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ΑΞΟΝΕΣ

πρωτοβουλίες
για το αύριο
του Δήμου μας

Φίλες, φίλοι,
Έχετε στα χέρια σας την ολοκληρωμένη πρόταση
της «Δημιουργικής Πρωτοβουλίας για το Δήμο Καλαμάτας».
Γνωρίζετε καλά ότι τα τελευταία χρόνια εργαστήκαμε θέτοντας
ως προτεραιότητα έργα και δράσεις που συμβάλλουν αφενός
στην καλύτερη λειτουργία της πόλης και αφετέρου
στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής όλων μας.
Με ολοκληρωμένο σχεδιασμό, συστηματική προσπάθεια,
θέληση και αποφασιστικότητα πετύχαμε πολλά.
Το έργο των προηγούμενων χρόνων αποτελεί για εμάς τη βάση επάνω στην
οποία, σε 5 +1 άξονες με 112 συγκεκριμένες και ρεαλιστικές πρωτοβουλίες,
δημιουργούμε ένα Δήμο ακόμη πιο λειτουργικό, ώστε να προσφέρει ακόμη
περισσότερες και ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους δημότες και μία πόλη
«έξυπνη», με πρόσθετες, καινοτόμες λειτουργίες για όλους τους κατοίκους της.
Πιστεύω στις δυνατότητες του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και στις ικανότητες
όλων όσοι ζούμε στην πόλη και τις κοινότητες του Δήμου μας.

Σας ζητώ να ενώσουμε δυνάμεις, για να ανταποκριθούμε δημιουργικά
στις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά μας.
Σας ζητώ να ενώσουμε δυνάμεις, για να συνεχίσει ο Δήμος μας
να πηγαίνει μπροστά.
Σας ζητώ να ενώσουμε δυνάμεις, για να κερδίσουμε, μαζί, το αύριο,
για τον τόπο μας και τη ζωή μας.

Με εκτίμηση
Θανάσης Βασιλόπουλος
Υποψήφιος Δήμαρχος Δήμου Καλαμάτας

ΑΞΟΝΕΣ

Αναλαμβάνουμε 112 Πρωτοβουλίες, σε 5 + 1 βασικούς Αξονες, αξιοποιώντας ως βάση
το μεγάλο έργο των προηγούμενων χρόνων και καινοτομώντας όπου χρειάζεται, ώστε οι
κάτοικοι να μπορούν να ζουν και να εργάζονται σε ένα περιβάλλον ελκυστικό και
ανθρώπινο, στο οποίο θα αποτυπώνεται έντονα η νέα, σύγχρονη αντίληψη για την πόλη
και τις κοινότητες του Δήμου μας.
Παρεμβαίνουμε στη διαμόρφωση της νέας φυσιογνωμίας της πόλης αναδεικνύοντας το
παράκτιο μέτωπο και την ζώνη του Νέδοντα.

πρωτοβουλίες Βελτιώνουμε την ελκυστικότητά της, με σεβασμό στους κατοίκους και τους επισκέπτες,
για το αύριο φροντίζοντας για το αστικό πράσινο και τους κοινόχρηστους χώρους.
του Δήμου μας
Αξιοποιούμε το τουριστικό μας προϊόν, προβάλλοντας και αναδεικνύοντας τον τόπο μας
ως ιδανικό προορισμό επί 365 ημέρες το χρόνο.

Ενισχύουμε την εξωστρέφεια, με τις παρεμβάσεις μας στην ανάδειξη της πολυχιλιετούς
τοπικής ιστορίας, στην προβολή των αρχαιολογικών χώρων και με την υποστήριξη
μεγάλων καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
Αγωνιζόμαστε για μια πόλη ανθρώπινη και αλληλέγγυα, με έμφαση στην κινητικότητα και
τις λειτουργίες της, φροντίζοντας για την καθαριότητα, προωθώντας όλα τα ρεύματα
ανακύκλωσης, παρεμβαίνοντας στην καθημερινότητα κάθε γειτονιάς, βελτιώνοντας τη
λειτουργία των κοινωνικών δομών του Δήμου και προάγοντας τον εθελοντισμό.
Στηρίζουμε την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα, προωθώντας την ψηφιακή
γεωργία, προβάλλοντας τα τοπικά προϊόντα και φροντίζοντας για τις αναγκαίες
υποδομές.
Ενισχύουμε τη νεολαία, διαμορφώνοντας αξιοπρεπείς αθλητικούς χώρους παντού και για
κάθε μορφής αθλητική δραστηριότητα, ενισχύοντας την καλλιτεχνική παιδεία των σχολών
της «ΦΑΡΙΣ», αναβαθμίζοντας το γρήγορο διαδίκτυο στα σχολεία και τους κοινόχρηστους
χώρους, διευκολύνοντας τη δραστηριότητα των νέων ανθρώπων σε σχέση με τις νέες
τεχνολογίες και τη ρομποτική.
Ενσωματώνουμε τις νέες τεχνολογίες καινοτομώντας παντού. Στην κινητικότητα, στην
διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών, στην παραγωγή, στην ψυχαγωγία, στο τουριστικό
προϊόν, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Φροντίζουμε για το περιβάλλον, παρεμβαίνοντας στις περιοχές φυσικού
κάλλους, προωθώντας την ανακύκλωση, βελτιώνοντας την λειτουργία του
βιολογικού καθαρισμού, επεκτείνοντας την αποχέτευση και σε άλλους οικισμούς.
Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις για τη διαβίωση στο χωριό, μεριμνώντας για
την καθαριότητα και την προσβασιμότητα, συντηρώντας τις υπάρχουσες
υποδομές για την αγροτική παραγωγή και ενισχύοντας κάθε τοπική
δραστηριότητα.
Θωρακίζουμε την πόλη, αλλά και όλες τις ευάλωτες περιοχές του δήμου μας,
απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα μεριμνώντας για τη συνέχιση των
αντιπλημμυρικών έργων και την παροχετευτικότητα του Νέδοντα, προωθούμε τις
ενέργειες για την αυτάρκεια της πόλης σε νερό και αντικαθιστούμε το παλαιό
δίκτυο υδροδοτήσεως προστατεύοντας την υγεία των κατοίκων.
Ο Δήμος μας έχει μεγάλες δυνατότητες, έχει προοπτική δυναμικής εξελίξεως, έχει
μπροστά του προκλήσεις που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας.
Ενώνουμε δυνάμεις, σε μια Δημιουργική Πρωτοβουλία, για να εκμεταλλευτούμε
τις δυνατότητες, για να αξιοποιήσουμε την προοπτική, για να ανταποκριθούμε
θετικά στις προκλήσεις.
Ενώνουμε δυνάμεις, για να επιταχύνουμε τη θετική μας πορεία.
Ενώνουμε δυνάμεις, για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του Δήμου μας και την
ποιότητα της ζωής όλων μας.
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ος

Άξονας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Καθαριότητα

1
2
3
4

Ανανέωση μηχανολογικού
εξοπλισμού και πρόσληψη
μόνιμου εργατικού δυναμικού.
Μετεγκατάσταση συνεργείων
Δήμου & Αμαξοστασίου
και κατασκευή Σταθμού
μεταφόρτωσης
απορριμμάτων.

Βελτίωση σχεδιασμού
υποδομών καθαριότητας με
την αξιοποίηση
γεωπληροφοριακών
συστημάτων και την
εγκατάσταση Έξυπνων Κάδων.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα
προβολής προγράμματος
αποκομιδής και δρομολογίων
των απορριμματοφόρων σε
πραγματικό χρόνο.

5
6
7

Εφαρμογή συστήματος
ζύγισης κάδων για τον
επανασχεδιασμό
δρομολογίων και συχνότητας
επίσκεψης ανά σημείο.
Εντοπισμός και
Αποκατάσταση Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων σε όλη την
περιφέρεια του Δήμου
Καλαμάτας.

Ενίσχυση δικτύου
Κομποστοποίησης
με δωρεάν διανομή ειδικών
κάδων στα νοικοκυριά,
εγκατάσταση επιπλέον κάδων
στις συνοικίες.

>> συνεχίζουμε

> Το δίκτυο κομποστοποίησης.
> Τη συνοικιακή κομποστοποίηση.
> Τα πράσινα σημεία.
> Την ενίσχυση ρευμάτων ανακύκλωσης.
> Την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση
πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης.

Οδοποιία / Πεζοδρόμια

8. Εκπόνηση ετήσιου προγράμματος παρεμβάσεων,

επιχορηγούμενου από τον τακτικό προϋπολογισμό του
Δήμου, για τη βελτίωση του οδικού δικτύου, την
αγροτική οδοποιία, την αποκατάσταση- κατασκευή
πεζοδρομιών, ραμπών ΑΜΕΑ, διαβάσεων πεζών και
την εγκατάσταση λαμπτήρων LED.

9. Ανάδειξη της οδού Αρτέμιδος ως εισόδου της πόλης.
10. Προμήθεια αυτοκινούμενου οχήματος επισκευής
οδοστρώματος.

11. Ενίσχυση των δημοτικών ενοτήτων με μηχανοκίνητο
12.
13.

εξοπλισμό (πολυμηχάνημα αγροτικό) και εργατικό
δυναμικό.
Κατασκευή πεζόδρομου από τη Ράχη (6ο ΔΣ) έως το
Μέγαρο χορού.
Εκσυγχρονισμός παραλιακής οδού Μικράς
Μαντίνειας (Αλμυρός-Πευκάκια).

>> συνεχίζουμε
> Τα έξυπνα παγκάκια σε κάθε χώρο αναψυχής με δωρεάν WiFi και φορτιστή ενέργειας.
> Ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες για τα έργα της 23ης Μαρτίου, της Αναγνωσταρά,
της Ιατροπούλου, της Πλαστήρα και της πλατείας Υπαπαντής.

14
15
16
17
18
19
20

Εκπαίδευση Σχολεία / παιδικοί Σταθμοί
Δημιουργία και λειτουργία παιδικών σταθμών σε περιοχές
όπου απαιτείται, εκ των οποίων ένας για ΑΜΕΑ.
Αναβάθμιση του επιπέδου παροχής γνώσης
με διαδραστικούς πίνακες και Η/Υ.
Διαγράμμιση και σήμανση στους δρόμους γύρω
από τα σχολεία για την ασφαλή κίνηση των μαθητών.
Μείωση τροφείων στους παιδικούς σταθμούς
για κοινωνικά αδύναμες ομάδες δημοτών.
Σύσταση Μητρώου Καταγραφής Εργασιών ανά σχολείο, ώστε να υπάρχει
άμεση παρέμβαση, παρακολούθηση των έργων και εξοικονόμηση χρημάτων.
Σταδιακή ανακαίνιση των προαύλιων χώρων των νηπιαγωγείων, μέσω
προγράμματος πιστοποίησης των παιδικών τους χαρών.
Αναβάθμιση σχολικών εργαστηρίων Πληροφορικής και ενίσχυση των μαθητικών
αγώνων Ρομποτικής.

>> συνεχίζουμε

Τη λειτουργία των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ).

Παιδικές χαρές

21
22
23

Δημιουργούμε παιδικές χαρές στις Τοπικές Κοινότητες που υπάρχει
ανάγκη και σε σημεία της πόλης όπου δεν υπάρχουν.

Δημιουργούμε κεντρικές, σύγχρονες, μεγάλες παιδικές χαρές.

Δημιουργία παιδικής χαράς ΑΜΕΑ, με ειδικές προδιαγραφές, σε ένα
ασφαλές και προσεκτικά μελετημένο περιβάλλον, που θα δώσει στα
παιδιά με ειδικές ανάγκες τη δυνατότητα εφαρμογής προγραμμάτων
κοινωνικής ένταξης, συναισθηματικής ευεξίας και καλλιέργειας βασικών
δεξιοτήτων.

Πόλη Αλληλέγγυα και συμμετοχική
24. Επανεξέταση δημοτικών τελών με σκοπό το μεγαλύτερο δυνατό όφελος
των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

25. Διεύρυνση των υπηρεσιών και δράσεων των Λεσχών Φιλίας - Αλληλεγγύης
και Πολιτισμού (ξένες γλώσσες, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
και «έξυπνων» συσκευών, λογοθεραπεία, κλπ).

26. Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντικών Οργανώσεων.
27. Λειτουργία απογευματινού δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού.
28. Κατασκευή 4 νέων θέσεων πρόσβασης στη θάλασσα (SeaTrack)

>> συνεχίζουμε

> Διευρύνουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Παντοπωλείου
> Προχωράμε στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας
Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
> Προχωράμε στην ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης ΑΜΕΑ
και Κέντρου ΑΜΕΑ χρόνιων παθήσεων.

Εξυπηρέτηση του δημότη

29
30

Ψηφιακά Πιστοποιητικά.

Δημιουργία ηλεκτρονικής
κάρτας Δημότη
και εμφάνιση Ενιαίου
Ιστορικού Συναλλαγών
Δημότη για τους
υπαλλήλους του Δήμου.

32

Κατασκευή νέας πλατφόρμας υποβολής
αιτημάτων καθημερινότητας για όλες τις
συσκευές και καθιέρωση 5ψηφιου
τηλεφωνικού αριθμού πληροφοριών.

33

Δωρεάν WiFi σε κάθε
κοινόχρηστο χώρο.

34

Εγκατάσταση Συστημάτων
έξυπνης στάθμευσης.

31

Εγκατάσταση δικτύου
τηλεϊατρικής
για την εξυπηρέτηση
ατόμων της τρίτης
ηλικίας.

Τοπική Οικονομία

35
36
37
38
39

Δημιουργία θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων από δημότες του Δήμου
Καλαμάτας - Θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας.
Ίδρυση γραφείου στο Δήμο ενίσχυσης, υποστήριξης και ενημέρωσης
των παραγωγών του πρωτογενή τομέα.
Συνεργασία με το Επιμελητήριο και τους επαγγελματίες εστίασης του
δήμου για κατ’ εξοχήν χρήση τοπικών προϊόντων, όπως της ελιάς,
του ελαιολάδου, της αγκινάρας κ.α. (ενεργοποίηση τοπικού
συμφώνου ποιότητας).
Συμμετοχή σε εκθέσεις προβολής και προώθησης αγροτικών
προϊόντων.
Εγκατάσταση
εφαρμογών Ψηφιακής
Γεωργίας.

40

Ενίσχυση των υποδομών
άρδευσης και
αποστράγγισης.

Ύδρευση / Αποχέτευση
Εγκατάσταση
συστήματος
τηλεματικής
διαχείρισης
δικτύων
ύδρευσης.

43

>> συνεχίζουμε

Υδροδότηση
Πολιανής.

41 44

Ψηφιακή
αποτύπωση
δικτύων
ύδρευσης,
αποχέτευσης
και ομβρίων
υδάτων.

Διαχείριση
λυματολάσπης.
Δημιουργία
Κέντρου
Ελέγχου στο
νέο κτήριο της
ΔΕΥΑΚ.

Αγωγός
μεταφοράς
ύδατος από
Πήδημα σε
Αρφαρά.

42 45 46

> Την κατασκευή αγωγών
αντιπλημμυρικής προστασίας
Παναγίτσας – Νέδων
και οδού Ευρυπίδου.
> Την αντικατάσταση του δικτύου
ύδρευσης σε Καλαμάτα, Βέργα,
Μαντίνεια, Ασπρόχωμα, Σπερχογεία.
> Την κατασκευή αγωγού Φ800
από το Πήδημα μέχρι την Καλαμάτα.
> Την κατασκευή δικτύου ακαθάρτων
σε Θουρία, Λέικα και Άνω Βέργα
> Την κατασκευή CompactΒιολογικού
σε Άνω Βέργα και Άγιο Φλώρο.
> Το αντιπλημμυρικό έργο
Θουρίας - Ασπροχώματος.
> Τους αγωγούς ομβρίων στο Νησάκι.

Πολιτική προστασία
Αντιμετώπιση εκτάκτων φαινομένων
47. Εγκατάσταση αισθητήρων (συστήματα έξυπνης παρακολούθησης/monitoring)
για αντιπλημμυρική προστασία.

48. Εκτεταμένο πρόγραμμα ενημέρωσης των πολιτών και ειδικά εκπαιδευτικά
προγράμματα στα σχολεία του Δήμου.

49. Καθιέρωση προγράμματος επιφυλακής για το προσωπικό του Δήμου

και επεξεργασία σεναρίων για την αντιμετώπιση πραγματικών καταστάσεων.

50. Δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου Ελέγχου και εξοπλισμένου Κέντρου Επιχειρήσεων.
51. Επικαιροποίηση μνημονίου ενεργειών ανά φυσικό φαινόμενο.
52. Ενίσχυση όλων των εθελοντικών ομάδων με υλικοτεχνική υποδομή
και συμμετοχή σε ασκήσεις.

53. Αναβάθμιση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου, ώστε να υπάρχει διαδραστική
σχέση μεταξύ όλων των υπηρεσιών και φορέων για τον αποτελεσματικότερο
συντονισμό τους.

Φροντίδα για τα ζώα / Αδέσποτα

54

57 59

55

58

Πιστή εφαρμογή
της νεώτερης
Νομοθεσίας
σχετικά με τα
αδέσποτα και τα
δεσποζόμενα
ζώα.

Ενεργοποίηση
του Δημοτικού
Κτηνιατρείου και
συνεργασία με
ομάδες Ελλήνων
εθελοντών
κτηνιάτρων με
σκοπό τη
ταχύτερη και
ποιοτικότερη
αντιμετώπιση των
στειρώσεων με
στόχο την
απομείωση των
αδέσποτων
ζώων και
καλύτερη
κτηνιατρική
φροντίδα.

56

Δωρεάν
διανομή
οικολογικών
σκευασμάτων
αποκομιδής των
ακαθαρσιών
των οικόσιτων
ζώων.

Δημιουργούμε
πάρκο
κοινωνικοποίησ
ης και αναψυχής
σκύλων στην
περιοχή βόρεια
του Νέδοντα.

Ίδρυση και
λειτουργία
πρότυπου
Δημοτικού
Κυνοκομείου.

Εφαρμογή
συστήματος
έξυπνων
ταϊστρών/
ποτιστρών που
θα συνδέονται
με σύστημα
ανακύκλωσης
σε στοχευμένα
σημεία της
πόλης.

>> συνεχίζουμε
> Το πρόγραμμα
διαχείρισης αδέσποτων ζώων
(περισυλλογή, φιλοξενία,
στείρωση, κτηνιατρική φροντίδα,
τροφή).

> Την «ενδυνάμωση» συνεργασίας
με το Φιλοζωικό Όμιλο
Καλαμάτας και εθελοντές
φροντίδας αδέσποτων ζώων.
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ος

Άξονας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φυσικό Περιβάλλον
60

Ανάδειξη της κοίτης του Νέδοντα από το «Λιθωμένο φίδι»
έως τις παρυφές του Ταϋγέτου.

61. Διαμόρφωση και προβολή ορεινών μονοπατιών

(Βελανιδιά – Αλαγονία κλπ) και διαδρομών περιπάτου στον Ταΰγετο.

62. Δημιουργία πάρκων τσέπης (POCKET PARK). Φύτευση, φωτισμός και τοποθέτηση
καθιστικών σε μικρούς χώρους στη Ράχη, στην Αγία Τριάδα, στο Πέταλο,
στο Ιστορικό Κέντρο, στον Άγιο Σίδερη, στα Γιαννιτσάνικα, στον Κορδία κ.α..

63. Αποκατάσταση ζημιών κοίτης Νέδοντα, αισθητικές παρεμβάσεις στα προστατευτικά
κιγκλιδώματα και στις γέφυρες, δημιουργία ανασχαιτικών φραγμάτων
εντός της κοίτης, αναβάθμιση της παρόχθιας ζώνης.

64. Αξιοποίηση των 48 στρεμμάτων στη Δυτικά Παραλία

για την κατασκευή
αθλητικών εγκαταστάσεων, τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης,
δημιουργία χώρων πρασίνου κ.α..

65. Αναβάθμιση υφιστάμενων δημοτικών κτηρίων σύμφωνα με τις αρχές του

βιοκλιματικού σχεδιασμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας(green roofs κ.λ.π.).

66. Οργανωμένες δενδροφυτεύσεις στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, ή όπου άλλου
κρίνεται σκόπιμο, υπό τη μελέτη και εποπτεία του δασαρχείου Καλαμάτας και τη
συμμετοχή σχολικών μονάδων του Δήμου μας και εθελοντών.

>> συνεχίζουμε
> Την ανάδειξη σε περιοχές Ιδιαίτερου Κάλλους του Άρι ποταμού, του φράγματος του Άρι,
του αλσυλλίου του Πηδήματος με τις πηγές, των πηγών Παμίσου στον Άγιο Φλώρο,
του πέτρινου μονοπατιού Βελανιδιάς-Χάνι Λαγού και υποστήριξη με υποδομές
εξυπηρέτησης επισκεπτών.
> Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Ενδημικής Χλωρίδας Ταϋγέτου,
στο Δημοτικό Σχολείο Αρτεμισίας, σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς.

Αστικό Περιβάλλον

67

Δημιουργία δικτύου
κοινόχρηστων
ποδηλάτων και
διασύνδεση
ποδηλατοδρόμων.

68

Ανάπλαση οδού
Ναυαρίνου (κατόπιν
διαβούλευσης με
φορείς) και δικτύου
οδών και πεζοδρόμων
ιστορικού κέντρου.

71

73

72

74

Εκσυγχρονισμός οδού
Γιάννη Λάτση, από τον
Κορδία μέχρι τον Πάμισο
και κατασκευή γέφυρας
διασύνδεσης με την
Μεσσήνη.

Αναβάθμιση Πάρκου
κυκλοφοριακής αγωγής.

Ανάδειξη παραλιακού
μετώπου με ταυτόχρονη
εφαρμογή master plan
λιμανιού, καθώς και
συγκεκριμένες
παρεμβάσεις στη
Μαρίνα Καλαμάτας.

Εφαρμογή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας σε
δομές του Δήμου.

69

Εφαρμογή αλλά και
διόρθωση ΓΠΣ, όπου
κρίνεται αναγκαίο, για
διασφάλιση συμβατών
χρήσεων γης για ήπια
αστική, περιαστική και
τουριστική ανάπτυξη.

70

Αξιοποίηση – μίσθωση
ελεύθερων χώρων για τη
δημιουργία
κοινόχρηστων χώρων
στάθμευσης εντός του
οικιστικού ιστού.

75

Εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών στο
πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας.

>> συνεχίζουμε

> Την Ολοκλήρωση διαδικασιών ψηφιοποίησης
Πολεοδομικών Δεδομένων.

3
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Άξονας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

76. Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στο Κολυμβητήριο (Ηλεκτρονική συσκευή ρύθμισης
ποιότητας νερού, σύγχρονοι βατήρες, μηχανισμός πρόσβασης για ΑΜΕΑ,
ανακατασκευή στεγάστρων στις κερκίδες, ενεργειακή αναβάθμιση κ.α.).

77. Κατασκευή νέου

κλειστού κολυμβητηρίου με πισίνα 25 μέτρων
στην περιοχή της Αγίας Τριάδος και ανάπτυξη των αθλητικών εγκαταστάσεων
στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ.

78

Κατασκευή μικρών αθλητικών κέντρων στις έδρες των Κοινοτήτων δίπλα ή εντός των
γηπέδων ποδοσφαίρου με γήπεδο μπάσκετ / βόλεϊ και αίθουσες γυμναστικής /
οργάνων.

79. Κατασκευή μικρών προπονητηρίων στη δυτική παραλία πλησίον των γηπέδων

Σφαγείων, πλησίον του γηπέδου Λουκαρέας, στα Λέικα, και στη Βέργα με γήπεδο
μπάσκετ / βόλεϊ και αίθουσες γυμναστικής / οργάνων.

80. Αναβάθμιση χώρων υγιεινής σε όλα τα δημοτικά γήπεδα του Δήμου.
81. Υποστήριξη θεματικών αθλητικών δραστηριοτήτων μαζικής συμμετοχής (αγώνες
δρόμου, ανοικτής θάλασσας, τριάθλου, αλεξίπτωτο πλαγιάς κλπ).

82. Αποτύπωση διαδρομών ορεινής ποδηλασίας στον Ταΰγετο – Ποδηλατικό Πάρκο.
Κατασκευή πίστας ορεινής ποδηλασίας.

83. Αναβάθμιση εγκαταστάσεων και υποδομών μηχανοκίνητου αθλητισμού.
84. Διοργάνωση αγωνιστικών αθλητικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες

αθλητικές Ομοσπονδίες (Στίβος, αντισφαίριση, Κολύμβηση, Ιστιοπλοΐα, Καταδύσεις,
Μηχανοκίνητος αθλητισμός, Ποδηλασία κ.λ.π.).

85. Σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου Αθλητικών Συλλόγων.
86. Tην ολοκλήρωση κατασκευής των γηπέδων Απόλλωνα, Θουρίας, Λείκων και Άμφειας
87. Tην επισκευή του ταρτάν και των χώρων υγιεινής του Δημοτικού Σταδίου.
88. Tην επέκταση του SkateParkστο χώρο του Δημοτικού Σταδίου.
89. Κατασκευή πλατφόρμας λήψης περιβαλλοντικών δεδομένων νερού πισίνας του
Κολυμβητηρίου.

90. Έξυπνος φωτισμός γηπέδων.
91. Κατασκευή ενιαίας ναυταθλητικής εγκατάστασης στον Προλιμένα.

>> συνεχίζουμε

> Την κατασκευή νέου προπονητηρίου βορειοδυτικά του σταδίου παραλίας
(κλειστό μεικτό μπάσκετ/ βόλευ).
> Την ανακαίνιση και συντήρηση των υποδομών στο κλειστό γήπεδο πολυκλαδικού
(παρκέ, θέρμανση, μόνωση, αποδυτήρια κ.λ.π.).

92

Επίσπευση της διαδικασίας για την οργάνωση της
αυτόνομης και ανεξάρτητης λειτουργίας του
Μεγάρου χορού και πιθανή αναζήτηση επιπλέον
επιστημονικής βοήθειας – συμβούλων για τη
βιώσιμη λειτουργία του, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη λειτουργία του.

93

96

95

97

Συνέχιση της
υποστήριξης
ανασκαφικού
έργου και
προβολής της
Αρχαίας Θουρίας
και ανάδειξη του
αρχαιολογικού
χώρου στα
Ακοβίτικα.

Άξονας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της χρήσης πολυμέσων για
την αποτελεσματικότερη προώθηση του πολιτιστικού μας έργου
(Διεθνές Φεστιβάλ χορού, Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών κ.λ.π).

94

Δημιουργία
Μουσείου Πόλης
στο παλιό
Γυμνάσιο
Παραλίας.

4
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Διοργάνωση
Φεστιβάλ
Παραδοσιακών
Χορών, με
παράλληλη
διεξαγωγή σε όλες
τις Κοινότητες.

Αξιοποίηση
πάρκου ΟΣΕ για
πραγματοποίηση
και ανάδειξη
πολιτιστικών
εκδηλώσεων.

98

Αναβάθμιση
εορτασμού 23ης
Μαρτίου.

99

Ανάπτυξη συνεργασιών του Δήμου με
τους πολιτιστικούς φορείς, με σκοπό την
ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού και
ανταλλαγή πολιτιστικών εκδηλώσεων με
τις αδελφοποιημένες πόλεις.
Κατασκευή ηλεκτρονικής
πλατφόρμας καταχώρησης
πολιτιστικών γεγονότων.

>> συνεχίζουμε
> Την υποστήριξη των σχολών της ΦΑΡΙΣ
και αναβάθμιση του καλλιτεχνικού
τους έργου.
> Την ολοκλήρωση κατασκευής
και ανάδειξης του Ανοικτού
θεάτρου ως χώρου εκδηλώσεων.

5
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Άξονας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

104

101

Συμμετοχή σε εκθέσεις
υψηλής επισκεψιμότητας
του τουριστικού κλάδου.

Δημιουργία
Ταυτότητας Πόλης.

105

Δημιουργία πολιτιστικών και ιστορικών διαδρομών
για τους επισκέπτες του Δήμου και ανάπτυξη
περιπατητικών διαδρομών.

102

Δημιουργία ηλεκτρονικού
Οδηγού ξενάγησης για
κάθε τύπο συσκευής και
εικονικών διαδρομών για
αρχαιολογικούς χώρους,
θρησκευτικά μνημεία και
σημεία ενδιαφέροντος,
καθώς και διαδραστικού
χάρτη με όλα τα σημεία
της πόλης σε διάφορες
γλώσσες.

103

Ανάπτυξη δράσεων
θεματικού τουρισμού.

106

Αναβάθμιση Ολοκλήρωση βασικών
υποδομών υποδοχής
(Αεροδρόμιο-Λιμάνι).

107

Δημιουργία τουριστικού
λογότυπου πόλης και
εικαστικές εφαρμογές
του.

Άξονας
Ο λόγος στους Δημότες
Θέλουμε ο Δημότης να έχει λόγο και ρόλο στα όσα συμβαίνουν στο Δήμο μας.
Να μπορεί να παρεμβαίνει, να ασκεί κριτική, να καταθέτει προτάσεις, να ζητεί
και να λαμβάνει αμέσως πληροφόρηση, να συνδιαμορφώνει αποφάσεις
που αφορούν καθοριστικής σημασίας ζητήματα.
Για εμάς έχει μεγαλύτερη σημασία το να ακούς και μικρότερη το να μιλάς
στους πολίτες.
Για το σκοπό αυτό συνδυάζουμε κλασσικές μορφές επικοινωνίας με τις τεράστιες
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.
Οι πρωτοβουλίες μας:

108

Δημιουργούμε ειδική
πλατφόρμα υποβολής
ερωτήσεων στο site του
Δήμου, με υποχρέωση της
Δημοτικής Αρχής να
απαντά στα ερωτήματα το
πολύ σε μία εβδομάδα.

109

Καθιερώνουμε το
θεσμό των Τοπικών
Δημοψηφισμάτων για
ζητήματα ιδιαίτερης
σημασίας.

110

Καθιερώνουμε Συνελεύσεις Περιοχών μία φορά το
χρόνο (Σεπτέμβριο – Οκτώβριο) στις οποίες ο
Δήμαρχος παρουσιάζει το έργο και τις δράσεις του
Δήμου και συζητεί με τους κατοίκους.

111

Δημιουργούμε ειδική πλατφόρμα στο διαδικτυακό
χώρο του Δήμου με τίτλο «Η γνώμη σας μετράει»,
όπου κάθε δημότης θα μπορεί να καταθέτει σκέψεις
και προτάσεις του για την καλύτερη λειτουργία του
Δήμου. Για κάθε σκέψη ή πρόταση η Δημοτική Αρχή
θα απαντά μέσα σε 15 ημέρες.

112

Αναπτύσσουμε καμπάνιες αμφίδρομης επικοινωνίας,
μέσω διαδικτύου, για ζητήματα καθημερινότητας και
πραγματοποιούμε τακτικές διαβουλεύσεις /
συναντήσεις με φορείς της πόλης και του Νομού.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Θανάσης Βασιλόπουλος
υποψήφιος ∆ήµαρχος

Σας ζητώ να ενώσουμε δυνάμεις
για να ανταποκριθούμε δημιουργικά
στις προκλήσεις που ανοίγονται
μπροστά μας.
Για να συνεχίσει ο Δήμος μας
να πηγαίνει μπροστά.
Για να κερδίσουμε, μαζί, το αύριο
για τον τόπο μας και τη ζωή μας.

Διεύθυνση Γραφείου
Πολυχάρους 8 Καλαμάτα
Τηλέφωνα Γραφείου
27210 27070, 6947 995 566

dimiourgikiprotovoulia.gr
Facebook
Δημιουργική Πρωτοβουλία
για το Δήμο Καλαμάτας

