οποίο θα διατεθεί απ’ ευθείας στο ∆ήµο για να το διαθέσει αυτός περαιτέρω µέσα από την 
υλοποίηση των έργων µε διαγωνισµούς και ούτω καθ’ εξής.  

Με δεδοµένο ότι, όπως σας είπε ο κος Αντιδήµαρχος αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί το 
πρόγραµµα JESSICA, το οποίο είναι ένα πρόγραµµα, δεν είχαµε µιλήσει γι’ αυτό την 
προηγούµενη φορά γιατί δεν γνωρίζαµε τότε ότι µέσα στις προτάσεις µας ένα τµήµα του 
προϋπολογισµού επρόκειτο να διατεθεί µέσα από το πρόγραµµα αυτό. Μέχρι τότε πιστεύαµε 
και είχαµε την πληροφόρηση ότι αυτό είναι κάτι που θα αργήσει και θα αργήσει, θα σας 
εξηγήσω τι εννοώ.  

Έπρεπε λοιπόν το 8.000.000 στο 24.000.000 να αποτυπωθεί και µέσα στο πρόγραµµα το δικό 
µας. Με δεδοµένο αυτό έκριναν ότι τα έργα, οι δράσεις που µπορούν να ενεργοποιήσουν και 
να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια για να επενδύσουν έπρεπε να έχουν ένα χαρακτήρα 
παραγωγής εσόδων. Σύµφωνα λοιπόν µε τη µελέτη που έκαναν στην Περιφέρεια, κατέληξαν 
ότι φυσικά η πιο εύλογη πράξη που µπορεί να προσελκύσει κεφάλαια ιδιωτικά τα οποία θα 
συνδράµουν στο να εξευρεθεί το σύνολο του απαιτούµενου ποσού, είναι η αναπαλαίωση 
κάποιου διατηρητέου και βεβαία όλοι είχαµε κουβεντιάσει και την προηγούµενη φορά ότι στις 
προθέσεις του ∆ήµου ήταν σε µια τέτοια περίπτωση και νοµίζω ότι αυτό θα αποτελέσει και 
πρόταση, το έχουµε κουβεντιάσει, να είναι το «Αχίλλειο» το οποίο πιστεύουµε ότι µπορεί να 
λειτουργήσει µε αυτό το σκοπό δηλαδή αυτή θα είναι η πρόταση του ∆ήµου προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο όταν θα ‘ρθει να συζητήσει συγκεκριµένα έργα. Εµείς το είχαµε συµπεριλάβει στο 
ερωτηµατολόγιο που µας είχαν θέσει, το είχαµε συµπεριλάβει και το «Αχίλλειο» και το 
«Οικονοµικό Γυµνάσιο», δηλαδή τα δύο διατηρητέα του ∆ήµου που καταρρέουν συν το χρόνο 
τα είχαµε συµπεριλάβει ως κτήρια αξιόλογα, ένα απόθεµα κτηριακό πάρα πολύ σηµαντικό που 
χρήζει ενδιαφέροντος και προσοχής από την Περιφέρεια. Άρα λοιπόν αυτό ήταν εύλογο να το 
θέσουν ως κατηγορία παρέµβασης.  
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Το δεύτερο που επέλεξαν ήταν για να υπάρχει µία περιβαλλοντική διάσταση στο πρόγραµµα 
δηλαδή να υπάρχει και ένα έργο που έχει να κάνει όχι µόνο αυστηρά µε τον αστικό χώρο αλλά 
να υπάρχει και ένα υποστηρικτικό έργο που θα ‘ρθει να λειτουργήσει στη πρόθεση να 
αναβαθµιστεί το περιβάλλον της πόλης µας. Επέλεξαν να είναι το έργο της «Περιβαλλοντικής 
αναβάθµισης παραποτάµιων περιοχών και οικοσυστηµάτων». Εδώ ο ∆ήµος έχει τη δυνατότητα 
να κάνει πρόταση είτε για το ποταµό Νέδοντα, είτε για τον Άρι δηλαδή µία πρόταση που θα 
έχει να κάνει µε περιβαλλοντική αναβάθµιση αυτών των ζωνών. Είναι στην ευχέρεια του ∆ήµου 
να αποφασίσει τι θα διαλέξει και τι θα προτείνει. Σ’ αυτή τη φάση θέλουν να εγκριθεί το σχέδιο 
αυτό ως σχέδιο. Έτσι και αλλιώς τα λεφτά αυτά δίνουν, δεν µπορεί να αλλάξουν. Μας είπαν για 
το ∆ήµο Καλαµάτας είναι 4.500.000 €. Με δεδοµένο λοιπόν ότι τα 8.000.000 από τα 
24.000.000 το 30% δηλαδή είναι JESSICA έπρεπε και εδώ να αποτυπωθεί το 30% σε τέτοια 
έργα. Νοµίζω δηλαδή ότι ήταν µονόδροµος, δηλαδή από ένα σηµείο και πέρα δεν µπορούσαν 
και αυτοί να κάνουν κάτι διαφορετικό µε βάση τον προϋπολογισµό που µπορούσαν να 
διαθέσουν στον ∆ήµο Καλαµάτας.  
∆εν ξέρω, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. 

 
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εµπεριστατωµένη ενηµέρωση. Ερωτήσεις 
υπάρχουν; Καθίστε λιγάκι µήπως υπάρχει κάποια ερώτηση. Όχι.  

Τοποθετήσεις. Κε Ηλιόπουλε.  
Σας ευχαριστώ, εντάξει. 

 
Με συγχωρείτε κε Πρόεδρε, µία προσθήκη να κάνω. Μία συµπλήρωση να σας πω 
για το JESSICA. Να σας πω τι είναι αυτό το πράγµα µε µία κουβέντα. Το JESSICA 

είναι ένα πρόγραµµα το οποίο έρχεται να πατήσει πάνω σε προγράµµατα ολοκληρωµένης 
αστικής ανάπτυξης και διαχείρισης. Σ’ αυτό θα ενεργοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και µέσω των Περιφερειών και των Κρατών θα δηµιουργηθεί Ταµείο Αστικής 
Ανάπτυξης σε κάθε Περιφέρεια. Στο Ταµείο αυτό θα συµµετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, θα 
συµµετέχουν ιδιωτικές τράπεζες, ιδιώτες και άλλοι φορείς, επαγγελµατικές ενώσεις, 
επιµελητήρια. Αυτό το Ταµείο θα διαχειρίζεται τα χρήµατα του JESSICA και υπολογίζουν ότι 
αυτό θα έχει συσταθεί µέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Ηλιόπουλε ορίστε. 

 
Κε Πρόεδρε µε τις δράσεις αυτές που πρότεινε αυτή η µελετητική οµάδα 
και µε το σκεπτικό της είµαστε τελείως αντίθετοι. ∆ε µπορώ να 

καταλάβω σε ποια λογική και ποιο οικονοµικό όφελος θα έχει για την πόλη µας η ανάπλαση της 
πλατείας. Εδώ ψωµί δεν έχουµε τυρί γυρεύουµε. Έχουµε φτάσει σε τέτοιο σηµείο που ο 
κόσµος υποφέρει και εµείς «χαράζουµε» τα µάρµαρα. ∆εν µπορώ να καταλάβω αυτή η 
µελετητική οµάδα τι κατευθύνσεις είχε. Με αυτή εγώ διαφωνώ ριζικά. Είναι δηλαδή πρόκληση 
για τον κόσµο. Ωραίες κύριοι της ∆ηµοτικής Αρχής οι πεζοδροµήσεις, ωραίες και καλές αλλά 
ήταν απόρροια της χρεοκοπίας µας. ∆ιαφωνούµε ριζικά. Έργα αστικής ανάπλασης που δεν έχει 
όφελος είναι έργα βιτρίνας και η ∆ηµοτική Αρχή τέτοια έργα βιτρίνας προτείνει. ∆εν µπορούµε 
να δεχτούµε αυτά τα έργα πέραν από το ιστορικό κέντρο. Το Αχίλλειο σωστά και άγια θα 
στοιχίσει απ’ ότι ξέρω γύρω στις 500.000 - 600.000 € και τι το όφελος; Τι το όφελος, δεν το 
κατάλαβα αυτό το πράγµα! Εδώ άµα θα πάει το δηµαρχείο στο νοσοκοµείο και τα υπόλοιπα 
παραδοσιακά θα ρηµάξουν. Και τα υπόλοιπα παραδοσιακά που έχει χαλάσει ο ∆ήµος τόσα 
χρήµατα θα ρηµάξουν γιατί µην περιµένετε όφελος από αυτά τα κτήρια.  
Για µας έργο το οποίο δεν έχει αντίκρισµα οικονοµικό, περιβαλλοντικό στο κόσµο, στη φάση 
αυτή είναι απαράδεκτο. Θα καταψηφίσουµε όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύουµε ότι θα 
µπορούσαν να γίνουν έργα που να έχουνε οικονοµικό όφελος. Απ’ ότι προτείνουν οι κύριοι της 
∆ηµοτικής Αρχής δεν έχει κανένα. Η ανάπλαση του Ταϋγέτου θα είχε όφελος για την πόλη, τη 
βγάλατε έξω. Παράδειγµα είπα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΥΡΑΚΛΗ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Την ανάπλαση των υποβαθµισµένων περιοχών τη βγάλατε έξω, τα  περιτριγυρίζετε όλα µες 
στο κέντρο. Ε, δεν είναι όλα, αρκετά χρήµατα έριξε η ∆ηµοτική Αρχή και καλά έκανε αν θέλετε 
στην Αριστοµένους, πολλά χρήµατα έριξε και στις παράδροµους του κέντρου - της πλατείας. 
∆ε µπορεί όλα τα προγράµµατα να πάνε στο κέντρο όταν δεν µπορείς στην συνοικία να 
κυκλοφορήσεις. Γι’ αυτό εµείς θα το καταψηφίσουµε και σαν κατηγορίες και την µελετητική 
οµάδα κυρίως. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε. 

 
Ο κος ∆ήµαρχος προηγουµένως είπε γιατί φωνάζετε, γιατί έχετε τέτοια 
αντίδραση. Υποτίθεται όταν κάνουµε µία συζήτηση και υποτίθεται αυτό έχει 

την έννοια της διαβούλευσης, κάποιες σκέψεις κάποια ψήγµατα σκέψεων που µπορεί να πούµε 
και εµείς, κάπως κάπου θα µπουν σε ένα σηµείο θα τα λάβει κάποιος υπ’ όψιν του. ∆υστυχώς, 
είτε είµαστε είτε δεν είµαστε εδώ, ένα και το αυτό. Μονολογούµε ανταλλάσουµε µονολόγους, 
εσείς τα δικά σας, εµείς τα δικά µας, σύνθεσης δεν υπάρχει καµία και µετά αφού ψηφίσουµε 
πάµε όλοι µας στο δρόµος µας. ∆υστυχώς.  
Είναι το 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο που στην χώρα µας δυστυχώς ξεφεύγει από τους στόχους του 
και ξεφεύγει από τους στόχους του γιατί δεν είµαστε προετοιµασµένοι σα χώρα, γιατί υπάρχει 
η λογική ότι να κάνουµε γρήγορη ανάλωση των χρηµάτων και ποια είναι η γρήγορη ανάλωση 
των χρηµάτων; Είναι αυτή των αναπλάσεων. ∆ως του λοιπόν αναπλάσεις  και σώσαµε τη 
χώρα. ∆υστυχώς η χώρα ανάλωσε τόσα Κοινοτικά Πλαίσια και επί της ουσίας κοινωνικό ιστό 
δεν απέκτησε. ∆ιαβάζω για να θυµίσω δηλαδή αυτά τα οποία απαξιώσατε εντελώς κατά την 
όποια δικιά σας διαβούλευση µε τους όποιους µελετητές, τη σοβαρότητα των οποίων 
αµφισβητούµε βέβαια έτσι. «Οδηγός για τα ολοκληρωµένα σχέδια αστικής ανάπτυξης 
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. - Ήταν ακόµα τέτοιο – Στοχεύει 
στην εναγώνιση των ιδιαίτερα υποβαθµισµένων περιοχών, την πρόνοια και κοινωνική συνοχή 
και την αποφυγή των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού σε θύλακες του αστικού κέντρου. 
Επιλέξιµες περιοχές: Περιοχές κοινωνικού αποκλεισµού και φτώχειας, περιοχές απότοµης 
αλλαγής χρήσεων γης και δηµιουργία νέου αστικού χώρου, περιοχές αυθαίρετης δόµησης, 
περιοχές αστικής απαξίωσης, ιστορικά κέντρα πόλεων». Οι βασικές αιτίες περνάνε στην ίδια τη 
µελετητική οµάδα η οποία θέλει να την πάρουµε και σοβαρά υπόψη. Το παίρνω από το σύνολο 
του πλαισίου από το σύνολο της εισήγησης την οποία έχει παρουσιάσει για να φτιάξει τα 
σχετικά σχέδια της Καλαµάτας, στη παράγραφο 3.3 «Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 
προσδιορισµός αναγκών», είναι η σελίδα 50. Και πηγαίνω στη σελίδα 52 «Στις περιοχές Ράχης, 
Άγιος Σίδερης, Καλυβίων, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Κωνσταντίνου οι οποίες κατά 
προτεραιότητα έχουν ανάγκη από αστική ανάπλαση ως υποβαθµισµένες ζώνες κατοικίας µε 
πρόσθετη συνθήκη εξοπλισµού, διεύρυνση των κοινόχρηστών χώρων και του πρασίνου».    
 
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
∆ε λέω όχι, το αποδέχεται και ενώ έχει λοιπόν κατά προτεραιότητα, κατά 
προτεραιότητα τι επιλέγει; Ύστερα από διαβούλευση; ∆ήµαρχε! Τα 

ενσωµατώνει! Ύστερα από διαβούλευση τι επιλέγει; ∆ιαβούλευση προφανώς µόνο µε τη 
∆ηµοτική Αρχή γιατί λέει «Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια». Ποια κριτήρια; Ρωτάω: Είναι 
σοβαρή η µελετητική οµάδα; Είναι η µελετητική οµάδα που πρέπει να τη πάρουµε εµείς 
σοβαρά υπόψη; Αυτή η οποία λέει ή αποδέχεται, δεν έχω καµία αντίρρηση γιατί και εµείς αυτή 
την άποψη έχουµε, «Κατά προτεραιότητα οι περιοχές τις οποίες ανέφερα» και στη συνέχεια 
λέει «µετά από τις διαβουλεύσεις είπαµε κατηγορίες των επεµβάσεων και έχουµε ανάπλαση, 
ανάδειξη ιστορικού κέντρου συµπεριλαµβανοµένου και τις κεντρικής πλατείας της πόλης»; 
Είναι δυνατόν να ισχύει αυτό από µία σοβαρή µελετητική οµάδα; Βέβαια θα µου πείτε «δεν 
είχαµε µελέτες γι’ αυτές τις περιοχές». Εδώ µπαίνει ένα άλλο θέµα πια, ποιος µπορεί να πει ότι 
κοιτάξαµε την περιφέρεια; Όταν το λέγαµε τόσο καιρό «µελετητικά ετοιµαστείτε, µελετητικά 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ετοιµαστείτε» τι θα ετοιµάσετε; Θα ετοιµάσετε παρεµβάσεις στην περιφέρεια, στις γειτονιές 
αυτές, δεν θα ετοιµάσετε παρεµβάσεις γενικά και αόριστα στο κέντρο.  

Εµείς σε αυτή τη τοποθέτηση διαφωνούµε ριζικά. Θα βλέπαµε τουλάχιστον τα 3.400.000 σε 
µία ισόποση κατανοµή µεταξύ του ιστορικού κέντρου και της περιφέρειας, των περιοχών 
αυτών. Αυτό ναι θα µπορούσαµε να το ψηφίσουµε αλλά όλα τα χρήµατα στο ιστορικό κέντρο 
και στη πλατεία, τα χρήµατα της πλατείας να πάνε στην περιφέρεια, αυτό το κατανοούµε. 
Συµφωνούµε βέβαια για τα υπόλοιπα για το JESSICA και την ανάγκη όπως τα είπε η κα 
Κουράκλη. Ήδη έχω µιλήσει όµως µαζί της, γι’ αυτό είπα προηγουµένως και να µε συγχωρήσει 
ότι εγώ τουλάχιστον δεν χρειαζόµουν να ακούσω κάτι παραπάνω.  

Θα ήθελα να κάνω και µία παρατήρηση όσον αφορά τα κριτήρια που υποτίθεται ότι αυτή η 
ανάπλαση της ανάδειξης του ιστορικού κέντρου την 1,2,3,4,5,6 υποτίθεται κριτήρια πληροί.  

• «Ελκυστικότητα της πόλης για ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της τοπικής 
οικονοµίας και της τοπικής αγοράς εργασίας». Αυτό το κριτήριο δεν εµπίπτει σα κριτήριο 
στα βασικά τα κριτήρια τα 7 - 8 βασικά κριτήρια. Ήταν σαν υποκριτήριο και πιθανά, δεν 
ξέρω γιατί η οµάδα το επέλεξε και αν εξαιρέσουµε το ιστορικό κέντρο αµφισβητώ τια το 
υπόλοιπο κοµµάτι.  

• «Προώθηση αποδοτικών και προσιτών συµβατών συστηµάτων µεταφοράς και 
µετακίνησης». ∆εν έχω καταλάβει επειδή δηλαδή θα κάνουµε δύο πεζόδροµους ή θα 
κάνουµε ένα parking ποδηλάτων αυτό αυτόµατα αναβαφτίζει την περιοχή και αυτό λέγεται 
προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστηµάτων µεταφοράς. 

• Και βέβαια επ’ ουδενί δεν καταλαβαίνω τη µελετητική οµάδα όταν µας λέει ότι «µε την 
ανάπλαση της πλατείας θα εξασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή της πόλης». Αν είναι 
δυνατόν! Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή της 
πόλης εδώ είναι, έχει πατήσει κουκίδα έτσι; Λοιπόν, είπε τώρα α κάτι πολύ έξυπνο ο κος 
Παπαµικρούλης θα ξαναρχίσουµε τις βόλτες αφού δεν θα έχουµε οικονοµική άνεση να 
καθόµαστε στα καφενεία, θα ξαναρχίσουµε τις βόλτες. Οικοσυνοχή της πόλης θα υπήρχε 
εάν είχαµε περιµετρικά πλατείες, περιµετρικά δράσεις που στη γειτονιά του ο καθένας να 
µπορεί να βγει, να συνοµιλήσει µε το γείτονά του και να µπορέσει να αναπτύξει εκεί τις 
σχέσεις του. ∆εν θα τις έχουµε, όταν η µεταφορά του από την περιφέρεια στην πόλη θα 
του στοιχίζει ο κούκος αηδόνι και θα είναι προβληµατική και θα πρέπει και να παρκάρει και 
η συγκοινωνία σταµατάει σε µία χρονική περίοδο.  

 
Λοιπόν εν κατακλείδι  θα µπορούσαµε να αποδεχτούµε τη διαδικασία αυτή εάν το κοµµάτι της 
ανάπλασης, η πρώτη δράση, γίνονταν σε ισοκατανοµή ανάµεσα στο ιστορικό κέντρο και στη 
περιφέρεια, Αγία Παρασκευή, Άγιο Σίδερη αυτές οι περιοχές να δούµε τι θα κάνουµε και 
υπάρχουν διάφορα που µπορούµε να κάνουµε, τα υπόλοιπα δύο συµφωνούµε. Επ’ ουδενί δεν 
συµφωνούµε ότι η κεντρική πλατεία πρέπει να χρηµατοδοτηθεί µέσα από αυτή τη διαδικασία.                      
  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Τσερώνη. 

 
∆εν θα µακρηγορήσω κύριοι συνάδελφοι. Θα συµφωνήσω πλήρως µε τα όσα 
είπε ο κ. Κοσµόπουλος και θα επαναλάβω µόνο µία φράση. Τα λεφτά της 

πλατείας να πάνε στην περιφέρεια. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Νταγιόπουλε. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πρόεδρε… 

 
Με συγχωρείτε. Κα Κουράκλη µπορείτε να εξηγήσετε …(δεν ακούγεται τι λέει)… 
θα πάνε στον Άγιο Σίδερη και στην Αγία Παρασκευή; 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πρόεδρε µου αφαιρείτε τον λόγο; 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείτε. Θα βοηθήσει ……… 

 
Όχι κε ∆ήµαρχε, δεν συγχωρώ κανέναν. Έχω τον λόγο και δεν συγχωρώ 
κανέναν. Εάν µου αφαιρέσει ο Πρόεδρος το λόγο έχει καλώς. Μου 

αφαιρείτε τον λόγο κε Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, όχι, δεν σας τον αφαίρεσα τον λόγο. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν θέλω την απάντηση κε Πρόεδρε. Ας απαντήσει µετά από µένα. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε τον λόγο. 

 
Κε ∆ήµαρχε ξέρετε τον κανονισµό και τον τηρείτε στο έπακρο. Έχω το 
λόγο. 

Εδώ φαίνεται κε Πρόεδρε καθαρά τα µεµονωµένα έργα που έχουν γίνει, πόσο δεν συνδέονται 
µαζί τους και πόσο πίσω είναι η ∆ηµοτική Αρχή. Αν πράγµατι αυτά τα χρόνια είχε γίνει έστω 
ένας απολογισµός πεπραγµένων της ∆ηµοτικής Αρχής, θα βλέπαµε σε ποιο χάος είµαστε. Ένα 
παράδειγµα. Αν πράγµατι είχαµε φροντίσει να κατασκευαστεί το νεκροταφείο µε άλλους 
πόρους, σήµερα τι µεγάλο έργο θα ήρθαµε να εκτελέσουµε από αυτούς τους πόρους, απ’ 
αυτούς τους πόρους για όλη αυτή τη γειτονιά Αγ. Σίδερη, Αγία Παρασκευή, µέσα από την 
γούβα εκεί της Μαυροµιχάλη; Τι λεφτά θα είχαµε να διαθέσουµε γι’ αυτό το µεγάλο έργο; 
Καταλαβαίνεται ότι δεν φαίνεται στην πραγµατικότητα πόσο είναι το µέγεθος αυτής της 
απέχθειας που δείχνουµε στους κατοίκους των γειτονιών. Γιατί αν είχαν γίνει οι µελέτες και 
είχαµε κάνει απολογισµό ανά έτος ή τώρα έποντας τις εκλογές και είχατε πει «κάναµε αυτά τα 
πράγµατα», θα φαινόταν η γύµνια. Τι έγινε µε το νεκροταφείο; Τίποτα. Να, θα είχαµε ένα 
τεράστιο έργο, µια πλατεία, έναν παιδότοπο γιατί η µισή Καλαµάτα µένει εκεί πέρα. Και όµως 
δεν φαίνεται, δεν µιλάει µόνο το τεχνικό, εδώ είναι για επόµενο έργο. 

Εµείς δεν διαφωνούµε για τα έργα, διαφωνούµε µε τον τρόπο της ιεράρχησής τους. Τίποτε 
περισσότερο. 
  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ και εγώ. Κε ∆ήµαρχε έχετε τον λόγο. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµένα µου αρέσει να οµιλώ ταπεινά και ως ταπεινός άνθρωπος. 

 
Ταπεινά και να σέβεστε ότι είστε φιλοξενούµενος σ’ αυτή την αίθουσα κε 
∆ήµαρχε. Να δέχεστε και να σέβεστε… 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, να µην το… Κε ∆ήµαρχε. 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ πάρα πολύ. Πήγα να πάρω το λόγο και αµέσως µε διακόπτετε… 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Πήγε να διευκολύνει τη διαδικασία ο ∆ήµαρχος. Κε ∆ήµαρχε. 

 
Ας είναι, δεν πειράζει. Νοµίζω ότι µια καλλίτερη ενηµέρωση απ’ όλους µας για το 
συγκεκριµένο θέµα που συζητάµε θα βοηθούσε να µην µπερδεύοµε τα 

νεκροταφεία µε τις πλατείες, να µην µπερδεύοµε ανόµοια πράγµατα και να βοηθηθούµε όλοι 
να φτάσοµε σε ένα ασφαλές συµπέρασµα.  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Θα πω τρεις – τέσσερις κουβέντες γι’ αυτό. Να ξέρετε πρώτο και το ξέρετε, ότι δεν τελειώνει 
το ΕΣΠΑ µε τα θέµατα τα οποία συζητάµε σήµερα. Τελειώνει; ∆εν τελειώνει. Ίσα – ίσα, τώρα 
ανοίγει. Έχουµε ορυµαγδό προσκλήσεων προς τις οποίες πρέπει να ανταποκριθούµε και 
αγωνιζόµαστε γι’ αυτό και εµείς και τα νοµικά πρόσωπα. ∆ηµόσια διαβούλευση; Ναι. Η 
ουσιαστική δηµόσια διαβούλευση όµως έπρεπε να γίνει µεταξύ ηµών και της Περιφέρειας και 
δεν έγινε. Ακούστε, όχι µεταξύ ηµών, µεταξύ ∆ήµων και Περιφέρειας και δεν έγινε δηµόσια 
διαβούλευση. Κλήθηκα µία φορά στην Περιφέρεια µαζί µε τους ∆ηµάρχους των άλλων πέντε 
πρωτευουσών των νοµών όπου µας ανακοινώθηκε ένα νούµερο χωρίς να γίνει επιµερισµός και 
στη συνέχεια µας έφεραν και σε επαφή µε την εταιρεία η οποία θα έκανε τις σχετικές 
διαδικασίες, που δεν τήρησε αυτά τα οποία υποσχέθηκε. Γιατί δεν τα τήρησε; Υπάρχει µία 
προσπάθεια και κυβερνητική να έχοµε καλλίτερη απορρόφηση των χρηµάτων του ΕΣΠΑ διότι 
είµαστε στον πάτο. 

Να µιλήσω για το πολιτικό ζήτηµα. Ξέρετε ποιο είναι το πολιτικό ζήτηµα; Ότι τα 24.000.000 
ευρώ τα µοιράζει σε πέντε πόλεις συν µία πόλη το Άργος, έξι, χωρίς να λαµβάνει υπόψη 
ιδιαιτερότητες και πληθυσµιακά κριτήρια και προβλήµατα. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβληµα το 
οποίο το έχω πλειστάκις θέσει υπόψη του κ. Περιφερειάρχη «Πως µοιράζετε κε Περιφερειάρχα 
τα 6.000.000 ευρώ και δίνεται 4,500, δηλαδή 3,400 στην Καλαµάτα η οποία πληθυσµιακά είναι 
περίπου διπλάσια από τη δεύτερη πόλη της Περιφέρειας την Κόρινθο»; Αυτό είναι το θέµα το 
πολιτικό. Και αν θέλετε η ουσία της δηµόσιας διαβούλευσης αυτή είναι, να µας εξηγήσει ο κ. 
Περιφερειάρχης πως µοιράζει τα 24.000.000 ευρώ και πως δίνει στην µακράν µεγαλύτερη πόλη 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου αυτά τα χρήµατα, λιγότερα και από το Άργος; Αυτό είναι το 
θέµα µας αγαπητοί συνάδελφοι και επ’ αυτού πρέπει να τοποθετηθούµε. 24.000.000 λοιπόν 
πέντε συν ένα πόλεις, έξι. ∆εν τελειώνει εδώ το ΕΣΠΑ, θα υπάρξουν και άλλες προσκλήσεις.  

Λοιπόν τι έπαιξε ρόλο σε όλα αυτά; Η µελετητική ωριµότητα. Υπάρχει µελετητική ωριµότητα 
στα δύο έργα εκατό τοις εκατό. Στο ιστορικό κέντρο στην τελευταία φάση µένει η πλατεία της 
Υπαπαντής και στην κεντρική πλατεία της Καλαµάτας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Μπαίνει 
το «Αχίλλειο». ∆εν θα φαγωθούν 600.000 για το «Αχίλλειο». Είναι η µελέτη, είναι οι 600.000, 
είναι έργο συγχρηµατοδοτούµενο, είναι Σ∆ΙΤ, θα µπει ο ιδιώτης, είναι επτά µαζαγιά µε 
διαδικασίες που προβλέπονται από το κράτος. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα αποφέρει κέρδη, 
θα υπάρξει ανταπόκριση. Και το «Αχίλλειο» και όλα αυτά τα κτήρια του κέντρου καλό είναι να 
επανέλθουν στη χρήση την οποία είχαν, δηλαδή µικρές ξενοδοχειακές µονάδες για να 
ενισχύσουν τον τουρισµό. ∆εν µπορεί να έχουµε το «Βασιλικό» κάθε γραφείο και νιπτήρα κλπ, 
κλπ, νεανικά ξενοδοχεία για µία πόλη η οποία αναπτύσσεται τουριστικά. Αλήθεια ο µοναδικός 
δρόµος είναι να κακοβολεύονται οι διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου; 

Λοιπόν στο ιστορικό κέντρο συµφωνούµε όλοι, για το «Αχίλλειο» συµφωνούµε, για τον Άρη… 
Ο Άρης είναι µέγα περιουσιακό στοιχείο για την πόλη της Καλαµάτας σε συνδυασµό µε τα 
Ακοβίτικα, σε συνδυασµό µε τον µεγάλο δρόµο ο οποίος θα περάσει από κει και θα µας 
συνδέσει µε τον Ριζόµυλο, ένα έργο που θα ενταχθεί στο 4ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης απ’ ότι 
φαίνεται, µια περιοχή του Άρη µαζί µε τα Ακοβίτικα και τον καινούργιο δρόµο που µπορεί να 
είναι ελκυστική για επιχειρήσεις, αναφέροµαι για τουριστικές επιχειρήσεις και τέτοιες 
επιχειρήσεις προβλέπεται να κατασκευαστούν εκεί µε το γενικό πολεοδοµικό σχέδιο το οποίο 
έχουµε ψηφίσει πρόσφατα.  

Αποµένει η πλατεία. Η πλατεία από την οποία περνάµε όλοι, εγώ δεν µένω στην πλατεία, είναι 
το χαρακτηριστικότερο σηµείο µιας πόλης, υπάρχουν κίνδυνοι πλέον στην πλατεία, βλέπετε σε 
ποία κατάσταση είναι, πρέπει η πλατεία να αναβαθµισθεί. Είµαστε έτοιµοι µελετητικά, πρέπει 
να προχωρήσοµε και να το κάνοµε και να τελειώνοµε µε το συγκεκριµένο θέµα. Είναι µία 
ευκαιρία να δηµοπρατήσοµε τώρα µέσα στο 2010, µπορούµε να επιτύχουµε υψηλές εκπτώσεις 
και να προχωρήσοµε τα συγκεκριµένα έργα. 

Να πω τώρα για τις υποβαθµισµένες περιοχές. Έγινε εκτεταµένη συζήτηση. ∆εν µπορούσαν να 
µπουν οι περιοχές αυτές για τις οποίες είπατε και για τις οποίες έχοµε προτείνει. Η πρόταση 
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των µελετητών είναι σε πολύ µεγάλο βαθµό υπηρεσιακή πρόταση, έχει αντιγραφεί ουσιαστικά 
διότι πρέπει οι παρεµβάσεις σ’ αυτές τις περιοχές να είναι συνδεδεµένες µε άλλες περιοχές 
όπου έχουν γίνει συγκεκριµένα έργα.  

Τι θα πει να είµαστε έτοιµοι µελετητικά; Υπάρχουνε φορείς όπου έχουν µια ντουλάπα από 
µελέτες. Η µελέτη είναι µία δύσκολη υπόθεση, έχουν γίνει µελέτες επί µελετών, θέλουνε 
επικαιροποίηση µετά, και γι’ αυτό είναι πολύ προσεκτικές οι διαχειριστικές αρχές, θέλοµε ότι 
µελετήσοµε να είµαστε σχεδόν βέβαιοι ότι θα ενταχθεί ως έργο για να µην µας µείνει αµανάτι 
η πανάκριβη µελέτη και δεν ξέροµε τι να την κάνοµε. 

Για το κοιµητήριο να µην απαντήσω, δεν είναι του θέµατος που συζητάµε εδώ. Ξέρετε ότι η 
∆ηµοτική Αρχή έχει κάνει παρεµβάσεις πάνω από 300.000 ευρώ στα κοιµητήρια για να είναι 
ευπρεπή, να είναι σε ευπρεπή κατάσταση γιατί δεν ήταν. Και εν πάση περιπτώσει το νέο 
κοιµητήριο το προσπαθούµε, οι προσπάθειες ήταν στα χαρτιά, συνεχίζονται να είναι στα 
χαρτιά, είµαστε στη φάση τώρα της ανταλλαγής των ιδιοκτησιών µε το στρατό. Αλλά ο 
στρατός κολλάει την υπόθεση, όχι ο ∆ήµος Καλαµάτας. Όποιος θέλει, ας πάει στη ∆ιεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών να τα µάθει όλα αυτά. Και το παλιό κοιµητήριο, η Μητρόπολη, δεν 
πρόκειται να γίνει ποτέ πάρκο και ποτέ να γίνει παιδική χαρά. ∆εν γίνονται τα κοιµητήρια ούτε 
πάρκα ούτε παιδικές χαρές, είναι ένα κοιµητήριο από το 1840, έχει µνηµεία τα οποία πρέπει να 
τα αποκαταστήσοµε, δύο κοντέινερς µε θραύσµατα, µε σπαράγµατα µετά τους σεισµούς όπου 
χρειάζονται µελέτη και αποκατάσταση. Η νέα ∆ηµοτική Αρχή πρέπει να το θέσει ως έργο 
προτεραιότητας ώστε να είναι πράγµατι ένα µουσείο αλλά να είναι και ένας χρηστικός χώρος. 
∆εν µπορεί να είναι ούτε παιδική χαρά, τα νεκροταφεία δεν µπορούν να έχουν τέτοια 
µετεξέλιξη επ’ ουδενί.  

Εν πάση περιπτώσει εγώ είµαι στενοχωρηµένος αγαπητοί συνάδελφοι γιατί περίµενα ένα ποσό 
της τάξεως των 6.000.000 – 7.000.000 ευρώ σύµφωνα µε την πληθυσµό της πόλης και µε τις 
ανάγκες της. Μη µπερδεύετε τον κέντρο µε την περιφέρεια. Θα σας πω µια κουβέντα γι’ αυτό. 
Αυτό το οποίο λέγεται είναι λάθος και έχει δυστυχώς περάσει και στον κόσµο. Τα χρήµατα τα 
οποία διατέθηκαν στο κέντρο είναι ελάχιστα. Ελάχιστα. Είναι κάτω από 1.500.000 ευρώ. 
Θέλετε να σας πω πόσα χρήµατα έχουν διατεθεί στα Γιαννιτσάνικα; Από 10.000.000 ευρώ. Να 
σας πω στο Πέταλο; Έργο σε εξέλιξη 700.000 ευρώ. Στον Άγιο Κωνσταντίνο; 140.000 ευρώ. 
Στη Ράχη; 700.000 ευρώ. Στο Ασπρόχωµα; 1.000.000 ευρώ. Από πού και ως που το 1.500.000 
του κέντρου… Στην παραλία; 600.000 ευρώ έργο και αν προσθέσω και τα φώτα, 800.000 
ευρώ. Από πού και ως που το 1.500.000 στο κέντρο εν πάση περιπτώσει αποδεικνύει τη 
µοναδική φροντίδα της ∆ηµοτικής Αρχής για το κέντρο; ∆εν είµαστε άνθρωποι του κέντρου, 
αλλά στο κέντρο όλοι µας πάµε. Ο πρώτος ξένος που θα έρθει, στο κέντρο της πόλης θα έρθει. 
Και το κέντρο της πόλης όπως και η παραλία πρέπει να είναι περιοχές αναβαθµισµένες. Αλλά 
µη µας λέτε ότι «φροντίσατε µόνο το κέντρο». Λιγότερο φροντίσαµε το κέντρο από τη δυτική, 
τη βόρεια και την ανατολική γειτονιά και την παραλία. Λιγότερο το κέντρο και αυτό 
αποδεικνύεται. 

Λοιπόν η ουσία του θέµατος είναι αυτή που σας είπα, ότι αντί για 6.000.000 – 7.000.000 ευρώ 
που δικαιούτο η πόλη από το πρόγραµµα «Αστικές Αναπλάσεις», πήρε µόνο 4.500.000, δηλαδή 
3.400.000 γιατί το JESSICA είναι µια άλλη ιστορία όπου θα περάσει από το λαναριού τα πάθη 
για να δούµε έργο και αποτέλεσµα. Εγώ στο µυαλό µου είχα τον Άγιο Σίδερη, την Αγία 
Παρασκευή. Η υπηρεσιακή πρόταση που έγινε, αυτές τις περιοχές ακουµπούσε. Έτσι δεν είναι 
Νίκο; Και είπαµε ότι να υπάρξει µια αντιστοιχία της Ράχης προς την Αγία Παρασκευή. 
∆υστυχώς υπάρχουν προβλήµατα. Είναι άλλες οι λογικές και άλλες οι πολιτικές οι οποίες 
προωθούνται γι’ αυτό πρέπει αυτά να τα δούµε µέσα από δηµοτικούς πόρους. Αυτή είναι η 
πρόταση, παρακαλώ να ψηφισθεί, να πάµε γρήγορα σε δηµοπράτηση των έργων διότι εκτός 
από τη λειτουργική και την αισθητική σηµασία, καταλαβαίνεται ότι τα χρήµατα τα έχει εξόχως 
ανάγκη ο κόσµος της εργασίας για να µπορέσοµε να προχωρήσοµε κάποια πράγµατα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θέλει κάποιος να συµπληρώσει κάτι; 
 
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Νταγιόπουλε ορίστε. 

 
Καταρχήν εγώ δεν είπα να κατασκευαστεί το νεκροταφείο µε αυτά τα 
χρήµατα. Είπα αν είχε κατασκευαστεί µε άλλους πόρους. Επειδή είχε…(δεν 

ακούγεται τι λέει)… τεχνικοί για να παραφράζει αυτά που λέω ο καθένας, θέλω να τα 
ερµηνεύσω πάλι. Εάν λοιπόν ήταν φτιαγµένο, είχε µεταφερθεί το νεκροταφείο, δεν είπα ότι θα 
γινόταν παιδική χαρά, κάτι οι µελετητές εδώ λέγανε, εγώ δεν είµαι εκείνος που είναι ο 
παντογνώστης, ούτε «εντέλλοµαι και διατάσσοµε». Εγώ ακολουθώ εκείνους που είναι 
σπουδαγµένοι γι’ αυτά και είµαι εκείνος που απλά θα λέω τι θέλω. Εκείνοι σας δίνουν τον 
τρόπο µε τον οποίο θα κατασκευάσετε. Για να µην φαίνεται ότι εγώ είπα θα γίνει το 
νεκροταφείο, θα γίνει παιδική χαρά και οτιδήποτε. Κάποια άλλοι θα το δείχνουν. Θα υπήρχε 
όµως τρόπος να αξιοποιηθούν χρήµατα µε τα όσα ανάφερε ο κ. ∆ήµαρχος τώρα, ότι εκεί πέρα 
θα γινόταν ένα πάρκο των µνηµείων, κάτι θα γινότανε εκεί µέσα. Θα υπήρχε ένας ελεύθερος 
χώρος, θα αποκτούσαν κι εκείνοι οι άνθρωποι εκείνοι πέντε πόντους για να προστατεύουν τα 
αυτοκίνητά τους που απαγορεύεται καθένας ένας που µένει στην Αγία Παρασκευή να έχει 
εκτός από µηχανάκι ή ποδήλατο οποιοδήποτε άλλο όχηµα γιατί δεν  έχει που να το βάλει. 

 
Ευχαριστώ. Ψηφοφορία. 
Η πλειοψηφία «ναι», «λευκό» ……. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εγώ προτείνω να γίνει ένα έργο, δεν µπορεί να γίνει ολόκληρο… 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν δύο προτάσεις, η δικιά µας και η δικιά σας. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ιατυπώστε την πρόταση να γραφτεί στα πρακτικά αν θέλετε σας παρακαλώ. 

 
Η πρόταση η δικιά µας είναι, το πρώτο κοµµάτι των 3.400.000 ευρώ να 
κατανεµηθεί εξίσου στο ιστορικό κέντρο και στις υποβαθµισµένες περιοχές 

που έχουν προτεραιότητα όπως η µελέτη επιτάσσει.  
 
Η πρόταση που διατυπώθηκε από τον Αντιδήµαρχο, η πλειοψηφία «ναι», οι 
µειοψηφίες «όχι». Και η πρόταση του κ. Κοσµόπουλου, «ναι», «ναι», «ναι», 

«κατά». 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Α. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ΛΕΥΚΟ οι 

παρόντες σύµβουλοι των µειοψηφιών)  εγκρίνει το Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής 
Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Καλαµάτας το οποίο προτείνει κατηγορίες παρεµβάσεων στις 
παρακάτω περιοχές µε τον αντίστοιχο για κάθε περίπτωση ενδεικτικό 
προϋπολογισµό: 

1. Ανάπλαση – Ανάδειξη Ιστορικού Κέντρου συµπεριλαµβανοµένης και της 
Κεντρικής Πλατείας της πόλης – 3.400.000 €, 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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2. Αναβάθµιση, προστασία φυσικών οικοσυστηµάτων παραποτάµιων περιοχών 
της πόλης – 500.000 €, 

3. Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων µε αξιόλογα αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά και αξιοποίησή τους για πολιτιστικές και λοιπές 
επιχειρηµατικές δραστηριότητες – 600.000 €, 

όπως αναλυτικά περιγράφονται και τεκµηριώνονται στο κείµενο του ΟΣΑΑ 
Καλαµάτας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής, 
συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισµού 4.500.000 €, εκ των οποίων οι 
παρεµβάσεις (2) και (3) προϋπολογισµού 1.100.000 € θα διερευνηθεί εάν 
δύναται να χρηµατοδοτηθούν από το χρηµατοδοτικό µηχανισµό JESSICA.  

 

Β. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΥΠΕΡ της πρότασης οι παρόντες σύµβουλοι των µειοψηφιών και 
ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας) δεν αποδέχεται την πρόταση του κ. 
Κοσµόπουλου Βασιλείου για εξίσου κατανοµή των 3.400.000 € στο Ιστορικό 
Κέντρο και σε υποβαθµισµένες περιοχές όπως η µελέτη επιτάσσει.  

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 12. Μπάκας Ιωάννης  

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Οικονοµάκου Μαρία  
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 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Τσερώνης Κων/νος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 22  Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


