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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  2/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  4/2017  

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, επαναλαμβάνεται, 

σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της 

Επιτροπής, η μη πραγματοποιηθείσα την 15η Μαΐου 2017 λόγω έλλειψης απαρτίας, 2η/2017 

συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 18926/3-5-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της 

Επιτροπής Διαβούλευσης και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Αναστάσιος, 

εκπρόσωπος του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(ΤΕΕ), 2) Χασάπης Αθανάσιος, εκπρόσωπος του Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

¨Ελληνική Δράση¨ και 3) Γκρέκης Παύλος, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόμιμα:  

• Εκπρόσωποι από τους φορείς  

1) Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας, 2) Σύλλογο Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού 

Ενδιαφέροντος Δήμου Καλαμάτας, 3) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, παράρτημα 

Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, 4) Αγροτικό Συνεταιρισμό Καλαμάτας, 5) 

Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο, 6) Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας, 7) Οικονομικό 

Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφερειακό Τμήμα Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου, 8) 

Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ, 9) Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 10) Ομοσπονδία 

Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών & Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας & Ν. Μεσσηνίας, 11) 

Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, 12) Ιατρικό Σύλλογο Καλαμάτας, 13) ΤΕΙ Πελοποννήσου, 

14) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 15) Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων 

Έργων (ΣΠΕΔΕΜ) Μεσσηνίας, 16) Σύλλογο εργαζομένων Δήμου Καλαμάτας,  17) 

Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, 18) Θεατρικό Σχήμα ΣΥΝ ΕΝΑ ¨Μιχάλης Τούμπουρος¨, 

19) Παιδικά Χωριά SOS, 20) Σύλλογο Γονέων Τριών Τέκνων  Νομού Μεσσηνίας, 21) 

Σύλλογο ΑΜΕΑ Νομού Μεσσηνίας Σύλλογο και 22) Σύλλογο ¨Οι Φίλοι του Παμίσου¨.  
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• οι Δημότες 

τακτικοί 1) Αγγελοπούλου Ελένη, 2) Αθανασοπούλου Γεωργία, 3) Δούση Βασιλική, 4) 

Ζαφειρόπουλος Φώτιος, 5) Κόσσυβα Χριστίνα, 6) Κουκούτσης Βασίλειος, 7) Λόλου Ελένη 

και 8) Μπαρδουνιώτη Αλεξάνδρα, 

αναπληρωματικοί 1) Αθανασοπούλου Παναγιώτα, 2) Κοκκινογούλη Σοφία, 3) Μπιλάλη 

Μαρία, 4) Νικομάνη Αικατερίνη, 5) Πουλοπούλου Μαρία, 6) Ταμπάκης Λάμπρος, 7) 

Χαλούλου Μαρία και 8) Τσέκος Παναγιώτης. 

 

 
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται, η Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κα Ντίντα Παναγιώτα, ο 

επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βεργόπουλος Δημήτριος και Βγενής Χαράλαμπος, από το 

Επιμελητήριο Μεσσηνίας ο κ. Γιαννιός Καλλικράτης και από τις Διευθύνσεις Προγραμματισμού, 

Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας η 

προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ.κ. Τριανταφυλλίδη 

Βασιλική και Κουφοσωτήρης Θεοφύλακτος, αντίστοιχα. 

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας της 

Επιτροπής, θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το μοναδικό θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

 
 Υποβολή Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση με 
αριθμό πρωτ. 293/2-2-2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της 

Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και 
Έξυπνη πόλη». 

 

Η από 02-05-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας η οποία εστάλη μαζί με την πρόσκληση στα μέλη της 
Επιτροπής Διαβούλευσης, έχει ως εξής : 
 

 

ΘΕΜΑ: 

Υποβολή Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην 
πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 293/2-2-2017 (και της 860/13-4-2017 
τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.∆. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 
2020, µε τίτλο «Καλαµάτα 2020 Βιώσιµη και Έξυπνη πόλη». 

  
 
Οι Ολοκληρωµένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν ένα εργαλείο Χωρικής 
Ανάπτυξης, το οποίο καθιερώθηκε στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 
2014 – 2020. 
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Σύµφωνα µε το Εταιρικό Σύµφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), οι 
ΟΧΕ αποτελούν εργαλείο Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης για την εφαρµογή 
αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριµένων περιοχών / χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές 
αυτές, είτε παρουσιάζουν συγκεκριµένα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν µε 
συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται για τις σηµαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες, οι 
οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν και να µεγιστοποιηθούν µε βάση ένα ολοκληρωµένο 
αναπτυξιακό σχέδιο.  

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαµβάνονται: α) η βελτίωση 
της οικονοµικής κατάστασης και απασχόλησης, β) η µε κοινωνικούς όρους βελτίωση της 
καθηµερινής ζωής των πολιτών και γ) η διατήρηση του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος, µε βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Η επιλογή του «εργαλείου» των ΟΧΕ στοχεύει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των 
προβληµάτων στις περιοχές / χωρικές ενότητες µε οµοιογενή χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα, σε ότι αφορά τις οικονοµικές/κοινωνικές ανισότητες που παρουσιάζουν και 
πλήττονται από την φτώχεια και απαιτούν παρεµβάσεις ολοκληρωµένου χαρακτήρα. Η 
έννοια του ολοκληρωµένου χαρακτήρα των παρεµβάσεων αναφέρεται στην εξασφάλιση 
των απαραίτητων συνεργειών και στην συµπληρωµατικότητα των δράσεων, καθώς και 
στον συνδυασµό αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την παραγωγική τους ανασυγκρότηση, 
την απόκτηση ανταγωνιστικότητας και την καταπολέµηση της ανεργίας. 

Οι ΟΧΕ µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τα Ταµεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταµείο Συνοχής, 
ενώ, βάσει του θεσµικού πλαισίου των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταµείων (Ε∆ΕΤ), διακρίνονται σε: 

Α) ΟΧΕ για Βιώσιµη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) 

Β) ΟΧΕ για άλλες χωρικές στρατηγικές. 

Στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα περιγράφονται οι ιδιαιτερότητες κάθε 
Περιφέρειας (ανάγκες, προβλήµατα, αναπτυξιακές προκλήσεις) που εντοπίζονται σε 
συγκεκριµένες περιοχές της, τα εργαλεία ολοκληρωµένης χωρικής ανάπτυξης που 
επιλέγονται για τις αντίστοιχες περιοχές, καθώς και ο τρόπος µε τον οποίο συµβάλουν 
στην επίτευξη των στόχων και των αναµενόµενων αποτελεσµάτων των Ε.Π. 

Ειδικότερα, στο Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020 που εγκρίθηκε µε την εκτελεστική 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)10166/18-12-2014, στο Κεφάλαιο 4, 
αναφέρεται ότι, µε βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους ρόλους των αστικών 
κέντρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα αξιοποιηθούν µε τον ορθολογικότερο τρόπο 
τα προβλεπόµενα στα σχέδια των νέων κανονισµών «εργαλεία» χωρικής ανάπτυξης. Με 
βάση την συγκεκριµένη προσέγγιση, θα αξιοποιηθούν κατά το βέλτιστο τρόπο οι ΟΧΕ, 
µε τη χρήση όλων των Ταµείων και άλλων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

Στην εξειδίκευση της Στρατηγικής για την Χωρική Ανάπτυξη της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, καθορίστηκαν τα αστικά κέντρα, στα οποία θα εφαρµοστεί η 
περιγραφόµενη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου Στρατηγική της Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης 
(ΒΑΑ). Τα αστικά κέντρα που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και προτείνονται για την 
εφαρµογή του «εργαλείου» Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης είναι το αστικό κέντρο της 
Καλαµάτας και το δίπολο Άργους – Ναυπλίου, ως ενιαία αστική λειτουργική οντότητα. 

 Οι λόγοι που επιλέχθηκε η Καλαµάτα είναι:  

1) είναι η µεγαλύτερη πληθυσµιακά πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου (παρουσιάζει 
την µεγαλύτερη αστική συγκέντρωση), 

2) παρουσιάζει στασιµότητα του πληθυσµού της,  

3) διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο, όχι µόνο για την Περιφερειακή Ενότητα της 
Μεσσηνίας αλλά και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, 

4) αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας από και προς τον 
υπόλοιπο εθνικό χώρο αλλά και τον διεθνή, τόσο µε το λιµάνι της, όσο και µε το 
αεροδρόµιο της και  

5) σε όλο το Χωροταξικό και Προγραµµατικό Πλαίσιο, αναφέρεται ως το κύριο αστικό 
κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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Σύµφωνα µε το Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020, για την χρηµατοδότηση των 
Στρατηγικών ΒΑΑ θα διατεθούν: α) το 6,2% των πόρων του ΕΤΠΑ, από Επενδυτικές 
Προτεραιότητες των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2Α και 3 στο πλαίσιο των Θεµατικών 
Στόχων 3, 4 και 6 και β) το 7,6% των πόρων του ΕΚΤ, από Επενδυτικές Προτεραιότητες 
του Άξονα Προτεραιότητας 2Α στο πλαίσιο του Θεµατικού Στόχου 9. 

Συνολικά οι πόροι οι οποίοι διατίθενται για την χρηµατοδότηση των δυο Στρατηγικών 
ΒΑΑ είναι 17.625.000,00€ (δηµόσια δαπάνη) εκ των οποίων 12.375.000,00€ από το 
ΕΤΠΑ και 5.250.000,00€ από το ΕΚΤ. 

Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Πελοπόννησος 
2014 – 2020», στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εξέδωσε την υπ’ αριθµό πρωτ. 293/2017 
«Πρόσκληση προς Αστικές Αρχές για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιµης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020», στην 
οποία, µεταξύ άλλων,  καθορίζεται ότι: 

 

Για τη Στρατηγική Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλαµάτας, προβλέπεται  
χρηµατοδότηση µέσω του ΕΠ «Πελοπόννησος 2014-2020», έως του ποσού των 
9.165.000,00 € και συγκεκριµένα ανά Ταµείο ως εξής: 

• δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ), έως του ποσού των 
2.730.000,00 € 

• δράσεις Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έως του ποσού 
των 6.435.000,00 € 

Στις 13 Απριλίου 2017, εκδόθηκε από την ίδια Υπηρεσία, η υπ’ αριθµό πρωτ. 860/13-
4-2017 1η τροποποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης, ορίζοντας νέα καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των Στρατηγικών, την 19η Μαΐου 2017. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας, προκειµένου να υποβάλει πρόταση χρηµατοδότησης στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Πελοπόννησος 2014 – 2020», για την Στρατηγική Βιώσιµης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε. Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», διεξήγαγε δηµόσια 
διαβούλευση για την ενηµέρωση των πολιτών σχετικά µε τις δυνατότητες παρεµβάσεων 
που παρέχει η ΣΒΑΑ ζητώντας και την ενεργό συµµετοχή τους στο σχεδιασµό. 

Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, πραγµατοποιήθηκαν τα εξής: 

-  Συνάντηση εργασίας µε τους διευθυντές των υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας καθώς 
και τους προέδρους των νοµικών προσώπων, επιχειρήσεων και λοιπών φορέων του 
δήµου στις 9 Φεβρουαρίου 2017 

- Ανάρτηση στο Intranet  του δήµου ενηµερωτικού φακέλου για τη ΣΒΑΑ για την πλήρη 
ενηµέρωση του συνόλου των εργαζοµένων στο ∆ήµο 

-   Αλληλογραφία µε τους διευθυντές του δήµου ανά στάδιο διαβούλευσης για συνεχή 
ενηµέρωση και ανατροφοδότηση της οµάδας εργασίας 

-   Εναρκτήρια ενηµερωτική ηµερίδα, την Τετάρτη 1η Μαρτίου στο αµφιθέατρο 
«Θεόδωρος Αγγελόπουλος», Αριστοµένους 95, Καλαµάτα 

-  Συναντήσεις εργασίας µε τους διευθυντές θεµατικής αρµοδιότητας µε στελέχη του 
δήµου και προέδρους φορέων του δήµου προ των ειδικών θεµατικών εργαστηρίων για 
την καλύτερη προετοιµασία και συντονισµό της παρουσίασης του προγράµµατος στον 
ειδικό πληθυσµό στόχο των εργαστηρίων 

-  Θεµατικό εργαστήριο για ζητήµατα υποδοµών περιβάλλοντος και πολιτισµού, στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ιστορικό ∆ηµαρχείο Καλαµάτας, Αριστοµένους 
28, την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 

- Θεµατικό εργαστήριο για ζητήµατα επιχειρηµατικότητας και ανάπτυξης, στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ιστορικό ∆ηµαρχείο Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, την 
∆ευτέρα 13 Μαρτίου 2017 
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-  Θεµατικό εργαστήριο για ζητήµατα κοινωνικής πολιτικής, στην αίθουσα του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ιστορικό ∆ηµαρχείο Καλαµάτας, Αριστοµένους 28, την 
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017. 

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας (www.kalamata.gr), αναρτήθηκε 
από 1/3/2017 έως και 24/3/2017, ερωτηµατολόγιο δηµόσιας διαβούλευσης, µέσω του 
οποίου οι πολίτες και οι φορείς κατέθεσαν τις προτάσεις τους για την διαµόρφωση της 
Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. Επίσης, τέθηκε σε λειτουργία ειδικός 
λογαριασµός ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (baa@kalamata.gr) προκειµένου οι πολίτες να 
έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν τις προτάσεις τους ή να ζητούν διευκρινίσεις για όλα 
τα ζητήµατα που αφορούν στην Στρατηγική ΒΑΑ, ενώ υπήρξε και η δυνατότητα να έχουν 
άµεση πληροφόρηση στις τηλεφωνικές γραµµές των αρµοδίων υπαλλήλων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεµάτων και της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου (2721360775 και 2721360876).  

Περαιτέρω, υπήρξε καθηµερινή ανατροφοδότηση της ιστοσελίδας του δήµου, όπου σε 
ειδικό πλαίσιο δηµοσιευόταν το σύνολο του πληροφοριακού υλικού, οι εισηγήσεις – 
προτάσεις του δήµου, ενηµερωτικά δελτία τύπου, κλπ. 

Μετά από σχετική µελέτη και επεξεργασία όλων των προτάσεων και των 
ερωτηµατολογίων των πολιτών και των υπηρεσιών του ∆ήµου που κατατέθηκαν, το 
εκπονηθέν σχέδιο της ΣΒΑΑ στοχεύει στην ολοκληρωµένη αντιµετώπιση προβληµάτων 
αναπτυξιακού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και χωρικού χαρακτήρα, µε εστίαση σε 
δυο περιοχές παρέµβασης, την περιοχή του Ιστορικού κέντρου (ΦΕΚ 821/∆/16-11-
1988) και την παραλιακή ζώνη από τον Κορδία έως Φιλοξένια οριοθετούµενη από την 
οδό Κρήτης. Τελικός στόχος θα είναι µια Καλαµάτα περισσότερο αναγνωρίσιµη, 
βιώσιµη, έξυπνη, εξωστρεφής και δίκαιη, που αξιοποιεί αναπτυξιακά και από άποψη 
ποιότητας ζωής στοιχεία όπως η παράκτια θέση, η ιστορία και ο πολιτιστικός πλούτος. 
Έχοντας υπόψη τον υπερτοπικό ρόλο της πόλης, η επίτευξη του στόχου θα έχει 
πολλαπλασιαστικές συνέπειες και σε ευρύτερες χωρικές ενότητες, από τη Περιφερειακή 
Ενότητα Μεσσηνίας, µέχρι το σύνολο της Περιφέρεις Πελοποννήσου. Η όλη προσέγγιση 
συνοψίζεται στην εξής φράση «Καλαµάτα 2020 Βιώσιµη και έξυπνη πόλη». 
 
Το Σχέδιο ∆ράσης, µε τις προτεινόµενες δράσεις και πράξεις ανά επενδυτική 
προτεραιότητα και ο αντίστοιχος προϋπολογισµός, παρουσιάζεται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΒΑΑ 

  

Προτερ. 
Δήμου 

Επενδ. 

Προτε-

ραιότητα 

 

Προϋπολογισμός 

(δημόσια δαπάνη) 

€ 

Μη 

επιλέξιμη 

δαπάνη € 

Τομέας Υποδομών          

Α. Παραλιακή Ζώνη          

Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου από 

οδό Κρήτης έως οδό Κορώνης 
1 6e  300.000 450.000 

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ Φάση) 

από οδό Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα 
2 6e  650.000   

Ανάπλαση οδού Πλαστήρα 3 6e  1.000.000   

Διασύνδεση δικτύου ποδηλατόδρομων 

στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού 
4 6e  100.000   

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών 
5 6c  260.000   
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Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Β’ Φάση) 

από οδό Ακρίτα έως οδό 

Βουλγαροκτόνου 

  6e  500.000   

Οργάνωση παραθαλάσσιου πάρκου 

από «Πανελλήνιο» έως Ανάσταση 
  6c  2.000.000   

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Γ’ Φάση) 

από οδό οδό Βουλγαροκτόνου έως οδό 

Ηρώων 

  6e  300.000   

Κατασκευή νέων ναυταθλητικών 

εγκαταστάσεων 
  6c  1.250.000   

Πολεοδόμηση (επέκταση ρυμοτομικού 

σχεδίου) και Πράξη Εφαρμογής 

περιοχής «Κορδία» Δυτικής Παραλίας 

Καλαμάτας 

  6e  165.000   

Πολεοδομική μελέτη τμήματος 

περιοχής Ανατολικής Παραλίας 
  6e  410.000   

Διαμόρφωση χώρων αναψυχής Δυτικής 

Παραλίας και διασύνδεσή τους με την 

περιοχή της μαρίνας 

  6c  1.500.000   

Δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στο 

Μεσσηνιακό κόλπο 
  3α  100.000   

       8.535.000 450.000 

Β. Ιστορικό Κέντρο          

Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 

23ης Μαρτίου 
Α 6e  1.500.000   

Ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού 

Κέντρου Καλαμάτας 
Β 6e  700.000   

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτιρίων 
Γ 4c  300.000   

Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και 

κάθετων δρόμων στο πεζόδρομο της 

οδού Αριστομένους 

Δ 6e  850.000   

Ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη Ε 6e  1.200.000   

Ανάπλαση οδού Αγίου Νικολάου   6e  250.000   

Ανάπλαση οδού Φαρών από 

Φραγκόλιμνα έως Βασιλέως Γεωργίου 
  6e  900.000   

Δημιουργία Θρησκευτικού και 

Ιστορικού Μουσείου Ιεράς 

Μητροπόλεως Μεσσηνίας 

  6c  2.020.000   

Ανάπλαση πλατείας Υπαπαντής   6e  2.000.000   

       9.720.000 0 

Α και Β κοινά          
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Εγκατάσταση συστημάτων για τη 

διευκόλυνση της περιήγησης στην πόλη 
  6c  100.000   

Δημιουργία συστήματος ψηφιακής 

ανάδειξης του πολιτιστικού 

αποθέματος της Καλαμάτας 

  6c  70.000   

Εκπόνηση Σχεδίου Προσαρμογής στην 

Κλιματική  Αλλαγής Καλαμάτας  
  6e  40.000   

Εκπόνηση ΣΟΑΠ Καλαμάτας    6e  60.000   

       270.000   

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας          

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 

Διημέρευσης ΑΜΕΑ 
i 9iv  1.012.800   

Λειτουργία δημοτικού ιατρείου και 

δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας 
ii 9iv  407.200   

Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα 

κακοποιημένων γυναικών 
iii 9iv  700.000   

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου 

Καλαμάτας 
iv  9iv  343.980   

Ενίσχυση της δομής Βοήθεια στο Σπίτι 

Δήμου Καλαμάτας 
v 9iv  196.560   

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Άνοια 

– Alzheimer 

vi 9iv  693.420   

Ίδρυση και λειτουργία υπνωτηρίου 

Δήμου Καλαμάτας 
  9iv  533.520   

Ανάπτυξη δράσεων 

επιχειρηματικότητας ΑΜΕΑ (ΔΡΑΣΗ) 
  9i  300.000   

Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας 

επιχειρηματικότητας (ΔΡΑΣΗ) 
  9i  350.000   

Δράσεις για την προώθηση στην 

απασχόληση Ρομά  
  9ii  300.000   

       4.837.480 0 

Τομέας Επιχειρηματικότητας          

Δημιουργία θερμοκοιτίδας για νέες 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(start ups) στους τομείς της  RIS3 

Πελοποννήσου (ΔΡΑΣΗ) 

  3α  250.000   

Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων  μικρών 

και πολύ μικρών επιχειρήσεων  στους 

τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον 

εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, και 

της προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή  (ΔΡΑΣΗ)  

  3α  450.000 368.180 
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Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων  για τον 

εκσυγχρονισμό τους  στους τομείς του 

τουρισμού (με έμφαση στον 

εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, και 

της προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή  (ΔΡΑΣΗ)  

  3α  450.000 368.180 

Σχέδιο marketing/city branding της 

Καλαμάτας  
  3α  80.000   

       1.230.000 736.360 

Γενικό Σύνολο      24.592.480 1.186.360 

 
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για την υποβολή Στρατηγικής 
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στην πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 293/2-2-2017 
(και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.∆. του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 
2020, µε τίτλο «Καλαµάτα 2020 Βιώσιµη και Έξυπνη πόλη», συνολικού 
προϋπολογισµού 24.592.480,00€. 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
 

Β. Τριανταφυλλίδη 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
 

Β. Τριανταφυλλίδη 
 

Η ∆ΙΕΘΥΝΤΡΙΑ 
 

(υπογραφή) 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΤΙΝΤΑ  

 

Συν/να: 

1. Η υπ’ αριθµό πρωτ. 293/2-2-2017 Πρόσκληση της Ε.Υ.∆ του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 -
2020. 

2. Η υπ’ αριθµό πρωτ.860/13-4-2017 τροποποίηση της ανωτέρω πρόσκλησης. 

 

    
 
Η παρουσίαση του θέματος, καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επ’ αυτού, 
αναλυτικά έχουν ως εξής : 

 
Θα κάνω μία σύντομη εισήγηση, εναυσματική ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση. 
Βέβαια εδώ δεν είμαστε τόσο πολλοί, ώστε είναι σχετικά εύκολο να 

οργανώσουμε τη συζήτηση.  
Θα πάρει το λόγο μετά από εμένα ο κ. Βεργόπουλος που έχει ασχοληθεί λεπτομερέστερα με το 
θέμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, θα μας πει κι αυτός πέντε κουβέντες. Στη συνέχεια 
όποιος θέλει να πάρει το λόγο, θα πάρει το λόγο, δεν υπάρχει λόγος να γράψουμε κατάλογο 
ομιλητών, είμαστε λίγοι και μπορούμε να το οργανώσουμε και χωρίς κατάλογο.  
Ότι ερωτήσεις υπάρχουν, είναι εδώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες, ο κ. Κουφοσωτήρης  και η κα 
Τριανταφυλλίδη από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού που μπορούν να μας απαντήσουν σε 
τεχνικές λεπτομέρειες και στο τέλος θα κλείσουμε και θα καταλήξουμε σε μία πρόταση η οποία 
θα είναι καθαρά εισηγητικού χαρακτήρα. Θα κάνουμε μία πρόταση η οποία θα πάει στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο θα καταλήξει στην πρόταση. Εμείς προτείνουμε, εισηγούμαστε, εντάξει 
γνωμοδοτούμε τέλος πάντων. Αυτό κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όπως γνωρίζετε σήμερα η Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει με θέμα την  «ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», στην πρόσκληση  293/2-2-2017 της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 
2020. Το πρόγραμμα έχει τίτλο: «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ & ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ». 
Λοιπόν όπως είπαμε και προηγουμένως ο ρόλος της Επιτροπής Διαβούλευσης είναι καθαρά 
γνωμοδοτικός προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  
Όπως γνωρίζετε έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση στα πλαίσια της οποίας 
πραγματοποιήθηκαν:  

• Συναντήσεις εργασίας με Προέδρους νομικών προσώπων και Διευθυντές του Δήμου  
• Ενημερωτικές ημερίδες και θεματικά εργαστήρια με εξειδικευμένες κατευθύνσεις όπως 

είναι πολιτισμός, περιβάλλον, επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική κλπ.  
• Επίσης έγινε συμπλήρωση και υποβολή ερωτηματολογίου από πολίτες και φορείς της 

πόλης με σκοπό τη διαμόρφωση της Στρατηγικής της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  

Οι Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας, μέσα από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
και σε συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο του Δήμου που είναι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
και ο καθηγητής ο κ. Οικονόμου, συγκέντρωσαν, επεξεργάστηκαν και συνέδεσαν όλες τις 
προτάσεις των φορέων αλλά και τα συμπεράσματα από έναν τεράστιο όγκο στοιχείων και 
πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν από τη δημόσια διαβούλευση που έγινε τις προηγούμενες 
εβδομάδες και κατέληξαν στη σημερινή εισήγηση που έρχεται στην Επιτροπή Διαβούλευσης 
του Δήμου μας, με στόχο να την επεξεργαστούμε και να την πάμε παραπέρα στην Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
Ο στόχος της υλοποίησης της πρότασης της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα είναι μια 
Καλαμάτα περισσότερο αναγνωρίσιμη, βιώσιμη, έξυπνη, εξωστρεφής και δίκαιη, που να 
αξιοποιεί αναπτυξιακά την παράκτια θέση της, την ιστορία της και τον πολιτιστικό της πλούτο.  
Όλες οι παρεμβάσεις που θα γίνουν μέσα από το πρόγραμμα θα είναι παρεμβάσεις 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα, θα διασφαλίζεται δηλαδή η ύπαρξη των απαραίτητων συνεργειών, 
δράσεων και αναπτυξιακών ενεργειών, ώστε να επιτυγχάνεται η παραγωγική ανασυγκρότηση 
της περιοχής, η απόκτηση ανταγωνιστικότητας και η καταπολέμηση της ανεργίας.  

Ο Δήμος μας επιλέχθηκε για το συγκεκριμένο πρόγραμμα για πέντε κυρίως λόγους:  

1ον: Γιατί είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά πόλη της  Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

2ον: Γιατί παρουσιάζει στασιμότητα του πληθυσμού της, δεν έχει αυξομειώσεις έντονες.  

3ον: Γιατί διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.  

4ον: Γιατί αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου – εξόδου της Περιφέρειας από και προς τον 
υπόλοιπο εθνικό χώρο αλλά και τον διεθνή, με το λιμάνι και το αεροδρόμιο και  

5ον: Αποτελεί το κύριο αστικό κέντρο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.  
 
Ο Δήμος μας  προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014 – 2020», με ποσό περί των 9.165.000 € ως εξής:  

• Από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) με ποσό έως 2.730.000 € και  
• Από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) έως του ποσού των 

6.435.000 €.  
 
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασής μας είναι η 19η Μαΐου 2017.  
 
Στην εισήγηση που σας έχει αποσταλεί, αναφέρονται πινακοποιημένες όλες οι προτεινόμενες 
δράσεις και πράξεις ανά επενδυτική προτεραιότητα, καθώς και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός 
των δράσεων αυτών.  
 
Γίνονται λοιπόν προτάσεις σε τρεις τομείς:  

1) Στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

2) Στον ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και  

3) Στον ΤΟΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Αναλυτικότερα:  

• Στον Τομέα Υποδομών προτείνονται δράσεις: 
- Στην Παραλιακή Ζώνη ύψους περίπου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, 
- Στο Ιστορικό Κέντρο  δράσεις προϋπολογισμού  περίπου 9,7 εκατομμυρίων ευρώ.  

• Στον Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας  προτείνονται δράσεις 4,8 εκατομμυρίων ευρώ  

και τέλος   

• στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας, δράσεις προϋπολογισμού περί του 1,23 
εκατομμυρίων ευρώ.  

 
Θα ήθελα να μην μπω σε λεπτομέρειες, για να μην καταναλώνω το χρόνο χωρίς ουσία, δηλαδή 
να μην καθίσω τώρα να σας διαβάσω  το πινακάκι που έχει προσαρτηθεί στην εισήγηση με τις 
προτεινόμενες δράσεις.  

Είναι εδώ όπως σας είπα και ο κ. Βεργόπουλος που θα μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες 
σχετικά.  

Εμείς στη συνέχεια καλούμαστε να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, μια  πρόταση για 
την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη με τίτλο, όπως είπα και πριν, «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ & 
ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ».  

 
Ο κ. Βεργόπουλος έχει το λόγο.  

 
Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.  

Θα μου επιτρέψετε αφού καλησπερίσουμε όλους τους παριστάμενους και 
τους εκπροσώπους των φορέων,  να πούμε δύο λόγια για τη διαδικασία και μέχρι τη στιγμή 
της υποβολής της πρότασης, για την οποία φέρω την ευθύνη, μαζί με τους συνεργάτες βέβαια 
αιρετούς δημοτικούς συμβούλους και τους αξιόλογους υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι 
έφεραν εις πέρας μια πρωτοφανή, καινούργια διαδικασία για το Δήμο και ιδιαίτερα απαιτητική. 

Μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, όλη η διαδικασία μάλιστα 
μπορούμε να πούμε ότι είναι καινοτόμος, γιατί για πρώτη φορά μεταφέρεται από την Κεντρική 
Διοίκηση και από την Υπηρεσία Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας,  ευθύνη στους Δήμους 
οι οποίοι καθίστανται πλέον ενδιάμεσος φορέας της υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
Αυτό και μόνο το γεγονός έχει και ιδιαίτερο βάρος και ιδιαίτερη ευθύνη, αλλά και ιδιαίτερα 
μεγάλες απαιτήσεις, ούτως ώστε οι υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των δήμων να αναλάβουν στα 
χέρια τους έναν πολύ σημαντικό ρόλο και να εξειδικευτούν σε έναν ιδιαίτερο τομέα που στο 
μέλλον θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την εξεύρεση κονδυλίων και για την αξιοποίηση πολύ 
σημαντικών έργων στους δήμους εν γένει.  

Στο Δήμο Καλαμάτας αντιστοιχεί όπως είπε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης ένα 
ποσό, εξήγησε τους λόγους γιατί επελέγη η Καλαμάτα. Το ποσό αυτό, εναυσματικό ποσό  θα 
μπορούσαμε να το πούμε, είναι 9.165.000 € και είναι το ποσό το οποίο θα χρηματοδοτήσει 
τρεις πυλώνες για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Καλαμάτας. Οι πυλώνες αυτοί είναι 
έργα υποδομών, έργα κοινωνικά και έργα και έργα επιχειρηματικότητας όπου στη συνέχεια με 
βάση τη στρατηγική την οποία θα υποβάλουμε, θα αποτελέσει τον οδηγό για την αναζήτηση 
νέων κονδυλίων, είτε από τομεακά προγράμματα είτε από χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ από 
άλλους άξονες, είτε ακόμα - ακόμα από ευρωπαϊκά χρήματα απευθείας απ’ τις Βρυξέλλες.  

Δύο λόγια για τη διαδικασία. Ο Δήμος Καλαμάτας επέλεξε να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία 
διαβούλευσης, η οποία ως γνωστόν ξεκίνησε με μία εισήγηση – παρουσίαση με την παρουσία 
και του εκπροσώπου της Διαχειριστικής Αρχής, αλλά και του συμβούλου του Δήμου 
Καλαμάτας, όπου αρχικά εξήγησε σε ένα σημαντικό πλήθος κόσμου που παραβρέθηκε σ’ αυτή 
την εκδήλωση, τι σημαίνει Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, τι είναι το πρόγραμμα, ποιους άξονες 
έχει, τι χρηματοδοτεί και τι όχι και τι θέλουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Δηλαδή ποιο 
θα είναι το διακύβευμα όλης αυτής της προσπάθειας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Στη συνέχεια και αφού ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι και οι φορείς της πόλης, που 
τονίζουμε ότι ήταν αρκετοί όσοι προσήλθαν εκείνη την ημέρα στο Αμφιθέατρο, έγιναν τρία 
θεματικά εργαστήρια τους άξονες των υποδομών, των κοινωνικών προγραμμάτων και της 
επιχειρηματικότητας.  

Πάλι για πρώτη φορά σε επίπεδο διαβούλευσης, δημόσιας διαβούλευσης, φορέα Δήμου στο 
πανελλήνιο, παρουσιάστηκε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή.  

Να πούμε και με τη χρήση και τους site του Δήμου Καλαμάτας, όπου εκεί αναρτήθηκε το 
ερωτηματολόγιο του Δήμου όσο και μέσω των e-mail  τα οποία εστάλησαν από φορείς, 
συγκεντρώθηκαν περισσότερες από τριάντα διαφορετικές ας το πούμε επικοινωνίες σε επίπεδο  
e-mail  με περισσότερες από 150 διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες παρουσίαζαν και 
ομοιότητες σε κάποια σημεία και αρκετός πληθυσμός του Δήμου συμπλήρωσε αυτό το 
ερωτηματολόγιο, ούτως ώστε να βγουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, το οποίο είχε 
αναρτηθεί στο  site του Δήμου Καλαμάτας.  

Τώρα, το αποτέλεσμα. Μέσα από όλες αυτές τις προτάσεις οι οποίες υπεβλήθησαν και με τη 
βοήθεια του σύμβουλου καθηγητή της Επιτροπής η οποία έχει συσταθεί στο Δήμο και των 
Υπηρεσιών όλων οι οποίοι συμμετείχαν, καταλήξαμε, συγχωνεύσαμε προτάσεις που ήταν ιδίου 
αντικειμένου ή που μπορούσαν να συγχωνευθούν, συμπληρώσαμε και δημιουργήσαμε έναν 
πίνακα έργων, οι οποίες φαίνεται ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν καταρχήν για το ποσό των 
9.165.000 € και να αποτελέσουν και έναν δεύτερο συμπληρωματικό πίνακα εναλλακτικών και 
μελλοντικών προτάσεων και διεκδικήσεων, οι οποίοι συμπληρώνουν τη Στρατηγική της 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.  

Η μέριμνα του Δήμου είναι όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις, να συγκαταλέγονται μέσα 
σε αυτόν τον πίνακα αφενός, αφετέρου κάποιες προτάσεις οι οποίες εμφάνισαν κάποια 
προβλήματα που ενδεχομένως να ήταν ιδιοκτησιακού χαρακτήρα ή ήταν σε μία δεύτερη 
προτεραιότητα, να  μπορούν μελλοντικά με την ωρίμανσή τους και αυτές να ενταχθούν και να 
χρηματοδοτηθούν ενδεχομένως.  

Άρα λοιπόν κλείνοντας όλο αυτό το κομμάτι της παρουσίασης, γιατί σήμερα είναι και η 
τελευταία μας συνάντηση ως προς τη διαβούλευση, θέλω να τονίσω ότι η διαδικασία αυτή 
πέτυχε, γιατί μπόρεσε να φέρει στον ίδιο χώρο όλους τους φορείς της πόλης, δεύτερον 
μπόρεσε να αναδείξει την επιστημονικότητα καθεαυτή αυτών των φορέων και τρίτον να 
δημιουργήσει μία βάση ιδεών - προτάσεων, οι οποίες τώρα μέσω της Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης, αλλά και μελλοντικά μπορούν να αποτελέσουν ιδέες και προτάσεις για υλοποίηση 
σημαντικών έργων στο Δήμο Καλαμάτας με την ωρίμανσή τους.    

Για τη διαδικασία. Πλέον έχουμε φτάσει στην εισήγηση προς την Επιτροπή Διαβούλευσης, 
αυτήν που έχετε μπροστά σας. Πέρα από το κείμενο της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης για 
την πόλη της Καλαμάτας, για το Δήμο της Καλαμάτας, το οποίο είναι ένα κείμενο που εξηγεί τη 
συνάφεια των προτεινόμενων έργων με τους στόχους τους οποίους θέλουμε να επιτύχουμε, σε 
συνάρτηση πάντα με τους  αριθμοδείκτες της Περιφέρειας, στους οποίους κουμπώνουν όλα 
αυτά τα έργα και αποτελούν μέρος του προγράμματος του ΕΣΠΑ, έχουμε καταρτίσει έναν 
πίνακα έργων οι οποίοι αντιστοιχούν στο ποσό των 9.165.000 € τα οποία και προτείνονται. 

Θα σας πω δύο – τρεις αλλαγές στους προϋπολογισμούς των έργων, τα οποία πρέπει 
υποχρεωτικά να συμπληρώσουμε για να φτάνουν ακριβώς σ’ αυτό το ποσό των 9.165.000 € 
και στη συνέχεια βλέπετε κάποια έργα, τα οποία δεν έχουν διαβάθμιση προτεραιότητας και 
είναι ο συμπληρωματικός πίνακας ο οποίος συνοδεύει την πρόταση και θα είναι προτάσεις προς 
ωρίμανση και μελλοντική χρηματοδότηση.   

Να ρωτήσω. Θέλετε να καταγραφούν, ή να πω ότι θα το δώσω, να το βάλετε μέσα όπως είναι;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: …(εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)  

 
Οι αλλαγές τις οποίες λοιπόν θέλω να επισημάνω όσον αφορά τις 
χρηματοδοτήσεις προϋπολογισμού κάποιων έργων, οι αλλαγές αυτές είναι 

αναγκαίες για να ταιριάξουν τα ποσά όπως είπαμε στο αρχικό ποσό της χρηματοδότησης, είναι: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Στον τομέα των υποδομών: 
• στο έργο της ανάπλασης της οδού Πλαστήρα από 1.000.000 το ποσό του 

προϋπολογισμού γίνεται 800.000 €,  
• στο έργο της Ολοκλήρωσης Αναπλάσεων του Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας από 700.000 

σε 400.000,  
• στην ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και κάθετων δρόμων στο πεζοδρόμιο της οδού 

Αριστομένους από 850.000 σε 500.000 και  
• στο έργο της ανάπλασης της πλατείας Μαυρομιχάλη από 1.200.000 σε 325.000.   

 
Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής:  
• στο έργο Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για ανέργους, εντάσσεται αυτό το έργο με 

προϋπολογισμό 69.460 €. 
  
Στον Τομέα της Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης: 

• Στο έργο Δημιουργία Θερμοκοιτίδας για νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (star 
ups) στους τομείς της RIS3 Πελοποννήσου, το ποσό αυξάνεται από 250.000 σε 
280.0000  

• Στο έργο Χρηματοδότηση Ίδρυσης νέων μικρών  και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους 
Τομείς Τουρισμού με έμφαση στον εναλλακτικό της αγροδιατροφής και της 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή το ποσό από 450.000 γίνεται 340.000 και  

• Στο έργο Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από 450.000 € 
γίνεται 600.000.  

 
Το δε γενικό σύνολο προϋπολογισμού της πρότασης για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του 
Δήμου Καλαμάτας από 24.592.480 € γίνεται 23.006.940 €.  
 
Ο λόγος ο οποίος γίνεται αυτή η μεταβολή είναι για να προσαρμοστούν κάποια έργα τα οποία 
θέλουμε να πραγματοποιηθούν, να προηγηθούν για την ακρίβεια, στο αρχικό ποσό των 
9.165.000 €.  
 
Είμαι στη διάθεσή σας, αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις.  
Και από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω κλείνοντας και το δικό μου κομμάτι, τους υπαλλήλους 
οι οποίοι συμμετείχαν, τον κ. Κουφοσωτήρη και την κα Τριανταφυλλίδη  καταρχήν και τον 
καθηγητή κ. Οικονόμου, ο οποίος συμμετείχε και συμμετέχει ως σύμβουλος του Δήμου, τους 
Διευθυντές των Υπηρεσιών οι οποίοι συνεργάστηκαν, την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και τον κ. Ψαράκη, ο οποίος ήρθε σε τρεις από τις τέσσερις συναντήσεις που 
κάναμε. Και είμαι στη διάθεσή σας  για οποιαδήποτε ερώτηση.      

 
Ευχαριστούμε πολύ κ. Βεργόπουλε.  
 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώμη γιατί μακρηγόρησα. 
 
Τώρα μπορεί ο καθένας να λάβει με τη σειρά το λόγο, να πει, όποιος θέλει να πει 
κάτι, να προσθέσει ή τέλος πάντων να κάνει μια εισήγηση, να πει απόψεις. Θέλω 

να σας παρακαλέσω όχι πολύ μεγάλες ομιλίες, σύντομες, ταυτόχρονα θα πρότεινα μια μικρή ας 
πούμε πρόταση και ταυτόχρονα και κάποιες ερωτήσεις. 
Θέλετε να πάμε με κάποια σειρά; Ποιος θέλει καταρχήν να μιλήσει. Ο κ. Βγενής. Από τα μέλη 
πρώτα και μετά να λάβετε και εσείς το λόγο. Το Επιμελητήριο θα λάβει το λόγο; 
Να τα πάμε με τη σειρά όπως είναι γραμμένοι στον κατάλογο. Οπότε πρώτα το Τεχνικό 
Επιμελητήριο, ο κ. Αδαμόπουλος εάν έχει να πει κάτι. 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σε πρώτη φάση όχι. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σε πρώτη φάση όχι, στην πορεία. 
Είναι ο κ. Χασάπης στη συνέχεια, αν θέλει να πει κάτι, αν έχει κάποιες ερωτήσεις; 

 
ΧΑΣΑΠΗΣ: Μπορεί κάποια ερώτηση αργότερα. 

 
Ωραία. 

Και τώρα θα ακούσουμε τον κ. Γκρέκη. Κύριε Παύλο, όσο πιο σύντομα μπορείτε 
παρακαλώ, χωρίς να σημαίνει ότι μειώνουμε τα… 

Μετά τον κ. Γκρέκη θα μιλήσει ο κ. Αντωνόπουλος και ο κ. Βγενής, με όποια σειρά θέλετε. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν έχετε κάποια τοποθέτηση γενικότερη να πείτε γιατί είναι ένα θέμα το οποίο… 
 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ερωτήσεις, ερωτήσεις και η τοποθέτηση στο τέλος. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Νομίζω να ακουστούν οι απόψεις, να καταγραφούν, αυτό είναι η ουσία της 
διαβούλευσης και μετά οι ερωτήσεις. Βεβαίως, είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Ότι 

θέλετε, εγώ δεν έχω αντίρρηση, είμαστε τόσο λίγοι που μπορούμε να το οργανώσουμε, δεν 
είναι κάτι… 

Λοιπόν κ. Γκρέκη. Και μετά ο κ. Αντωνόπουλος, μετά ο κ. Βγενής ή ο κ. Βγενής και ο κ. 
Αντωνόπουλος, χειριστείτε το όπως θέλετε. 
 
ΒΓΕΝΗΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, το λέω γιατί… 

 
Σας είναι γνωστό Πρόεδρε και σε σας και στον κ. Βεργόπουλο και στην υπηρεσία η 
πρόταση που καταθέσαμε τελικά εμείς κατά τη διαμόρφωση της διαβούλευσης στη 

βάση. Αυτό που θέλω να επισημάνω με την παρατήρηση που κάναμε εχθές, είναι ότι πράγματι 
λάβαμε το μεσημέρι το σχέδιο δράσης και είδαμε… 

 
Κύριε Γκρέκη δεν έχει καταγραφεί τίποτα από χθες, καλλίτερα την παρατήρηση 
να την πείτε πάλι. 

 
ΝΤΙΝΤΑ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Λάβαμε το μεσημέρι το σχέδιο δράσης με βάση την εκπόνηση της πρότασης και 
πράγματι δεν μπορεί να μας διαφωτίσει για το τι ακριβές πρόκειται να γίνει μιας και 

οι τρεις δράσεις ουσιαστικά που αφορούν την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα και είναι 
συγκεκριμένες, δηλαδή είναι η δημιουργία θερμοκοιτίδας, η χρηματοδότηση ίδρυσης νέων 
επιχειρήσεων μικρών και πολύ μικρών στους τομείς τουρισμού και η ενίσχυση υφιστάμενων. 
Όπως καταλαβαίνετε επειδή στην αρχική μας πρόταση εμείς είχαμε εντάξει και το γνωρίζει και 
ο κ. Βεργόπουλος ακόμα καλλίτερα ως διαχειριστής της όλης πρότασης, τη μεσογειακή πόλη 
στις πρώην Σχολές Παπαφλέσσα και αυτό θεωρούμε ότι αποτελεί μία ολοκληρωμένη 
παρέμβαση η οποία μπορεί να έχει μεγαλύτερο προϋπολογισμό βέβαια και είναι κατανοητό 
αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι μια τέτοια δράση πιστεύουμε εμείς ότι μπορεί να ολοκληρωθεί με 
μία χρηματοδότηση, με μία πηγή δηλαδή χρηματοδότησης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ: 
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Άρα θα ήθελα και εσείς κ. Βεργόπουλε περισσότερο και ο κ. Πρόεδρος, να δείτε από την 
πλευρά αυτή πως προσανατολίζεστε προκειμένου η αποτελεσματικότητα μπορεί να δώσει ένα 
ολοκληρωμένο τέτοιο έργο είναι πολλαπλάσια και μεγαλυτέρας έκτασης από πλευράς δράσεων 
και των νέων από τα τρία μέτρα τα οποία προτείνετε στη σημερινή πρόταση. Αυτός είναι ο 
μεγάλος μας προβληματισμός. 

 
Υπάρχει άλλη ερώτηση ή να απαντήσει στην ερώτηση; Πώς να το κάνουμε; 
Μάλλον ο κ. Αντωνόπουλος ας λάβει το λόγο. 

Ο κ. Αντωνόπουλος. 
 
Εμείς, εντάξει, έχουμε μελετήσει δεν μπορώ να πω στο σύνολό του αλλά 
τις βασικές δομές και κατευθύνσεις που έχει αυτή την πρόταση που κάνει 

ο Δήμος μας, την έχουμε δει και την έχουμε αξιολογήσει. Θα ήθελα να ρωτήσω συγκεκριμένα 
πράγματα. 

Δηλαδή να ξεκινήσουμε λίγο από τον τομέα που έχει σχέση με τις υποδομές. Οι υποδομές 
χωρίζονται σε δύο μέρη, στο ιστορικό κέντρο και στην παραλιακή ζώνη. Θα έλεγα υπάρχει μια 
σειρά παρεμβάσεων, αλλά ξέρουμε που πονάει η πόλη. Ας πάμε στις υποδομές που έχουν 
σχέση με την παραλιακή ζώνη. Βλέπω εδώ, αναφέρεται η διάνοιξη της οδού Βουλγαροκτόνου. 
Ναι, είναι ένα πάγιο αίτημα. Φτάνει όμως αυτός ο δρόμος για να μπορέσει να λυθεί το 
πρόβλημα της παραλιακής ζώνης; Εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπήρχαν και άλλοι κάθετοι 
δρόμοι, πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα σύνολο δρόμων, το λιγότερο ας πούμε να είναι ζεύγη 
δηλαδή αυτά για να μπορεί ας πούμε να υπάρχει η κάθοδος, η πρόσβαση και να μπορεί να 
υπάρχει και η άνοδος. Δεν μπορεί με έναν δρόμο να κάνεις τη δουλειά σου. Ένα αυτό. 

Επίσης έχουμε παρατηρήσει το εξής ότι επειδή γνωρίζουμε ότι η Καλαμάτα έχει τεκμηριωμένα 
έλλειψη χώρων στάθμευσης, δεν βλέπουμε …(δεν ακούγεται)… το βασικό πρόβλημα της 
Καλαμάτας είτε σε επίπεδο ας πούμε συγκοινωνιακών μελετών που δεν έχει αναβαθμισθεί το 
συγκοινωνιακό της Καλαμάτας, επικαιροποιηθεί θα έλεγα, δεν βλέπουμε να υπάρχει πρόβλεψη 
για χώρους στάθμευσης στην πόλη. Είναι ένα θέμα που καίει την πόλη, νομίζουμε ότι στις 
υποδομές πέρα από τη σειρά αναπλάσεων και ξανά αναπλάσεων που προτείνονται σ’ αυτό το 
πρόγραμμα, υπάρχουν πολλές αναπλάσεις και από ότι γνωρίζουμε απ’ αυτά τα προγράμματα 
γίνεται κατεύθυνση κυρίως στο συγκοινωνιακό και στους χώρους στάθμευσης. Και ερωτώ: Τι 
έχει προβλεφθεί εδώ, δεν ξέρω εάν μου έχει ξεφύγει κάτι, όσον αφορά τους χώρους 
στάθμευσης τους οργανωμένους; Δηλαδή η πόλη μεγαλώνει, κάνουμε ένα σχέδιο μακρόπνοο, 
έχουμε εμείς προσθέσει κάτι στο υπάρχον δυναμικό των χώρων στάθμευσης των 
οργανωμένων; Εάν υπάρχει κάτι γιατί εγώ δεν το βλέπω. 

Και επίσης, δεν βλέπω κάποια αναβάθμιση των υφιστάμενων συγκοινωνιών. Υπάρχουν κάποιες 
συγκοινωνιακές δομές στην πόλη που γνωρίζουμε ότι είναι απαρχαιωμένες, προβληματικές κτλ, 
κτλ. Δεν βλέπουμε εδώ να υπάρχει κάτι που σχετίζεται με τις συγκοινωνίες. Υπάρχουνε, ας το 
πούμε έτσι, νέες καινοτόμες συγκοινωνίες, έχουμε δει σε πόλεις της Ελλάδος κάποια 
λεωφορεία λέω σαν παράδειγμα που κινούνται μόνα τους χωρίς οδηγό και πολλά άλλα. Λοιπόν,  
θα φέρω το παράδειγμα των χώρων ενοικίασης ποδηλάτων, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία 
μπορεί να νοικιάζονται. Δηλαδή αυτά βλέπουμε εμείς στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε πόλεις 
και της Ελλάδος αλλά και γενικότερα της Ευρώπης από την οποία υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. 
Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, δεν βλέπω δηλαδή κάτι νέο στον τομέα αυτό. 

Επίσης στο τομέα τώρα της επιχειρηματικότητας θα πω δυο λόγια. 

Α, να μην ξεχάσω, υπάρχουν και άλλες υποδομές αλλά δεν θέλω να τις θίξω αυτή τη στιγμή, οι 
οποίες δεν αναβαθμίζονται. 

Πάμε λίγο στην επιχειρηματικότητα. Εμείς είχαμε ζητήσει και στο παρελθόν και υπήρχε μια 
διάθεση και υπήρχε μια συζήτηση για κέντρο καινοτομίας στο Δήμο Καλαμάτας. Κοιτάξτε, στην 
επιχειρηματικότητα που έχετε βάλει κάποιες δομές εδώ, κάποιες δράσεις τέλος πάντων, 
υπάρχουν τα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία είναι για επιχειρηματίες, το Επιμελητήριο τα 
ξέρει, οι επιχειρηματίες τα γνωρίζουν, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτά, υπάρχουν και 
τα αναπτυξιακά προγράμματα. Δηλαδή υπάρχουν εργαλεία για τον επιχειρηματία να κάνει 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
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ακριβώς ότι εσείς του έχετε βάλει εδώ μέσα στην επιχειρηματικότητα. Νομίζω ότι δεν είναι 
αυτό το πρόγραμμα το συγκεκριμένο να υποκαταστήσουμε εμείς αυτά τα οποία ήδη δίνει η 
νομοθεσία δηλαδή ή το ΕΣΠΑ τέλος πάντων να το πούμε αλλιώς, για να αναπτυχθεί ο 
επιχειρηματίας. Εμείς θέλουμε δομές κεντρικές. Δηλαδή π.χ. ένα κέντρο επιχειρηματικότητας, 
ένα κέντρο καινοτόμο το οποίο θα μπορεί να παρέχει πληροφορίες τα οποία αυτά είναι της 
συλλογικής μορφής. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο εδώ στην επιχειρηματικότητα. 

Και να πούμε και λίγο για το θέμα της πρόνοιας, έτσι; ο άλλος ο τομέας στον οποίο 
αναφερόμαστε. Στον τομέα λοιπόν της πρόνοιας τις δομές αυτές λίγο ως πολύ τις συντηρεί και 
τις διατηρεί. Θέλει να ενισχύσουμε τους κωδικούς του όσον αφορά το κομμάτι το οικονομικό, 
δηλαδή ας πούμε να έχει πιο μεγάλη οικονομική ρευστότητα για να μπορεί να κάνει κάτι 
παραπάνω ή… ; Δεν βλέπω κάτι καινούργιο, έναν σχεδιασμό, προτάσεις δηλαδή που θα 
ανακουφίσουν ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή το πρόβλημα ας πούμε με τους ρομά παράδειγμα, και 
γενικότερα όλων αυτών των ευπαθών ομάδων όσον αφορά την παιδεία, τη μόρφωση, τη 
γνώση που μπορούμε να τους παρέχουμε εμείς σε ένα κέντρο δημοτικό για να μπορέσουμε να 
τους βοηθήσουμε να ανέβουν, έτσι; όλοι αυτοί που δεν έχουν την άνεση να ανταπεξέλθουν 
και να ενσωματωθούν μέσα στον κοινωνικό ιστό και στην κοινωνία γενικότερα; Με ποιο τρόπο 
αυτό θα γίνει; Δηλαδή μόνο με τα επιδόματα; Δηλαδή μόνο με το να τους δώσουμε ένα πιάτο 
φαγητό; Μόνο να τους περιθάλψουμε; Το θέμα της παιδείας δηλαδή, το θέμα των δομών 
επιμόρφωσης των ομάδων αυτών ή των ανθρώπων οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, 
αυτό που γίνεται εδώ στην πρόνοια; Που αναφέρεται; 

Λοιπόν αυτά σε γενικές γραμμές έχω εντοπίσει, τώρα εντάξει, πείτε αν θέλετε κάποιες… 

 
Ευχαριστούμε τον κ. Αντωνόπουλο. 
Ο κ. Βγενής έχει το λόγο. 

 
Καλησπέρα. 

Πρώτα απ’ όλα καταλαβαίνουμε όλοι ότι σήμερα είναι μία ημέρα στην οποία θα 
κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα η οποία δεν μπορεί να μεταβάλει κάτι, γιατί ήδη το θέμα 
έχει εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου για την Πέμπτη οπότε εκτός 
από μία καλή κουβέντα έτσι μεταξύ ανθρώπων και δημοτών της πόλης, δεν μπορεί να υπάρξει 
κάτι άλλο.  

Λυπάμαι, και αναφέρομαι στον κ. Βεργόπουλο, γιατί ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την 
παγκόσμια πρωτοτυπία της μονόδρομης διαβούλευσης, γιατί με τα αποσπασματικά τρίλεπτα 
στα εργαστήρια που επιστημονικοί φορείς έπρεπε να εκφράσουν απόψεις ή με τη συλλογή 
στοιχείων από ένα… από την ιστοσελίδα του Δήμου και την έγκριση κάποιων προτάσεων, καλό 
θα είναι να μας πει και από ποιον γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες 
οι οποίοι όμως παίρνουν και μια κατεύθυνση από τη Δημοτική Αρχή. Θεωρώ ότι δεν έχει γίνει 
διαβούλευση όπως έπρεπε να έχει γίνει δημόσια για παρακολούθησα όλες τις δράσεις. 

Τώρα, όσον αφορά τον πίνακα και με τις αναπλάσεις και με τις κοινωνικές δομές και με την 
επιχειρηματικότητα, όπως αναφέρεται και στην εισήγηση, στην πόλη μας παρατηρείται 
στασιμότητα του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι νέοι άνθρωποι ή δεν μένουν εδώ ή δεν 
προχωρούν σε οικογένεια και όλα αυτά. Εάν δεν δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από 
προγράμματα όπως είναι η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας 
και να γίνει πραγματική ανάπτυξη, υπάρχουν προτάσεις μέσα στο πινάκιο που κινούνται σε 
αυτή την κατεύθυνση, δεν ακυρώνω τα πάντα, αλλά όταν έχουμε πνιγεί στις αναπλάσεις και 
δεν βλέπω εκτός από τη δημιουργία καταδυτικού πάρκου το οποίο είναι μια καινοτομία και 
χαιρόμαστε που κάποιοι ακούνε και τις προτάσεις κάποιων νέων ανθρώπων, πολλές αναπλάσεις 
και όχι ας πούμε ξέρω εγώ, να δημιουργηθεί το δίκτυο μονοπατιών στο βόρειο άκρο της 
Καλαμάτας που συνορεύει με το ιστορικό κέντρο, δεν είναι κάτι αποκομμένο. Όπως επίσης και 
στον Ταΰγετο για να δώσω μια προοπτική και από κει. 

Όσον αφορά τις κοινωνικές δομές είναι πολύ σωστή η κατεύθυνση σε όλα τα δεδομένα. Έχω 
κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά τα νούμερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΒΓΕΝΗΣ: 
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Και για την επιχειρηματικότητα, χαίρομαι για το δεύτερο πινάκιο που λέει για τη 
χρηματοδότηση ίδρυσης νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του 
τουρισμού. Συμφωνώ με τον κ. Αντωνόπουλο όσον αφορά τις συγκοινωνίες. Πραγματικά 
πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο εάν θέλουμε το πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη να υποστηρίζει τη λέξη ¨βιώσιμη¨. Δηλαδή εκτός από τις μικρές και τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, επειδή δεν θεωρώ ότι το Αστικό μας ΚΤΕΛ είναι μια μικρή ή πολύ μικρή 
επιχείρηση, να μπορέσει να ανανεώσει το στόλο του με πιο ευέλικτα οχήματα, μικρά, να 
τοποθετηθούν δημοτικά ποδήλατα γιατί είμαστε η πόλη του ποδηλάτου, το διαφημίζουμε 
εξάλλου αυτό, όπως επίσης και στη Ναυαρίνου πρέπει να γίνουν κάποιες υποδομές οι οποίες 
δεν είναι τσιμέντα και πλάκες, είναι δημοτικά ντουζ, είναι σημεία πληροφόρησης του 
επισκέπτη, τα γνωρίζει η κα Ντίντα αυτά γιατί ασχολείται με τον τουρισμό πολύ σωστά. Πρέπει 
να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Εμένα αυτές είναι οι σημειώσεις μου σε πρώτη ανάγνωση, τα υπόλοιπα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο γιατί όπως σας είπα θεωρώ ότι εφόσον αυτό έχει πάει στην ημερήσια διάταξη του 
Δημοτικού Συμβουλίου, κάτι άλλο εκτός από κουβέντα δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ. 

 
Ευχαριστούμε τον κ. Βγενή. 
Καταρχήν δεν έχει πάει κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα, είναι ανοιχτό. 

 
Το πήραμε. Το έχουμε πάρει. Ότι είναι εδώ είναι και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι προτείνουμε από δω θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα είναι… 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι μέσα στο φάκελο. 

 
Δεν θα είναι περιοριστικό για το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί να πει το Δημοτικό 
Συμβούλιο μετά να πει «το διαγράφουμε όλο και κάνουμε άλλη πρόταση». Αλλά 

αυτό δεν είναι εφικτό απόλυτα με την έννοια ότι η πρόταση δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει… 
δεν δημιουργήθηκε μόνο από τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά σε συνεργασία και με τον τεχνικό 
σύμβουλο. Έτσι; 

 
Οι προτάσεις που  θα  κάνουμε  σήμερα  θα  πάνε  στο Δημοτικό 
Συμβούλιο; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γνωμοδοτούμε, γνωμοδοτούμε. Άποψη λέμε. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούγεται)… αυτές θα καταγραφούν στα πρακτικά; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα καταγραφούν στα πρακτικά και θα πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι Επιτροπή Διαβούλευσης. Είναι …(δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα υπάρξουν επίσημα πρακτικά. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Αν δεν πάνε, τσάμπα είμαστε εδώ. 

 
Θα πάνε, είναι αυτονόητο, είναι αυτονόητο. Πάνε στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και μετά στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι. 

Θέλω να σας πω κάτι καταρχήν. Το μεγαλύτερο όφελος της διαδικασίας για τη 
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη δεν είναι τα 9.000.000,00 ευρώ, το μεγαλύτερο όφελος αυτής της 
διαδικασίας τελικά είναι ότι μέσα απ’ όλο αυτό το πακέτο που ονομάστηκε Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη ο Δήμος Καλαμάτας συγκέντρωσε έναν όγκο πληροφοριών, ιδεών, σκέψεων, 
απόψεων, στόχων και προτάσεων οι οποίες έρχονται από πολλές πλευρές, όχι μόνο από τη 
Δημοτική Αρχή, έρχονται ακόμα και από τάσεις αντίθετες προς τη Δημοτική Αρχή, είναι η 
πρώτη ίσως φορά που μπόρεσαν όλοι αυτοί οι φορείς και όλες αυτές οι τάσεις να καθίσουν 
μαζί, να συνεννοηθούνε, να συνεργαστούνε και να κάνουνε κάποιες προτάσεις. Όλες αυτές οι 
προτάσεις λοιπόν έχουν καταγραφεί. Το άσχημο με τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι ότι είναι 
μόνο 9.000.000,00 ευρώ, εννέα και κάτι. Γιατί είναι άσχημο αυτό; Γιατί υπάρχουνε σκέψεις 
πολλών εκατομμυρίων ευρώ που δυστυχώς δεν μπορούν να μπουν.  

Πως επιλέχθηκαν αυτά που έχουν μπει στην καταρχήν πρόταση. Επιλέχθηκαν με κάποια 
κριτήρια που μας εισηγήθηκε ο σύμβουλος προφανώς που έχει την εμπειρία καλλίτερα, ώστε 
να μπορέσουν αυτά που θα εισηγηθούμε να ενταχθούν στη χρηματοδότηση. Δεύτερον με τη 
φάση ωριμότητας που βρίσκονται κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε στις υπηρεσίες μας. 
Δηλαδή καλό είναι να λέμε ότι να φτιάξουμε… να σκεφτώ κάτι τελείως υπερβολικό, ένα 
τελεφερίκ από δω έως την Αθήνα αλλά όταν δεν υπάρχει μελέτη όταν δεν υπάρχουν ας πούμε 
αδειοδοτήσεις και θέλουμε ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, δεν είναι εφικτό. Καλό είναι να 
καταγραφεί ως ιδέα μεν, υπάρχει στα αρχεία του Δήμου, μπορεί μακροπρόθεσμα να μπει κι 
αυτό σε μια στρατηγική ας πούμε που θα έχει ο Δήμος απ’ αυτή τη Δημοτική Αρχή ή και από 
τις επόμενες και να υλοποιηθεί. 

Λοιπόν, πιο εξειδικευμένα τώρα να πω εγώ τα τεχνικά θέματα. Για την οδό Βουλγαροκτόνου. 
Ρωτήσατε καταρχήν αν φτάνει η οδός Βουλγαροκτόνου να λυθεί το πρόβλημα. Προφανώς και 
δεν φτάνει, προφανώς. Δυστυχώς όμως όλο το μέτωπο της παραλίας εκεί είναι στην πράξη 
αναλογισμού, είναι από το σχέδιο του 1905, όπως και εσείς γνωρίζετε οι πράξεις αναλογισμού 
χρηματοδοτούνται, τέλος πάντων πληρώνονται από τον επισπεύδοντα, δηλαδή όταν κάποιος 
θέλει να κάνει κάτι υποχρεούται να εξοφλήσει, να πληρώσει και να τακτοποιήσει με εισφορά σε 
γη και εισφορά σε χρήμα τους όμορους ιδιοκτήτες για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά που 
αυτός σκοπεύει να κάνει. Τα ποσά είναι τεράστια, δηλαδή σας υπενθυμίζω ότι στην Μεγάλου 
Αλεξάνδρου το κομματάκι που άνοιξε απέναντι από τη παιδική χαρά, το ποσό ήταν της τάξεως 
των 150.000,00 € για ένα κομμάτι ενός οικοδομικό τετραγώνου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν 
έχουνε διανοιγεί αυτοί οι δρόμοι. Έρχεται λοιπόν ο Δήμος και λέει «Για να μπορέσουμε να 
επιλύσουμε τα προβλήματα της Ναυαρίνου, πρέπει καταρχήν να διανοίξουμε τους κάθετους 
δρόμους. Ωραία. Μπορούμε να τους ανοίξουμε όλους; Όχι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τα 
λεφτά. Ποιον θα ανοίξουμε;» Και προτείνεται η οδός Βουλγαροκτόνου, κεντροβαρικά είναι σε 
ένα σημείο τέτοιο που είναι κατά την άποψή μας σε τόση απόσταση από τις αποθήκες και τη 
Φαρών όσο είναι και από πιο πέρα, από τη διασταύρωση της οδού Κρήτης με τη Ναυαρίνου. 

 
ΒΓΕΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Ναι, βεβαίως. Είναι κάποιο ποσό το οποίο είναι επιλέξιμη δαπάνη και μπορεί να 
μπει μέσα στη χρηματοδότηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και το υπόλοιπο 

ποσό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου. 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας πω εγώ μετά. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και θα σας πει λεπτομέρειες εδώ και ο κ. Βεργόπουλος. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι, Μιχάλη μη τα μπερδεύεις. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Όχι, είναι άλλο πράγμα αυτό. Μιχάλη μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να 
ανοίξουμε όλους τους κάθετους δρόμους. Μακάρι. Όλοι το θέλουμε αυτό γιατί 

αν ανοίξουν όλοι οι κάθετοι δρόμοι θα μπορέσει πια να αντιμετωπισθεί συνολικά η Ναυαρίνου 
πολύ καλλίτερα. Αλλά η Βουλγαροκτόνου καταρχήν θα λύσει το πρόβλημα ή θα κάνει το 
πρόβλημα μικρότερο τέλος πάντων. 
Λοιπόν, για τους ίδιους λόγους δεν έχουμε βάλει μέσα στις άμεσες προτάσεις θέσεις 
στάθμευσης και αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών. Έτσι; Έχουν καταγραφεί προτάσεις 
σχετικά με θέσεις στάθμευσης και αναβάθμιση αστικών συγκοινωνιών… 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Για λόγους μεγέθους αυτού που λέγεται Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, οικονομικούς. 
Έτσι; Σας είπα και προηγουμένως, μακάρι να είχαμε λοιπόν πολύ μεγαλύτερα 

χρηματικά ποσά, για να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Επιλέχτηκαν λοιπόν κάποιες 
δράσεις οι οποίες είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο ευρύτερο κλίμα των προτάσεων που έχουν 
γίνει από τους φορείς, έτσι; που είναι πολύ κοντά στην οικονομική δυνατότητα που μας δίνει η 
Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και που ταυτόχρονα υπάρχει και κάποια μελετητική ωριμότητα ή 
κάποια προεργασία τέλος πάντων που να μπορεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να 
πάμε σε μελέτες εφαρμογής  και σε δημοπρατήσεις. 
Τώρα, ειπώθηκε για δημοτικά ποδήλατα κάτι. Υπάρχει μελέτη, δεν ξέρω εάν έχει βρεθεί και 
χρηματοδότηση, για να δημιουργηθούν… 
 
ΝΤΙΝΤΑ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Θα σας απαντήσει η κα Ντίντα. 
Αυτά σε γενικές γραμμές είχα να πω. Θα μιλήσει ο κ. Βεργόπουλος τώρα για τα 

υπόλοιπα θέματα και μετά η κα Ντίντα. 
 
Λοιπόν καταρχήν να απαντήσω στο τελευταίο που ρωτήσατε, γιατί νομίζω 
θα σας διευκολύνει και στη διαδικασία κατανόησης του πίνακα. 

«Μη επιλέξιμη δαπάνη» στο πρώτο έργο της διάνοιξης της οδού Βουλγαροκτόνου και 
«προϋπολογισμός: δημόσια δαπάνη». Το έργο αυτό χρειάζεται αποζημίωση των όμορων 
ιδιοκτητών και των θιγέντων ας το πούμε έτσι και χρειάζεται μετά και ένα έργο οδοστρωσίας 
και ασφαλτόστρωσης. Το μεν ένα, 450.000,00 οι αποζημιώσεις δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη από 
το δημόσιο, το δε δεύτερο, δηλαδή τα έργα οδοστρωσίας κλπ, είναι επιλέξιμο 300.000,00 και 
αυτό εντάσσεται στον προϋπολογισμό. Νομίζω είναι σαφές. Εντάξει; 
 
ΒΓΕΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, αλλά άτυπα ρώτα. 
 
ΒΓΕΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Άλλο αυτό, θα… (δεν ακούγεται) 
 
ΝΤΙΝΤΑ: Καταρχήν καλησπέρα και συγνώμη που διακόπτω, για να βοηθήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ντίντα έχει το λόγο. 

 
Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη επειδή ο Δήμος Καλαμάτας μπαίνει ως επισπεύδων, 
ουσιαστικά πληρώνει τα χρήματα αυτά και μετά τα διεκδικεί. Αν ήταν επιλέξιμη 

δαπάνη, θα ήταν ουσιαστικά μια διπλοπληρωμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ: 
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Δηλαδή, ο Δήμος Καλαμάτας θα έπαιρνε τα χρήματα του ΕΣΠΑ και μετά θα τα διεκδικούσε από 
τους ιδιοκτήτες, θα είχε δηλαδή δύο πηγές χρηματοδότησης. Γι’ αυτό είναι μη επιλέξιμη 
δαπάνη. Εντάξει; Το διευκρινίζω για να γίνει κατανοητό. 

 
Η ερώτηση η επόμενη ήτανε πως ανεβοκατεβαίνουν τα νούμερα όταν πρέπει να έχει 
γίνει μια προεργασία από τις υπηρεσίες του Δήμου για να…(δεν ακούγεται)… αυτό 

που ήτανε 1.250.000,00 και έγινε 1.000.000,00, τι έγιναν τα χιλιάρικα, στραγάλια; Πως έγινε 
…(δεν ακούγεται)… ο προϋπολογισμός έτσι ώστε να φτάσεις από το 1.250.000,00 στο 
1.000.000,00; 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα πάμε να απαντήσουμε συνολικά στις ερωτήσεις. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Θα σας απαντήσω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο μικρόφωνο κ. Αντωνόπουλε. 

 
Σου λέει, κάναμε έναν προϋπολογισμό στην αρχή και είναι 1.250.000,00, 
ξαφνικά πως το βγάζουμε 1.000.000,00 αυτό; Τι είναι αυτό, στραγάλια; 

Αυτό δεν είπες; 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Το έχω καταλάβει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μας απαντήσει ο κ. Βεργόπουλος. 

 
Καταρχήν στην ερώτηση του κ. Παύλου του Γκρέκη και συμπληρωματικά 
στο σύνολο, στο ύφος των ερωτήσεων. 

Ένα έργο για να μπορέσει να ενταχθεί πρέπει να εμφανίζει συμπληρωματικότητα όσον αφορά 
τη στοχοθεσία. Δηλαδή ένα έργο μεμονωμένο και ιδιαίτερα πολύ υψηλού προϋπολογισμού το 
οποίο δεν έχει συνάφεια με τη χωρική ανάπτυξη και τους στόχους τους οποίους επιδιώκουμε, 
είναι λίγο δύσκολο να ενταχθεί στη συγκεκριμένη πρόταση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 
Πρέπει δηλαδή να υπάρχει συνάφεια και με τα άλλα έργα. Όμως, θερμοκοιτίδες, star ups, 
ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων που είναι το καθεαυτού θέμα της ανάπτυξης της 
μεσογειακής πόλης που εσείς αναφέρετε, εντάσσεται στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και 
εντάσσεται με το ποσό των 250.000,00 συν 440.000,00 ευρώ εάν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν 
εντάσσεται στην ουσία της η πρόταση, δεν εντάσσονται τα έργα υποδομών γιατί είναι ένα 
ιδιαίτερα μεγάλο κονδύλι το οποίο βέβαια μπορεί να διεκδικήσουμε από άλλες 
χρηματοδοτήσεις στο μέλλον. 

Τώρα, κ. Αντωνόπουλε αναφέρατε σωστά και σας απάντησε ο Πρόεδρος το θέμα των 
διανοίξεων της οδού Βουλγαροκτόνου και άλλων δρόμων. Να ξέρετε ότι το πρόγραμμα 
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης μπορεί να χρηματοδοτήσει μέχρι ποσοστού το πολύ μέχρι 10% 
του έργου των υποδομών «Διανοίξεις», τουτέστιν 5.000.000,00 περίπου, άρα λοιπόν οι 
διανοίξεις δεν μπορεί να είναι πάνω του ποσού των 400.000,00 ευρώ περίπου. Το έργο λοιπόν 
της οδού Βουλγαροκτόνου είναι 300.000,00 ευρώ, ενδεχομένως να προκύψει και κάτι 
απρόβλεπτο, γι’ αυτό δεν μπορούμε να πάμε σε επιπλέον διανοίξεις δρόμων. Αυτό ταυτόχρονα, 
αυτή η διάνοιξη όπως και τα έργα της αναπλάσεως της οδού Ναυαρίνου η Α’ φάση, Β΄ και Γ’ 
φάση τα οποία βλέπετε ότι είναι ενταγμένα, βοηθούν και στη διαδικασία της ανάπτυξης και της 
αύξησης των θέσεων στάθμευσης που πολύ σωστά αναφέρατε. Είναι πολύ σημαντικό. 

Για το έργο με τη χρήση εναλλακτικών μορφών συγκοινωνιών. Θα μου επιτρέψετε να σας πω 
ότι όχι μόνο το επιδοτούμε, το υπερ-επιδοτούμε γιατί μέσα από την επιχειρηματικότητα, 
φαντάζομαι γνωρίζετε τι σημαίνει RIS3, νέες τεχνολογίες όπως το βλέπετε και στο λεκτικό των 
προτάσεων, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για υφιστάμενες ή για νέες επιχειρήσεις, 
αυτός ο άξονας ακριβώς που αναφέρατε, εντάσσεται σε όλες τις κατηγορίες 

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 
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επιχειρηματικότητας. Δηλαδή μπορεί να ιδρυθεί μια νέα επιχείρηση που να έχει μία ας το πούμε 
μεταφορά προσώπων με οχήματα ηλεκτρικής ενέργειες, άρα μείωσης και βελτίωσης κλιματικής 
αλλαγής και μείωσης ενεργειακού αποτυπώματος. Δηλαδή ακόμα και αυτό μπορεί να 
αποτελέσει, δυνητικά το λέω, μία πρόταση επιχειρηματικότητας που θα χρηματοδοτηθεί. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Μισό λεπτό.  

Εμείς εδώ έχουμε ως στόχο να εντάξουμε τους άξονες και όχι να κάνουμε 
εξειδίκευση αυτή τι στιγμή των προγραμμάτων. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι θα 
χρηματοδοτήσουμε μία θερμοκοιτίδα για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον άξονα RIS3, 
αυτό σημαίνει κάτι, μέχρι του ποσού τάδε. Θα χρηματοδοτήσουμε νέες επιχειρήσεις στους 
άξονες τουρισμού, αγροδιατροφής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή όχι ένα 
συνεργείο. Άρα λοιπόν και αυτό από μόνο του λέει κάτι.  

Αυτά λοιπόν τα λεκτικά όπως είναι εδώ και οι άξονες τους οποίους έχουμε ορίσει με τις 
αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, ακριβώς ακουμπούν και ενισχύουν όλα αυτά που λέτε και 
περιγράφονται και μες στους άξονες RIS3 αλλά και μες στον άξονα της κλιματικής αλλαγής, 
βεβαίως και της αγροδιατροφής που είπατε με το θεσμό κλπ που θα μπορούσε να 
λειτουργήσει.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Βεργόπουλε. Έχετε κάτι άλλο; 

 
Για το λεκτικό, γι’ αυτό αναφέρθηκα κι εγώ προηγουμένως και στο Αστικό ΚΤΕΛ, για 
το λεκτικό γιατί λέτε μικρές ή πολύ μικρές. Τροποποιείστε αυτό έτσι ώστε να μπορεί 

και η υφιστάμενη επιχείρηση που απαρτίζεται από καλαματιανούς να ενταχθεί. 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια; 
 
ΒΓΕΝΗΣ: Το Αστικό ΚΤΕΛ. Να αλλάξει το στόλο του. 

 
Το Αστικό είναι μικρή και το Υπεραστικό είναι μεσαία. Μεγάλη επιχείρηση 
είναι άνω των 5.000.000,00 ευρώ. 

Λοιπόν επιχειρήσεις όπως αυτές που αναφέρατε, το Αστικό και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, 
εντάσσονται στις μεσαίες επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν μπορούν ενδεχομένως να αποτελέσουν μία 
χρηματοδοτική πρόταση. 

 
Να μη γίνει παρεξήγηση.  

Μέσα από τη δράση του προγράμματος, οι άξονες που βάζετε, δεν σημαίνει ότι θα 
χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα το έργο, είναι η προδιαδικασία που θα στηρίξει τον 
επιχειρηματία να μπει στο παιχνίδι. 

 
Και ενδεχομένως να χρηματοδοτήσει μέχρι κάποιου ποσού και τις 
επιχειρηματικές προτάσεις. Να βοηθήσει, όχι να χρηματοδοτήσει εξ 

ολοκλήρου. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Άρα μιλάμε για πολύ μικρό κομμάτι του προϋπολογισμού. 

 
Κοιτάξτε, τα έργα τα οποία αφορούν ειδικά την επιχειρηματικότητα, βασικό 
στόχο έχουν την μόχλευση ιδίων κεφαλαίων. Δηλαδή το 1.250.000,00 στην 

πραγματικότητα ωφέλεια για την πόλη θα είναι τουλάχιστον το διπλάσιο, μήπως και το 
τριπλάσιο.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Το διπλάσιο είναι λίγο. 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΓΕΝΗΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Δηλαδή η συμμετοχή, πάλι το λέω θεωρητικά, επιτρέψτε μου τον όρο, ο 
Δήμος και το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ενδεχομένως να 

χρηματοδοτήσει το 30% μιας επιλέξιμης δαπάνης προτάσεως. Άρα λοιπόν συμμετέχει, δεν 
χρηματοδοτεί 100%. Μπορεί να είναι και το τετραπλάσιο, μπορεί να είναι το 25%. Αναλόγως. 

Όμως, θα ήθελα να σταθώ ειδικά στην επιχειρηματικότητα που αναφέρατε και να πω το εξής, 
ότι η κατεύθυνση του Δήμου και αυτό μπορεί να το κρατήσετε ως σημαντικό στοιχείο, είναι ότι 
θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους και κλάδους της κοινωνίας μας οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν 
μπορούν να δημιουργήσουν κάτι. Δηλαδή: ΑΜΕΑ. Η επιχειρηματικότητα των ΑΜΕΑ θα είναι 
ένα σημαντικό κομμάτι που θα ειδικευτούν χρήματα. Επιχειρηματικότητα ενδεχομένως 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων, π.χ. μονογονεακές, οικογένειες ή άτομα τα οποία είναι σε 
διαδικασία επανένταξης στην κοινωνία από φυλακισμένους κλπ, ρομά. Θα χρηματοδοτηθούν 
με ειδικό κομμάτι στην εξειδίκευση αυτής της χρηματοδότησης. 

 
Θα εξαντλήσετε την ποσόστωση εκεί; Δηλαδή το καταλαβαίνουμε ότι σε 
επιχειρήσεις άλλες 30%, σ’ αυτές τις ευπαθείς ομάδες που αναφέρατε, θα 

εξαντλήσετε την ποσόστωση;  
 
Θα εξειδικευτεί στο μέλλον και θα είμαστε εδώ να συνεχίσουμε τη 
διαβούλευση.  

Και κ. Βγενή ήθελα να πω σ’ αυτό που είπατε. Λυπάμαι, θα διαφωνήσω μαζί σας, σε καμία 
περίπτωση αυτή η διαβούλευση που έγινε δεν ήταν αποσπασματική, του τρίλεπτου, όλοι οι 
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να αποστείλουν e-mail, δεν θυμάμαι εάν εσείς ο ίδιος 
έχετε στείλει ή κάποιο φορέα που εκπροσωπείτε, καλό θα ήταν να συμμετείχαν ακόμα 
περισσότεροι, ποτέ δεν σταματάμε σ’ αυτό, όμως η συμμετοχή η οποία καταδείχτηκε απ’ αυτή 
τη διαδικασία και χαίρομαι γιατί ακολουθήσαμε αυτή τη διαδικασία ως Δήμος και ως Δημοτική 
Αρχή, θεωρώ ότι εσείς συμμετέχετε σε συλλογικά όργανα και ξέρετε, δεν έχει συναντηθεί ξανά 
πουθενά στο πανελλήνιο ως διαβούλευση. 

Και όσον αφορά και να κλείσω, το θέμα του Ταϋγέτου. Ξέρετε ότι η περιοχή του Ταϋγέτου δεν 
εντάσσεται στη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, οι επιλογές έχουν γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια 
των περιοχών, για δε αυτές τις περιοχές υπάρχουν άλλα προγράμματα τύπου ΤΑΠ ΤΟΚ τα 
οποία στο μέλλον θα τα συζητήσουμε και η Αντιδήμαρχος θα κάνει τα δέοντα. 

 
Ευχαριστούμε κ. Βεργόπουλε. 

Το λόγο έχει ο κ. Βγενής και μετά η κα Ντίντα. 

Είχε το λόγο η κα Ντίντα αλλά επειδή θέλει να απαντήσει ο κ. Βγενής να… 

 
Όχι, να απαντήσω στον κ. Βεργόπουλο.  

Χαίρομαι που αναγνωρίζετε ότι προερχόμαστε από συλλογικότητες και  ξέρουμε τι 
σημαίνει διάλογος. Το να καταθέτουν οι φορείς τις απόψεις τους ηλεκτρονικά και κάποιο 
αόρατο χέρι ή η Δημοτική Αρχή να αποφασίζει ποια πρόταση είναι για την πόλη και ποια όχι 
χωρίς δημόσια διαβούλευση που είναι στην πραγματική της μορφή να είμαστε όλοι σε μια 
αίθουσα να μπορέσουν όλοι οι φορείς να τοποθετηθούν, να ξαναβρεθούμε σ’ αυτή την 
αίθουσα και να ξαναβρεθούμε και να ξαναβρεθούμε, επειδή παρακολουθήσαμε τη διαδικασία 
της διαβούλευσης, εγώ τώρα να σας πω χαίρομαι ή λυπάμαι που αναλαμβάνετε πλήρως την 
ευθύνη αυτής της διαβούλευσης, σας είπα, κάνατε παγκόσμια πρωτοτυπία, μονομερής 
διαβούλευση. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Να μην είσαστε περήφανος γι’ αυτό το πράγμα που 
έγινε, να αναγνωρίζετε και κάποιες αδυναμίες που μπορεί να είχατε στη διαδικασία. Πρέπει η 
πόλη να μιλάει γι’ αυτό που θέλει. Υπάρχει Δημοτική Αρχή η οποία απολαμβάνει και το 
εκλογικό αποτέλεσμα αλλά δεν σημαίνει ότι τα στοιχεία δεν μεταβάλλονται ή η πόλη δεν 
μεταβάλλεται και δεν προχωράει μπροστά. 

Ευχαριστώ. 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΒΓΕΝΗΣ: 



Συνεδρίαση :2/2017                     Τρίτη  16/ 05 / 2017                                  ΑΠΟΦΑΣΗ  4/2017 

Πρακτικά Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  22 

 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ντίντα έχει το λόγο. 

 
Καλησπέρα σας και από εμένα.  

Ξεκινώντας τη σημερινή μου παρέμβαση θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους 
όσους εργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα για την δημιουργία της συγκεκριμένης πρότασης για 
την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ αξιόλογη πρόταση την οποία τελικά 
θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο την προσεχή Πέμπτη. Το κομμάτι της δικής μου πολιτικής 
ευθύνης ξεκινάει από δω και πέρα, στο κομμάτι της υλοποίησης της πρότασης. Βεβαίως η 
πρόταση η οποία θα υποβληθεί από το Δήμο την προσεχή Παρασκευή 19 Μαΐου, θα υποβληθεί 
στην διαδικασία της αξιολόγησης από μέρους της Διαχειριστικής Αρχής. Θα περάσει σίγουρα 
ένα εύλογο χρονικό διάστημα προκείμενου η πρότασή μας να αξιολογηθεί και ευελπιστούμε ότι 
πολύ σύντομα θα έχουμε τις πρώτες αποφάσεις ένταξης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε 
και στο κομμάτι της υλοποίησης που νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.  

Όπως είπα και πριν, θεωρώ ότι είναι ότι είναι γενικά μια αξιόλογη πρόταση στην οποία και από 
προσωπικές κουβέντες που έχω κάνει με φορείς, αλλά και από την συμμετοχή μου στις 
διαβουλεύσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα είναι προφανές ότι όλοι συνηγορούμε  
σε ότι αφορά στον τομέα των υποδομών ότι η πόλη πρέπει να στοχεύσει σε παρεμβάσεις που 
αφορούν στην παραλιακή ζώνη και στο ιστορικό κέντρο. Είναι τα δύο κυριότερα νομίζω 
περιουσιακά στοιχεία που έχει ο Δήμος Καλαμάτας και τα οποία έχουνε βεβαίως και πολύ 
μεγάλη τουριστική διάσταση και θα πρέπει ιδιαίτερως να στοχεύσουμε σε αυτό γιατί πια  
είμαστε πια μια πολύ τουριστική περιοχή. Νομίζω ότι οι παρεμβάσεις οι οποίες προτείνονται 
είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα δώσουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα κατά την διάρκεια 
της υλοποίησής του και σε συνέχεια όταν θα αποδοθούν στην πόλη. 

Απαντάω σε ερωτήσεις του κ. Αντωνόπουλου, θα ήθελα να αναφέρω ότι για το θέμα των 
διανοίξεων το απάντησε και ο κ. Βεργόπουλος, δεν μπορούμε να υπερβούμε το 10% του 
συνολικού  προϋπολογισμού. 

Σε ότι αφορά τις θέσεις στάθμευσης … 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΝΤΙΝΤΑ: Το 10. Σε ότι αφορά τις θέσεις στάθμευσης ….. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Αφήστε με να ολοκληρώσω. Στη συγκεκριμένη δράση τα 5 εκατομμύρια στον τομέα 
των υποδομών, το 10% είναι 500.000,00 €.  

Σε ότι αφορά το κομμάτι των θέσεων στάθμευσης το οποίο αναφέρατε θα ήθελα να σας 
ενημερώσω ότι πολύ σύντομα ο Δήμος Καλαμάτας θα προβεί στις συγκεκριμένες ενέργειες 
μέσα από δημοτικούς πόρους….  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή; 

 
Δηλαδή θα υλοποιηθούν παρκινγκ τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν αποδοθεί στην 
πόλη μέσω των πράξεων εφαρμογής, με διαδικασίες που θα γίνουν μέσα από 

δημοτικούς πόρους.  

Όπου δηλαδή προβλέπονται, γιατί  όπως  καταλαβαίνετε  τα παρκινγκ τα οργανωμένα είναι ….. 

 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 

ΝΤΙΝΤΑ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΝΤΙΝΤΑ: 
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Ναι, ναι. Είναι οι περιοχές στις πόλεις οι οποίες έχουν προβλεφθεί από τα σχέδια 
πόλης  δεν μπορούμε να βάλουμε κάπου από το πουθενά παρκινγκ καταλαβαίνετε 

ότι αυτά εντάσσονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Έχει υποδείξει μάλλον ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός ποια είναι τα σημεία στα οποία θα πρέπει να φτιαχτούν τα παρκινγκ και πολύ 
άμεσα θα δείτε ότι θα ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες, θα ενημερωθείτε. 

Νομίζω όμως, ολοκληρώνοντας, ότι είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση. Βέβαια στα πλαίσια των 
πέντε και κάτι εκατομμυρίων ευρώ  που αφορούν τις υποδομές, σίγουρα έχουν κατατεθεί 
προτάσεις οι οποίες ξεπερνούν ακόμα και τα εκατό εκατομμύρια ενδεχομένως  και παραπάνω. 
Όλοι μας θα θέλαμε να έχουμε την οικονομική δυνατότητα να παρέμβουμε σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα σημεία όμως οι οικονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες και οι προτάσεις μας 
πρέπει να προσαρμοστούν στα οικονομικά δεδομένα αυτά. 

Σε ότι αφορά στο θέμα των κοινωνικών θεμάτων θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι πολύ 
σημαντικό ότι ουσιαστικά η πρόταση συνδιαμορφώθηκε από τους φορείς οι οποίοι αφορούν 
στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας. Υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα πέραν από τις 
διαβουλεύσεις οι οποίες έγιναν δημόσια, υπήρξαν και συναντήσεις της Δημοτικής Αρχής με 
όλους τους φορείς που εκπροσωπούν τους κοινωνικούς φορείς και πραγματικά η πρόταση 
αυτή συνδιαμορφώθηκε και είναι αποδεκτή από όλους τους φορείς.  

Και τέλος σε ότι αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικότητας για να μην υπάρχει καμία 
ανησυχία και στο Επιμελητήριο, αλλά και στους άλλους φορείς που εκπροσωπούν την 
επιχειρηματικότητα θα ήθελα να αναφέρω ότι οι δράσεις έχουν μπει σε εισαγωγικά επίτηδες, 
με έναν πιο γενικό τίτλο, έτσι ώστε στη συνέχεια όταν θα μπούμε στο κομμάτι της 
εξειδίκευσης να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις οι οποίες θα 
μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν από τα συγκεκριμένα προγράμματα, γιατί ο στόχος μας είναι 
να υπάρξει και απορρόφηση των προγραμμάτων. Οι εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου ξέρουν τι 
εννοώ σε ότι αφορά το κομμάτι της απορρόφησης, γιατί ξέρουμε ότι βγαίνουν κατά καιρούς 
προγράμματα τα οποία αφορούν ιδιώτες και τελικά βλέπουμε ότι το ποσοστό απορρόφησης 
τελικά είναι μικρό, γιατί ενδεχομένως να μην πιάσαμε, ας πούμε, τον παλμό της αγοράς, αν 
μπορούμε να το πούμε έτσι, και τελικά τα χρήματα μένουν αδιάθετα. Ο στόχος μας είναι όσο 
το δυνατόν εμείς να μπούμε σε συμπληρωματικές δράσεις, δηλαδή σε συμπληρωματικές 
δράσεις σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία βγάζει το Υπουργείο. Έτσι; Ξέρουμε ότι το 
τελευταίο διάστημα έχουν εκδοθεί πάρα πολλές προσκλήσεις  οι οποίες αφορούν ιδιώτες και ο 
στόχος του Δήμου Καλαμάτας είναι να μπει όσο το δυνατόν σε συμπληρωματικές δράσεις οι 
οποίες δεν καλύπτονται από το Υπουργείο…. 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Παρακαλώ μην διακόπτετε να τελειώσει.  
Κυρία Ντίντα συντομεύετε, να υπάρξει κάποια ερώτηση, για να μπορέσουμε να 

μπούμε στη διαδικασία. 
 
Ολοκληρώνοντας γιατί δεν θα ήθελα να καταχραστώ άλλο τον χρόνο σας, νομίζω 
σήμερα ουσιαστικά είναι η τελευταία, ας πούμε, πράξη της διαβούλευσης και νομίζω 

ότι είναι η λιγότερη, ας πούμε, ουσιαστική διαδικασία με την έννοια ότι όλο αυτό το διάστημα 
εδώ και περίπου δύο μήνες και, ο Δήμος συζητά με την πόλη. Άρα οι προτάσεις έχουν 
διαμορφωθεί  σε συνεργασία με όλους τους φορείς, άρα νομίζω ότι σήμερα κλείνει και το 
τυπικό μέρος του προγράμματος που είναι η Επιτροπή Διαβούλευσης και οδηγούμαστε προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστούμε πολύ.  
Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι; Να κάνει….  

Ο κ. Γιαννιός; 
 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας να επισημάνουμε κάποια πράγματα γιατί 
υπάρχουν περιπτώσεις που δεν έχουν απορροφηθεί πόροι, γιατί πολύ απλά όπως 

είπε δεν πιάσαμε τον παλμό της αγοράς και όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα ο κ. Βεργόπουλος 
σε κάποιες ειδικές ομάδες. Εμείς σαν Επιμελητήριο έχουμε υλοποιήσει αρκετά τέτοια έργα και 
κάποια και σε συνεργασία με το Δήμο και αντιλαμβανόμαστε ποιες δυσκολίες υπάρχουν. Ένας 
καλός τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό στο στάδιο του προγραμματισμού εδώ που βρισκόμαστε 
δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι κάποια από αυτά να τρέξουν οριζόντια και όχι αποκλειστικά για  
τέτοιες ομάδες,  έτσι ώστε να μην μείνουν αδιάθετοι πόροι οι οποίοι τελευταία στιγμή να 
χαθούν, αλλά να προβλέπεται σε όλες τις δράσεις οριζόντια μια ποσόστωση για κάποιες από 
αυτές τις ομάδες, είτε είναι ένα επιμέρους κομμάτι είτε είναι συνολικά. Ποσοστό επί του 
προϋπολογισμού και αυτό όπως ξέρετε, δεν ξέρω, αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση του 
κανονισμού, προφανώς δεν υπάρχει μπορεί να χρηματοδοτηθεί και με διαφορετικό ποσοστό σε 
σχέση με άλλες ομάδες εντός της ίδιας δράσης.  

Επίσης για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε το παλμό της αγοράς για την συγκεκριμένη περιοχή   
που μας αφορά που είναι το αστικό κέντρο της Καλαμάτας  και πιο συγκεκριμένα για τις δύο 
περιοχές που αποτελούν τον πρώτο τους στόχο, εμείς στις προτάσεις μας σας έχουμε προτείνει 
και την δημιουργία ενός μητρώου, ας το πούμε έτσι, για να γίνει αντιληπτό το τι  
περιγράφουμε, επιχειρηματικότητας. Δηλαδή μιας βάσης δεδομένων η οποία θα εντοπίζει τα 
κενά ή τον κορεσμό στην αγορά, έτσι ώστε τυχόν νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες 
επιδιώκουν να επεκταθούν μέσω της χρηματοδότησης ή όχι, να έχουνε δείκτες για το τι 
μπορούνε και τι περιθώρια υπάρχουν γι’ αυτό. Και  παράλληλα σαν βοηθητικό εργαλείο του 
φορέα διαχείρισης που όπως αντιλαμβανόμαστε θα είσαστε εσείς σαν Δήμος Καλαμάτας, για 
αντικειμενικά κριτήρια βαθμολόγησης. Αυτό έχει καταγραφεί στις προτάσεις μας είναι μέσα, 
μπορείτε να το συμβουλευτείτε όπως θέλετε.   

Επίσης καλό είναι να δίνουμε βαρύτητα στις νέες τεχνολογίες, στις νέες δραστηριότητες κ.λπ, 
όπως είναι γνωστές και πολύ τις μόδας τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε 
και τις υφιστάμενες οι οποίες είναι η ατμομηχανή της τοπική κοινωνίας, ειδικά της Καλαμάτας η 
οποία βασίζεται στις υπηρεσίες και το εμπόριο το μεταξύ μας που χωρίς αυτό δεν θα 
μπορέσουμε να αναπτύξουμε και καινούρια πράγματα.  

Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιαννιέ. 
Η κα Ντίνα σύντομα… 

 
Όχι απλά να απαντήσω για τον ενδιάμεσο διαχειριστικό φορέα, για να μην υπάρξουν 
παρεξηγήσεις.  

Σε αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, σε πρώτη φάση δεν θα είναι ο Δήμος 
Καλαμάτας αυτός ο οποίος θα αξιολογήσει στο κομμάτι αυτό. Με επικοινωνία μας με τη 
διαχειριστική αρχή αυτό που έχει διευκρινιστεί είναι ότι στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας 
ενδεχομένως να υπάρξει ένας ενδιάμεσος διαχειριστικός φορέας τύπου ΕΦΕΠΑΕ απ’ όσο 
γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, ο οποίος θα αναλάβει την αξιολόγηση  των προτάσεων σε όλο 
το επίπεδό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δηλαδή μαζί με το δίπολο  Άργους – Ναυπλίου. Θα 
υπάρξει μια  ενδιάμεση διαχειριστική αρχή με αξιοκρατικά κριτήρια την οποία θα την προκρίνει 
η Περιφέρεια Πελοποννήσου και όχι ο Δήμος Καλαμάτας. Ο Δήμος θα κάνει την αξιολόγηση 
στο κομμάτι των κοινωνικών και στο κομμάτι των υποδομών. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΝΤΙΝΤΑ: Ανεξάρτητη αρχή, ανεξάρτητη, όπως είναι ο ΕΦΕΠΑΕ που κάνει τη…. 
 
ΓΙΑΝΝΙΟΣ: Είναι σε δημιουργία έτσι και αλλιώς….. 
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

ΓΙΑΝΝΙΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  
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ΝΤΙΝΤΑ: Ο ΕΦΕΠΑΕ  είναι μια ανεξάρτητη αρχή. 
 
ΓΙΑΝΝΙΟΣ: Ανεξάρτητη αρχή. 
 
 ΝΤΙΝΤΑ: Μια είναι ανεξάρτητη αρχή. 

 
Απλά γιατί μάλλον το διατύπωσα εγώ λάθος συγνώμη. Με συγχωρείτε.  
Εννοώ όσον αφορά το κομμάτι της επιχειρηματικής αταξίας που υπάρχει εδώ, όχι 

του φορέα διαχείρισης, ενός συμπληρωματικού εργαλείου, ενός μέτρου σύγκρισης…. 
 
ΝΤΙΝΤΑ:  …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Όχι δεν το μετρώ το συμβουλευτικό, μιας άλλης μορφής μητρώου στατιστικού το 
οποίο θα αναδεικνύει τον κορεσμό στην αγορά, γιατί ίσως να μην έχετε την 

γνώση των προτάσεων μας….   
 
ΝΤΙΝΤΑ:  …..(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΒΓΕΝΗΣ: Σαν μια γενική έρευνα αγοράς δηλαδή; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Γιαννιό και την κα Ντίντα. 

 
…(δεν ακούγεται)...θα είναι δυναμική …(δεν ακούγεται)… για το τι χρειάζεται και 
το τι υπάρχει κορεσμός στην αγορά 
 
Ευχαριστούμε.  
Ο κ. Αδαμόπουλος έχει το λόγο, Τεχνικό Επιμελητήριο.  

 
Καλησπέρα εμείς σαν Τεχνικό Επιμελητήριο και σαν επιστημονικοί και 
επαγγελματικοί σύλλογοι από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε την 

συγκεκριμένη  διαβούλευση με τη λογική του να απαντήσουμε από τη μεριά μας τι είναι η 
έννοια Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και όχι τόσο το πρόγραμμα Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη που 
περιοριζότανε σε ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό 9.000.000,00 ευρώ, 5.000.000,00 για τις 
υποδομές. Το σκεπτικό μας ήταν πάντα να δημιουργήσουμε μια δεξαμενή επεμβάσεων στις 
υποδομές, ώστε να μπορέσει ο Δήμος Καλαμάτας σε δεύτερο χρόνο, σε τρίτο χρόνο να παίρνει 
κομμάτια από τις προτάσεις μας και εφόσον έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να τις υλοποιεί.  

Αντιλαμβανόμαστε ότι στο συγκεκριμένο ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο των πέντε κάτι που 
αφορά τις υποδομές επιλέχτηκαν κάποια έργα, μέρος αυτών των έργων συμπεριλαμβάνονταν 
στις προτάσεις μας. Με αυτή την λογική προφανώς συναινούμε στην υλοποίηση αυτή.  

Ένα ερώτημα μόνο έχω, στο κομμάτι της αναδιαμόρφωσης των προϋπολογισμών. Υπήρξε 
έργο, δεν θυμάμαι πιο ήταν ακριβώς, στο οποίο μειώθηκε ο προϋπολογισμός του στο μισό. 
Αυτό σημαίνει άλλο έργο. Προφανώς άλλο έργο κάνεις με 700.000,00 €  άλλο με 300.000,00. 
Δεν θυμάμαι πιο ήταν ακριβώς, απλά λίγο να υπάρξει μία διευκρίνιση. 

 
Η διευκρίνιση και συγνώμη που δεν το απάντησα νωρίτερα, γιατί το είχατε 
ρωτήσει, είναι για να μπορέσουν να χωρέσουν τα έργα αυτά που θεωρούμε 

ότι είναι πυλώνες, έργα πυλώνες που πρέπει να γίνουν, ώστε να χωρέσουν μέσα στον αρχικό 
αυτό προϋπολογισμό. Ενδεχομένως λοιπόν να χρηματοδοτηθούν στη συνέχεια αυτά τα ίδια 
έργα, είτε από δημοτικούς πόρους είτε από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο είτε και από το ίδιο, 
ενδεχομένως από προϊόντα των εκπτώσεων, ούτως ώστε το μέρος του έργου που θα 
υλοποιηθεί τώρα ως αυτόνομο που αφορά τη μείωση του προϋπολογισμού για να χωρέσει 
είπαμε στα εννέα εκατομμύρια να συμπληρωθεί και με το υπόλοιπο κομμάτι μελλοντικά. 
 

ΓΙΑΝΝΙΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΙΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΙΟΣ :  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Λοιπόν υπάρχει κάτι άλλο;  

Κάποιο άλλο σχόλιο;  

Ένα τελευταίο ο κ. Γιαννιός και μετά θα κλείσουμε.  

Και ο κύριος Βγενής. 

 
Απλά ξέχασα να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που έλεγα πριν.  

Θα πρέπει να ξεπεράσουμε και το πρόβλημα της χρηματοδότησης ειδικά σε αυτές 
τις δύο περιοχές του κλάδου τις εστίασης, ο οποίος είναι το σημαντικότερο κομμάτι….. 

 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Επειδή οι περιοχές στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας και το παραλιακό μέτωπο 
κατακλύζονται από επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης … 

 
Δεν χρηματοδοτούνται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος μέσα από 
Ευρωπαϊκά προγράμματα ….. 

 
ΓΙΑΝΝΙΟΣ: Αυτό ακριβώς εννοώ, ότι θα πρέπει….. 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΓΙΑΝΝΙΟΣ: Ναι θα μπορούσε να γίνει κάποια άλλη μορφή… 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Μην το μπερδεύουμε, είναι διαφορετικό. 

 
Μην κάνετε συζήτηση τοποθετηθείτε για να κλείσουμε.  
Ο κ. Βγενής. 

 
Λοιπόν μία ερώτηση στην κα Ντίντα. Σαν διαχειριστική Αρχή ο Δήμος Καλαμάτας και 
επειδή είπατε αυτό με την απορροφητικότητα, μια ερώτηση. Θα υπάρξει κάποια 

ενέργεια του Δήμου όσον αφορά δανειοδότηση επενδύσεων εγκεκριμένων από τις τράπεζες; 
Καταλαβαίνετε ότι όταν κάποιος νέος άνθρωπος πάει να κάνει μια νέα δουλειά, το πιο πιθανό 
είναι να μην έχει και τα κεφάλαια, οπότε θα απευθυνθεί με την εγκεκριμένη πρόταση σε μία 
τράπεζα η οποία τράπεζα θα ζητήσει κάποιες εγγυήσεις. Εφόσον ο Δήμος Καλαμάτας είναι 
διαχειριστική αρχή θα εμπλακεί στην όλη ροή αυτής της διαδικασίας;  

Και πριν μου απαντήσετε, μία ερώτηση προς τον εκπρόσωπο του τεχνικού κόσμου θα ήθελα 
να μου απαντήσετε ευκρινώς εάν εκφράζεται η επιστημονική κοινότητα των μηχανικών και των 
αρχιτεκτόνων από την πρόταση που καταθέτει η Δημοτική Αρχή όσον αφορά τους στόχους 
της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που αναφέρονται στην εισήγηση. Να δώσω παράδειγμα η 
ανάπλαση στην πλατεία Μαυρομιχάλη…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Βγενή χαθήκαμε. 
 
ΒΓΕΝΗΣ: Είναι πολύ σύντομο και είναι σημαντικό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, θα το συζητήσουμε και πάλι αύριο.  

 
Ναι αλλά είναι πολύ σημαντικό να το πάρουμε σα στοιχείο για το Δημοτικό 
Συμβούλιο, αν μου επιτρέπετε κ. Πρόεδρε.  

Είναι πολύ… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε όμως γιατί δεν θα προλάβουμε να… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΙΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΙΟΣ:  

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΒΓΕΝΗΣ:  
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Θα είχα τελειώσει, ξέρετε ότι είμαι σε αυτά τα πράγματα…... 

Εάν πιάνει η πρόταση της Δημοτικής Αρχής την φιλοσοφία του τεχνικού κόσμου 
όπως την έχετε εκφράσει και στα Μέσα της Μαζικής Ενημέρωσης που την έχουμε διακρίνει.  

Ευχαριστώ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αδαμόπουλε με δυο κουβέντες σας παρακαλώ. 
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Συγκεκριμένα για την πλατεία Μαυρομιχάλη ξεκίνησα….. 
 
ΒΓΕΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: Γενικά απαντήστε, γενικά.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το πλαίσιο γενικά.  
  
ΒΓΕΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Όχι, όχι ειδικά, όχι ειδικά, για να τελειώσουμε  την συζήτηση. Θα συζητηθεί και 
θα ξαναζητηθεί το θέμα, αύριο, την Πέμπτη…. 

 
Εγώ από την πρώτη στιγμή αυτό που είπα είναι ότι σαν τεχνικό κόσμος 
αντιμετωπίσαμε το κομμάτι αυτό Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη με βάση την 

έννοια και τον ορισμό Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, δηλαδή συνολικά την πόλη της Καλαμάτας 
πως θα θέλαμε εμείς να διαμορφωθεί για να γίνει φιλική προς τον πολίτη, προς το επισκέπτη, 
προς τον τουρίστα, προς τον μόνιμο κάτοικο κ.λπ, κ.λπ. Μέρος των προτάσεων αυτών, τις 
οποίες καταθέσαμε, μικρό μέρος η αλήθεια είναι, λόγω του μικρού προϋπολογισμού, 
συμπεριλαμβάνεται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε… 
 
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)  ή όχι;      
 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ: Οπότε νομίζω ότι απαντάω με αυτό τον τρόπο στην ερώτησή σας.  
 
ΓΚΡΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε. 

 
Ευχαριστούμε πολύ κ. Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε.  

Δύο κουβέντες κ. Γκρέκη, να κλείσουμε.  

Δύο κουβέντες η κα Ντίντα και δυο κουβέντες ο κ Γκρέκης και αύριο οι υπόλοιπες ερωτήσεις 
στην Ποιότητα Ζωής. 

 
Να απαντήσω στον κ. Βγενή. 

Να είστε βέβαιος ότι θα ακολουθηθούν όλες διαδικασίες έτσι ώστε ο Δήμος 
Καλαμάτας να μπορέσει να μπει, όπως έχουν μπει εν δυνάμει επενδυτές που έχουν λάβει 
χρηματοδότηση από προγράμματα του Υπουργείου στη διαδικασία του escrow account, δεν 
ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία μπορούν να πάρουν 
προκαταβολή έως το 40%, μέσω από το Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων χωρίς να 
υπάρχει υποχρέωση εγγυητικής επιστολής. Ο στόχος μας θα είναι να μπορέσουν οι 
επιχειρηματίες οι όποιοι θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης να μπουν στην διαδικασία του escrow account, οπότε θα λυθούν όλα τα θέματα 
ρευστότητας.  

 
Κύριε Γκρέκη σύντομα σας παρακαλώ.  
 

ΒΓΕΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κλείνοντας τη συνεδρίαση, εγώ από την πλευρά μου θέλω να επισημάνω το εξής: 
Παρότι καταδεικνύει η εξέλιξη μέσα απ’ τη διαβούλευση αυτού του προγράμματος, 

ότι η μεγάλη υπόθεση που πρέπει να μας μείνει ως προίκα, πέρα αυτό, καθαυτό το πρόγραμμα 
είναι οι συνέργειες και οι συνεργασίες.  

Ως εκ τούτου δηλώνω ότι απ’ τη δική μας πλευρά, θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο και 
αποτελεσματικό και κάντε αναφορά για αυτό κι εσείς αύριο κ. Βεργόπουλε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, ότι για μας υπάρχει ουσία όταν με το κλείσιμο της αυριανής συνεδρίασης, 
μεθαυριανής στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συνεχίσουμε να έχουμε όχι απλή επικοινωνία, έναν 
διάλογο, ανταλλαγή και επαναπροσανατολισμό όπως είπατε των πραγμάτων, εάν θέλουμε 
πράγματι να επιτύχουν στόχοι και θέματα που θέτουμε ως προτεραιότητες και θέλουμε να 
αλλάξουμε προς το καλύτερο τον αστικό χώρο της πόλης.   

 
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε όλους σας που ήρθατε.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: … (εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)  
 
ΝΤΙΝΤΑ: … (εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται) 

 
Θα τα πούμε αύριο στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: … (εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αντωνόπουλος. Σύντομα σας παρακαλώ όμως για να μπορέσουμε να …….  

 
Ναι, σύντομα, σύντομα.  

Εγώ θέλω να επισημάνω το εξής, εν κατακλείδι, ότι στις 16 του μήνα που 
είναι σήμερα κάναμε μία Επιτροπή Διαβούλευσης την οποία την βλέπουμε απαξιωτικά. Όταν 
λέω ότι τη βλέπουμε απαξιωτικά από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, είναι πλήρως 
απαξιωμένη.   

Θεωρούμε δηλαδή ότι όλα έχουν ολοκληρωθεί, πριν φτάσουμε …….. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπα, όπα, όπα.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό.  

 
Η Δημοτική Αρχή δεν βλέπει τίποτα απαξιωτικά.  

 
Ωραία, εντάξει.  
 

Αυτό που λέτε είναι πρώτα απ’ όλα προσβλητικό για τη Δημοτική Αρχή. Θα έλεγα 
ότι απαξιωτικά το βλέπουν κάποιοι φορείς που δεν βρίσκονται  εδώ και κάποιες 

μειοψηφίες που δεν είναι καν οι επικεφαλής τους.  
 
Μισό λεπτό Πρόεδρε, να τελειώσω, να τελειώσω, μισό λεπτό.  

Δεν το πάω εκεί που το πάτε εσείς. Εγώ άλλο λέω.  

Προσέξτε, προσέξτε να σας το αποδείξω αυτό που λέω.   

16 Επιτροπή Διαβούλευσης, 17 Ποιότητα Ζωής, 18 Δημοτικό Συμβούλιο, 19 κατάθεση…. 

 
Τώρα όμως θέλω να σας παρακαλέσω να κάνετε τοποθέτηση και όχι επί της 
διαδικασίας.  

 
Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό.  

ΓΚΡΕΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Μα δεν είναι τοποθέτηση επί της πρότασης της Δημοτικής Αρχής.  

 
Σας λέω, προσέξτε. Το θέμα που εισηγηθήκατε σήμερα εσείς, προσέξτε 
έχει 16 σήμερα ο μήνας, 16 Επιτροπή Διαβούλευσης, 17 Ποιότητα Ζωής, 

18 Δημοτικό Συμβούλιο, 19 Κατάθεση πρότασης.  

Αυτό τι σας λέει; Αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο και δείχνει ακριβώς πως βλέπει η Δημοτική Αρχή 
τη Διαβούλευση κτλ., κτλ.  

Τώρα αυτή η Διαβούλευση που έγινε μέχρι σήμερα έτσι, σε διαδικαστικά θέματα, που ανέφερε 
και η κα Ντίντα δεν είναι μία Διαβούλευση, είναι μία Διαβούλευση οφ δε ρέκορτ. Την έκανε η 
Δημοτική Αρχή για να πάρει κάποιες προτάσεις άτυπα, άτυπα. Αν αυτές οι προτάσεις 
υιοθετήθηκαν ή σε ποιο βαθμό υιοθετήθηκαν, ποιος το ξέρει; Φαίνεται πουθενά, είναι πουθενά 
καταγεγραμμένη, έχετε κρατήσει πρακτικά εσείς;  

 
Αυτή τη στιγμή κρατάμε πρακτικά κ. Αντωνόπουλε.  

 
Μπράβο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κρατάτε πρακτικά.  
Η διαβούλευση που προηγήθηκε ……… 

 
Υπάρχουν στοιχεία καταγεγραμμένα ……..  

 
Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε …….. 
 

Αύριο λοιπόν εάν …….. 
 
Εγώ δεν λέω για τη σημερινή ……….. 
 

Αυτή τη στιγμή μιλάτε επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας.  
Τι έχουμε να κάνουμε και πως. Είναι καταγεγραμμένα τα πάντα.  

 
Τώρα, κοιτάξτε να δείτε τώρα, επί της ουσίας λοιπόν, επί της ουσίας δεν 
είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή, προσέξτε επί της ουσίας όπως 

καταλαβαίνετε, μόνο αυτή τη δουλειά μπορούμε να κάνουμε τώρα, γιατί το θέμα το έχετε 
ολοκληρώσει εσείς, το έχετε ήδη κατατεθειμένο.  

 
Δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Είμαστε γνωμοδοτικό όργανο αυτή τη στιγμή.  
Αύριο είναι εισηγητικό, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και αποφασίζει το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  
 
Και σήμερα είναι, κάνετε λάθος.  
 

Είναι γνωμοδοτικό ………. 
 
Ναι αλλά σήμερα όμως λοιπόν είναι κυρίαρχο για να μπορέσει αυτή η 
γνωμοδότηση που λέτε εσείς να την πάει  …….. 

 
Όχι δεν είναι έτσι. Μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να το διαγράψει όλο αυτό και 
να πει «δεν το δέχομαι».  

 
Ναι αλλά θέλει να ακούσει όμως το Δημοτικό Συμβούλιο τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Διαβούλευσης της σημερινής.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προφανώς.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Προφανώς. Ωραία λοιπόν. Για αυτό κι εμείς ………. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουν λάβει όλοι τις εισηγήσεις της ……. 
 
Εντάξει. Αφήστε με να μιλήσω, τελειώνω.  

Γι’ αυτό λοιπόν και η Δημοτική Αρχή, οι απόψεις που εμείς καταθέσαμε 
σήμερα από την πλευρά μας θα πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο και γι’ αυτό κάναμε αυτές τις 
διευκρινιστικές αυτές ερωτήσεις, κτλ., κτλ.  

Τώρα, επί της ουσίας. Έχει δύο μεγάλα ελλείμματα, έχει θετικά στοιχεία, αυτό το 
αναγνωρίζουμε, θα το πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει όμως και δύο μεγάλα 
ελλείμματα. Το ένα έλλειμμα αφορά τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την προσπάθεια 
που κάναμε στο «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ‘21», στον Τομέα του Πολιτισμού και δεν είδα να υπάρχουν 
τέτοια στοιχεία μέσα και δεν ξέρω αν τα έχουμε αξιοποιήσει και κατά πόσο αφού τα 
πληρώσαμε τόσα λεφτά και ήταν προτάσεις για την πόλη, τις οποίες η Δημοτική Αρχή τις 
υιοθέτησε έτσι και τις προώθησε για να γίνουν πραγματικότητα. Αυτά  λοιπόν δεν υπάρχουν 
εδώ πέρα μέσα και ήταν έτοιμα αυτά.  

Όπως επίσης υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα… 

 
Κύριε Αντωνόπουλε, σας ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο αυτά.  

 
Τελειώνω, τελειώνω, τελειώνω.  
Η Δημοτική Αρχή…. 

 
Δεν είναι Διαβούλευση αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή.  

 
Δεν είναι Διαβούλευση;  
 

Απλά εισηγείστε κάτι που είναι μάλλον για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αύριο. 
Με αυτή την έννοια το λέω.   

 
Γιατί να μην τοποθετηθούμε; Υπάρχει κάποιο θέμα;  
 

Δηλαδή δεν κάνετε κάποια πρόταση ή κάποια προσθήκη στην πρόταση που έχει 
κάνει ας πούμε η Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή …(δεν ακούγεται)…. αυτό έχει 

να κάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 
Σας είπα, μισό λεπτό. Σας λέω λοιπόν έχει υιοθετηθεί κάτι από το 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ‘21» και όλα αυτά τα οποία εμείς διεκπεραιώσαμε και 

προτείναμε σαν «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ‘21»;  
 
Εγώ δεν έχω να απαντήσω. Είχα την πρόθεση να …….. 

 
Αυτό δεν θα έπρεπε να το ξέρει το Δημοτικό Συμβούλιο;  
Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.  

Δεν θα σας φάω όλο το χρόνο. Λοιπόν ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε ……. 
 
Θα τα πούμε αύριο και την Πέμπτη, έχουμε περιθώριο να συζητήσουμε. 

Ευχαριστώ.  

Λοιπόν ακούστηκαν οι απόψεις, καταγράφηκαν.  

Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής είναι αυτή, όπως τροποποιήθηκε με τους νέους 
προϋπολογισμούς.   Θα γνωμοδοτήσουμε, θα στείλουμε αυτή την πρόταση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο; Μιλάω για τους φορείς. Συμφωνείτε ως προς αυτό;  

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΦΩΝΕΣ: …… (εκτός μικροφώνου - δεν ακούγονται) 
 
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.  

Συμφωνείτε όλοι να πάμε με αυτή τη γνωμοδότηση και αύριο θα 
ξανασυζητήσουμε.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε ψήφο σήμερα. Είσαστε εκπρόσωπος... 

 
Εγώ λέω, δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε, αφού είναι... 
 

Όχι.  

Ρωτάω, συμφωνείτε;  

Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί με την πρόταση και με τις παρατηρήσεις που έγιναν, που θα 
συζητηθούν;      

 
Συν τις παρατηρήσεις που θέσαμε.  

 
Προφανώς. Θα είναι μέσα στα πρακτικά όλα μαζί.  
 

ΓΚΡΕΚΗΣ: …. (εκτός μικροφώνου - δεν ακούγεται)  
 
Θα πάνε όλα μαζί. Αυτά καταγράφονται, γράφονται πρακτικά.  

Συμφωνούμε λοιπόν έτσι;      

   
   
 
 
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας με την ολοκλήρωση της διαλογικής 

συζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, την εισήγηση της υπηρεσίας 

και τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τον κ. Βεργόπουλο, καθώς επίσης και τις 

παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης,  ομόφωνα, 
 

                                                                
ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΘΕΤΙΚΑ 

 
στην από 2-5-2017 πρόταση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & 

Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας,  περί  υποβολής  Στρατηγικής 

Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  (ΣΒΑΑ)   στην  πρόσκληση   με  αριθμό  πρωτ. 

293/2-2-2017 (και της 860/13-4-2017 τροποποίηση αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. 

Πελοπόννησος 2014 – 2020, με τίτλο «Καλαμάτα 2020 Βιώσιμη και Έξυπνη πόλη», 

με προτεινόμενες δράσεις και πράξεις ανά επενδυτική προτεραιότητα και αντίστοιχο 

προϋπολογισμό, όπως τελικά διαμορφώθηκαν, μετά τις τροποποιήσεις που 

κατατέθηκαν  κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τον κ. Βεργόπουλο Δημήτριο, ως 

εξής: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΚΡΕΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΒΑΑ 
 

  

Προτερ. 
Δήμου 

Επενδ. 
Προ/τητα 

 
Προϋπολογισμός 

(δημόσια 
δαπάνη) € 

Μη επιλέξιμη 
δαπάνη € 

Τομέας Υποδομών          

Α. Παραλιακή Ζώνη          

Διάνοιξη οδού Βουλγαροκτόνου από οδό 

Κρήτης έως οδό Κορώνης 
1 6e  300.000 450.000 

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Α’ Φάση) 

από οδό Τσαμαδού έως οδό Ακρίτα 
2 6e  650.000   

Ανάπλαση οδού Πλαστήρα 3 6e  800.000   

Διασύνδεση δικτύου ποδηλατόδρομων 

στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού 
4 6e  100.000   

Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικής 

πληροφόρησης πολιτών και επισκεπτών 
5 6c  260.000   

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Β’ Φάση) 

από οδό Ακρίτα έως οδό 

Βουλγαροκτόνου 

  6e  500.000   

Οργάνωση παραθαλάσσιου πάρκου από 

«Πανελλήνιο» έως Ανάσταση  
6c  2.000.000   

Ανάπλαση οδού Ναυαρίνου (Γ’ Φάση) 

από οδό οδό Βουλγαροκτόνου έως οδό 

Ηρώων 

  6e  300.000   

Κατασκευή νέων ναυταθλητικών 

εγκαταστάσεων  
6c  1.250.000   

Πολεοδόμηση (επέκταση ρυμοτομικού 

σχεδίου) και Πράξη Εφαρμογής περιοχής 

«Κορδία» Δυτικής Παραλίας Καλαμάτας 

  6e  165.000   

Πολεοδομική μελέτη τμήματος περιοχής 

Ανατολικής Παραλίας 
  6e  410.000   

Διαμόρφωση χώρων αναψυχής Δυτικής 

Παραλίας και διασύνδεσή τους με την 

περιοχή της μαρίνας 

  6c  1.500.000   

Δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στο 

Μεσσηνιακό κόλπο  
3α  100.000   

       8.335.000 450.000 

Β. Ιστορικό Κέντρο          

Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση πλατείας 

23ης Μαρτίου 
Α 6e  1.500.000   

Ολοκλήρωση αναπλάσεων Ιστορικού 

Κέντρου Καλαμάτας 
Β 6e  400.000   

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτιρίων 
Γ 4c  300.000   

Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά και 

κάθετων δρόμων στο πεζόδρομο της 

οδού Αριστομένους 

Δ 6e  500.000   

Ανάπλαση πλατείας Μαυρομιχάλη Ε 6e  325.000   

Ανάπλαση οδού Αγίου Νικολάου   6e  250.000   

Ανάπλαση οδού Φαρών από 

Φραγκόλιμνα έως Βασιλέως Γεωργίου 
  6e  900.000   
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Δημιουργία Θρησκευτικού και Ιστορικού 

Μουσείου Ιεράς Μητροπόλεως 

Μεσσηνίας 
 

6c  2.020.000   

Ανάπλαση πλατείας Υπαπαντής   6e  2.000.000   

       8.195.000 0 

Α και Β κοινά          

Εγκατάσταση συστημάτων για τη 

διευκόλυνση της περιήγησης στην πόλη 
  6c  100.000   

Δημιουργία συστήματος ψηφιακής 

ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος 

της Καλαμάτας 

  6c  70.000   

Εκπόνηση Σχεδίου Προσαρμογής στην 

Κλιματική  Αλλαγής Καλαμάτας  
  6e  40.000   

Εκπόνηση ΣΟΑΠ Καλαμάτας    6e  60.000   

       270.000   

Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας          

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 

Διημέρευσης ΑμεΑ 
i 9iv  1.012.800   

Λειτουργία δημοτικού ιατρείου και 

δημιουργία κινητής ιατρικής μονάδας 
ii 9iv  407.200   

Ίδρυση και λειτουργία ξενώνα 

κακοποιημένων γυναικών 
iii 9iv  700.000   

Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου 

Καλαμάτας 
iv  9iv  343.980   

Ενίσχυση της δομής Βοήθεια στο Σπίτι 

Δήμου Καλαμάτας 
v 9iv  196.560   

Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 

Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Άνοια – 

Alzheimer 

vi 9iv  693.420   

Ίδρυση και λειτουργία υπνωτηρίου 

Δήμου Καλαμάτας 
  9iv  533.520   

Ανάπτυξη δράσεων επιχειρηματικότητας 

ΑΜΕΑ (ΔΡΑΣΗ) 
  9i  300.000   

Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας 

επιχειρηματικότητας (ΔΡΑΣΗ) 
  9i  350.000   

Δράσεις για την προώθηση στην 

απασχόληση Ρομά (ΔΡΑΣΗ)  
9ii  300.000   

Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης για 

ανέργους 
 9iv  69.460  

       4.906.940 0 

Τομέας Επιχειρηματικότητας          

Δημιουργία θερμοκοιτίδας για νέες 

μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(start ups) στους τομείς της  RIS3 

Πελοποννήσου (ΔΡΑΣΗ) 

  3α  280.000   

Χρηματοδότηση ίδρυσης νέων  μικρών 

και πολύ μικρών επιχειρήσεων  στους 

τομείς του τουρισμού (με έμφαση στον 

εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, και 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  

(ΔΡΑΣΗ)  

  3α  340.000 368.180 
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Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων  για τον 

εκσυγχρονισμό τους  στους τομείς του 

τουρισμού (με έμφαση στον 

εναλλακτικό), της αγροδιατροφής, και 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή  

(ΔΡΑΣΗ)  

  3α  600.000 368.180 

Σχέδιο marketing/city branding της 

Καλαμάτας  
  3α  80.000   

       1.300.000 736.360 

Γενικό Σύνολο      23.006.940 1.186.360 

 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 

ακολουθεί : 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημόπουλος Δημήτριος  1. Αδαμόπουλος Αναστάσιος 

  2. Γκρέκης Παύλος 

  3. Χασάπης Αθανάσιος 

   
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα,  18 Μαΐου  2017 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
 

                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  
 
 
 
     Η Γραμματέας 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 


