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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  12/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  262/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 8η Iουνίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 11/2-06-2006 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 (αποχώρηση στο υπ’ αριθµ. 241 πρακτικό), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) 
Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στο υπ’ αριθµ. 241 πρακτικό),  16) Μάλαµας Παναγιώτης, 
17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 20) Μαυρέα 
Αικατερίνη (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 244 απόφαση), 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 
26) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 27) Πασχάλης Γεώργιος, 28) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 29) 
Σούµπλης Μιχαήλ, 30) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 31) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 4) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος  και  Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 14o θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Καλαµάτας στο πλαίσιο του Μέτρου 4:3 «Προηγµένες 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις», κατηγορία  πράξης 4: 

Υποδοµές και υπηρεσίες για τη δηµιουργία «Έξυπνων Οικισµών»  και «Έξυπνων Κτιρίων» του 
Ε.Π. ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨ του Γ΄ΚΠΣ. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 2-6-2006 εισήγηση του τµήµατος 
µελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Καλαµάτας στο πλαίσιο του Μέτρου 4.3: «Προηγµένες 
Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ στην κατηγορία πράξης 4: Υποδοµές και 
Υπηρεσίες για τη δηµιουργία «Έξυπνων Οικισµών» και «έξυπνων κτηρίων» 
 
Με την υπ΄ αρ. 165 πρόσκληση της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ «ΚτΠ» ανακοινώθηκε ότι θα 
χρηµατοδοτηθούν δράσεις που εντάσσονται στους στόχους του Μέτρου 4.3. 
 
Σύµφωνα µε το περιεχόµενο της παραπάνω πρόσκλησης, βασικός στόχος του Μέτρου 4.3 του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι µεταξύ άλλων η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων που 
αφορούν στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών, σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές και ορισµένο 
αριθµό χρηστών, οι οποίες δεν θεωρούνται άµεσα κερδοφόρες και θα συµβάλουν στην 
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής του πολίτη, (π.χ. έξυπνοι οικισµοί) καθώς και η ανάπτυξη της 
ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών. 
 
Η υλοποίηση δράσεων που αφορούν στην κατηγορία πράξης 4: Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη 
δηµιουργία «Έξυπνων Οικισµών» και «έξυπνων κτηρίων», αποσκοπεί: 

• στη διερεύνηση του βαθµού και επιπέδου χρήσης των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
στην αξιοποίησή τους από τους ίδιους τους πολίτες στους οποίους παρέχονται, 

• στην αξιολόγηση της αναµενόµενης αναβάθµισης της ποιότητας ζωής των 
εµπλεκόµενων πολιτών και σε σχέση µε το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας 
υποδοµών / υπηρεσιών, 

• στη διερεύνηση της απήχησης που θα έχει στο µέσο πολίτη της Χώρας, η παροχή των 
προηγµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στον ¨έξυπνο¨ οικισµό και το επίπεδο της 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους πολίτες προκειµένου να ενταχθούν και στη δική 
του καθηµερινότητα οι αντίστοιχες υπηρεσίες, κλπ. 

 
Θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις ανάπτυξης και εγκατάστασης των αναγκαίων υποδοµών και 
υπηρεσιών ΤΠΕ σε επιλεγµένα γεωγραφικά σηµεία της χώρας. Επίσης θα χρηµατοδοτηθούν 
δράσεις λειτουργίας µηχανισµών υποστήριξης των χρηστών στη χρήση των υπηρεσιών, 
µηχανισµών παρακολούθησης, υποστήριξης, ελέγχου και συντήρησης των υποδοµών και των 
παρεχόµενων υπηρεσιών για διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας. 
 
Σκοπός των χρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών των «έξυπνων οικισµών» είναι να 
συµβάλλουν στην αναβάθµιση του επιπέδου των πολιτών που διαµένουν ή 
δραστηριοποιούνται στον «έξυπνο οικισµό» και να τους εξοικειώσουν µε τις νέες 
τεχνολογίες και υπηρεσίες. 
 
Φορέας της πρότασης είναι οι ∆ήµοι ενώ τελικοί δικαιούχοι είναι οι 12 Γενικές Γραµµατείες 
Περιφερειών. Κάθε ένας από τους 12 δυνητικούς τελικούς δικαιούχους δύναται να υποβάλει 
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µέχρι δύο (2) προτάσεις ανάπτυξης έξυπνων οικισµών (για δύο διαφορετικούς δήµους της 
περιφέρειας). 
 
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στη χρηµατοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισµού έως 
10.000.000 € ∆ηµόσια ∆απάνη. (ΕΤΠΑ: 7.500.000 €, Εθνική συµµετοχή: 2.500.000 €), ως 
εξής: 
 

Κατηγορία τελικών 
∆ικαιούχων 

Προϋπολογισµός σε € Ανώτερος 
Προϋπολογισµός 
πρότασης σε € 

Ενδεικτικός Αριθµός 
προτάσεων (Μέγιστος) 

1η Κατηγορία 10.000.000 1.000.000 – 3.000.000 10 
 
Καθώς η παρούσα πρόσκληση χρηµατοδοτεί µόνο τις σχετιζόµενες µε ΤΠΕ υποδοµές και 
υπηρεσίες η ανάπτυξη του ¨έξυπνου οικισµού¨ πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωµένο 
επιχειρηµατικό σχέδιο για τον οικισµό µέρος του οποίου είναι και η παρέµβαση µε τεχνολογίες 
ΤΠΕ. 
 
Οι βασικές αρχές του επιχειρηµατικού σχεδίου θα πρέπει να περιγράφονται στο Τ∆Ε/Υ. 
 
Το Τ∆Ε/Υ θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το σχέδιο τεύχους διακήρυξης του έργου 
στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά οι συγκεκριµένες τεχνολογίες και εναλλακτικές 
υπηρεσίες οι οποίες θα προσφερθούν στο επίπεδο του οικισµού. Το εν λόγω τεύχος, για τις 
προτάσεις οι οποίες θα εγκριθούν, θα πρέπει να τύχει της έγκρισης της ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ. 
 
Κατόπιν τούτων εισηγούµεθα την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Καλαµάτας στο πλαίσιο του 
Μέτρου 4.3: «Προηγµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις Επιχειρήσεις» 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ ΚΠΣ στην κατηγορία 
πράξης 4: Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη δηµιουργία «Έξυπνων Οικισµών» και «έξυπνων 
κτηρίων». 
 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΑΚΛΗ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 
 
 
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 του ∆ήµου Καλαµάτας στο πλαίσιο του Μέτρου 
4.3: «Προηγµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για τον Πολίτη και τις 
Επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας του 
Γ΄ ΚΠΣ στην κατηγορία πράξης 4: Υποδοµές και Υπηρεσίες για τη δηµιουργία 
«Έξυπνων Οικισµών» και «έξυπνων κτηρίων». 

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 



Συνεδρίαση : 12/2006                                 Πέµπτη 8 / 06 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  262/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  4 

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  
  16. Μαλαπάνης Χρήστος  
  17. Μασούρας Γρηγόριος 
  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  19. Μαυρέα Αικατερίνη 
  20. Μέλιος Ιωάννης 
  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  22. Μπάκας Ιωάννης  
  23. Μπαστακός Παναγιώτης 
  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  25. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  26. Πασχάλης Γεώργιος 
  27. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  28. Σούµπλης Μιχαήλ  
  29. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  30. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 21 Ιουνίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 

 


