
Συνεδρίαση :13/2009                                 Παρασκευή 22/5/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  205/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  205/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Μαΐου 2009, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-5-2009 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 23)  Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος και 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης 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) 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) 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) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος 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.  
 
 
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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επέκταση Μητροπολιτικού Ευρυζωνικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών. 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 11704/20-5-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπασακίδη 
Νικολάου που ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος έχει 
αναλυτικά ως εξής:  
 

«ΘΕΜΑ :  Υποβολή πρότασης για το έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού 
Ευρυζωνικού ∆ικτύου Οπτικών Ινών»  

  

Με το υπ’ αρ. πρωτ. 152.327/ΨΣ 4439/Β/30-3-2009 έγγραφο της Ειδικής 
Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού προσκλήθηκαν οι ∆ήµοι που έχουν 
χρηµατοδοτηθεί για την ανάπτυξη «Μητροπολιτικών ∆ικτύων Οπτικών Ινών» να 
υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων 2: Ανάπτυξη / 
Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης του Μέτρου 4.2: «Ανάπτυξη 
Υποδοµών ∆ικτύων Τοπικής Πρόσβασης» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ΄ΚΠΣ για την «Επέκταση των Μητροπολιτικών 
Ευρυζωνικών ∆ικτύων Οπτικών Ινών που χρηµατοδοτήθηκαν µέσω των 
προσκλήσεων 93 και 145 του ΕΠ ΚτΠ». 

Η επέκταση των δικτύων αυτών είναι επιτακτική ώστε να καταστούν ακόµα 
περισσότερο ελκυστικά για αξιοποίηση, τόσο από τους τηλεπικοινωνιακούς 
παρόχους όσο και από το ∆ίκτυο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που σχεδιάζεται 
από το ΥΠΕΣ και την ΚτΠ ΑΕ, καθόσον λόγω του περιορισµού του αρχικού π/υ των 
προσκλήσεων 93 και 145 η ΕΥ∆ κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των 
προτάσεων προέβη:  1) σε περικοπές του µήκους των δικτύων περιορίζοντας τoν 
αριθµό των σηµείων δηµόσιας παρουσίας που θα εξυπηρετούνταν, 2) στον 
περιορισµό των περιοχών «εµπορικού ενδιαφέροντος» που καλύπτονται από τα 
ΜΑΝ και 3) στην επιλογή συνδέσεων αρκετών χρηστών στο δίκτυο οπτικών ινών 
µέσω ασύρµατης σύνδεσης  (αντί για οπτική ίνα), η οποία όµως δεν επαρκεί για τις 
διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις των χρηστών σε bandwidth. Επίσης είναι 
απαραίτητο να καταλήγουν τα ΜΑΝ πλησίον των Κυρίων Κατανεµητών (ΚΚ) του 
ΟΤΕ (τα γνωστά ΚΑΦΑΟΥ), για όσους περισσότερους ΚΚ είναι δυνατόν, γεγονός 
που θα προσδώσει περαιτέρω προστιθέµενη αξία στα δίκτυα ΜΑΝ.  

Το φυσικό αντικείµενο της επέκτασης αφορά αποκλειστικά παθητική 
υποδοµή (Χαντάκι, Κόµβοι, κλπ.) και όχι ενεργό και ασύρµατο εξοπλισµό, για να 
καλύψει είτε α) σηµεία του ∆ηµοσίου που είχαν µείνει απέξω στην πρώτη φάση, 
είτε β) σηµαντικές «εµπορικές διαδροµές» που δεν υπήρχαν στον αρχικό 
σχεδιασµό, είτε γ) επέκταση των ΜΑΝ µέχρι τα CURBS όπως αυτά προσδιορίζονται 
από τους υπάρχοντες ΚΚ του ΟΤΕ. Οι δύο τελευταίες επεκτάσεις αναβαθµίζουν 
σηµαντικά τα υπάρχοντα δίκτυα και τα κάνουν πολύ περισσότερο ελκυστικά τόσο 
στους Παρόχους - Πελάτες όσο και στο µελλοντικό επιχειρηµατικό Σχήµα 
διαχείρισης των ΜΑΝ.  

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός κάθε υποβαλλόµενης πρότασης δεν δύναται 
να υπερβεί το 40% του ισχύοντος προϋπολογισµού  της σύµβασης υλοποίησης του 
αρχικού δικτύου ΜΑΝ (1.256.445,30 €), ήτοι 502.578,12 €. Στο ποσό αυτό 
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συνυπολογίζεται και η απαιτούµενη νέας δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας µέχρι 
την 31/12/2010 για το σύνολο του δικτύου   (αρχική και νέα σύµβαση). 

Βάσει της προαναφεροµένης πρόσκλησης απαιτείται η λήψη απόφασης από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας ως προς τα εξής: 

α) να εγκρίνει  την υποβολή του σχετικού Τ∆Ε π/υ 502.578,12 € και της 
αντίστοιχης µελέτης διόδευσης, 

β) να δεσµευτεί ο ∆ήµος να διαθέσει ατελώς τους απαραίτητους χώρους (ελεύθερη 
επιφάνεια µέχρι 4 τ.µ) πλησίον των ΚΑΦΑΟΥ του ΟΤΕ, όπως  αυτοί απεικονίζονται 
ως σηµεία (Χi, I=1,2,3,…) στην σχετική µελέτη διόδευσης και περιγράφονται 
αναλυτικά στον συνηµµένο πίνακα µε τίτλο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, προκειµένου αυτοί να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή 
από το µελλοντικό επιχειρηµατικό Σχήµα ∆ιαχείρισης των ∆ικτύων Οπτικών Ινών, 
των καµπινών πολλαπλής χρήσης για την συνεγκατάσταση του απαραίτητου 
εξοπλισµού των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.   

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Α/Α 
ΚΑΦΑΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΦΑΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ 
ΟΠΩΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ 

ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
∆ΙΟ∆ΕΥΣΗΣ 

1.  Ακρίτα και Κοραή 
Ακρίτα και Κοραή (ΟΤ 

131) 
Χ1 

2.  
Ψαρών 102 και 

Ιερολοχιτών 

Ψαρών 102 και 

Ιερολοχιτών (ΟΤ 499) 
Χ2 

3.  

Ευαγγελιστρίας 24 
και Χρυσοστόµου 

Σµύρνης 

Ευαγγελιστρίας 24 και 
Χρυσοστόµου Σµύρνης 

(ΟΤ 462) 
Χ3 

4.  
Παναγιώτη Καίσαρη 
και Μεγ. Αλεξάνδρου 

Παναγιώτη Καίσαρη και 
Μεγ. Αλεξάνδρου 

(παρκάκι) 
Χ4 

5.  
Λυκούργου και 
Θεµιστοκλέους 

Λυκούργου και 
Θεµιστοκλέους 

(ΟΤ471α) 
Χ5 

6.  
Αριστείδου 29 και 

Σπετσών 

Αριστείδου 29 και 

Σπετσών (ΟΤ531) 
Χ6 

7.  
Κορώνης 55 και Μεγ. 

Αλεξάνδρου 

Κορώνης 55 και Μεγ. 

Αλεξάνδρου (ΟΤ 35) 
Χ7 

8.  
Κανάρη και 
Ευρυπίδου 

Κανάρη και Ευρυπίδου 
(ΟΤ 96) 

Χ8 

9.  
Ναυαρίνου και 

Λακωνικής 

Ναυαρίνου και 
Λακωνικής 
(Ξενοδοχείο 

Χ9 
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Φωτεινή) 

γ) να δεσµευτεί ο ∆ήµος για την δωρεάν παροχή του δικαιώµατος διέλευσης τόσο 
στον ανάδοχο του έργου των επεκτάσεων του δικτύου ΜΑΝ που προβλέπονται στην 
συµπληρωµατική µελέτη διόδευσης όσο και των µελλοντικών επεκτάσεων στις 
οποίες θα προβαίνει το επιχειρηµατικό Σχήµα ∆ιαχείρισης  του συνολικού δικτύου 
ΜΑΝ του ∆ήµου  που θα αναδειχθεί µελλοντικά.    

 
  Ο Αντιδήµαρχος 

Νίκος Μπασακίδης» 
 
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 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης για το έργο «Επέκταση Μητροπολιτικού 
Ευρυζωνικού  ∆ικτύου Οπτικών Ινών» και συγκεκριµένα εγκρίνει τα εξής:  

α)  Την υποβολή του σχετικού Τ∆Ε π/υ 502.578,12 € και της αντίστοιχης µελέτης   
διόδευσης. 

 
β) Τη δέσµευση του ∆ήµου να διαθέσει ατελώς τους απαραίτητους χώρους 

(ελεύθερη επιφάνεια µέχρι 4 τ.µ) πλησίον των ΚΑΦΑΟΥ του ΟΤΕ, όπως  
αυτοί απεικονίζονται ως σηµεία (Χi, I=1,2,3,…) στην σχετική µελέτη 
διόδευσης και περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα µε τίτλο 
«ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», ο οποίος 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  προκειµένου αυτοί να 
χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή από το µελλοντικό επιχειρηµατικό 
Σχήµα ∆ιαχείρισης των ∆ικτύων Οπτικών Ινών, των καµπινών 
πολλαπλής χρήσης για την συνεγκατάσταση του απαραίτητου 
εξοπλισµού των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.   

 
γ) Τη δέσµευση του ∆ήµου για τη δωρεάν παροχή του δικαιώµατος 

διέλευσης τόσο στον ανάδοχο του έργου των επεκτάσεων του δικτύου 
ΜΑΝ που προβλέπονται στην συµπληρωµατική µελέτη διόδευσης όσο 
και των µελλοντικών επεκτάσεων στις οποίες θα προβαίνει το 
επιχειρηµατικό Σχήµα ∆ιαχείρισης  του συνολικού δικτύου ΜΑΝ του 
∆ήµου  που θα αναδειχθεί µελλοντικά.    

 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 



Συνεδρίαση :13/2009                                 Παρασκευή 22/5/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  205/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 27 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


