
Συνεδρίαση :32/2007                                 ∆ευτέρα 12 / 11 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  660/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  32/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  660/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 32/07-11-2007 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 (προσέλευση στην υπ’ αρ. 653 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση στην υπ’ αρ. 
652 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 659 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος, 24)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αρ. 
659 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης και 2) Μπάκας ∆ηµήτριος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος και  5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
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 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί προτάσεως συνεργασίας του Οργανισµού ¨Ευρωπαϊκή Κινητικότητα¨ για το Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 25760/7-
11-2007 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Πρόταση Συνεργασίας για το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 
ΣΧΕΤ.: Το υπ΄ αριθµ. 21465/25-09-2007 έγγραφο 
 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Κ.Α. έχει αναλάβει σε συνεννόηση 
µε τον εκάστοτε υπεύθυνο διευθυντή της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όπως και τους 
∆ιευθυντές των σχολείων, την εκπαίδευση των µαθητών σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής. 

Μετά το ως άνω έγγραφο του Οργανισµού «Ευρωπαϊκή Κινητικότητα», 
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του υπεύθυνου κ. Φιλάρετου Βούρκου µε τον Γενικό 
Γραµµατέα του ∆ήµου κ. Παναγιώτη Κουτσογιαννόπουλου και τον υπεύθυνο λειτουργίας του 
Π.Κ.Α. κ. Θεοφάνη Κουµουνδούρο και διαπιστώθηκε ότι µπορεί να υπάρξει συνεργασία, τόσο 
στα µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής στο πάρκο, όσο και στην βοήθεια των σχολικών 
τροχονόµων µε την καθοδήγηση της τροχαίας. 

Επειδή θεωρούµε ότι η συνεργασία µπορεί να είναι εποικοδοµητική και δεν υπάρχει 
ουδεµία οικονοµική επιβράδυνση για τον ∆ήµο µας, προτείνουµε την αποδοχή της πρότασης 
της συνεργασίας του οργανισµού «Ευρωπαϊκή Κινητικότητα». 

 
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Φ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝ. 
 
Συν/να: υπ΄ αριθµ. 21465/25-09-2007 έγγραφο» 
 
 
Το συνηµµένο έγγραφο του οργανισµού «Ευρωπαϊκή Κινητικότητα», έχει ως εξής: 
 
 
«Θέµα: Πρόταση συνεργασίας για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. 
 
Αξιότιµε κ. ∆ήµαρχε, 
 

Η Ευρωπαϊκή Κινητικότητα είναι ένας νεοσυσταθείς µη κυβερνητικός, µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός µε έδρα την Καλαµάτα. ∆ραστηριοποιείται στο πεδίο της άτυπης 
µάθησης και διαχειρίζεται εκπαιδευτικά προγράµµατα για νέους. Στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων του, εντάσσεται και το πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής το οποίο έχει 
εγκριθεί από την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς εκ µέρους του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Νέα Γενιά σε ∆ράση – Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. 

Στο πρόγραµµα αυτό έχουν ενταχθεί εθελοντές από διάφορες χώρες της Ευρώπης οι 
οποίοι συµβάλλουν στη µελέτη και υλοποίηση του σχεδίου. Θέλοντας να εµπλουτίσουµε τις 
δράσεις του προγράµµατος και να συνεργαστούµε µε τους τοπικούς φορείς απευθύνουµε προς 
τον δήµο Καλαµάτας πρόταση συνεργασίας. 
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Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής ο οργανισµός µας διατίθεται να συνδράµει και να 
συµµετέχει ενεργά στις δράσεις του δήµου Καλαµάτας. Πιο συγκεκριµένα προσφερόµαστε να 
βοηθήσουµε στο εκπαιδευτικό έργο του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής και στον θεσµό του 
σχολικού τροχονόµου. Για το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής προσφέρουµε την συµµετοχή των 
εθελοντών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες µε στόχο την υποστήριξη του θεσµού και την 
αύξηση του αριθµού των παιδιών που θα περάσουν από αυτόν. Όσον αφορά το θεσµό των 
σχολικών τροχονόµων προσφέρουµε κάποιες ώρες από την εργασία των εθελοντών ώστε να 
βοηθήσουν στο έργο αυτό και να αυξηθεί / βοηθηθεί η κάλυψη όλων των σχολείων του 
δήµου. Τέλος, βασικός σκοπός µας είναι η αξιοποίηση της συνεργασίας αυτής, ώστε να 
ενηµερωθούν και να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι στον ευαίσθητο τοµέα 
της κυκλοφοριακής αγωγής, ώστε στο άµεσο και το απώτερο µέλλον να παρατηρηθεί µείωση 
των ατυχηµάτων και αύξηση του αισθήµατος συνείδησης των µελλοντικών χρηστών του 
δρόµου. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχουµε καµία οικονοµική απαίτηση από 
τον δήµο, παρά µόνο την εποικοδοµητική συνεργασία προς όφελος των προγραµµάτων του 
δήµου, του οργανισµού µας και εν γένει της τοπικής κοινωνίας. 

Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
 
Με εκτίµηση, 
Βούρκος Φιλάρετος 
Αντιπρόεδρος» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Αποδέχεται την πρόταση συνεργασίας του Οργανισµού «Ευρωπαϊκή Κινητικότητα» 
στα µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής και στη βοήθεια των σχολικών τροχονόµων 
του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 

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 
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9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

11. Κουδούνης Αργύριος 

12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

13. Λαγανάκος Γεώργιος 

14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

15. Μπασακίδης Νικόλαος 

16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

17. Οικονοµάκου Μαρία 

18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

20. Ράλλης Γεώργιος 

21. Σπίνος Γεώργιος 

22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 21 Νοεµβρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


