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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  37/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  734/2017 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στο 
Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 37η/2017 συνεδρίαση το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 57158/15-12-2017 
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) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 713 απόφαση), 4) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 5) Βγενής 
Χαράλαμπος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 734 απόφαση), 6) Βεργινάδη Μαρία, 7) 
Βεργόπουλος Δημήτριος, 8) Γεωργακίλας Κων/νος,  9) Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 10) Γυφτέας 
Ηλίας, 11) Δημόπουλος Δημήτριος, 12) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 13) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 
14) Καμβυσίδης Ιωάννης, 15) Καντζιλιέρη Χριστίνα –Ελευθερία, 16) Καραγιάννης Ανδρέας,  17) 
Καρβέλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 705 απόφαση), 18)  Κουτίβας Ηλίας 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 713 απόφαση), 19) Λιάππα Χρυσή (προσέλευση στην υπ’ αριθμ. 
706 απόφαση), 20) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 21) Μαρινάκης Σαράντος, 22) Μπάκας 
Ιωάννης, 23) Μπασακίδης Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 718 απόφαση), 24) 
Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 25) Μπεχράκης Σταμάτης, 26) Μπουζιάνης 
Παύλος, 27) Μπούχαλης Δημήτριος, 28) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 
706 απόφαση), 29) Νιάρχος Αναστάσιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 707 απόφαση), 30) 
Ντίντα Παναγιώτα, 31) Οικονομάκος Δημήτριος, 32) Οικονομάκου Μαρία, 33) Πολίτης 
Δημήτριος,  34) Σταματόπουλος Ευστάθιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 718 απόφαση), 35) 
Φάβας Γεώργιος, 36) Φαββατάς Δημήτριος και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης.  
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 
2) Βουτσής Γεώργιος, 3) Δημητρούλιας Γεώργιος και  4) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει 
για λόγους υγείας).   
  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 
αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία, η 
οποία παραβρίσκεται στη συνεδρίαση. 

 Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Φλώρου  κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, ο οποίος 
παραβρίσκεται στη συνεδρίαση.  

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέμα που το Σώμα δέχτηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

     Ψήφισμα για ορισμό της Καλαμάτας ως έδρας της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Ε.». 

 
Στην αρχή της συνεδρίασης από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ κ. Μάκαρη Εμμανουήλ - Λεονάρδο, κατατέθηκε η εξής πρόταση 
ψηφίσματος: 
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Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάκαρη έχετε το λόγο.  
 
Ναι. Έχουμε καταθέσει ένα ψήφισμα το οποίο αναφέρεται στο θέμα του 
Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού Α.Ε.  

Είναι μια ανώνυμη εταιρεία η οποία εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος.  

Η διάρκεια του οργανισμού ορίζεται στα 30 έτη με δυνατότητα παράτασης.  

Έδρα της εταιρείας αυτής η οποία είναι μια ανώνυμη εταιρεία όπως είπαμε, μπορεί να οριστεί 
είτε ο Δήμος Αθηναίων με απόφαση δε του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, μπορεί να οριστεί ως έδρα άλλος Δήμος της χώρας και προτείνουμε να είναι ο 
Δήμος της Καλαμάτας.  

Αυτό είναι το ψήφισμα και παρακάτω αναφέρουμε στο ψήφισμα όλους τους λόγους για τους 
οποίους η συγκεκριμένη ανώνυμη εταιρεία, θα είναι καλό να βρίσκεται στην περιοχή της 
Καλαμάτας, γιατί έχουμε πολλές εφαρμογές ειδικά στη γεωργία, στην άμυνα.  

Είναι σημαντικό επίσης ότι η Καλαμάτα είναι ένα σημαντικό αστικό κέντρο της Περιφέρειας, ότι 
υπάρχουν αντίστοιχα όλες οι διαθέσιμες υποδομές στη Μεσσηνία, σε συνδυασμό με την 
γρήγορη, ασφαλή μετάβαση στην Αθήνα. 

 Είναι σωστό να εμπλακεί η Περιφέρεια της πατρίδος μας σε αυτό το θέμα και θα δημιουργήσει 
πόλο έλξης για διεθνής συμπράξεις και λίγο να το επικοινωνήσουμε καλύτερα, δεν θέλουμε να 
γίνει ακρωτήριο Κανάβεραλ εδώ πέρα η Καλαμάτα. Το παράρτημα του Ευρωπαϊκού 
οργανισμού να είναι σε κάθε χώρα, σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, το παράρτημα να βρίσκεται, η 
έδρα να είναι στην Καλαμάτα.  

Αυτό ζητάμε και το καταθέτουμε ως ψήφισμα.  

Δεν σας το διάβασα όλο για χάρη συντομίας εντάξει; Γιατί αναφερόμαστε αναλυτικά στο τι 
σημαίνει αυτό. 

 
Λοιπόν επί του ψηφίσματος.  
Η πλειοψηφία.  

 
Αν θέλετε να πείτε τι γίνεται και τι δεν γίνεται, πάρτε τον λόγο να το πείτε. Να 
το κουβεντιάσομε.  

Η άποψή μου είναι ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση η είσοδος της χώρας στη νέα εποχή 
η οποία θα φέρει πολλά ευεργετήματα.  

Οι δορυφόροι οι οποίοι εκτοξεύτηκαν πρόσφατα νομίζω ότι βοηθούν ο ΣΑΤ και λοιπά, μαζί με 
την Κυπριακή κυβέρνηση, προσθέτουν στη χώρα και σε στρατηγικό επίπεδο και σε οικονομικό 
επίπεδο. Η χώρα πρέπει να τους αξιοποιήσει.  

Θέλω να επισημάνω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, ξέρετε εγώ προσπαθώ μεγαλώνοντας να 
είμαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, η προηγούμενη κυβέρνηση είχε ανοίξει το δρόμο σε αυτό 
το θέμα και είχε προτείνει την Καλαμάτα να είναι μία από τις δύο βάσεις υποδοχής των 
δεδομένων.  

Το ψήφισμα το οποίο κατατέθηκε αναφέρεται στο πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα η 
αξιοποίηση των δεδομένων από τους δορυφόρους και η πρόταση στο ψήφισμα είναι να είναι η 
Καλαμάτα μία από τις δύο βάσεις που θα υπάρχουν στο χώρο τον Ελληνικό.  

Λοιπόν θεωρώ ότι σε ένα διακομματικό επίπεδο υπάρχει μία συμφωνία γι’ αυτό. Αλίμονο αν 
ήταν διαφορετικά.  

Έχομε ανάγκη για στρατιωτικούς, οικονομικούς, γεωργικούς λόγους τα δεδομένα των 
δορυφόρων.  

Πάρα πολλοί βουλευτές στη Βουλή, από όλα τα κόμματα συμφώνησαν να είναι η Καλαμάτα και 
το αεροδρόμιό της μία από τις δύο βάσεις. Από πολλούς ακούστηκε και η Θεσσαλονίκη, η 
Βόρεια Ελλάδα για την δεύτερη.  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν να δούμε το ψήφισμα. Εγώ το διάβασα, δεν είδα κάτι το μεμπτό, αλλά καταρχήν ας το 
διαβάσομε λέξη προς λέξη. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει καμία διαφωνία και εγώ θα 
αναλάβω και την υποχρέωση επειδή καταλαβαίνω τη σημαντικότητα του θέματος να ανέβω 
στην Αθήνα, να συναντηθώ και με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής τον κύριο Παπά, να του 
μεταφέρω και εγώ τη σύμφωνη γνώμη μας, η οποία πηγαίνει μαζί με τη σύμφωνη γνώμη 
βουλευτών και από τα δύο μεγάλα κόμματα, να είναι η Καλαμάτα μία από τις δύο βάσεις.  

Θα ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο λάθος να μην τοποθετηθεί επ’ αυτού, όταν βουλευτές και από 
τα δύο κόμματα επαναλαμβάνω έχουν τοποθετηθεί έτσι. Να είναι η Καλαμάτα μία από τις δύο 
βάσεις. 

 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση», ορίστε. 
 
Εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχει δουλειά το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχοληθεί 
με αυτό το θέμα.  

Είναι καθαρά θέμα επιστημονικό, για το που θα είναι και με τι κονδύλια θα γίνει και πως θα 
γίνει και όλα αυτά και δεν έχουμε καμία δουλειά. Λοιπόν να τοποθετηθούν οι επιστήμονες και 
αυτοί να αποφασίσουν.  

Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να μπλέξουμε σε ένα τέτοιο …. 

 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε Χριστόπουλε; 
 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωνούμε. 

 
Οπότε Δήμαρχε επί της ουσίας το ψηφίζουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο.  
 

Εγώ θέλω να το δω λίγο λεκτικά να το συζητήσω με τον κ. Μάκαρη.  
Δηλαδή προφανώς θέλομε να είμαστε επί της ουσίας και να μην μπλέξομε σε 

τίποτα ξέρω εγώ ιστορίες. 
 
Εντάξει. Επί της ουσίας ψηφίζετε.  
 

Ναι. Δεν έχομε καμία διαφωνία.  
 
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» απέχει, η «Λαϊκή Συσπείρωση» είπατε; 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ: Λευκό. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόμενα, καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το 
οποίο: 

 ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύμβουλοι της πλειοψηφίας και των δημοτικών παρατάξεων 
¨ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ¨ &  ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨  και  

 ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι παρόντες σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, 

κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι     
 

Εγκρίνει την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ:  
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στη συνεδρίασή του της 21 Δεκεμβρίου 2017,  αφού συζήτησε το 

θέμα της ίδρυσης ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ και αφού έλαβε υπόψη τις εκφρασμένες 

θετικές απόψεις φορέων της πόλης και του Νομού για τον ορισμό της Καλαμάτας ως έδρας του 

Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού 

 

Ψ η φ ί ζ ε ι 

 

1) Θεωρεί ότι η Πόλη της Καλαμάτας αποτελεί τον ιδανικό χώρο για τη φιλοξενία 
του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, γιατί ως πόλη έχει όλες τις 
προϋποθέσεις, που θα διευκολύνουν τη λειτουργία του, θα συμβάλουν στην 
επίτευξη των στόχων του και στην ανάπτυξή του (αεροδρόμιο, 
αυτοκινητόδρομος, ΤΕΙ, Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημοκρίτου κλπ). 
 

2) Τονίζει ότι ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει την υποχρέωση της ΔΩΡΕΑΝ 
υποστήριξης του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού σε υποδομές (γραφεία, 
αίθουσες εκδηλώσεων) και σε μέσα, υπογράφοντας σχετική προγραμματική 
σύμβαση, για την πραγματοποίηση των στόχων του Οργανισμού. 

 
3) Πιστεύει ότι με την εγκατάσταση του Διαστημικού Οργανισμού στην Καλαμάτα 

εκφράζεται εμπράκτως η πολιτική ενδυνάμωσης της περιφέρειας και της 
αποκέντρωσης.  

 

Το παρόν ψήφισμα να κοινοποιηθεί στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Υπουργό Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, 

τους Βουλευτές του Νομού και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.  

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

               ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

 

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  3. Βεργινάδη Μαρία 

  4. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  5. Γεωργακίλας Κων/νος  

  6. Γιαννόπουλος Παναγιώτης  

  7. Γυφτέας Ηλίας  

  8. Δημόπουλος Δημήτριος  

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  
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  11. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  12. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία  

  13. Καραγιάννης Ανδρέας  

  14. Λιάππα Χρυσή  

  15. Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος  

  16. Μαρινάκης Σαράντος  

  17. Μπάκας Ιωάννης  

  18. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  19. Μπεχράκης Σταμάτης  

  20. Μπουζιάνης Παύλος 

  21. Μπούχαλης Δημήτριος  

  22. Ντίντα Παναγιώτα 

  23. Οικονομάκος Δημήτριος  

  24. Οικονομάκου Μαρία  

  25. Πολίτης Δημήτριος  

  26. Φάβας Γεώργιος   

  27. Φαββατάς Δημήτριος  

  28. Χριστόπουλος Ιωάννης  
 

Καλαμάτα, 25 Ιανουαρίου 2018 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

  


