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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 215/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 10/12-05-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  



Συνεδρίαση : 10/2006                                 Πέµπτη 18 / 05 / 2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 215/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί προτάσεων Αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. του ∆ήµου 2466/3-2-
2006 έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Π ρ ο ς 
Τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,  
που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο 
αυτού, κ. ∆ηµήτριο Καρδαρά.  
 
Κύριε ∆ήµαρχε  
 
Απευθύνοµαι και γραπτώς ενώπιόν Σας για να σας παραθέσω τις θέσεις – προτάσεις του 
Αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας, το οποίο εκπροσωπώ, στις οποίες θέσεις – προτάσεις µας, σας 
παρακαλώ να απαντήσετε γραπτώς και εσείς. Όλα όσα θα παραθέσω πιο κάτω εκπορεύονται 
από τη διάθεση του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας να προσφέρει µαζί µε Σας κοινωνικό έργο στους 
συµπολίτες µας και να βοηθήσουµε όλοι µαζί στη βελτίωση του έργου που µέχρι σήµερα 
επιτελεί το Αστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας , µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των Καλαµατιανών 
συµπολιτών µας.  
 

1. Θέµα: Σχετικά µε το αίτηµά σας για το δροµολόγιο του Αστικού ΚΤΕΛ Μεσσηνίας από 
Καλαµάτα (πλατεία 23ης Μαρτίου) προς Φιλοξένια εκθέτουµε τα εξής:  
Και δική µας βούληση, του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας, είναι τα δροµολόγια αυτά, από 
Καλαµάτα έως Φιλοξένια και το αντίστροφο, να πραγµατοποιούνται κάθε 10 λεπτά. Για 
να πραγµατωθεί όµως η βούλησή σας αυτή, που είναι προς όφελος του επιβατικού 
κοινού αλλά και εµάς των ιδίων, θα πρέπει να λύσετε το πολύ µεγάλο πρόβληµα του 
κυκλοφοριακού. Με το χάος που επικρατεί από τα παρανόµως σταθµευµένα οχήµατα, 
είναι αδύνατο να γίνεται η διαδροµή αυτή κάθε 10 λεπτά, που εσείς ζητάτε και εµείς 
επιθυµούµε, καθώς τα λεωφορεία µας θα «εγκλωβίζονται» µονίµως, πρώτα απ’ όλα, 
στην οδό Αριστοµένους (όπου το πρόβληµα παράνοµης στάθµευσης αυτοκινήτων είναι 
οξύτατο) και έτσι θα καθυστερούν, αναγκαστικά, και τα υπόλοιπα δροµολόγιά µας, µε 
τελικό αποτέλεσµα την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού, αλλά και τη δική µας. Για 
παράδειγµα, µε τις παρούσες συνθήκες τα λεωφορεία µας, για να διανύσουν την 
απόσταση από την  αφετηρία (πλατεία 23ης Μαρτίου) µέχρι το ∆ηµαρχείο, χρειάζονται 
τουλάχιστον 10 λεπτά.  
 
Λύστε, κ. ∆ήµαρχε, το πολύ µεγάλο πρόβληµα των παρανόµως σταθµευµένων 
οχηµάτων, γιατί είναι και δική µας θέληση το δροµολόγιο αυτό να πραγµατοποιείται 
κάθε 10 λεπτά. Αλλιώς, βεβαίως, δεν γίνεται τίποτα.  
 

2. Θέµα: Επέκταση Γραµµής στη Βέργα και το Νοσοκοµείο.  
Εµείς συµφωνούµε για την επέκταση και των δύο αυτών γραµµών µε τις εξής 
προϋποθέσεις:  
 
Α) Αναφορικά µε την επέκταση της γραµµής προς Βέργα.   
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Θα πρέπει, βεβαίως, να µας γνωστοποιήσετε εγγράφως µέχρι που ακριβώς θέλετε να 
φτάνουν τα λεωφορεία µας, πού θα είναι οι στάσεις, πόσα δροµολόγια την ηµέρα το 
χειµώνα και πόσα το καλοκαίρι θέλετε να πραγµατοποιούµε. Αυτή η γραµµή, σύµφωνα 
µε δικά µας στοιχεία, τους 9 µήνες του έτους είναι «άγονη» γραµµή και δεν µπορούµε 
εµείς, ως Αστικό ΚΤΕΛ, οικονοµικά, να το αντιµετωπίσουµε. Μπορούµε να 
πραγµατοποιήσουµε όσα δροµολόγια επιθυµείτε και κρίνετε, αρκεί να τύχουµε από 
εσάς, επιδοτήσεως 2 ευρώ ανά χιλιόµετρο για να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τα 
λειτουργικά έξοδα των λεωφορείων µας κλπ. 
 

3. Θέµα: Σχετικά µε την επέκταση της γραµµής προς το Νοσοκοµείο.  
Εµείς είµαστε απολύτως σύµφωνοι και χωρίς βεβαίως επιδότηση, επειδή αυτή η γραµµή 
δεν έχει πρόβληµα. Υπάρχει, όµως, το  γνωστό πρόβληµα µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, που 
µέχρι σήµερα εκτελεί τα σχετικά δροµολόγια. ∆εν είµαστε αρµόδιοι για τη λήψη 
απόφασης, ποιο ΚΤΕΛ θα εκτελεί τα δροµολόγια αυτά. Είναι απολύτως ασύµφορο, όταν 
τα δροµολόγια τα εκτελούν και τα 2 ΚΤΕΛ (µη βιώσιµο).  
 
Πετύχετε εσείς να έχουµε εµείς την αποκλειστικότητα της γραµµής Καλαµάτα – 
Νοσοκοµείο, ορίστε µας δροµολόγια και στάσεις και αµέσως θα ξεκινήσουµε τη νέα 
γραµµή.  
 

4. Θέµα: Παραχώρηση από το ∆ήµο Καλαµάτας στο Αστικό ΚΤΕΛ οικοπέδου για 
ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ.  
Έχουµε κατ’ επανάληψη ζητήσει από το ∆ήµο Καλαµάτας να µας παραχωρήσει 
οικόπεδο τουλάχιστον 5 στρεµµάτων για να σταθµεύουµε τα λεωφορεία µας και γενικά 
για να το χρησιµοποιούµε ως αµαξοστάσιο.  
 
Μέχρι σήµερα, είναι πολύ µεγάλο το πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε, γιατί τα 
αφύλακτα οχήµατά µας συχνά τα βανδαλίζουν ή πραγµατοποιούν σε αυτά ζηµιές 
άγνωστοι ή δεχόµαστε κλήσεις από την τροχαία κ.λ.π.  
 
Παρακαλούµε, λοιπόν, να µας παραχωρήσετε έκταση 5 στρεµµάτων για 30 χρόνια και 
µάλιστα µε συµβολικό ετήσιο µίσθωµα.  
 

5. Θέµα: Μείωση της τιµής του εισιτηρίου µε επιδότηση από το ∆ήµο Καλαµάτας.  
Κύριε ∆ήµαρχε, επειδή πράγµατι πρόθεσή µας είναι να προσφέρουµε τις υπηρεσίες µας 
στους συνδηµότες µας, προτείνουµε τα εξής:  
 
Εµείς, ως Αστικό ΚΤΕΛ, προτείνουµε την µείωση της τιµής του εισιτηρίου µας στα 0,30 
ευρώ για τις διαδροµές εντός της πόλεως της Καλαµάτας, µε ταυτόχρονη επιδότηση 
από το ∆ήµο Καλαµάτας του υπολοίπου. Σας γνωστοποιούµε ότι τα οχήµατά µας 
πραγµατοποιούν εντός πόλεως 55.000 χιλιόµετρα µηνιαίως και διακινούν 1.100.000 
επιβάτες ετησίως. Αν µειωθεί η τιµή του εισιτηρίου, είναι βέβαιο ότι οι συµπολίτες µας 
θα χρησιµοποιούν το Αστικό λεωφορείο για τη µετακίνησή τους αντί για το Ι.Χ. 
αυτοκίνητό τους και έτσι θα λυθεί σε µεγάλο µέρος, αν όχι εντελώς, το κυκλοφοριακό, 
αφού η τιµή του εισιτηρίου θα είναι µηδαµινή για τις µετακινήσεις µιας οικογένειας. Ο 
κόσµος θα χρησιµοποιεί το λεωφορείο και όχι τα Ι.Χ., εµείς θα µπορούµε να είµαστε 
συνεπείς στα δροµολόγιά µας (µε την ταυτόχρονη λύση του κυκλοφοριακού) και η 
πόλη θα πάρει ανάσα, γιατί η λύση είναι να µην παίρνει ο συµπολίτης µας το Ι.Χ. 
αυτοκίνητό του, αλλά το λεωφορείο. Τότε θα λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβληµα. Αυτό 
θα συµβεί, αν το εισιτήριο είναι φθηνό για τον πολίτη. Η επιδότηση που ζητάµε είναι 
400.000 ευρώ ετησίως. Θα διαθέσουµε, µάλιστα, στο ∆ήµο 100 κάρτες απεριορίστων 
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διαδροµών για να τις χορηγήσετε σε συµπολίτες µας, οι οποίοι έχουν οικονοµική 
ανάγκη.  
 

6. Θέµα: Περί δηµιουργίας Κοινού Φορέα Αστικών Συγκοινωνιών.  
Επειδή µέχρι σήµερα δεν µας έχετε ενηµερώσει καθόλου για το θέµα αυτό και δεν το 
γνωρίζουµε καθόλου, απλά το διαβάσαµε στις εφηµερίδες, παρακαλούµε να µας 
ενηµερώσετε εγγράφως και αµέσως θα σας ενηµερώσουµε για τις θέσεις µας.  
 

Περιµένουµε τη γραπτή απάντησή σας σύντοµα.  
 

Με τιµή, 
Ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαµάτας, 

∆ηµήτριος Καρδαράς» 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

 
Οι προτάσεις κατατέθηκαν προς ενηµέρωση του Σώµατος και ελπίζουµε ότι 
είναι το σηµείο απαρχής ενός διαλόγου.  

 
 
Να καταχωρηθούν στα πρακτικά.  
 

 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Αργυροπούλου Βασιλική 

  4. Βασιλάκη Γεωργία 

  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  15. Μάλαµας Παναγιώτης  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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  16. Μασούρας Γρηγόριος 

  17. Μαυρέα Αικατερίνη 

  18. Μέλιος Ιωάννης 

  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  20. Μπάκας Ιωάννης  

  21. Μπαστακός Παναγιώτης 

  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  24. Πασχάλης Γεώργιος 

  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  27. Τσώλης Πέτρος  

  28. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 26 Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Ευαγγελία Παπαδοπούλου  

 

 

 


