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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  08/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  086/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 04η Μαρτίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 08η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 26-02-2010 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 85 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 92 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 85 απόφαση), 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) 
Κουδούνης Αργύριος  14)  Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 
15) Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου Μαρία 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 86 απόφαση), 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 24) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 84 απόφαση), 25) Σπίνος 
Γεώργιος και 26) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, η δηµοτική σύµβουλος κα Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 8)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 9) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 10) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 11) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 12) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 13) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
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.  
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συνέχιση του προγράµµατος ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
 
Η υπ΄ αριθµ. πρωτ. 4647/2-3-2010 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Ανάπτυξης και 
Ευρωπαϊκών Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης, η οποία ήταν στο 
φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

¨ Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

ΘΕΜΑ: "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ" 

 

Έχοντας υπόψη ότι: 
 
1.Την 1η Μαρτίου 2010 έληξαν οι υπ'αριθµ. 22441/2008 , 22442/2008 συµβάσεις εκτέλεσης 
συγκοινωνιακού έργου µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και α) του ΚΤΕΛ Αστικών γραµµών 
Καλαµάτας και β) του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας αντίστοιχα , στα πλαίσια του 
προγράµµατος ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ, το οποίο χρηµατοδοτούσε κατά το 80% η ΚΕ∆ΚΕ. Το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα αναµένεται µελλοντικά να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. 

 

2.Το άρθρο 83 του Ν. 3463/2006  "Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων"   καθώς και το άρθρο 19 
του  Ν. 2963/2001 περί "Οργάνωσης και λειτουργίας των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε 
λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών ". 
 
3.Την βούληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, κατά την 7η συνεδρίαση του στις 25 
Φεβρουαρίου 2010, για τη συνέχιση του προγράµµατος  ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ και την έγκριση 
οµόφωνα από το σώµα του σχετικού ψηφίσµατος προς την ΚΕ∆ΚΕ για την οµαλή και 
απρόσκοπτη συνέχιση του προγράµµατος. 
 
4.Τον στόχο του συγκεκριµένου προγράµµατος που είναι η άρση της κοινωνικής, γεωγραφικής 
και οικονοµικής αποµόνωσης των δηµοτικών διαµερισµάτων και η προώθηση της 
προσπελασιµότητας και της τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης. 
 

ε ι σ η γ ο ύ µ ε θ α  
 

1.Την συνέχιση του προγράµµατος ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ µέχρι την 31η Αυγούστου 2010 µε την 
υπογραφή νέων συµβάσεων µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και α)του ΚΤΕΛ Αστικών γραµµών 
Καλαµάτας και β)του ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους. Η 
κοστολόγηση του έργου θα γίνει βάση των ήδη υπαρχουσών συµβάσεων, κρίνεται δε σκόπιµο 
σύµφωνα µε την αποκτειθείσα εµπειρία από τη µέχρι σήµερα διαχείριση του προγράµµατος 
καΙ αξιολογώντας τα αποτελέσµατα κυρίως βάση της επιβατικής κίνησης, να περικοπούν 
ορισµένα δροµολόγια που δεν εµφάνισαν ιδιαίτερη ζήτηση. Αυτά είναι: 

− Στην γραµµή Καλαµάτα – Άνω Βέργα, του υπεραστικού ΚΤΕΛ περικόπτεται ένα 
δροµολόγιο,το βραδινό. 

− Στην γραµµή Καλαµάτα – Μικρή Μαντίνεια του υπεραστικού ΚΤΕΛ περικόπτονται και 
τα δύο δροµολόγια 

− Στην γραµµή ΟΣΕ – Λαίικα του ΚΤΕΛ Αστικών γραµµών περικόπτονται τα δύο 
δροµολόγια της Κυριακής 

− Στην γραµµή Πανεπιστήµιο – Κορδίας του ΚΤΕΛ Αστικών γραµµών περικόπτονται τα 
δύο δροµολόγια της Κυριακής 
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− Στην γραµµή ΟΣΕ – Ν.Είσοδος - Ασπρόχωµα-ΤΕΙ περικόπτονται όλα τα δροµολόγια 
του Σαββάτου. 

 
 
2.Την έγκριση των σχεδίων των συµβάσεων και των συνηµµένων παραρτηµάτων καθώς και 
των πινάκων µε τις προτάσεις των δροµολογίων. 

 

3.Την τροποποίηση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2010 του ∆ήµου Καλαµάτας και 
την εγγραφή δαπάνης συνολικού ποσού 142.689,17 ευρώ. 
Κατά τα λοιπά θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των προηγούµενων συµβάσεων. 
 
4.Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή των συµβάσεων και για τις παραπέρα 
νόµιµες ενέργειες. 
   
                                                                                                               
                                                                                 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                        ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ¨ 

  
 
Παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος λέει τα εξής: 
 

 
Το πρόγραµµα ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ έληξε. ∆εν ξέρουµε αν θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 
από Σεπτέµβρη, δεν µπορεί όµως να σταµατήσει η συγκοινωνία στα χωριά. 

Περιορίσαµε κάπως τα δροµολόγια, πρέπει να εκταµιευθεί από το ∆ήµο το ποσό και να 
συνεχίσει, είναι και δύσκολες οι εποχές, το πρόγραµµα της συγκοινωνίας. Όχι όλες οι γραµµές, 
έβαλα την υπηρεσία, εδώ είναι η κα Κουράκλη, κουβέντιασε µε τους Προέδρους των Τοπικών 
∆ιαµερισµάτων και µε τα ΚΤΕΛ, καταλήξανε σε µία συγκεκριµένη πρόταση, σας παρακαλώ να 
την ψηφίσετε να συνεχίσει το πρόγραµµα.  

Τώρα, πότε θα τους δώσουµε τα χρήµατα; Τους είπα αν χρειαστεί να περιµένουν λίγο, να 
περιµένουν. 
 
 
Ακολουθούν τοποθετήσεις και διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Απλώς θέλω να τονίσω ότι το πρόγραµµα µεν έληξε η χρηµατοδότηση όµως 
δεν ολοκληρώθηκε στο ∆ήµο Καλαµάτας. Από  373.000  που έπρεπε να 

πάρει ο ∆ήµος Καλαµάτας από το πρόγραµµα αυτό, έχει πάρει 103.000. Αντιλαµβάνεστε ότι η 
απόσταση µεταξύ αυτών που πήρε και αυτών που θα έπρεπε να πάρει είναι τεράστια και 
χρειάζεται µεγάλη πίεση και προς την ΚΕ∆ΚΕ κ. Αλευρά. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οι Πρόεδροι των ∆ιαµερισµάτων; 

 
Στο Ελαιοχώρι το δροµολόγιο το σηµερινό που υπάρχει τόσες φορές τώρα δεν 
είναι σωστό γιατί τα γεροντάκια από τα Περιβολάκια για να γυρνάνε γύρω γύρω 

κουράζονται.  
Λοιπόν ή θα γίνει το αντίθετο ή να πηγαίνει µόνο µέχρι τα Κοτσιριάνικα και να γυρίζει πίσω.  

 
Λοιπόν µιλήστε µε τη ∆ιευθύντρια και τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο και να το 
λύσετε.  

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΚΟΥΤΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:    
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Την κα Κουράκλη.  
Κύριε ∆ικαιουλάκο ορίστε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
προγράµµατα που αφορούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ήδη τώρα ξεκινάει 

νέο πρόγραµµα απ΄ ότι ενηµερώθηκα και δεν ξέρω αν προλαβαίνει ο ∆ήµος  να ετοιµάσουµε 
ένα φάκελο για τη νέα προγραµµατική σύµβαση σε σχέση µε τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που τα 
οποία προωθεί ορεινούς και µη ορεινούς όγκους.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να το δείτε αυτό. 

 
 Α το θέλουµε αυτό. Κυρία Κουράκλη το ξέρετε;    
Κύριε ∆ικαιουλάκο, µπορείτε να συνεννοηθείτε µε τη ∆ιεύθυνση που χειρίζεται 

τα θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης να το δούµε.  
 
Υπάρχει Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα το οποίο ξεκινάει τώρα, καινούριο, που έχει 
σχέση µε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και αφορά τους ορεινούς όγκους. Και 

µάλιστα εκτός από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα φυσικά µέσα είναι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, 
καινοτοµίας και όλα αυτά. Πριν από λίγες ηµέρες µου ήρθε έτσι η ανακοίνωση ότι πρόκειται να 
ξεκινήσει η διαδικασία. Καλό είναι να φροντίσουµε να τα δούµε τι είναι αυτά.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν κα Κουράκλη σηµειώστε το. 

 
Επικοινωνήστε µε τον κ. ∆ικαιουλάκο.  
Οµόφωνα. 
 
Και σας παρακαλώ, ακούστε, όχι για να ξεφύγουµε, η συνεδρίαση του µήνα είναι 
κοντά για τα ζητήµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέστε τι στοιχεία έχει για να το 

συζητήσοµε.    
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις   του άρθρου 19 του Ν. 2963/2001 
και του άρθρου 83 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2008),   
 

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

Ι. Εγκρίνει τη συνέχιση του προγράµµατος ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ µε χρηµατοδότηση 
από δηµοτικούς πόρους µέχρι την 31η Αυγούστου 2010,  µε την υπογραφή νέων 
συµβάσεων 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 τα 
υποδείγµατα συµβάσεων, τα συνηµµένα σ΄ αυτά Παραρτήµατα Α και Β, τα οποία 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής και βάσει της υπ΄ αριθµ. 
πρωτ. 4647/2-3-2010 εισήγησης που καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης 
αυτής.     

 
Κατά τα λοιπά θα τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις των προηγούµενων 
συµβάσεων. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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ΙΙ. Εγκρίνει την εγγραφή της δαπάνης του συνολικού ποσού των εκατόν σαράντα 
δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (142.689,17 
€) που απαιτείται για τον παραπάνω σκοπό, στο δηµοτικό προϋπολογισµό, 
οικον. έτους 2010, µε τροποποίηση αυτού σε επόµενη συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.    

 
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  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Κούτρος Χρήστος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας   

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος   

 10. Κουδούνης Αργύριος  

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος   

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος   

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος    

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος  
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 18. Σπίνος Γεώργιος   

 19. Τσερώνης Κων/νος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,    Μαρτίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


