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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  462/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 19-09-2008 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 (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ.  
463 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 463 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 
462 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης 
∆ηµήτριος,  24) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 463 απόφαση) 25) Σπίνος 
Γεώργιος και 26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 464 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν 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) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10)   Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση σύµβασης Παροχής Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού Έργου µε το Αστικό και το 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ και εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για την υπογραφή αυτής. 

 
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα, ειδικά για τη συζήτηση και την ψηφοφορία του 
θέµατος αυτού, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Καµβυσίδης Ιωάννης, βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 99 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.), επειδή έχει υλικό συµφέρον από την παρούσα 

απόφαση, ως µέτοχος στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας,. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον εισηγητή του θέµατος, Αντιδήµαρχο κ. 
Μπασακίδη Νικόλαο, ο οποίος λέει τα εξής: 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος, λέει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι, να αποφορτίσουµε λίγο την ατµόσφαιρα και κάνουµε µία 
βόλτα µε το ΚΤΕΛ, το Αστικό και το Υπεραστικό, στα γύρω χωριά και µέσα 

στην πόλη. Έτσι να πούµε ότι το Πρόγραµµα ¨Συν Κοινωνία¨ είναι το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας που προωθεί η ΚΕ∆ΚΕ σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Εσωτερικών και το Υπουργείο Μεταφορών.  
Το Πρόγραµµα αυτό έχει σαν στόχο την άρση της αποµόνωσης των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων 
αλλά και την αναβάθµιση και επέκταση αστικών και υπεραστικών γραµµών µέσω της 
δηµιουργίας νέων χρηµατοδοτούµενων λεωφορειακών γραµµών. Η χρηµατοδότηση του 
Προγράµµατος µέχρι τέλος του 2009  έχει συνολικό ύψος 40 εκατοµµύρια € για όλη την 
Ελλάδα και γίνεται από το ΘΗΣΕΑ και το Υπουργείο Μεταφορών και για το 2009 και κάποια 
χρήµατα θα είναι από τους ΚΑΠ.  
Το Πρόγραµµα αυτό που επιδοτεί κατά 80% το συγκοινωνιακό έργο σ΄ αυτές τις περιοχές των 
ΟΤΑ της Περιφέρειας, θα λειτουργήσει πιλοτικά και έρχεται να αντισταθµίσει το έλλειµµα της 
χρηµατοδότησης των συγκοινωνιών της περιφέρειας έναντι της επιδότησης των αστικών 
συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Γι΄ αυτό και το Πρόγραµµα ¨Συν Κοινωνία¨ 
υπάρχει µόνο στους ΟΤΑ της περιφέρειας.  
Η προοπτική του, έτσι όπως έχει αποφασίσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆ΚΕ, είναι να 
συνεχιστεί η χρηµατοδότηση και µετά το 2009 από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Ενίσχυση 
της προσπελασιµότητας¨, δηλαδή ένα κοµµάτι του ΕΣΠΑ αυτό, εφόσον το συγκεκριµένο 
Πρόγραµµα ικανοποιεί ένα µέρος των στρατηγικών  στόχων του Επιχειρησιακού αυτού 
Προγράµµατος του ΕΣΠΑ.  
Βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχει µια προοπτική και µετέπειτα µετά το 2009 να χρηµατοδοτηθεί 
αυτό το συγκεκριµένο Πρόγραµµα. Εµείς από τη δική µας την πλευρά, ως ∆ήµος Καλαµάτας 
έγκαιρα ανταποκριθήκαµε στην πρόσκληση που έβγαλε η ΚΕ∆ΚΕ, υποβάλαµε µία πρόταση 
χρηµατοδότησης για την άρση της συγκοινωνιακής αποµόνωσης των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων 
αλλά και την ενίσχυση των αστικών µεταφορών, µία πρόταση η οποία εγκρίθηκε από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆ΚΕ  σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 90% περίπου, 
σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 2993/24-7-08 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 18165/1-8-08) έγγραφο 
της ΚΕ∆ΚΕ µε το οποίο µας ανακοινώνεται ότι το εγκεκριµένο ποσό ανέρχεται στα 373.090 €. 
Το ποσό αυτό θα κατανείµουµε για συγκοινωνιακό έργο στο Υπεραστικό και στο Αστικό ΚΤΕΛ, 
για 14 µήνες, από την 1 Νοεµβρίου του 2008 έως την 31η ∆εκεµβρίου του 2009.  
 
Σήµερα λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής 
σύµβασης µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, που έχει ύψος 221.300 €, και µε το Αστικό ΚΤΕΛ, που έχει 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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ύψος 151.790 €, για την παροχή ενός συγκοινωνιακού έργου για το οποίο αναλυτικά θα σας 
µιλήσει ο κ. Σπίνος που είναι και ο αρµόδιος για θέµατα κυκλοφοριακά Αντιδήµαρχος.     

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Σπίνο. 

 
Τι περιλαµβάνει αυτή η σύµβαση που έρχεται σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
την υπογραφή, µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και του Υπεραστικού και Αστικού ΚΤΕΛ.  

Αυτό που θα αναφέρω εγώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι τα συγκεκριµένα δροµολόγια. Ήδη 
τα έχετε διαβάσει, καλό είναι να τα αναφέρουµε, έχουνε κάποια αξία κάποια πράγµατα, τόσο 
για την εξωαστική περιοχή της πόλης της Καλαµάτας αλλά και για την αστική.  
Χρειάζεται να πούµε κάποια πράγµατα, πολύ γρήγορα, γιατί θα µπορούσαν να ακουστούν 
διάφορες προτάσεις και διάφορα σενάρια αλλά οι αλλεπάλληλες συσκέψεις που έγιναν και µε 
το Αστικό ΚΤΕΛ και µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ και µε τον µελετητή και των δύο ΚΤΕΛ και µε τη 
∆ηµοτική Αρχή και την Τεχνική Υπηρεσία, είχαµε ένα δεδοµένο για την επίλυση του 
προβλήµατος ότι είχαµε µόνο 373.000 €. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο αυτού του προϋπολογισµού 
έπρεπε να κινηθούµε. Αρκεί να σας αναφέρω µόνο ότι µία γραµµή που κάναµε έτσι 
δοκιµαστικά στην αρχή, µία καλή γραµµή του Αστικού ΚΤΕΛ που να πιάνει δυτική – ανατολική 
Συνοικία, µιλάω τώρα περιοχή Αύρας, µέχρι ∆ιασπορά, αν τη βάζαµε µια καλή συχνότητα 
περίπου 25 λεπτών  έβγαινε παραπάνω από αυτό το ποσό. ∆ηλαδή έπρεπε αν θέλαµε, επειδή 
ακούστηκαν διάφορα πράγµατα ότι έτσι δεν αξιοποιήσαµε, και θα µιλήσω και γι΄ αυτό, την 
αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών, θα έπρεπε για µόνο µία γραµµή να ¨φάµε¨ όλο 
αυτό το ποσό που δεν έχει και αυτό το στόχο για την πόλη της Καλαµάτας. 
 
Με αυτό το δεδοµένο ποια ήταν τα 3 κριτήρια αυτής της συγκεκριµένης πρότασης.               
Πρώτον, για την εξωαστική περιοχή της πόλης της Καλαµάτας, ήταν να ικανοποιήσει ένα 
αίτηµα δεκαετιών για την περιοχή Μικρά Μαντίνεια – Άνω Βέργα – Αντικάλαµο – Σπερχογεία 
και Καλάµι.  
Ποιο είναι αυτό το αίτηµα αρκετές δεκαετίες. Είναι περιοχές που είναι πια τα προάστια της 
Καλαµάτας, υπάρχει συχνή επικοινωνία, ζουν εκεί Καλαµατιανοί και οι ντόπιοι που δουλεύουν 
Καλαµάτα και θέλουν τη συγκοινωνία πια να χρησιµοποιούν για να µπορούν να µεταφέρονται 
από τα σπίτια τους για δουλειές και για την επίσκεψή τους στην πόλη. 
Το δεύτερο, που µιλάµε πάλι για τον εξωαστικό χώρο, µιλάµε ότι εδώ, και να αναφέρω ότι 
περίπου παραπάνω από το από 50%, σηµειώστε αυτό, της πρότασης της ∆ηµοτικής Αρχής για 
την υπεραστική συγκοινωνία πάει στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα  του Ταϋγέτου, τα πυρόπληκτα 
∆ιαµερίσµατα που δείχνουµε και εµπράκτως πια, µαζί µε όλα τα άλλα έργα της διετίας ότι µε 
την υπεραστική συγκοινωνία πως θέλουµε να τους δέσουµε και να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η 
επαφή και η επικοινωνία µε το κέντρο της πόλης και συγχρόνως να δώσουµε το περιθώριο, 
ξέρουµε ότι είναι λίγος ο πληθυσµός εκεί, εκεί είναι και ο σκοπός της συν κοινωνίας για τις 
άγονες γραµµές, να δώσουµε και το περιθώριο σιγά – σιγά  µε αυτό το µέτρο και άλλα µέτρα ο 
κόσµος πια να µεταφέρεται και να µπορεί να κατοικεί άνετα σε αυτές τις περιοχές.  
 
Άνω Βέργα. Την Άνω Βέργα εννοώ µέχρι το δρόµο της Ευαγγελίστριας, µέχρι τον Ιερό Ναό. 
∆εν υπήρχε, το ξέρουµε όλοι αξίζει όµως να το σηµειώσω εδώ, καµία γραµµή εξυπηρέτησης 
όλων αυτών των κατοικιών εκατέρωθεν του δρόµου. Η πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής είναι 
καθηµερινά για όλο το χρόνο να υπάρχουν τέσσερα (4) δροµολόγια καθηµερινά, καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της ηµέρας και δύο (2) το Σαββατοκύριακο.  
Θα είναι mini bus καταρχήν αλλά όλα αυτά που λέω κ. Μπάκα είναι µετά από συζήτηση µε το 
Υπεραστικό και το Αστικό ΚΤΕΛ που έχουν υπολογίσει όλες αυτές τις …. και συγχρόνως θα 
ανακοινωθούν που θα είναι η αφετηρία που θα είναι το τέρµα  πως ακριβώς, σε τι συχνότητες 
θα είναι. Εδώ είναι κάποιες προτάσεις µεµονωµένες της ∆ηµοτικής Αρχής. Και µάλιστα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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αναφέρεται και από κάτω ότι για το συγκεκριµένο κοµµάτι επειδή υπάρχει το πρόβληµα της 
δυσκολίας του δρόµου, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ θα προµηθευτεί  mini bus. 
 
Για τη Μικρά Μαντίνεια.   
Η Μικρά Μαντίνεια, µια περιοχή παραλιακή, εξυπηρετιόταν όλα αυτά τα χρόνια µε πέντε (5) 
δροµολόγια καθηµερινά. Αυτή τη στιγµή προστίθενται άλλα δύο (2) δροµολόγια, δηλαδή  πάµε 
στα επτά (7) δροµολόγια καθηµερινά για τη Μικρά Μαντίνεια. 
 
Πάµε σ΄ ένα άλλο κοµµάτι που και εκεί ήταν µηδενική η εξυπηρέτηση των συγκοινωνιών. 
Μιλάµε  για το κοµµάτι το δυτικό, αναπτυσσόµενες περιοχές, Καλάµι – Αντικάλαµος – 
Σπερχογεία, µε πάρα πολύ µεγάλο πληθυσµό. Εκεί πάλι, αξίζει να το σηµειώσετε, το ξέρετε και 
εσείς, µηδέν εξυπηρέτηση συγκοινωνιών. Η πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής είναι για τέσσερα 
(4) δροµολόγια καθηµερινά και δύο (2) το Σαββατοκύριακο. 
  
Και ερχόµαστε στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του Ταϋγέτου, Πηγές – Αλαγονία – Νέδουσα η µία 
κατηγορία, το επόµενο είναι το Ελαιοχώρι και µετά Καρβέλι – Λαδάς, που προτείνονται 
τουλάχιστον, θα το δείτε αυτό,  να έχουνε δύο (2) δροµολόγια καθηµερινά, την ηµέρα, τα 
συγκεκριµένα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. Και πάλι να σας πω ότι αν δείτε τα ποσά είναι 
παραπάνω από το 55% της υπεραστικής πριµοδότησης που έχει προτείνει η ∆ηµοτική Αρχή και 
έχει αξία αυτό για τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του Ταϋγέτου. 
 
Πάµε τώρα στο κοµµάτι του Αστικού ΚΤΕΛ που εδώ, πρέπει να το τονίσω, επειδή ακούστηκε 
αυτό και για µένα είναι πολύ σοβαρό, δεν είναι αυτή η αναδιάρθρωση των αστικών 
συγκοινωνιών που έχουµε δεσµευτεί και θα φέρουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Γιατί γράφτηκε 
και αυτό, ότι η ∆ηµοτική Αρχή άλλα υποσχόταν και άλλα κάνει. Αυτό σας είπα, µε το δεδοµένο 
της χρηµατοδότησης είναι το έναυσµα για να δείξουµε και να αξιοποιήσουµε 2-3 γραµµές στα 
πλαίσια της χρηµατοδότησης που έχουµε και µετά από συνεννόηση µε το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά  
οι επόµενες γραµµές, αυτές που είµαστε σε συνεννόηση και µε τη ∆ιεύθυνση αλλά και µε τον 
κυκλοφοριολόγο, θα παρουσιαστούν στα επόµενα χρονικά διαστήµατα στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Και πάλι όµως επειδή πρέπει να το αξιοποιήσουµε, την Συν Κοινωνία, µες στην 
Καλαµάτας προτείνουµε µία (1) καινούρια γραµµή, δεν υπάρχει αυτή η γραµµή, που να έρχεται 
από το κέντρο της πόλης και να κατεβαίνει σε µερικές δηµόσιες υπηρεσίες της πόλης της 
Καλαµάτας. Μιλάµε για µια νέα αφετηρία που θα οριοθετηθεί έξω από το Σιδηροδροµικό 
Σταθµό στην περιοχή του ΟΣΕ, θα είναι µία νέα αφετηρία ενός λεωφορείου που θα κατεβαίνει 
το ποτάµι - θα κατεβαίνει τη Νέδοντος, θα έχει στάση για να εξυπηρετεί τον κόσµο - τους 
δηµότες στη ∆ΕΗ, θα µπαίνει στη Νέα Είσοδο για να εξυπηρετεί τους δηµότες µας για την 
Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Μεσσηνίας, θα προχωράει θα περνάει µπροστά από το ΒΙΟΠΑ και απ΄ 
όλα αυτά τις βιοτεχνίες και τα συνεργεία και όλον αυτόν τον εµπορικό κόσµο που είναι στη 
συγκεκριµένη περιοχή και θα κατευθύνεται µέχρι το ΤΕΙ. 
Η µία γραµµή είναι αυτή, που είναι εντελώς νέα γραµµή. 
 
Η δεύτερη γραµµή που παίζει ρόλο και µε τα Λέικα, είναι µία γραµµή ήδη υπάρχουσα  µε τρία 
(3) δροµολόγια καθηµερινά που ήταν η αφετηρία στο νέο ΚΤΕΛ, εδώ την ενισχύουµε, γιατί 
είναι µια περιοχή τα Λέικα άκρως αναπτυσσόµενη µε αρκετές συνοικίες εκεί και συγχρόνως 
προτείνουµε να κατεβαίνει αυτή γραµµή  των Λεϊκων στη νέα αφετηρία που θα 
δηµιουργήσουµε πάλι στην περιοχή του Σιδηροδροµικού Σταθµού στην περιοχή του ΟΣΕ. Εκεί 
πυκνώνουν τα δροµολόγια πάλι µε το δροµολόγιο αυτό των Λεϊκων και συγχρόνως πιάνουµε 
αυτό τον κόσµο της δυτικής περιοχής της πόλης της Καλαµάτας.  
 
Και µια τρίτη γραµµή, υφιστάµενη και αυτή που την ενισχύουµε, όσον αφορά πάλι για την 
πόλη της Καλαµάτας, είναι το Πανεπιστήµιο – Κορδίας. Το Πανεπιστήµιο είναι η παλιά γραµµή 
που υπάρχει τώρα, Άγιος Κωνσταντίνος, µετά από πρόταση του ∆ηµάρχου που ήτανε και πολύ 



Συνεδρίαση :24/2008                                 Πέµπτη 25 / 09 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  462/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

σωστά επειδή από εκεί είναι και ο χώρος που έχουµε παραχωρήσει στο Πανεπιστήµιο για να 
φύγει η Φοιτητική Εστία, να οριστεί ως Πανεπιστήµιο – Κορδίας, είναι µια γραµµή που 
διαπερνάει τον κεντρικό ιστό της πόλης από ανατολή σε δύση    και δύση σε ανατολή, 
πυκνώνεται µε αρκετά δροµολόγια, είχε τρία (3) προστίθενται και άλλα τέσσερα (4) έτσι ώστε 
να λειτουργεί  και ως ανταποκρίσεις στις ήδη υπάρχουσες πέντε (5) γραµµές που έχει το 
Αστικό ΚΤΕΛ, τη γραµµή 1 τη γραµµή 2 τη γραµµή 3 και τη γραµµή 4 αν δεν κάνω λάθος, 
είναι και εδώ ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ ο κ. Πατικόπουλος για να µε διορθώσει.  
 
Αυτή είναι η πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής  όσον αφορά την αξιοποίηση του προγράµµατος 
¨Συν Κοινωνία¨.           
Να ξαναπώ πάλι κ. Πρόεδρε ότι έγινε µια µεγάλη προσπάθεια στη χρηµατοδότηση που 
υπάρχει, µακάρι να ήτανε παραπάνω θεωρώ όµως είναι µια καλή αρχή, ιδιαίτερα για τα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα να υπάρχει αυτή η επικοινωνία µε το κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα τα    
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του Ταϋγέτου να µην θεωρούν τους εαυτούς τους αποµονωµένους 
από το κέντρο της πόλης. 

 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις υπάρχουν;  Παρακαλώ κ. Μπάκα. 

 
Κύριε Σπίνο, πως προέκυψε αυτή η πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής; Πέρα από 
τα βασικά που υπάρχουν. Έγινε µια πλήρη συγκοινωνιολογιακή µελέτη; 

Μετρήθηκαν οι ανάγκες µε βάση τα πληθυσµιακή κριτήρια, µε βάση τις νέες διανοίξεις που θα 
γίνουν; Πώς ακριβώς έγινε αυτό; Γιατί τώρα αυτή τη στιγµή, εγώ δεν είµαι συγκοινωνιολόγος, 
ναι στο πρόγραµµα ¨Συν Κοινωνία¨, να µην τα χάσουµε τα χρήµατα,  αλλά εδώ καταθέτετε 
µια πρόταση για το πως πρέπει να είναι οι αστικές συγκοινωνίες. Για πέστε µας, από ποιον 
έγινε αυτή;    

 
Θα ξαναεπαναλάβω πολύ γρήγορα σε µισό λεπτό τι ακριβώς είπα κ. Μπάκα. 
∆εν φέρνουµε εδώ πέρα την πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής για την αναδιάρθρωση 

των αστικών συγκοινωνιών. Είναι ένα πρόγραµµα που έχουµε ένα budget, έναν 
προϋπολογισµό 374.000 €  και µέσα σ΄ αυτά τα πλαίσια µέσα σε αλλεπάλληλες σκέψεις µε το 
Αστικό, Υπεραστικό ΚΤΕΛ, Τεχνική Υπηρεσία και ∆ηµοτική Αρχή και τον µελετητή τον κ. 
Παρασκευόπουλο, µε κριτήρια ποια: ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα   Ταϋγέτου – αποµόνωση, χρόνια 
αιτήµατα Μικράς Μαντίνειας – Βέργας – Σπερχογείας … 

 
Μην ξανακάνετε την εισήγησή σας… 
 

Ε δεν την καταλάβατε µάλλον. …Αντικαλάµου και Καλάµι και συγχρόνως µια 
τόνωση των γραµµών, όπου είχαµε το περιθώριο, των αστικών συγκοινωνιών και 

είναι αυτή η πρόταση που έχετε αυτή τη στιγµή µπροστά σας.  
 
Κύριε Σπίνο εγώ σας ρώτησα  γι΄ αυτό γιατί ενθυµούµαι πάρα πολύ καλά 
είχαµε µιλήσει για τις συγκοινωνίες σε πολύ παλιότερο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

στις αρχές του προηγούµενου έτους και είχαµε πει ότι αυτό θα προκύψει µέσα από µία 
ολοκληρωµένη συγκοινωνιακή µελέτη µε µετρήσεις µε, µε , µε … Αυτό σας ρώτησα. Έγινε 
τέτοιο πράγµα; Πήρε κάποιος µελετητής στα χέρια του, κάνανε µετρήσεις; Ο µελετητής είναι ο 
κύριος; 

 
Παρασκευόπουλος.  

 
Και πότε ανατέθηκε στον κ. Παρασκευόπουλο;  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:   

ΣΠΙΝΟΣ:   

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:     

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Όχι δεν έχει ανατεθεί από το ∆ήµο Καλαµάτας, είναι από τα ΚΤΕΛ. Ο κ. Παρασκευόπουλος, 
ποιες µετρήσεις πήρε κ. Μπάκα. Πήρε τις µετρήσεις ότι η Άνω Βέργα είχε µηδέν συγκοινωνία, 
πήρε τη µέτρηση ότι Σπερχογεία – Καλάµι – Αντικάλαµος είχε µηδέν συγκοινωνία και πήρε και 
τη µέτρηση ότι τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Ταϋγέτου Ελαιοχώρι, Νέδουσα, Πηγές, Αλαγονία, 
Καρβέλι, Λαδάς είχαν από ένα (1) έων µηδέν συγκοινωνία. Αυτά τα δεδοµένα πήρε ο κ. 
Παρασκευόπουλος.  

 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. Τσερώνης. 
 
Κύριε Σπίνο η πρόταση αυτή διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε τους 
ενδιαφερόµενους φορείς, µε το Αστικό και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ;  

 
ΣΠΙΝΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ηλιόπουλος.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Να µην ακούσουµε και τους Προέδρους;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάποιος Πρόεδρος θέλει να πει κάτι; 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Είναι εδώ και εκπρόσωποι του Αστικού και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.  

 
Ωραία.  
Οι Πρόεδροι των Τοπικών συµφωνούν πιστεύω, έτσι;  

 
ΧΕΙΛΑΣ:  Να πω δυο κουβέντες εγώ;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν συµφωνείτε. Αν θέλετε να κερδίσουµε λίγο τι διαδικασία.  
 
ΧΕΙΛΑΣ: Να πυκνώσουµε τα δίκτυα, τουλάχιστον στον Αλµυρό. 

 
Λοιπόν ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κύριε Πρόεδρε, εµείς πιστεύουµε ότι το πρόγραµµα αυτό έρχεται να 
εξυπηρετήσει ελλείψεις που υπάρχουν στην αστική κυρίως συγκοινωνία 

που συνδέει το κέντρο µε τα ∆ιαµερίσµατα. Άρα λοιπόν κατά κύριο λόγο αφορά την αστική 
συγκοινωνία.  
Από εκεί και πέρα, και το προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τα προηγούµενα είχανε ένα 
και µόνο αίτηµα, να υπάρξει η Βέργα και η Μαντίνεια αστική συγκοινωνία.  Το είχατε ψηφίσει 
και εσείς κ. Σπίνο, είσαστε ∆ηµοτική Αρχή και αντιπολίτευση, και εσείς κ. Μπάκα 
επανειληµµένως. ∆εν µπορώ να καταλάβω ή τότε θέση µας που έλεγε από τη Μαντίνεια αστικό 
µέχρι το νοσοκοµείο γιατί δεν υπάρχει µέσα σαν πρόταση.   ∆ηλαδή, πιστεύουµε ότι ένα 
λεωφορείο το οποίο θα αρχίζει από τη Μαντίνεια και θα καταλήγει ΤΕΙ  - Νοσοκοµείο και η 
γραµµή αυτή θα είναι προσοδοφόρα αλλά κυρίως θα εξυπηρετεί τον κόσµο διότι είναι κάτι το 
οποίο έχει ανάγκη ο κόσµος και είχε επισηµανθεί απ΄ όλες τις ∆ηµοτικές Αρχές.  
Από εκεί και πέρα πιστεύω η µελέτη αυτή κ. Σπίνο που λέτε είναι πρόχειρη.   ∆εν έχει 
διευκρινιστεί αυτό που πηγαίνει συνεχώς στο Καλάµι – Ασπρόχωµα – Αντικάλαµος – 
Σπερχογεία, από πού παίρνει κόσµο, µόνο από την Καλαµάτα;  Γιατί εδώ πέρα, βέβαια εδώ 
πέρα δεν έχετε τη δική σας πρόταση µέσα, έχετε µόνο τις προτάσεις του ΚΤΕΛ, αναφέρετε:            
- δύο (2) δροµολόγια – Λαδά, Καρβέλι, (πρωί – απόγευµα)  - Λαίικα … 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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ΣΠΙΝΟΣ: Να διευκρινίσω;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆ιευκρίνισε.   

 
Αυτή είναι η πρόταση του µελετητή για να ενταχθεί στη χρηµατοδότηση. Μετά …, 
και γενικά που τελειώνει, το τέρµα και όλα αυτά θα έρχονται εδώ πέρα   και … Εδώ 

είναι η πρόταση βάσει της σύµβασης που έχει γραφτεί από την ΚΕ∆ΚΕ.  ∆εν µιλάµε σήµερα για 
στάσεις … 

 
Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξει µία γραµµή που να αρχίζει και 
θα διαπερνάει την Καλαµάτα από τη Μικρή Μαντίνεια µέχρι ΤΕΙ – 

Νοσοκοµείο. Αυτή η γραµµή είναι η οποία θα λύσει τα προβλήµατα και πρέπει να είναι και 
τακτική. Εµείς δεν βλέπουµε διαφορετικά τη Βέργα από τη Μαντίνεια ή διαφορετικά την 
Καλαµάτα από το Νοσοκοµείο. Η Βέργα έχει πάρα πολλά παιδιά, µπαίνουνε  φροντιστήρια δεν 
µπορεί µε 4 την ηµέρα  να πηγαίνει στην Ευαγγελίστρια, µπορεί να λύσει το θέµα της Βέργας 
όταν έχει 1.500 κατοίκους να µην πω και 2.500.  
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 2.200 µε την τελευταία απογραφή. 

 
2.200  Και δεν µπορείς να µην εξυπηρετήσεις και τους µαθητές που 
µπαίνουν στην Καλαµάτα για φροντιστήρια.  Άρα δηλαδή µία  γραµµή η 

οποία θα είναι από Μαντίνεια µε συνεχείς στάσεις, αν θέλει στο Messinia Bay - στο Αλσύλιο - 
Super market, που να εξυπηρετεί τη Βέργα και τη Μαντίνεια και να φτάνει µέχρι το ΤΕΙ έχει 
και ένα άλλο λόγο, θα εξυπηρετήσει τα ∆ιαµερίσµατα που υπάρχουνε και στη Βέργα και στη 
Μαντίνεια και τη χειµερινή περίοδο. Άρα δηλαδή εµείς πιστεύουµε  ότι η γραµµή αυτή είναι η 
καθοριστική, πρέπει δηλαδή πάση θυσία να γίνει. Από και εκεί πέρα, τα Λαίικα βέβαια αξίζει και 
πρέπει να έχουνε µία ιδιαίτερη µεταχείριση λόγω της ανάπτυξης που πλέον έχουνε αλλά θα 
πρέπει να συνδέονται όλα τα χωριά.    
Ευχαριστούµε.  

 
Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 11/2007, Τετάρτη 14 Μαρτίου. Προ ηµερησίας 
διατάξεως  είχαµε για πρώτη φορά παρουσιάσει το πρόγραµµα ¨Συν 

Κοινωνία¨. Ενάµιση χρόνο πριν ζητούσαµε από τη ∆ηµοτική Αρχή να µας πει τι θα κάνει και 
παρουσιάζαµε και µία πλευρά που έλεγε σύµφωνα µε την ΚΕ∆ΚΕ ότι αφετηρία για την 
εφαρµογή του προγράµµατος είναι οι µελέτες που έχουν εκπονήσει 230 Καποδιστριακοί ∆ήµοι 
σε συνεργασία µε τα ΚΤΕΛ της περιοχής τους. Ενάµιση χρόνο µετά έρχεται για συζήτηση το 
θέµα και ο ∆ήµος σ΄ αυτό το χρονικό διάστηµα έχει να παρουσιάσει τη δικιά του µελέτη;  Έχει 
ενάµιση χρόνο, ώστε πάνω σε µία µελέτη η οποία θα είχε γίνει θα βλέπαµε ποιες είναι οι 
δυνατότητες οι πραγµατικές, ενίσχυσης ποιων γραµµών; Να δούµε ποιες θα επιλέξουµε, απ΄ 
αυτές που από τη µελέτη βγαίνουν, να στήσουµε; ∆εν θα τις επιλέγαµε όλες γιατί δεν έχουν τα 
χρήµατα, προφανώς, αλλά θα επιλέγαµε µε βάση κάποια συγκεκριµένη µελέτη αυτές τις 
γραµµές που σίγουρα  θα είχαν το δικό τους αποτέλεσµα. ∆υστυχώς τέτοια µελέτη δεν έγινε 
και είναι πραγµατικά προς τιµή του ΚΤΕΛ που ανέλαβε και έκανε αυτό µια δικιά του 
προσπάθεια. Σήµερα µας παρουσιάζετε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δύο χαρτάκια που λένε µία 
σειρά από δροµολόγια. Χαρήκαµε! Καλά κάνει και τα λένε. Γιατί αυτά; Σαφώς θα συµφωνήσω, 
το αίτηµα όλων των παρατάξεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια να υπάρχει γραµµή διασύνδεσης 
από τη Μαντίνεια έως το Νοσοκοµείο, η οποία δεν υπάρχει, σαφώς θα επισηµάνω, υπάρχει και 
αντίστοιχο έγγραφο µάλιστα  από τον φορέα τον αντίστοιχο, πως η νέα γραµµή η οποία 
δηµιουργείται και διασυνδέει το νότιο κοµµάτι της Καλαµάτας ΟΣΕ - Νέα Είσοδος – 
Ασπρόχωµα πάει ΤΕΙ και µετά φτάνει µέχρι το Νοσοκοµείο που πρέπει κάποια στιγµή να λυθεί 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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και αυτό το αγκάθι, να µπορεί να φτάσει και αυτό µέχρι το Νοσοκοµείο και το ζητούν όλοι οι 
εργαζόµενοι που µένουν στην Καλαµάτα µια γραµµή διότι δεν µπορούν  να ανεβαίνουν στη 
βόρεια Καλαµάτα για να εξυπηρετούνται από το ΚΤΕΛ. Το ΚΤΕΛ ας κρατήσει τη γραµµή αυτή 
Μαντίνεια µέχρι το Νοσοκοµείο, αλλά να µην υπάρχει και άλλη από το νότο; Να η µεγάλη 
ευκαιρία.  Υπάρχει κάτι τέτοιο; Προφανέστατα όχι. Είναι µία µελέτη η οποία έγινε πρόχειρα 
σύµφωνα βέβαια µε κάποιες προτάσεις του ΚΤΕΛ, που λέω και πάλι συγχαρητήρια που 
τουλάχιστον αυτοί έκαναν µία µελέτη ή προσπάθησαν να κάνουν µία µελέτη. Και υποτίθεται 
ότι στο θέµα αυτό που κάνουµε σήµερα είναι ¨Έγκριση  σύµβασης¨. Έχει κανείς διαβάσει τη 
σύµβαση;  Την έχετε διαβάσει; Ας αρχίσουµε λοιπόν µερικά σηµεία της σύµβασης να µου πείτε 
είτε αν ξέρω καλά ελληνικά, να µου τα ερµηνεύσετε γιατί καθηγητές είσαστε.  
- Αντικείµενο της σύµβασης: ¨Πιο συγκεκριµένα αφορά τη λειτουργία ή τη µείωση εισιτηρίου 
σε Λεωφορειακές Γραµµές¨  
¨Λειτουργία εισιτηρίου¨; Είναι νέα έκφραση στην ελληνική γλώσσα;  
Θα µπορούσε να γράψει η ύπαρξη εισιτηρίου ή µείωση αυτού σε Λεωφορειακές Γραµµές αλλά 
σε όλα έχουµε εισιτήριο, σε όλα, δεν υπάρχει µία λεωφορειακή γραµµή που δεν θα υπάρχει 
εισιτήριο άρα θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι έργο λοιπόν είναι η λειτουργία λεωφορειακών 
γραµµών µε την ύπαρξη ή µη εισιτηρίων. ∆ιευκρίνιση πρώτη. 
¨Συµβατικό τίµηµα¨, κενό. Κενό. Υποτίθεται  θα έχουµε µπροστά µας κάτι που θα ψηφίσουµε. 
Τι θα ψηφίσουµε;     

 
Το πρότυπο της σύµβασης είναι από την ΚΕ∆ΚΕ. 

 
∆εν λέω όχι. 
 

Σε ότι αφορά λοιπόν το πρώτο ερώτηµα που αφορά… 
 

 
Σελίδα 2, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Το αντικείµενο της σύµβασης. Είναι γνωστό εδώ πέρα ότι θα υπάρχει αντίτιµο 
και επιδοτείται το 80% του αντιτίµου.  

 
Αργότερα το λέει. Με συγχωρείτε, εγώ διάβασα συγκεκριµένα. Πρέπει να 
διορθωθεί αυτό ή δεν πρέπει να διορθωθεί; 

 
Όχι, θα σας πω εγώ. Ακούστε εδώ συζητούµε τυποποιηµένη σύµβαση, όπως 
συζητούν όλα τα ∆ηµοτικά Συµβούλια της Ελλάδος, η οποία έχει εγκριθεί από 

την ΚΕ∆ΚΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτή είναι η σύµβαση, 
την οποία έχετε µπροστά σας. Εποµένως µην κάνετε ούτε λεκτική ούτε εννοιολογική 
προσέγγιση. Είναι µία σύµβαση η οποία ήρθε κεντρικά από αυτούς που χρηµατοδοτούν το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα. Όσον αφορά στο ποσό, είναι 220 τόσες χιλιάδες για το Υπεραστικό 
και 150 τόσες χιλιάδες για το Αστικό, για τα νούµερα δηλαδή, και είναι χρηµατοδότηση 
χιλιοµέτρων όχι εισιτηρίων.    

 
 Συγγνώµη λίγο Βασίλη. Το δε συµβατικό τίµηµα θα προκύψει εφόσον εµείς 
αποφασίσουµε γι΄ αυτά τα δροµολόγια. Γιατί αν εµείς αρχίσουµε να ράβουµε 

και να ξηλώνουµε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα δροµολόγια … Βλέπουµε έχουµε τιµή 
µονάδας αλλά ….. 

 
Συνεχίζω, συνεχίζω. 
∆εν µε ενδιαφέρει εάν αυτό ήρθε από την ΚΕ∆ΚΕ ή από οπουδήποτε και να 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ρθε. Εδώ θα το ψηφίσουµε και από τη στιγµή που καλούµαστε να  το ψηφίσουµε  οφείλουµε 
να έχουµε τις µεγαλύτερες δυνατές διευκρινίσεις.  
 
¨∆ιαχείριση εσόδων – Τρόπος πληρωµής¨ . Όλα θα έχουνε εισιτήριο, θα βρίσκεται πρώτα το 
συνολικό τίµηµα και µετά µε βάση το 20% θα καθορίζεται η τιµή του εισιτηρίου; Ή 
συµφωνείται, επειδή γράφει µέσα ότι συµφωνείται ότι η τιµή του εισιτηρίου ότι θα καλύπτει το 
20%. Η διαδικασία αυτή ποια θα είναι; Ένα. ∆εύτερον…  
 
Αφήστε µε κ. ∆ήµαρχε να τελειώσω. Αυτές τις παρατηρήσεις έχω τι να κάνω.  

 
Τα λέει ο νόµος. Τα περισσότερα τα λέει ο νόµος.  

      
Σύµβαση υπογράφω… ∆εν πάει να λέει ο νόµος. Λέει µέσα, δεν είδα 
πουθενά, κατά τα άλλα θα τηρείται ο νόµος. ∆εν το λέει πουθενά.   

 
Ακούστε. Επελέγη η λύση να χρηµατοδοτηθούν µε χιλιόµετρα. Τα εισιτήρια 
καθορίζονται µε απόφαση του νοµάρχη. 

 
Άρα λοιπόν οι άνθρωποι … Ναι αλλά κοιτάχτε µια αντίφαση.  Με απόφαση 
του Νοµάρχη. Υποτίθεται η αξία του εισιτηρίου θα καλύπτει το 20% και 

εµείς το 80%. Πώς δηλαδή τα εισιτήρια µπορεί να είναι και ακριβότερα από το 20%;  
Μετά, λέει σε ένα σηµείο ότι ¨… Τα παραπάνω θα ελέγχονται από την αρµόδια Υπηρεσία του 
∆ήµου και θα εκδίδεται Εντολή Πληρωµής¨. ∆ηλαδή θα εκδίδει Εντολή Πληρωµής σε µία 
σύµβαση χωρίς να αποκοµίζεται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα;  Πουθενά δεν 
αναφέρεται κάτι τέτοιο. ∆εν καλύπτει καµία σύµβαση η έννοια ότι είναι υπεύθυνο το ΚΤΕΛ είτε 
το αστικό είτε το Υπεραστικό.  Σαφώς σε κάθε πληρωµή οφείλει να προσκοµίζεται ασφαλιστική 
και φορολογική ενηµερότητα.  
∆εν θα υπάρχει εγγυητική επιστολή αφού ο ∆ήµος θα δίνει τόσα χρήµατα; Είναι παράξενο. 
Παράξενο. Ο ∆ήµος δεν έχει υπογράψει καµία σύµβαση…. Και παρακάτω θα δείτε, θα δώσουµε 
άδεια να σκάψουνε τους δρόµους και έχουµε εγγυητική επιστολή ότι θα τηρηθεί η σύµβαση 
αυτή. Ο ∆ήµος δεν έχει να χάσει.  
Το ΚΤΕΛ έχει να χάσει άρα πρέπει να δώσει µία σύµβαση.  
¨Ρήτρες¨ λέει. ¨Ρήτρα θα επιβάλλεται στο ΚΤΕΛ σε περίπτωση …¨.  Πόση ρήτρα; Ένα ευρώ, 
δύο; Να βάλουµε δύο ευρώ. Αόριστα; Εάν εσείς κρίνετε ότι έτσι πρέπει να ψηφιστεί … Ναι, το 
λέει ο νόµος. Και τι ρήτρα;  
Και στη συνέχεια λέει: Επιτροπή επίλυσης διαφορών, τα συµπεράσµατά της λέει θα έχουν 
συµβουλευτικό χαρακτήρα για τα δύο µέρη. Και τρία πουλάκια κάθονται ε; ¨Το συµβουλευτικό 
χαρακτήρα¨. 
 
Παρακάτω, γίνεται ο υπολογισµός, λέει πως θα υπολογίζεται το χιλιοµετρικό κόστος. Ερώτηση 
ενός απλού δηµοτικού συµβούλου: Κοιτώντας τον προϋπολογισµό βλέπει κάποιες τιµές. ∆εν θα 
έπρεπε στοιχειωδώς για την ενηµέρωσή µας να έχει γίνει ο υπολογισµός εδώ ώστε να ξέρουµε 
ποια τιµή πήρε για καύσιµα, υπολογίζεται, ποία για τα ελαστικά, ποία για τη συντήρηση, πως 
προέκυψαν αυτές οι τιµές, το 2,58 ή το 1,60; Πως προέκυψαν;  Μπορεί να τα ξέρετε, δεν λέω 
όχι. Εµείς πως τα ξέρουµε αυτά; Επειδή το γράφει το χαρτάκι; Να δούµε πως συµπληρώθηκαν, 
πως βγήκαν αυτές οι τιµές;  
 
Και ένα τελευταίο. Ο ∆ήµος,  ενώ δεν αναφέρεται τίποτα στη σύµβαση… Το σηµειώνω έτσι; Η 
σύµβαση δεν αναφέρει πουθενά ότι ο ∆ήµος  θα εκχωρήσει το minibus του, φαίνεται µόνο 
στην υποσηµείωση που αναφέρεται εδώ, στο δροµολόγιο του ΚΤΕΛ.  
Ερώτηση. Και λέει η τιµή είναι χαµηλότερη διότι έχει αφαιρεθεί το όχηµα. Το όχηµα σαν τι, 
σαν απόσβεση; Έχει αφαιρεθεί και η συντήρηση του οχήµατος, λάστιχα, καύσιµα κ.λ.π, λάδια; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Και αν έχει αφαιρεθεί, θα παραδοθεί το όχηµα ξανά στον ∆ήµο  στην κατάσταση που ήταν 
µετά τη χρήση του, τουλάχιστον όσον αφορά τα λάστιχα, τα λάδια κ.λ.π.;  
Θεωρώ ότι όταν υπογράφουµε µια σύµβαση αυτά τα σηµεία που ανέδειξα είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικά και θεωρώ και αυτό καταδεικνύει την προχειρότητα µε την οποία έγινε η 
προσέγγιση του όλου θέµατος. Εάν είχαµε κάποια στοιχεία δεν θα ψηφίζαµε ΛΕΥΚΟ, θα 
υπερψηφίζαµε έστω και µε τις αντιρρήσεις αυτές πιστεύοντας ότι θα µπορούσαµε να πιέσουµε 
να αλλάξουνε, αλλά τώρα θεωρώ ότι είναι µία σύµβαση αίολη  στην οποία θα συµπληρώσετε 
εκ των υστέρων  ότι θέλετε και δεν έχουµε κανένα λόγο να τη ψηφίσουµε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να µιλήσω;   

 
Ναι.  
 

Παρόλο που δεν είµαι για το θέµα της σύµβασης, αλλά θεωρώ ότι η ουσία, δεν θα 
διαφωνήσω µε πολλά από αυτά τα πράγµατα, τις απορίες και εγώ δεν µπορώ να 

στις λύσω Βασίλη µου αυτή τη στιγµή, αλλά, επέτρεψέ µου, σε ένα τέτοιο θέµα που έρχεται 
και προσπαθούµε και φέρνουµε µία πρόταση που εγώ ξέρω και γνωρίζω ότι όταν θα εγκριθεί 
αυτή η χρηµατοδότηση και θα πω ότι θα βγούνε λεωφορεία και πάνε σε περιοχές που είχανε, 
ξανά λέω πάλι, µηδέν   συγκοινωνία και επαφή και επικοινωνία µε το κέντρο της πόλης, δεν θα 
µπω στη λογική, επέτρεψε µου, να πάω να κερδίσω κάποιες εντυπώσεις όσον αφορά τι είναι η 
σύµβαση. Η σύµβαση αυτή που φέρνει ο κ. Μπασακίδης αυτή τη στιγµή, είναι µία σύµβαση 
που έχει έρθει από την ΚΕ∆ΚΕ, δηλαδή σε εισαγωγικά την προϊστάµενή µας αρχή, αυτή που 
µας προστατεύει, και σου λέει κύριε πάρτην αυτή κουβέντιασε µε το Αστικό και το Υπεραστικό 
ΚΤΕΛ, βρες µια άκρη µε το µελετητή σου και φέρε µια πρόταση.  
Εγώ θεωρώ ότι ρόλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πρέπει να είναι αυτός, να κουβεντιάσουµε 
και να απαντήσω και σε αυτά την αγωνία σου και τον ενδοιασµό σου τι γίνεται µε τη Βέργα, µε 
τον κάτοικο εκεί, αν θα πάει στο Νοσοκοµείο, αν θα πάει στο ΤΕΙ, πως θα επικοινωνήσουν 
όλες αυτές οι περιοχές. Να µπω στη λογική αυτή τη στιγµή σε ένα τέτοιο θέµα που ήταν 
αίτηµα και των ∆ηµοτικών Συµβουλίων και να µπαίνω το αντίτιµο ή όχι… Αύριο το πρωί ο 
Νίκος πιστεύω και εγώ θα σου απαντήσουµε, αν είναι αυτός ο ενδοιασµός σου όσον αφορά 
την υπογραφή της σύµβασης. Αλλά όµως αν µπούµε και µείνουµε και όλη η κουβέντα αυτή τη 
στιγµή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο γίνεται για την ανάλυση αυτής της σύµβασης, που ξανά λέω 
πάλι είναι από την ΚΕ∆ΚΕ. 
Ο κ. Αλευράς είναι και µέλος της. Να πω εγώ αυτή τη στιγµή ότι έχει κάνει λάθος όχι δεν θα το 
κάνω. Σωστές οι απορίες σου, εγώ αυτή τη στιγµή, παρόλο που δεν είναι στο δικό µου το 
κοµµάτι, δεν έχω να στις…, δεν είµαι και νοµικός και δεν τις γνωρίζω, αλλά εµπιστεύοµαι αυτό 
το χαρτί µιας αρχής που είναι πάνω από εµένα και θεωρώ ότι είναι για το καλό των ∆ήµων.  
Εγώ γιατί πήρα Πρόεδρε…, και συγγνώµη για την παρέµβαση αυτή. Προσωπική µου άποψη, να 
κουβεντιάσουµε πάνω στο θέµα των δροµολογίων που και αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος   των 
δηµοτικών παρατάξεων και να µην µπούµε, τώρα σ΄ αυτή την ευκαιρία που έχουµε να 
αναδείξουµε κάποια ∆ιαµερίσµατα να αναδείξουµε κάποιες περιοχές µέσα από την αστική και 
υπεραστική συγκοινωνία, µην µείνουµε σ΄ αυτήν εδώ την σύµβαση. Χίλιες φορές να γίνει η 
αντιπαλότητα αν βάλαµε ή όχι  κάποιες περιοχές, ήταν σωστό ναι ή όχι, παρά να µπούµε στην 
λογική της σύµβασης. Θα χαθεί πιστεύω αυτή η ευκαιρία που ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την ενίσχυση των συγκοινωνιών διαφόρων περιοχών της πόλης της Καλαµάτας.   

 
Ναι κ. Αλευρά.  
 

Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. 
∆υο κουβέντες. Καταρχάς πέρα από τις πληµµέλειες που µπορεί να έχει η 

συγκεκριµένη σύµβαση και οι οποίες πληµµέλειες σε καµία περίπτωση δεν µπορούσαν να 
διαφύγουν της συστηµατικής  επιµέλειας που δείχνει ο συνάδελφος ο κ. Κοσµόπουλος σε µια 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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σειρά από θέµατα, νοµίζω αγαπητοί συνάδελφοι ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν θα πρέπει να 
απεµπολήσει και σταθεί κριτικά σ΄ αυτό το οµολογουµένως ευεργέτηµα που παρέχεται στην 
πόλη και στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο οφείλουµε να το 
αποδεχθούµε, να το στηρίξουµε διότι εξυπηρετούνται συµπολίτες µας µέσα και από αυτές τις 
προτάσεις για τη συγκοινωνιακή και µεταφορική επέκταση που µπορεί να  µην είναι η 
κατεξοχήν  ορθολογιστικές.              
Θεωρώ λοιπόν ότι καταρχάς θα πρέπει να πούµε ΝΑΙ. Κύριε Πρόεδρε θα το στηρίξουµε και θα 
παράσχουµε την συναίνεσή µας και την έγκρισή µας στην στήριξη αυτή του προγράµµατος και 
στην εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες και νοµίζω ότι θα έχουµε την 
ευκαιρία και µε µία ελαστικότητα στη διάθεση και στη στάση τόσο των συµβαλλοµένων 
µερών, του ΚΤΕΛ της αστικής και υπεραστικής µορφής, ούτως ώστε όταν διαπιστώνονται 
προβλήµατα κατά την εκτέλεση αυτής της αρχικά συµπεφωνηµένης λύσης να µπορούµε να τις 
τροποποιούµε επ΄ ωφελεία των συµπολιτών µας.  
Εµείς κ. Πρόεδρε θα στηρίξουµε και θα ψηφίσουµε θετικά στο θέµα αυτό.  
 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Τσερώνη.  

 
Κύριοι συνάδελφοι πριν δύο και πλέον χρόνια δηλαδή τον Απρίλιο του 2006, επί 
προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής, είχα παρακολουθήσει µια παρουσίαση της 

αναδιάρθρωσης των αστικών συγκοινωνιών της Καλαµάτας, έχω κρατήσει µάλιστα και το 
σχετικό cd, την παρουσίαση σε σχετικό cd, και σήµερα αναρωτιέµαι πως µια τόσο 
προχωρηµένη δουλειά που είχε παρουσιαστεί τότε δεν έχει τελεσφορήσει, δηλαδή να έχει 
οριστικοποιηθεί και πότε θα γίνει αυτό τέλος πάντων. Το λέω αυτό γιατί  θ έδινε τη 
δυνατότητα το πρόγραµµα, µάλλον τα δροµολόγια αυτά που προτείνετε σήµερα να είναι 
προσαρµοσµένα σε αυτή τη µελέτη και να αποτελέσει και ένα crust test , να δούµε δηλαδή τις 
ωφέλειες που προκύπτουν από τις συγκεκριµένες γραµµές, τη βιωσιµότητά τους και όλα αυτά. 
Ωστόσο το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι σίγουρα επωφελές για το ∆ήµο, το ότι δεν υπάρχει 
µελέτη για την αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών είναι στα µείον της ∆ηµοτικής Αρχής, 
οφείλουµε να στηρίξουµε όµως την πρόταση ως προερχόµενη από την εµπειρία της ∆ηµοτικής 
Αρχής, του κ. Αντιδηµάρχου που το µελέτησε και των αρµοδίων που εµπλέκονται δηλαδή του 
Υπεραστικού ΚΤΕΛ και του Αστικού ΚΤΕΛ.  

 
Ναι κ. Μπάκα. 
 

Οφείλω µε τη σειρά µου να χαιρετήσω αυτή την πρωτοβουλία της ΚΕ∆ΚΕ και 
όσων άλλων εµπλέκονται, τα Υπουργεία Εσωτερικών - Μεταφορών κ.ο.κ. 

γιατί µέσα από αυτή την πρωτοβουλία θέλει να δώσει ζωή σε άγονες γραµµές, οι άγονες 
γραµµές να αποκτήσουν συγκοινωνία να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, να µάθουν οι πολίτες να 
χρησιµοποιούν τις συγκοινωνίες.  
Αυτό είναι µία γενική επισήµανση που καταθέτω στην αρχή της τοποθέτησής µου. Εν συνεχεία 
έτσι θα θυµηθώ και θα υπενθυµίσω στο Σώµα, την προηγούµενη τετραετία που ∆ήµαρχος 
ήταν ο Γιώργος ο Κουτσούλης από 20 -30 φορές θα τον είχα ρωτήσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο        
τι γίνεται µε την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας µέχρι τις Μαντίνειες ανατολικά και µέχρι 
τη Σπερχογεία δυτικά. Πολλές φορές, αναρίθµητες φορές. Κάποια στιγµή λοιπόν µου 
εκµυστηρεύτηκε στο κατ΄ ιδίαν ο πρώην ∆ήµαρχος ότι κάλεσε το Αστικό ΚΤΕΛ και τους είπε, 
¨Τι κάνουµε ρε παιδιά, θα κάνουµε την επέκταση; Εδώ µε πιέζουνε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.¨ 
και µου είπε ο Γιώργος ο Κουτσούλης   ότι αρνήθηκε το Αστικό ΚΤΕΛ. Γιατί; Γιατί δεν είναι 
βιώσιµη η γραµµή από Καλαµάτα µέχρι Μαντίνεια. Και έτσι ακούγοντας τώρα τον Παναγιώτη … 
Γιατί εδώ µέσα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να κυριαρχεί η σύνθεση, έτσι; Και η 
τοποθέτηση του ενός να είναι η συνέχεια κάποιου άλλου συναδέλφου. Σε κάποια πράγµατα 
πρέπει να συγκλίνουµε. ∆εν ξέρω έχω κουραστεί να τσακώνοµε, πέντε (5) τετραετίες µέσα 
εδώ, κάπου πρέπει να µάθουµε και σε µια άλλη κατεύθυνση να κινούµεθα. Έτσι λοιπόν 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:   

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:     

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:   
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ακούγοντας αυτά που είπε ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος, έτσι επαναφέρω τώρα την πρόταση 
από Μαντίνειες αστική συγκοινωνία διέρχεται από τα κεντριά σηµεία της πόλης, Φαρών – Βασ. 
Γεωργίου κατεβαίνει Αριστοµένους, πιάνει Νέα Είσοδο για να εξυπηρετείται η ∆ΕΗ η Αστυνοµία 
το Βιοτεχνικό Πάρκο, αφήνει φοιτητές στο ΤΕΙ για να εισπράττει και έσοδα το Αστικό ΚΤΕΛ και 
καταλήγει και τερµατισµό αυτή η συγκεκριµένη γραµµή κάνει στο Νοσοκοµείο και 
εξυπηρετείται πάρα πολύς κόσµος και ειδικότερα οι ανατολικές περιοχές. Αρκετοί γονείς από 
αυτές τις περιοχές σας διαβεβαιώνω ότι είναι στους δρόµους από το πρωί µέχρι το βράδυ. Να 
πάνε τα παιδιά τους σχολείο, να πάρουνε τα παιδιά τους από το σχολείο, άρον – άρον να τα 
ταΐσουνε και εν συνεχεία αρχίζει ένας αγώνας δρόµου  για να προλάβουν τα φροντιστήρια. Σ΄ 
αυτές τις περιοχές διανοηθείτε πλέον εάν υπάρξει αυτή η γραµµή  σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα να εκτελούνται τα δροµολόγια τι εξυπηρέτηση θα είναι για έναν µεγάλο πληθυσµό 
αλλά και τι κίνητρο θα είναι για αρκετούς πολίτες  να πάνε να εγκατασταθούν µόνιµα και στη 
Βέργα και στις Μαντίνειες. Ένα δροµολόγιο αστικής συγκοινωνίας που να ξεκινάει από τις 
Μαντίνειες, να κάνει δύο στάσεις στο Messinia Bay εκεί στην περιοχή, στο χώρο του Αλυσλίου, 
παραπέρα στο βενζινάδικο του Μέντζα, στην Αγια Σω  και πάει λέγοντας. Εάν και εφόσον αυτό 
το δροµολόγιο µονιµοποιηθεί, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για ανάπτυξη της περιοχής, των 
περιοχών. Και επιµένω σ΄ αυτό και το εξηγώ, το κάνω ακόµα  λιανά, για να κατανοηθεί και η 
εµµονή µου την προηγούµενη τετραετία που το έβαλα από 20 έως 30 φορές το θέµα στα προ 
ηµερησίας διάταξης. Και επιµένω σ΄ αυτό και θα επιµένω για πάντα  και πρέπει να το δείτε κ. 
Αντιδήµαρχε και πρέπει να ξαναδούµε αυτό σχέδιο και µε τους δύο φορείς και το Αστικό ΚΤΕΛ 
και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Η συγκεκριµένη γραµµή πρέπει πάση θυσία να λειτουργήσει και τώρα 
που επιδοτείται. Η άρνηση από το Αστικό ΚΤΕΛ ήταν γιατί οι άνθρωποι µε τα χίλια ζόρια τα 
βγάζουν πέρα. Ξέρουµε µε τι θυσίες στηρίζονται στα πόδια τους, ειδικότερα του Αστικού ΚΤΕΛ 
και µε το δίκιο τους κάπου εξέφρασαν επιφυλάξεις επί Γεωργίου Κουτσούλη στη δροµολόγηση 
αστικής συγκοινωνίας στις Μαντίνειες, γιατί σου λέει, εδώ δεν τα βγάζουµε πέρα που έχουµε 
και µια γραµµή βαρβάτη που είναι µέχρι το ΤΕΙ και µας αφήνει κέρδη, πως θα τα βγάλουµε 
πέρα να αναλάβουµε άλλη µια υποχρέωση µέχρι Μαντίνειες; Έρχεται όµως το πρόγραµµα και 
χρηµατοδοτεί τώρα, έρχεται το πρόγραµµα και επιδοτεί και λύνει τα χέρια και αν σε αυτό το 
14µηνο που πιστεύω και ελπίζω θα επεκταθεί, συνηθίσει ο κόσµος να χρησιµοποιεί το 
λεωφορείο, την αστική συγκοινωνία, τα επόµενα χρόνια δεν θα έχει πρόβληµα η συγκεκριµένη 
γραµµή. Για να το ξαναδούµε, µην παίρνουµε αποφάσεις βιαστικά. Συµφωνούµε µε το 
πρόγραµµα, το αγκαλιάζουµε το πρόγραµµα, χειροκροτούµε τους εµπνευστές του και αυτούς 
που το χρηµατοδοτούν. Μην κάνουµε βιαστικές κινήσεις, για να δούµε αυτό το δροµολόγιο.               

 
Ευχαριστώ.  
Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει κάτι; Όχι δευτερολογία, θα µιλήσει ο ∆ήµαρχος 

και εν συνεχεία. 
Ναι ορίστε. Εν τάχη όµως έτσι; Ορίστε κ. Χειλά  

 
Κύριοι συνάδελφοι, εδώ και αρκετά χρόνια µιλούσαµε για τον περιβόητο  νέο 
συγκοινωνιακό νόµο ο οποίος ποτέ δεν έγινε, έχει µείνει αόρατος και µιλάω σε 

επίπεδο Νοµαρχίας γιατί µας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το θέµα αυτό και βεβαίως ποτέ δεν 
έγινε. Έρχεται τώρα επιτέλους το Υπουργείο Μεταφορών σε συνεργασία µε το Υπουργείο 
Εσωτερικών και την ΚΕ∆ΚΕ και ο ∆ήµος ως φορέας τώρα να υλοποιήσει αυτό το πιλοτικό 
πρόγραµµα, αυτό το πρόγραµµα που θα λύσει το συγκοινωνιακό  πρόβληµα στα ∆ιαµερίσµατα 
το οποίο το έχουν τόση µεγάλη ανάγκη. Εγώ θα ήθελα να προτείνων µέσω του Τοπικού 
Συµβουλίου, να ενισχυθεί η παραλιακή ζώνη, δηλαδή από Μικρά Μαντίνεια που λέµε µέχρι ΤΕΙ 
και Νοσοκοµείο να γίνει ένα δροµολόγιο και αν γίνεται, δηλαδή για να µην δηµιουργήσουµε 
πρόβληµα στα χιλιόµετρα κ.λ.π., να µειωθεί ένα δροµολόγιο για τον παλιό οικισµό της 
ευαγγελίστριας που λέµε. ∆ηλαδή να γίνουνε 3 δροµολόγια και να ενισχυθεί 1 δροµολόγιο 
ακόµα από Μαντίνεια και να πηγαίνει όπως είπε ο κ. Μπάκας και ο κ. Ηλιόπουλος   µέχρι το 
Νοσοκοµείο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:       

ΧΕΙΛΑΣ:  
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Ωραία, σας ευχαριστώ.   
Κύριε Κοσµόπουλε, ορίστε. 

 
Εγώ άκουσα µε ιδιαίτερη προσοχή τον κ. Σπίνο τον Αντιδήµαρχο και 
πράγµατι µε προβληµάτισε αυτό που είπε. Βέβαια η εισήγησή µου είχε δύο 

σκέλη. Είχε ένα σκέλος που αφορούσε έναν προγραµµατισµό και µία µελέτη που έπρεπε να 
είχε γίνει και ένα σκέλος που αφορούσε τον προβληµατισµό µου όσον αφορά  τη σύµβαση, 
γιατί σύµβαση ψηφίζουµε.  
Θα αποσύρω τον προβληµατισµό όσον αφορά τη σύµβαση γιατί πιστεύω και εγώ στην ανάγκη 
να γίνει αυτό το πράγµα, θέλω να πιστεύω όµως ότι και εσείς θα αναλάβετε την ευθύνη 
αφενός να δείτε   τα σηµεία τα οποία έθιξα και να µε ενηµερώσετε πλήρως πως βγήκε το 
κόστος και ποια θα είναι η σχέση για να παρακολουθούµε το κόστος. Επίσης θέλω να πω ότι 
θα πρέπει, φαίνεται απ΄ όλους µας, ότι η ανάγκη για την ύπαρξη ενός δροµολογίου και η 
πρόταση που έκανε για να διευκολυνθεί η διαδικασία µε την Ευαγγελίστρια, του Προέδρου της 
Βέργας, είναι πάρα πολύ σηµαντική, η ύπαρξη λοιπόν ενός δροµολογίου που θα ξεκινάει από 
τη Μαντίνεια και να φτάνει στο Νοσοκοµείο είναι κάτι που θα πρέπει να ειδωθεί και η πρόταση 
ήτανε συγκεκριµένη, όπως εγώ επιµένω ότι θα πρέπει να υπάρξει η αντίστοιχη πίεση στη 
Νοµαρχία το δροµολόγιο του νότου που πηγαίνει στο ΤΕΙ, δηλαδή µέσα από τη Νέα Είσοδο, 
και αυτό να φτάνει στο Νοσοκοµείο. Είναι αίτηµα όλων των εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο 
διότι οι περισσότεροι δεν µένουν προς το βορρά, µένουν και προς το νότο, ένα µεγάλο 
κοµµάτι µένει και προς το νότο, από το κέντρο και κάτω της πόλης. 
 
Με αυτές τις διευκρινίσεις θα ψηφίσουµε και εµείς θετικά και παρά την κακή πείρα που έχουµε 
από συµβάσεις που ψηφίστηκαν γρήγορα, µε ερωτηµατικά πάρα πολλά και τελικά δεν 
βοήθησαν το ∆ήµο, προβλήµατα του δηµιούργησαν, από πολύ απλές µέχρι πιο σύνθετες.  

 
Ευχαριστώ.  
Οι δύο εισηγητές εν τάχη και θα κλείσει ο ∆ήµαρχος. 

 
Εγώ να πω ένα τεχνικό κοµµάτι; 

 
Μισό λεπτό, έχουµε καταθέσει κάποια πρόταση … 
 

Ναι αυτό, γι΄ αυτό. 
 
Θα σας πούνε οι εισηγητές όχι εγώ. 

 
Μισό λεπτό κ. Πρόεδρε… 
 

Ναι. Κύριε Σπίνο συγγνώµη. 
 
Εδώ πρέπει να κάνουµε και …… να τις συµπληρώνουµε, δεν είναι κακό 
αυτό… 

 
Γι΄ αυτό κ. Μπάκα δίνω το λόγο στους εισηγητές.  
 

Αν δεν απαντήσω… Γι΄ αυτό πήρα το λόγο. Για αυτές τις προτάσεις που κάνατε. 
 
Κύριε Σπίνο σύντοµα. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Και θα φανεί κιόλας πως δεν είναι ήτανε πρόχειρη δουλειά. Είναι εδώ να µε επιβεβαιώσουνε και 
οι Πρόεδροι του Αστικού και του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.    
Πρώτον, όσον αφορά τη χρηµατοδότηση. Μια γραµµή που θα ξεκινάει, χρηµατοδοτικά λέω 
τώρα εγώ, από τη Μικρά Μαντίνεια θα περνάει από το κέντρο της πόλης και θα πηγαίνει στο 
Νοσοκοµείο, επειδή υπάρχει και άλλη γραµµή από το κέντρο της πόλης που θα πηγαίνει από το 
βορρά, από οπουδήποτε.   
Υπάρχει και άλλη γραµµή, επιτρέψτε µου, είναι χιλιόµετρα, … 

 
Μη διακόπτετε. Σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε τον οµιλητή, µην διακόπτετε  
Συνεχίστε. 

 
Επιτρέψτε µου. Μιλάω χρηµατοδοτικά και ως χιλιόµετρα, γιατί έχει πέσει αυτό το 
σενάριο. Χρηµατοδοτικά και ως χιλιόµετρα µια γραµµή που θα ξεκινάει από τη 

Μικρά Μαντίνεια και θα περνάει µέσα από το κέντρο, ή από το βορρά ή από το νότο, 
οπουδήποτε, και θα φτάνει στο Νοσοκοµείο,  όταν υπάρχει και µια άλλη γραµµή που ξεκινάει 
από το κέντρο και πηγαίνει στην περιοχή του Νοσοκοµείου, που είναι το Καλάµι – Σπερχογεία 
– Νοσοκοµείο, επιβαρύνει, ελπίζω να καταλαβαίνετε πως το λέω, επιβαρύνει εις διπλούν τα 
χιλιόµετρα γιατί θα πηγαίνουνε δύο, µιλάω χρηµατοδοτικά και χιλιοµετρικά, θα επιβαρύνει γιατί 
θα πηγαίνουνε δύο λεωφορεία στην ίδια κατεύθυνση από το κέντρο   προς το Νοσοκοµείο. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Με το ίδιο εισιτήριο θα έχουν δικαίωµα να πηγαίνουν πέρα πέρα. 

 
∆εύτερον, όσον αφορά το Νοσοκοµείο, επειδή ήτανε στην αντζέντα  της κουβέντας, 
θα σας πει από µόνος του ο κ. ∆ήµαρχος γιατί είχε ασχοληθεί µε το θέµα και θα σας 

ενηµερώσει.  
Τρίτο θέµα, όσον αφορά κυκλοφοριακά πάλι, επειδή έχουµε κατηγορηθεί ότι το 
αντιµετωπίσαµε πρόχειρα.  
Θέλει η Μικρά Μαντίνεια να πηγαίνει Νοσοκοµείο, θέλει και τα Λέικα να πηγαίνει Νοσοκοµείο, 
θέλει και ο Κορδίας να πηγαίνει Νοσοκοµείο, θέλει και το Φραγκοπήγαδο να πηγαίνει 
Νοσοκοµείο. Έτσι δεν γίνεται αναδιάρθρωση  αστικών συγκοινωνιών. Η αναδιάρθρωση που 
είναι σχεδιασµένη µέσα σ΄ αυτό, απλώς εδώ πέρα έχουµε πάρει κάποια κοµµάτια, και το έχετε 
δει στις µεγάλες πόλεις, τι είναι ανταποκρίσεις. ∆εν µπορεί από παντού να πηγαίνουµε παντού, 
το έχω πει πολλές φορές. Θα πρέπει από τη Μικρά Μαντίνεια και τη Βέργα µε τη συχνότητα 
που δίνουµε και µέσα από τους κεντρικούς άξονες Ευαγγελίστριας ή τον παραλιακό, να βγαίνει 
στο κέντρο και να παίρνει το λεωφορείο και να πηγαίνει στο Νοσοκοµείο, να παίρνει το 
λεωφορείο του και να πηγαίνει στην παραλία. ∆εν είναι δυνατόν να ξεκινάει κάποιος από τη 
Μικρά Μαντίνεια, να ανεβαίνει στη Βέργα να κατεβαίνει, να περνάει από το κέντρο, να πηγαίνει 
στην Νέα Είσοδο και να πηγαίνει στο Νοσοκοµείο.  
Αυτό είναι, µια γραµµή που να περνάει από τη µια περιοχή στην άλλη. Εγώ ολοκληρώνω, 
ελπίζω, αν απαντάω στο ερώτηµά σας, ότι δουλεύει ένα σύστηµα κεντρικό µε ανταποκρίσεις. 
∆εν είναι δυνατόν και χρηµατοδοτικά αλλά και κυκλοφοριακά να περνάνε π.χ. από τη Νέα 
Είσοδο ή από την Αθηνών 15 λεωφορεία για το Νοσοκοµείο.  

 
Παρακαλώ ησυχία.  
Κύριε Μπασακίδη, πολύ γρήγορα όµως γιατί έχουµε ξεπεράσει το χρόνο. 

 
Στον κ. Κοσµόπουλο θα ήθελα να πω, για το ιστορικό της χρηµατοδότησης 
κύριε συνάδελφε, η ιστορία είχε ξεκινήσει από το 2006 όπως είπε και ο κ. 

Αλευράς, από τον προηγούµενο Πρόεδρο τον Πάρη τον Κουκουλόπουλο, είχε προετοιµαστεί η 
τοπική αυτοδιοίκηση από το 2006 να διεκδικήσει αυτά τα χρήµατα. Με την καινούργια 
δηµοτική περίοδο δόθηκε το έναυσµα να ξεκινήσουν και οι άλλοι ∆ήµοι να κάνουν αυτές τις 
µελέτες. Εµείς  αµέσως ανταποκριθήκαµε και εσείς βεβαίως σωστά το είπατε ότι κάνατε την 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  



Συνεδρίαση :24/2008                                 Πέµπτη 25 / 09 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  462/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  15 

παρέµβασή σας και την ενηµέρωση και την ερώτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αλλά δεν πήγε 
το ΚΤΕΛ να κάνει µόνο του µια µελέτη, υπήρχε µια συνεργασία και η πρόταση 
χρηµατοδότησης υποβλήθηκε από την πλευρά του ∆ήµου προς την ΚΕ∆ΚΕ.  
Με βάση λοιπόν όλο αυτό το πρόγραµµα, επιδοτείται το δροµολόγιο και όχι τίποτε άλλο. Και το 
άλλο που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει µια παρανόηση  µάλλον, το πρόγραµµα ξεκίνησε για 
την άρση της συγκοινωνιακής αποµόνωσης των αποµακρυσµένων Τοπικών ∆ιαµερισµάτων  
των Καποδιστριακών ∆ήµων, δεν βγήκε το πρόγραµµα για να χρηµατοδοτήσει και να 
επιδοτήσει την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης. 

 
 Σας ευχαριστώ.  
Κύριε Ηλιόπουλε ορίστε εν τάχη  παρακαλώ. 

 
 
Κύριε Πρόεδρε για να επανέρθω, το λάθος που έχει γίνει στη µελέτη 
αυτή και στην πρόταση είναι ότι διαχωρίζει Οικισµούς – ∆ιαµερίσµατα 

που είναι στον ίδιο άξονα. Λέτε κ. Σπίνο, - Μικρή Μαντίνεια: Μα περνάει από τη Βέργα. ∆εν θα 
περνάει από τη Βέργα; ∆εν λέει εδώ πέρα. Λέει Μικρή Μαντίνεια.  
 
ΣΠΙΝΟΣ:  Εντάξει τώρα …. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κάτσε, γιατί να µην λέει Βέργα – Μικρή Μαντίνεια;     
 
ΣΠΙΝΟΣ: Άστο τώρα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. : Όχι ¨άστο τώρα¨. Τι σηµαίνει δηλαδή το ¨άστο τώρα¨; 

 
Ησυχία, ησυχία. Συνεχίστε κ. Ηλιόπουλε. Μην κάνετε διάλογο. Συνεχίστε. Ησυχία 
παρακαλώ. 

 
Επειδή εγώ πιστεύω ότι ο κ. Σπίνος το λέει πολύ απλοϊκά, όχι απλά, 
απλοϊκά, τα δροµολόγια είναι αυτά που θα καθορίσουνε και την 

ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση των πολιτών πιστεύω ότι πρέπει να γίνει πολύ πιο σαφής. Εγώ 
πιστεύω ότι δεν µπορούµε να µην επιµείνουµε για το δροµολόγιο από Μικρή Μαντίνεια µέχρι 
Νοσοκοµείο. Εγώ µε αυτή την προϋπόθεση θα ψηφίσω αλλιώς θα απέχω.  

 
Κύριε Μπάκα, εν τάχη. 
Εγώ δεν διαφωνώ αλλά έχουµε ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια του χρόνου. Εν 

τάχη αν θέλετε…  
 
 Εν τάχη, εν τάχη Πρόεδρε.  Εδώ δεν ήρθαµε τώρα .. θέλετε να συζητάω δύο 
ώρες για τις αστικές συγκοινωνίες; 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ξέρω. 

 
Είκοσι χρονάκια λέµε τα ίδια πραγµατάκια, είκοσι χρονάκια. 
Λοιπόν, ξέρετε τι βγαίνει στην επιφάνεια; Ότι συνολικό σχέδιο 

αναδιάρθρωσης χρειάζεται για τους καποδιστριακούς δήµους και για τις συγκοινωνίες. Και όταν 
ρώτησα στην αρχή αν έχουν γίνει µελέτες και να έχουν ληφθεί κάποιες προσλαµβάνουσες 
µετρήσεις, το είπα γιατί φαίνεται εδώ πλέον, εµείς κάνουµε µια πρόταση είναι από εκεί µέχρι 
εκεί ο άλλος να κάνει από εκεί µέχρι εκεί, αυτές είναι δουλειές σοβαρές για ένα ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να αποφασίζει πολιτικά ότι χρειάζεται συγκοινωνία 
η πόλη του και πρέπει να βρίσκει πόρους, όλα τα υπόλοιπα είναι των ειδικών. Τι να ψηφίσω 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  
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εγώ τώρα; Αν είναι η γραµµή κερδοφόρα από εκεί µέχρι εκεί; Και ποιος σας είπε ότι οι 
συγκοινωνίες πρέπει να είναι κερδοφόρες; Αφού επιδοτούνται από το ελληνικό δηµόσιο. 
∆ηλαδή ένας αποµακρυσµένος άνθρωπος δεν πρέπει να έχει πρόσβαση σ΄ αυτό το αγαθό, 
στην πόλη, στο κέντρο κ.λ.π.; 
Είναι θέµα τελείως διαφορετικής φιλοσοφίας γι΄ αυτά τα πράγµατα και όταν λοιπόν έγινε πριν 
δύο χρόνια αυτή η ιστορία, τι θα πούµε τώρα, όχι για το Καρβέλι, όχι  για το Λαδά, όχι για 
κείνο; Φυσικά και χρειάζεται συγκοινωνία. Υπάρχει αντίρρηση σ΄ αυτό από κανέναν από εµάς 
εδώ; Ο τρόπος, η µέθοδος που γίνεται, εκεί είναι η διαφωνία και η διαφορά. ‘Ότι όλα ακόµα 
και µε τη σύµβαση, οι παρατηρήσεις του κ. Κοσµόπουλου ήταν πολύ σωστές, αυτή η 
προχειρότητα µας τρώει που στο µέλλον θα την βρούµε µπροστά µας.  
∆εν είµαστε ενάντια κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι στη χρηµατοδότηση στην ανάπτυξη 
των συγκοινωνιών.  Το πώς είναι και το πώς έχει να κάνει µε το πως µακροπρόθεσµα θα σου 
δώσεις λύσεις.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. 

 
Μπαλώµατα κάνουµε τώρα, πασαλείµµατα. 
 

Ο κ. Μπάκας Γιάννης. Σύντοµα αν έχετε την καλοσύνη στη δευτερολογία.  
 
Κανόνας για τους αιρετούς θα πρέπει να είναι κ. Πρόεδρε, πρώτον να µην 
διακατέχονται  από εµµονές, δεύτερον να µάθουνε να ακούνε παρά να 

µιλάνε. Αυτός είναι γενικός κανόνας. Στην προκειµένη περίπτωση, δεν χρειάζονται να 
υπάρχουν εµµονές, επειδή αυτό αποφασίσαµε αυτό σκεφτήκαµε άρα αυτό είναι το σωστό. Και 
δεύτερον, να ακούσουν σήµερα οι συνάδελφοι Αντιδήµαρχοι και αυτές τις φωνές, για να µην 
επαναλαµβάνω τα ίδια και τα ίδια, που έχουν να κάνουν που αφορούν την εκτέλεση του 
συγκεκριµένου δροµολογίου. Εάν και εφόσον βραχυκυκλώνει το σύστηµα σήµερα, καλό είναι 
να αναβληθεί το θέµα, τις επόµενες µέρες να βρεθούµε, να είµαστε και εκπρόσωποι εδώ 
παρατάξεων … 
 
Φωνή: … Υπάρχει προθεσµία. 

 
¨Υπάρχει προθεσµία¨. Και σεις γιατί το φέρατε στο παρά πέντε ρε παιδιά; 
Γιατί το φέρατε στο παραπέντε; Αυτά τα σηµαντικά θέµατα καλό είναι να 

υπάρχει µια συνεννόηση µια συνάντηση µε τους εκπροσώπους των παρατάξεων γι8α να 
επιτυγχάνεται το µέγιστο αποτέλεσµα που είναι η συναίνεση και η σύνθεση.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Μπάκα. Ο κ. ∆ήµαρχος. 

 
Αλλάξτε λοιπόν το συγκεκριµένο δροµολόγιο και προσαρµόστε το στις 
απαιτήσεις των καιρών.  

 
Ησυχία παρακαλώ. Έχουµε ξεπεράσει τους χρόνους τελείως. 
 
Μία λέξη. 
Απλώς ήθελα να επισηµάνω ότι κανένας µα κανένας από εµάς που 

τοποθετηθήκαµε αλλά και τους υπόλοιπους, τα τελευταία 15 – 20 χρόνια δεν έχει µπει σε 
αστικό λεωφορείο.  

 
Ευχαριστώ.    
Ησυχία παρακαλώ. Ο κ. ∆ήµαρχος έχει το λόγο.  

 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:    

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Αγαπητοί συνάδελφοι θέλω να συµβάλω και εγώ στη δηµιουργική συζήτηση η 
οποία έγινε ξεκινώντας από 2-3 επισηµάνσεις. Η διεκδίκηση είναι πολύ σπουδαίο 

πράγµα αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι άλλο πράγµα είναι η διοίκηση και άλλο πράγµα είναι 
η διεκδίκηση. Γιατί εδώ συζητάµε θέµατα  κάποιοι συνάδελφοι, όπως και αυτό, µε 
συλλογιστική διεκδίκησης και όχι για να πάρουµε αποφάσεις οι οποίες πρέπει να υπακούουν 
στο νόµο ο οποίος διέπει τις συγκοινωνίες της χώρας, τον 2963. Αν νοµίζουµε ότι πρέπει να 
αλλάξει αυτός ο νόµος είναι θέµα διεκδίκησης, να το δούµε σε συνεργασία µε τους άλλους 
∆ήµους, αλλά έχοµε ένα συγκεκριµένο νόµο σύµφωνα µε τον οποίο πρέπει να πάροµε κάποιες 
αποφάσεις. Αυτά τα λέγω για να µιλήσω για αστική περιοχή, για το δροµολόγιο Μαντίνεια – 
Νοσοκοµείο που είπατε και κάποια τέτοια ζητήµατα που τα λέει και ο κόσµος και αγανακτούν 
και δικαίως γιατί δεν γίνονται και ίσως και αγανακτούµε και εµείς.  
Λοιπόν να συµφωνήσουµε ότι αρχίζει να ικανοποιείται ένα πάγιο αίτηµα των ∆ήµων της χώρας. 
Γιατί να παίρνουν µόνο επιδότηση οι αστικές συγκοινωνίες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, 
να επεκταθεί η επιδότηση αυτή. ∆υστυχώς ήρθε η επιδότηση όταν ρήµαξε η περιφέρεια της 
Ελλάδος, τα λεωφορεία έχουν το δικαίωµα να διακόπτουν δροµολόγια αν πέσουν σύµφωνα µε 
το νόµο αυτό, το λέγω για την ιστορία ότι ψηφίστηκε το 2001, όταν η πληρότητα των 
λεωφορείων  πέσει κάτω από 30% έχουν το δικαίωµα να περικόπτουν δροµολόγια.  
Το άλλο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι σ΄ αυτό το πλέγµα των συγκοινωνιών έχουµε 
εταίρους τις αστικές και τις υπεραστικές συγκοινωνίες που έχουν δικαιώµατα σύµφωνα µε το 
νόµον αυτό, εµπλέκεται το Υπουργείο εµπλέκεται  και η Νοµαρχία. Ότι και να λέµε εµείς εδώ 
άντε να το φτάσουµε µέχρι το επίπεδο της διεκδίκησης. Αν δεν συµφωνήσουµε µε όλους τους 
άλλους και αν δεν τηρήσοµε το νόµο ή δεν τροποποιήσουµε το νόµο, δεν µπορούµε να 
φτάσουµε σε κάποιο αποτέλεσµα.    Ξεκινούµε λοιπόν τώρα αυτό το σηµαντικό γεγονός, την 
ικανοποίηση του πάγιου αιτήµατος, έχουµε µία τυποποιηµένη σύµβαση απ΄ την ΚΕ∆ΚΕ και τα 
Υπουργεία που το χρηµατοδοτούν, έτσι;, υπάρχουν κάποια προβλήµατα αυτό είναι αλήθεια 
αλλά αυτά θα τα δούµε τους δεκατέσσερις (14) αυτούς µήνες που θα λειτουργήσει η 
προγραµµατική και θα τα διορθώσοµε τέλη του ΄09 οπότε και θα έχοµε τη νέα 
προγραµµατική. Να χαιρετήσοµε λοιπόν το γεγονός ότι ξεκινά κάτι σηµαντικό, υπήρχε αδικία 
προς την περιφέρεια από το γεγονός της µη ενίσχυσης των συγκοινωνιών.  
Το άλλο το οποίο θέλω να σας πω και νοµίζω ότι πρέπει να µας το πιστώσετε, ότι σ΄ αυτή τη 
∆ηµοτική Αρχή οφείλεται το γεγονός της ένταξης του ∆ήµου Καλαµάτας στο συγκεκριµένο 
πρόγραµµα. Συνάδελφοι, το είδαµε σε µια εφηµερίδα. Πήρα τηλέφωνο εγώ τον τότε Πρόεδρο 
της ΚΕ∆ΚΕ, τον κ. Κουκουλόπουλο, στους αγώνες του οποίοι οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα, και τρέχαµε και8 δεν φτάναµε. Θα είµαστε έξω σήµερα ως ∆ήµος 
Καλαµάτας  από το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Τι έχετε την εντύπωση ότι κάποιος µας διάλεξε 
και µας έβαλε µέσα; Έγινε ένας αγώνας δρόµου από τις πρώτες µέρες της θητείας µας τυχαίως 
πέσαµε στο συγκεκριµένο πρόγραµµα πάνω  από το δηµοσίευµα µιας εφηµερίδας. Είµαστε 
έξω. Ο κ. Κουκουλόπουλος είναι εν ζωή και µπορεί να σας βεβαιώσει, διότι έγινε αγώνας µε τον 
Κουκουλόπουλο µε τον Κορωνιά, µε ανθρώπους που είχανε ένα ρόλο στην ΚΕ∆ΚΕ, παλιά 
στελέχη, για να ενταχθεί και ο ∆ήµος µας. Και σε συνεργασία και µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ  και 
το Αστικό ΚΤΕΛ ακολούθως προχωρήσαµε το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Υπήρξε δηµόσια 
διαβούλευση και µε τα ΚΤΕΛ που είναι συνεταίροι σ΄ αυτήν την προσπάθεια και µε όλα τα 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, µε τους Προέδρους και µε τα Τοπικά Συµβούλια.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχοµε κάποια δεδοµένα στα χέρια µας. Έχοµε για δεκατέσσερις (14) 
µήνες 375.000 €. Αυτά είναι τα χρήµατα, τα οποία πρέπει να τα µοιράσοµε µε κάποιο τρόπο, 
ενισχύοντας εισιτήρια ή ενισχύοντας χιλιόµετρα. Η πολιτική απόφαση η δική µας, και είναι δική 
µας πολιτική απόφαση η οποία έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν είναι ούτε του µελετητή 
ούτε του ΚΤΕΛ, για συγκεκριµένους λόγους τα 2/3 των χρηµάτων περίπου να πάνε στο 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Γιατί να πάνε στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ: ∆ιότι το Υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει 
∆ηµοτικά µας ∆ιαµερίσµατα, τα 13 ∆ηµοτικά µας ∆ιαµερίσµατα από τα οποία τα 9 δεν 
εξυπηρετούνται µέχρι τώρα καθόλου συγκοινωνιακά ή σχεδόν. Αν εξαιρέσουµε τη Μικρή 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Μαντίνεια τη Βέργα το Ασπρόχωµα και την Αρτεµισία για λόγους γεωγραφικούς όλα τα άλλα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα έχουν από προβληµατική ή καθόλου συγκοινωνία. Για να µην πω και 
την παρανοµία που κάνουµε κάποια χρόνια που το ∆ηµοτικό λεωφορείο ανεβαίνει και 
κατεβαίνει χωρίς άδειες χωρίς τίποτα, ευτυχώς δεν µας συνέβη κάτι, ασκούµε συγκοινωνιακό 
έργο χωρίς να έχουµε δικαίωµα. 
Αυτά είναι δεδοµένα. 
Λοιπόν είναι πολιτική απόφαση και χαίροµαι γιατί συµφωνούµε να στηρίξοµε τα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα. Τα χρήµατα είναι δεδοµένα, είναι συγκεκριµένα, δεν έχοµε άπειρα χρήµατα. 
Αυτή λοιπόν η βασική αρχή να στηρίξοµε τα 13 ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα πρέπει να µας βρει 
όλους σύµφωνους. Είναι µια ουσιαστική πράξη να δώσοµε ζωή έστω και αν 1 λεωφορείο 
κατεβαίνει 2 φορές την ηµέρα στου Λαδά καταρχήν χωρίς επιβάτη ή µε έναν. Είναι µία ζωή 
που θα φέρει κόσµο σιγά – σιγά στη συγκεκριµένη περιοχή.   
Το δεύτερο αφορά στις αστικές συγκοινωνίες. Πολλές φορές έχουµε διαβάσει για γραµµές οι 
οποίες δεν είναι γραµµές αστικής συγκοινωνίας όπως το Πανεπιστήµιο – Κορδίας µε 4 
λεωφορεία την ηµέρα, η γραµµή προς τα Λέικα µε 3 λεωφορεία την ηµέρα. Αυτά δεν είναι 
γραµµές αν δεν έχουν κάποιο συγκεκριµένο χρόνο.  
Λοιπόν µε τα χρήµατα που είχαµε, πολιτικά πήραµε την απόφαση και λέµε τα δύο για τα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα δια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, το ένα µέρος στο Αστικό ΚΤΕΛ για την 
ενίσχυση συγκεκριµένων γραµµών ή για µία νέα γραµµή. 
Πάω τώρα στο επόµενο σηµαντικό κεφάλαιο. Θα αναφερθώ τώρα στη διεκδίκηση. Και εγώ 
µπορώ να σας πω γραµµές βιώσιµες, πολλές. Συµφωνώ µαζί σας ότι η γραµµή, όχι από τη 
Μαντίνεια από τις Κιτριές, ας πούµε από τη Μαντίνεια που είναι ο δικός µας χώρος µέχρι το 
Νοσοκοµείο ή µέχρι τη Σπερχογεία να διατρέχει το ∆ήµο ολόκληρο είναι σωστή πρόταση και 
πρέπει να γίνει. Αυτό είναι διεκδίκηση.  
Πως µπορεί να λειτουργήσει η συγκεκριµένη γραµµή. Με αυτό το νόµο δεν µπορεί να 
λειτουργήσει πάντως. Πρέπει να αλλάξει ο νόµος, πρώτα απ΄ όλα. ∆ιότι αν κάνοµε συζητήσεις 
έχοντας στο µυαλό µας να φτιάξουµε και άλλους νόµους, µε συγχωρείτε αλλά κάνουµε 
συζητήσεις για τις συζητήσεις.  
Ποιος θα κάνει τη συγκοινωνία από τη Μικρή Μαντίνεια µέχρι το Νοσοκοµείο; Το Υπεραστικό 
ΚΤΕΛ θα την κάνει ή το Αστικό ΚΤΕΛ που θα την κάνει; Και από πού θα την κάνει; Να ξέρετε 
ότι µε το νόµο είναι κατοχυρωµένες γραµµές µέχρι το 2015 και στο Αστικό ΚΤΕΛ και στο 
Υπεραστικό ΚΤΕΛ.  
Πάµε παρακάτω τώρα. ¨Να κάνει ο Νοµάρχης ή εσύ που ήσουνα στη Νοµαρχία γιατί δεν 
έκανες µια περιοχή αστική βρε αδερφέ; Γιατί δεν έκανες το Ασπρόχωµα αστική περιοχή, γιατί 
δεν έκανες και τη Βέργα αστική περιοχή να πάει το αστικό λεωφορείο;¨ Προσέξτε, το να πάει 
το αστικό λεωφορείο είναι ολόκληρη ιστορία. Πρέπει να δούµε τι δεδοµένα έχει σε υποδοµές, 
τι λεωφορεία έχει και να µπορεί να υποστηρίξει τις συγκεκριµένες γραµµές. Για ακούστε και το 
άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2963, για να ξεκαθαρίσουµε αν µιλάµε για διοίκηση ή αν µιλάµε για 
διεκδίκηση. ¨Στην περίπτωση χαρακτηρισµού νέας αστικής περιοχής …¨, αυτό µου το είπε 
συνάδελφος δεν το είχα εντοπίσει ούτε εγώ. ¨Νέας αστικής περιοχής¨,  δηλαδή να 
ονοµάσουµε το Ασπρόχωµα αστική περιοχή τη Μαντίνεια αστική περιοχή, τη Βέργα αστική 
περιοχή, γιατί τέτοια συγκοινωνία που προτείνατε µόνο η αστική συγκοινωνία µπορεί να την 
κάνει εκτός αν σκεφτούµε ότι δεν θα επιβιβάζει και θα αποβιβάζει κόσµο µέσα στην Καλαµάτα. 
Ακούστε λοιπόν, άρθρο 7 παρ. 8, νόµος, για τα πρακτικά, 2963/2001,   ¨Στην περίπτωση 
χαρακτηρισµού νέας αστικής περιοχής που είναι προνόµιο του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, η 
εκτέλεση της αστικής συγκοινωνίας  ανατίθεται κατά προτεραιότητα στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ που 
εξυπηρετούσε την εν λόγω περιοχή. Εάν αυτό αρνηθεί οι οικείοι ΟΤΑ αναλαµβάνουν ….¨ κ.λ.π. 
Προϋπόθεση λοιπόν γι΄ αυτά τα οποία µου λέτε… Την ξέρετε το ποια είναι η προϋπόθεση. 
Ασφαλώς δεν θα είχαµε προβλήµατα αν είχαµε ένα ΚΤΕΛ, δεν είχαµε Υπεραστικό και Αστικό 
αλλά είχαµε ένα ενιαίο ΚΤΕΛ. Αλλά αυτά είναι ζητήµατα τα οποία αγαπητοί συνάδελφοι, σ΄ 
αυτά δεν µπορεί να δώσει λύση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εγώ προσπάθησα να συνεννοηθώ, 
νοµίζω υπάρχει έδαφος συνεννόησης και µε το Αστικό και το Υπεραστικό ΚΤΕΛ. Οι άνθρωποι 
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αυτοί εκπροσωπούν µετόχους, έχουν γενικές συνελεύσεις, ∆ιοικητικά Συµβούλια, µη νοµίζετε 
ότι είναι εύκολα τα βήµατα σε χώρους όπου υπάρχει µία συλλογική εκπροσώπηση και µία 
συλλογική έκφραση. Νοµίζω γίνονται βήµατα σιγά- σιγά προς την κατεύθυνσης της λογικής. 
Εγώ δεν διαφωνώ ότι αυτά τα οποία είπε ο κ. Μπάκας είναι λογικά. Άλλο λογικά άλλο σύµφωνα 
µε το νόµο, είναι ένα σωρό ζητήµατα. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι και τα ξέρετε. 
 
Να σας πω επίσης ότι υπάρχουν κάποια ζητήµατα όσον αφορά το όχηµα το οποίο δίνουµε 
εµείς, το πώς θα χρησιµοποιείται το όχηµα, αυτά προβλέπονται από τη νοµοθεσία   από τις 
συµβάσεις κ.λ.π. ότι   το ΚΤΕΛ θα έχει τα πάντα, οδηγό – λάστιχα – ασφάλεια – πετρέλαια 
κ.λ.π. και µειώνεται εκεί πέρα, υπάρχει µία µείωση η οποία είναι προκαθορισµένη όσον αφορά 
την αµοιβή για την χιλιοµετρική απόσταση.  
 
Τελειώνοντας ως συµβολή σ΄ αυτή την κουβέντα έχω να σας πω το εξής: Η υπεραστική 
συγκοινωνία έχει αµέσως ένα αριθµό 400 εργαζοµένων και εµµέσως πενταπλασίων σε επίπεδο 
οικογενειακό. Είναι από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις στο ∆ήµο µας και στο νοµό. Εµείς 
συζητούµε, πιέζοµε πάντα προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των συµφερόντων των 
δηµοτών όµως πρέπει να δώσουµε πολύ µεγάλη προσπάθεια στην ανάπτυξη των αστικών 
συγκοινωνιών και η ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών  εκτός από αυτό που είναι το πρώτο 
βήµα αγαπητοί συνάδελφοι, σηµαίνει ελεγχόµενη στάθµευση, σηµαίνει προστασία των 
στάσεων, µε τον ειδικό τρόπο  τον τεχνικό τρόπο,  σηµαίνει τηλεµατική ώστε να βλέπεις πότε 
έρχεται το επόµενο λεωφορείο και σηµαίνει συχνά δροµολόγια κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Τρία (3) λεωφορεία στα Λέικα σηµαίνει ανυπαρξία  δηµοτικής συγκοινωνίας. Επτά 
(7) ή οκτώ (8) λεωφορεία σε καθορισµένους χρόνους και µέχρι τον σιδηροδροµικό σταθµό 
σηµαίνει αστική συγκοινωνία. Από τη νέα είσοδο το λεωφορείο, η οποία γραµµή θα 
καθιερωθεί, θα περπατήσει και µε τη συµβολή του Υπεραστικού ΚΤΕΛ και τους ευχαριστώ 
δηµόσια γιατί γνωρίζω το τι µπορεί να συµβεί µε ενδεχόµενες προσφυγές, είναι µία γραµµή η 
οποία θα δώσει λύση στους διακινούµενους προς την αστυνοµία προς τον ΟΑΕ∆ προς όλες τις 
βιοτεχνίες προς τη ∆ιασπορά προς τον κόσµο που κινείται από τη νέα είσοδο.  
 
Τελειώνοντας να σας πω, γίνεται µία αρχή, είναι µία νίκη της ΚΕ∆ΚΕ µε µεγάλη συµβολή του 
Κουκουλόπουλου  και µε πολύ πίεση για πολλά χρόνια. Θα έχοµε κάποια προβλήµατα, θα τα 
δούµε θα τα αντιµετωπίσοµε και πάντως στην επόµενη προγραµµατική είναι βέβαιο ότι θα 
είµαστε πιο σοφοί και µε καλλίτερες προτάσεις και θέσεις.  
Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Ναι κ. Μπάκα ορίστε. 

 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Ο κανονισµός µου δίνει την ευχέρεια να αιτιολογήσω  …. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  Ορίστε, αιτιολογήστε το.    

 
Συµφωνώ µε το πρόγραµµα διαφωνώ µε τα δροµολόγια και µην επικαλείστε 
κ. ∆ήµαρχε το νόµο γιατί ο νόµος απαγορεύει και άλλα πράγµατα  και µην 

επεκταθούµε περαιτέρω.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Κατανοητό. 
 
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Καταψηφίζω.          

 
Λοιπόν η πλειοψηφία ΝΑΙ, ο κ. Αλευράς ΝΑΙ ο κ. Κοσµόπουλος ΝΑΙ. Κύριε 
Τσερώνη και εσείς το ίδιο; Ο  κ. Τσερώνης και ο κ. Μπάκας ΟΧΙ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 19 του Ν. 
2963/2001 και του άρθρου 83 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2008),  µεταξύ των παρόντων κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντων των κ.κ. Τσερώνη και 
Μπάκα Ιωαν. οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Αποδέχεται το ποσό των τριακοσίων εβδοµήντα τριών χιλιάδων ενενήντα ευρώ 
(373.090 €) που εγκρίθηκε για το ∆ήµο Καλαµάτας στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος «ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ», για το δεκατετράµηνο 1/11/2008 – 
31/12/2009, που αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
που προωθεί η Κεντρική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) σε 
συνεργασία µε το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Μεταφορών.  

 
 
ΙΙ.  Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και α) του ΚΤΕΛ 

Αστικών Γραµµών Καλαµάτας και β) του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας Α.Ε., 
για την ανάθεση από το ∆ήµο Καλαµάτας Παροχής Υπηρεσιών Συγκοινωνιακού 
Έργου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα σύµβασης, τα συνηµµένα σ΄ αυτό 
Παραρτήµατα Α και Β, και τους πίνακες µε τις προτάσεις δροµολογίων, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής.   

 
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, κ. Παναγιώτη Νίκα, για την υπογραφή     

των εν λόγω συµβάσεων και τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
                          
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ          ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  2.  Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 5. Βρυώνης Φώτιος (Λεϊκων) 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας)  

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου)  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 8. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας)  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 9. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  10. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 
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 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 11. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 12. Κουδούνης Αργύριος  

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 16. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 17. Μπάκας Ιωάννης  

 18. Μπασακίδης Νικόλαος   

 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 22. Ράλλης Γεώργιος   

 23. Σπίνος Γεώργιος  

 24. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  15  Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

                                                                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


