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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  248/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Μαΐου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 13η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 02-05-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 251 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
252 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος, (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 252 
απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 253 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 253 απόφαση) και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 252 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 
7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 8) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.    
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Υποβολή πρότασης για ένταξη του ∆ήµου Καλαµάτας στο Μέτρο 5.1 του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» µε τίτλο «Μελέτη Ωρίµανσης για την εξειδίκευση 

των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών για την αναδιοργάνωση του 
∆ήµου, την απλοποίηση των συναλλαγών του µε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και την 

ανάπτυξη πρόσθετων υποδοµών ΤΠΕ». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στο 
υπ’ αριθ. πρωτ. 10154/8-5-2008 έγγραφό του το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης για ένταξη του ∆ήµου Καλαµάτας στο Μέτρο 5.1 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» µε 
τίτλο «Μελέτη Ωρίµανσης για την εξειδίκευση των επιχειρησιακών, 
λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών για την αναδιοργάνωση του 
∆ήµου, την απλοποίηση των συναλλαγών του µε πολίτες και 
επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη πρόσθετων υποδοµών ΤΠΕ». 

 

Η Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού – Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση», µε την υπ’ αριθµό 180/26-3-
2008 πρόσκληση της, καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς να υποβάλλουν 
προτάσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1: «Τεχνική βοήθεια ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄Κ.Π.Σ. Η πρόσκληση αφορά σε 
δράσεις του Μέτρου 5.1. για την 3η Κατηγορία Πράξεων: «Μελέτες Ωρίµανσης και 
Προετοιµασίας. 

Οι πράξεις της κατηγορίας αυτής αφορούν µελέτες ωρίµανσης και 
εξειδίκευσης δράσεων / έργων στο πλαίσιο της στρατηγικής υλοποίησης των Ε.Π. 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» και «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση». Στόχος των προτεινόµενων 
µελετών είναι η εξασφάλιση ώριµων έργων µε την έναρξη επιλεξιµότητας της ∆΄ 
Προγραµµατικής Περιόδου, λαµβάνοντας υπόψη την αποτίµηση της υπάρχουσας 
κατάστασης, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και τις αντίστοιχες τοµεακές ή και 
περιφερειακές αναπτυξιακές κατευθύνσεις της «Ψηφιακής Σύγκλισης» και της 
«∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης». 

Στο πλαίσιο του παραπάνω Μέτρου, ο ∆ήµος Καλαµάτας προτίθεται να 
υποβάλλει σχετική πρόταση µε τίτλο «Μελέτη Ωρίµανσης για την εξειδίκευση των 
επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών για την αναδιοργάνωση 
του ∆ήµου, την απλοποίηση των συναλλαγών του µε πολίτες και επιχειρήσεις, 
καθώς και την ανάπτυξη πρόσθετων υποδοµών ΤΠΕ». Το αντικείµενο της 
προτεινόµενης µελέτης ωρίµανσης είναι η αναλυτική προδιαγραφή των 
απαραίτητων δράσεων για την αναδιοργάνωση του ∆ήµου Καλαµάτας, των 
θεσµικών, λειτουργικών και οργανωτικών παρεµβάσεων που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν για την απλούστευση των διαδικασιών του ∆ήµου, που 
εµπλέκονται στην εξυπηρέτηση του πολίτη / επιχείρησης, καθώς και των 
τεχνολογικών παρεµβάσεων που θα συµβάλλουν περαιτέρω στην ανάπτυξη της 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο και εν γένει στη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση του πολίτη. Η Μελέτη έχει στόχο τον καθορισµό των αναλυτικών 
προδιαγραφών και τον σχεδιασµό τευχών διακήρυξης για την υποστήριξη της 
άµεσης υλοποίησης της ∆ιοικητικής µεταρρύθµισης και της Ψηφιακής Σύγκλισης 
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στην περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας. Το συνολικό κόστος της είναι 100.000,00€ 
και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της είναι 3,5 µήνες. 

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για την υποβολή 
πρότασης µε τίτλο «Μελέτη Ωρίµανσης για την εξειδίκευση των επιχειρησιακών, 
λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών για την αναδιοργάνωση του ∆ήµου, την 
απλοποίηση των συναλλαγών του µε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και την 
ανάπτυξη πρόσθετων υποδοµών ΤΠΕ» στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 : «Τεχνική 
βοήθεια Ε.Κ.Τ.» του Άξονα προτεραιότητας 5: «Τεχνική βοήθεια», του Ε.Π. 
«Κοινωνία της Πληροφορίας». 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Ι. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης µε τίτλο «Μελέτη Ωρίµανσης για την 
εξειδίκευση των επιχειρησιακών, λειτουργικών και τεχνικών 
προδιαγραφών για την αναδιοργάνωση του ∆ήµου, την απλοποίηση των 
συναλλαγών του µε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και την ανάπτυξη 
πρόσθετων υποδοµών ΤΠΕ» στο πλαίσιο του Μέτρου 5.1 : «Τεχνική 
βοήθεια Ε.Κ.Τ.» του Άξονα προτεραιότητας 5: «Τεχνική βοήθεια», του 
Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 
10154/8-5-2008 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπασακίδη, 
η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  
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 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 13 Μαΐου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


