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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  07/2017  

ΑΠΟΦΑΣΗ  25/2017  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η  Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 

7/2017 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 20866/12-5-2017 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος  του  Συμβουλίου,  2)  Αντωνόπουλος  Αθανάσιος,   3)  Θωμόπουλος   Δημήτριος,  

4) Κατσαράκης Πέτρος, 5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας Δημήτριος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 

8) Ξανθάκη Αθηνά, 9) Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία.  

 

Δεν  παραβρίσκονται,  αν  και  κλήθηκαν,  τα μέλη  κ.κ.  1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη,        

2) Γαϊτάνης Φώτιος, 3) Ζόμπολος Χρήστος, 4) Λεβέντη Ναταλία και 5) Κοκκίνη Ευαγγελία. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 1ο 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 τροποποίησης αυτής) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Πελοπόννησος 

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

Στη συνεδρίαση  παρευρίσκονται η Αντιδήμαρχος κα Ντίντα Παναγιώτα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
της ΔΕΥΑΚ κ. Βεργόπουλος Δημήτριος και η Προϊσταμένη του Τμήματος  Προγραμματισμού & 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών κα 
Τριανταφυλλίδη Βασιλική, προκειμένου να παράσχουν κάθε πληροφορία και ενημέρωση επί 
του παρόντος θέματος. 
 
Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση των μελών υπήρχε η από 02-05-2017 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας, η 
οποία 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 

-  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 
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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   

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   
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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          

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   
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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 

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. 
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Επί του παρόντος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Έχουμε εδώ την κα Ντίντα την Αντιδήμαρχο να μας ενημερώσει.  
Κυρία Ντίντα σας ευχαριστούμε, σας ακούμε. 

 
Γεια σας από εμένα, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη προς 
διευκόλυνση της γραμματείας με δεδομένο ότι η Παρασκευή είναι η τελευταία 

ημέρα υποβολής του συγκεκριμένου προγράμματος και θα πρέπει όλες οι αποφάσεις των 
συλλογικών οργάνων να βρίσκονται μέσα στον φάκελο που θα συνοδεύει την τελική πρότασή 
μας. Όπως όλοι έχετε ακούσει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα που συζητάμε στο Δήμο μας 
το θέμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι ένα πρόγραμμα το 
οποίο ουσιαστικά ανήκει στις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις οι οποίες είναι ένα εργαλείο 
Ανάπτυξης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Προγραμματική περίοδο 2014-2020. Είναι 
παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν, αφορά μάλλον συνολικές παρεμβάσεις οι οποίες 
παρεμβαίνουνε τόσο σε θέματα υποδομών, σε θέματα κοινωνικά και θέματα 
επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε μία περιοχή ουσιαστικά να μπορέσει να ανασυγκροτηθεί στο 
σύνολό της, μέσα από την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης. 

Ο Δήμος Καλαμάτας προκείμενου να καταρτίσει το τελικό σχέδιο το οποίο έρχεται προς 
ψήφιση αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλο αυτό το διάστημα έκανε διαβούλευση με όλους 
τους φορείς και ξεχωριστά για κάθε θεματική ενότητα δηλαδή με του φορείς που αφορούν στα 
κοινωνικά θέματα ξεχωριστή διαβούλευση, με τους φορείς της επιχειρηματικότητας ξεχωριστή 
διαβούλευση και φυσικά για τα θέματα των υποδομών  με όλο τον τεχνικό κόσμο της περιοχής 
μας. 

Η πρόταση η οποία κατατίθεται υπάρχει αναλυτικά στην εισήγηση. Όπως σας είπα και πριν 
αφορά τους τρεις τομείς, τα θέματα των υποδομών, τα θέματα τα κοινωνικά και τα θέματα της 
επιχειρηματικότητας και ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 23.000.000,00 €  
από τα οποία, καταρχήν ζητάμε την χρηματοδότηση για τα 9,2 εκατομμύρια ευρώ τα οποία 
είναι στην αρχική κατανομή που αφορά τα χρήματα τα οποία θα μπορεί άμεσα να υλοποιήσει ο 
Δήμος Καλαμάτας μέσα από το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση.   

 
Ναι, να ρωτήσω εγώ κάτι κ. Ντίντα.  
Μιλήσατε για 9 εκατομμύρια, εννοείται ότι  αυτό θα γίνει τμηματικά και τα 

υπόλοιπα θα βρεθούνε μέχρι τα 23; Ή έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας. 
 
Τα 23 εκατομμύρια ευρώ είναι το σύνολο των προτάσεων του Δήμου Καλαμάτας, σε 
ότι αφορά την υλοποίηση της γενικής στρατηγικής προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι τους οποίους θέτουμε μέσα από τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Βεβαίως επειδή στα 
θέματα των υποδομών προσδοκούμε να υπάρξουν εκπτώσεις. Τα προϊόντα των εκπτώσεων 
ενδεχομένως να μπορέσουν σε συνέχεια να μας δώσουν τα περιθώρια να εντάξουμε και 
περαιτέρω έργα, γι αυτό κιόλας προβαίνουμε σε μια συνολικότερη πρόταση, έτσι ώστε να 
μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τα προϊόντα των εκπτώσεων. Βεβαίως τα 23 εκατομμύρια 
ευρώ δεν αναφέρονται μόνο στα προϊόντα των εκπτώσεων, αλλά και σε άλλα προγράμματα 
μέσα από τα οποία θα μπορέσουμε να αναζητήσουμε πόρους με βάση το στρατηγικό σχέδιο το 
οποίο έχουμε καταρτίσει για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και να κουμπώνουν στους στόχους 
της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 
 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, εντάξει. 

 
 Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν;  
Ο κ. Λύρας. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Οι λόγοι λέει που επιλέχθηκε η Καλαμάτα είναι ότι είναι η μεγαλύτερη πληθυσμιακά 
πόλη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παρουσιάζει την μεγαλύτερη αστική 

συγκέντρωση, παρουσιάζει στασιμότητα του πληθυσμού της, διαδραματίζει καθοριστικό όχι  
μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, αλλά και για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
Ήθελα να ρωτήσω, όσον αφορά την ικανοποίηση του  δεύτερου λόγου ουσιαστικά, για την 
στασιμότητα του πληθυσμού, αν υπάρχει εκτίμηση από τα έργα που προτείνονται ότι θα 
διορθώσουμε ή θα βελτιώσουμε αυτή την εικόνα. 
 
ΦΩΝΗ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

 
Δεν το ξέρω, εγώ διαβάζω τους λόγους της επιλογής της Καλαμάτας εδώ και όλα 
αυτά τα έργα, επειδή τα έχουμε διαβάσει και ξαναδιαβάσει, που προτείνονται είναι 

κυρίως αναπλάσεις. Εάν μέσω αυτών των προγραμμάτων μπορούμε να ικανοποιήσουμε, το 
λέω μήπως γι αυτό το λόγο μας αφαιρεθούν έργα, δεν το λέω για να μην γίνουν. 

 
Λοιπόν, το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, επειδή όπως είπα και πριν, 
εντάσσεται στο πλαίσιο των ΟΧΕ, τα ΟΧΕ είναι οι  Ολοκληρωμένες Χωρικές 

Επενδύσεις και έχουν ως στόχο ή την εντοπισμένη αντιμετώπιση προβλημάτων μιας περιοχής ή 
την δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης περιοχών οι οποίες εμφανίζουν δυνατότητες ανάπτυξης. 
Άρα νομίζω ότι στο πρώτο ερώτημά σας απαντάω, μέσα από αυτήν την απάντηση μου.  
Τώρα σε ότι αφορά το θέμα της επιλογής των έργων, η  επιλογή των έργων έχει γίνει με 
διαβούλευση όπως είπα και πριν με τους φορείς του τεχνικού κόσμου, οι οποίοι συνηγορούν 
ότι θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις τόσο στην παραλιακή ζώνη όσο και στο ιστορικό 
κέντρο. Βεβαίως και οι δύο οι περιοχές αυτές όλοι νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε και 
να αποδεχτούμε ότι χρειάζονται παρεμβάσεις και σε επίπεδο αναπλάσεων προκειμένου να 
γίνουν πιο ελκυστικές. Είναι τα δυο κομμάτια στα οποία μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη 
τουριστική ανάπτυξη όπως καταλαβαίνατε και βεβαίως σίγουρα τα έργα αναπλάσεων είναι 
απαραίτητα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπιτσάνης. 

 
Τοποθέτηση. 
Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή συνεχίζει στο ίδιο επίπεδο της….. τα έργα των 

αναπλάσεων, επίσης θεωρούμε ότι τα έργα αυτά είναι αποσπασματικά, δεν έχει γίνει επαρκής 
διαβούλευση, ούτε έχει κληθεί ο τεχνικός κόσμος για να πει την άποψή του  και ως εκ τούτου 
νομίζουμε ότι σαν τέτοιο επίπεδο έργων, ας πούμε, που βασίζεται στις αναπλάσεις δεν 
συμφωνούμε. Θα ψηφίσουμε Λευκό εμείς. Πετάμε το μπαλάκι για τις αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Ωραία ψηφοφορία. 
Η πλειοψηφία Υπέρ. 

Ο κ. Μπιτσάνης… 
 
ΛΥΡΑΣ: Τοποθέτηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση; Μάλιστα. 

 
Καταρχήν μας αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος που έδωσαν και οι υπηρεσιακοί αλλά και οι 
θεσμικοί παράγοντες, ότι η Καλαμάτα θα είναι 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. Αν θέλαμε δηλαδή να 
πούμε περιληπτικά τι είναι η Καλαμάτα και που θέλουμε να την πάμε την πόλη είναι μια πάρα 
πολύ ωραία περίληψη. 
 

ΛΥΡΑΣ: 

ΛΥΡΑΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  

ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΥΡΑΣ:  
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ΦΩΝΗ: ….(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάει ο συνάδελφος παιδιά λίγο ησυχία 

 
Σε όλους μας όμως η εικόνα του μέλλοντος είναι απογοητευτική, από αυτά που ζούμε 
γύρω μας από την κάθετη απώλεια των εισοδημάτων μας, των λουκέτων στις 

επιχειρήσεις και με την άνευ τέλους κρίση που διανύει η πατρίδα μας.  
Στην πόλη μας, για λόγους γνωστούς σε όλους μας, δεν φτάσαμε στο έσχατο. Η ανάπτυξη, η 
αλληλεγγύη υπάρχει ανάμεσά μας και το φιλότιμο  μαζί με το πείσμα προσπαθεί να μας κάνει 
να έχουμε ακόμα κουράγιο. Και εδώ όμως υπάρχουν δύο κατηγοριών άνθρωποι, εργαζόμενοι 
και άνεργοι, και αυτό πρέπει να είναι το σχέδιό μας σε κάθε πρόγραμμα που έρχεται και 
εκτιμάτε ότι όλοι οι θεσμικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν την ίδια αγωνία και τον ίδιο 
σκοπό. Μια πόλη που αξίζει να ζεις είναι το brand name της σύγχρονης Καλαμάτας. Βιώσιμη 
Αστική Ανάπτυξη αυτό το πρόγραμμα μπορεί να είναι η αφετηρία ανάπτυξης από την πολιτεία 
στους ιδιώτες. Κίνητρο και μπούσουλας επενδυτικών πρωτοβουλιών και τα έργα που θα 
προταθούν και θα βρουν εφαρμογή πρέπει να έχουν στην αρχή ποσά για την πραγματοποίησή 
τους, αλλά και στο τέλος πάλι ποσά από το τι θα κερδίσει η πόλη μας. Δεν φτάνει μόνο μία 
αστική παρέμβαση απαιτείται πια οικονομική ανταπόδοση  τις όποιας πρωτοβουλίες και όποιας 
δράσης, μετρήσιμα αποτελέσματα.  
Η περιοχή μας είναι έτοιμη να απογειωθεί τουριστικά από τους ιδιώτες που επενδύουν και η 
πολιτεία  με την ευρεία έννοια πρέπει να τρέξει να προλάβει, αλλιώς ο επενδυτής θα πάει σε 
άλλη παραλία. Συνέργειες και δράσεις για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες  με στόχο την 
παραγωγική ανασυγκρότηση, την απόκλιση ανταγωνιστικότητας και την καταπολέμηση της 
ανεργίας. Παράλληλα για να γίνει η Καλαμάτα brand name, πόλη που αξίζει να ζεις οφείλουμε 
να εξασφαλίσουμε κοινωνικές δομές μόνιμες και ανάλογες των απαιτήσεων των ομάδων  
πληθυσμού μιας ευρωπαϊκής πόλης, μιας φιλικής πόλης στους ανθρώπους που η μοίρα είναι 
σκληρή απέναντί τους.  
Το πρόγραμμα Καλαμάτα 2020  Βιώσιμη και έξυπνη πόλη όπως προτείνεται από την παρούσα 
Δημοτική Αρχή είναι προς τα εκεί. 
Καλό κουράγιο.  

 
Ευχαριστούμε πολύ κ. Λυρα.  
Να πω ότι στο σημείο αυτό ότι παρίσταται και ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ο κ. 

Βεργόπουλος Δημήτρης.  
Κυρία Ντίντα έχουμε τελειώσει, αν θέλετε μπορείτε να παραμείνετε να μας δώσετε τα φώτα 
σας και σε κάτι άλλο. 
 
ΝΤΙΝΤΑ: Μισό λεπτό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

 
Επειδή έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις και θα πρέπει να γραφτούν στα πρακτικά. 
Με τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την διαχειριστική αρχή τελικώς θα πρέπει 

να προσαρμόσουμε τα ποσά μας στα προτεινόμενα έργα τα οποία θα μπουν στον καταρχήν 
προϋπολογισμό των 9,2 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα για τα πρακτικά θα ήθελα επειδή έχουν 
διαμορφωθεί διαφορετικά και από την χθεσινή επιτροπή διαβούλευσης θα ήθελα να πω το εξής 
για να καταγραφούν στα πρακτικά:  
Η ανάπλαση της οδού Πλαστήρα από 1 εκατομμύριο πάει σε 800 χιλιάδες ευρώ. Η 
ολοκλήρωση των αναπλάσεων του Ιστορικού Κέντρου από 700 σε 400 χιλιάδες ευρώ. Η 
ανάπλαση των οδών Αναγνωσταρά από 850 σε 500. Η ανάπλαση της πλατείας Μαυρομιχάλη 
από 1.200 σε 3.025.  
Στον τομέα κοινωνικής πολιτικής εντάσσεται ένα νέο έργο το οποίο αφορά στον τομέα 
κοινωνικής πρόνοιας  τοπικό σύμφωνο απασχόλησης για ανέργους 69.460,00.  

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΤΙΝΤΑ:  
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Στον τομέα της επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης μπαίνει η δημιουργία θερμοκοιτίδας για 
νέες, πολύ μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις από 250 πάει 280. Η χρηματοδότηση ίδρυσης  
νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από 450 πάει σε 440 και η ενίσχυση υφιστάμενων 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από 450 πάει σε 600 χιλιάδες ευρώ.  
Ο λόγος αυτής της αναπροσαρμογής είναι λόγω της τελευταίας ενημέρωσης από τη 
διαχειριστική αρχή η οποία μας αναγκάζει να κάνουμε αναπροσαρμογές στους 
προϋπολογισμούς. 
Ευχαριστώ πολύ. 

 
Θα μας το φέρετε και θα το περάσουμε, θα το βάλουμε, και εμείς σας 
ευχαριστούμε. 

Ψηφοφορία. 
Η πλειοψηφία «Υπέρ». 
«Λευκό» ο κ. Μπιτσάνης.  
 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη του, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και των 
άρθρων των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», την εισήγηση της 
υπηρεσίας και τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από την κα Ντίντα, μειοψηφούντος του κ. 
Μπιτσάνη Νικολάου, ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, 

κατά πλειοψηφία, 
   

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
Εκφράζει στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του επί της από  

2-5-2017 πρότασης 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 την Αντιδήμαρχο κα Ντίντα Παναγιώτα, ως εξής: 

 

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   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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   

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   
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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 

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

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Αντωνόπουλος Αθανάσιος 

  2. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  3. Κατσαράκης Πέτρος 

  4. Λύρας Παναγιώτης 

  5. Μητσέας Δημήτριος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 18 Μαΐου 2017 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 

 Ο Γραμματέας 
 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


