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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  394/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-8-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 401 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
393 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης  17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 393 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 406 απόφαση), 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος 
Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 399 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 5) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 7) Βέργας κ. Χειλάς 
Ευάγγελος 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 : 

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση». 
 
Η από 15-9-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικολάου που ήταν 
στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος, αναλυτικά έχει ως εξής:  
ι 

ΘΕΜΑ: 
ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Με την 09_2.1 ̟ρόσκληση της Υ̟ηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» 
ανακοινώθηκε ότι θα χρηµατοδοτηθούν δράσεις ̟ου εντάσσονται στους στόχους του µέτρου 
2.1. 

Οι ̟ροτάσεις ̟ου θα υ̟οβληθούν θα ̟ρέ̟ει να είναι ε̟ιλέξιµες στο ̟λαίσιο του 
Ειδικού Στόχου 2.1 «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των 
̟ολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» (ό̟ως ̟εριγράφεται στη σελ. 133 του ΕΠ Ψηφιακή 
Σύγκλιση), ο ο̟οίος έχει ως στόχο την ισότιµη ̟ρόσβαση όλων των ̟ολιτών στις 
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιµότητα ψηφιακών 
υ̟ηρεσιών ̟ρος τους ̟ολίτες καθώς και στην κατα̟ολέµηση του ψηφιακού χάσµατος σε όλες 
του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε ανα̟ηρία κλ̟.). 

Η ̟αροχή τηλεµατικών υ̟ηρεσιών µεταφορών ̟ρος τους ̟ολίτες, µέσω ΤΠΕ για τη βελτίωση 
της καθηµερινότητας τους, είναι ε̟ιλέξιµη δράση και για τούτο ̟ροτείνεται α̟ό το ∆ήµο 
Καλαµάτας, η δηµιουργία ενός τηλεµατικού κέντρου διαχείρισης κυκλοφοριακών δεδοµένων. 

Το τηλεµατικό κέντρο, θα συλλέγει ηλεκτρονικά και σε ̟ραγµατικό χρόνο δεδοµένα ̟ου 
αφορούν : 

• την κυκλοφορία των οχηµάτων στους δρόµους της ̟όλης 

• την κίνηση των οχηµάτων των δηµόσιων συγκοινωνιών 

• τις διαθέσιµες θέσεις και τους χώρους στάθµευσης 

Με βάση τα α̟οτελέσµατα της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων αυτών οι ̟ολίτες θα 
ενηµερώνονται σε ̟ραγµατικό χρόνο, µέσω ειδικών ηλεκτρονικών ̟ινάκων ̟ου θα 
βρίσκονται στις στάσεις των λεωφορείων, στους χώρους στάθµευσης αλλά και στους 
̟ολυσύχναστους δρόµους της ̟όλης. 

Θα λαµβάνουν ̟ληροφορίες: 

• Για την κίνηση στους δρόµους 

• Για τη διαθεσιµότητα των θέσεων στάθµευσης 

• Για τα δροµολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

• για την µετακίνηση τους µέσα στην ̟όλη 

• για τα σηµαντικά γεγονότα και τις εκδηλώσεις 

Το έργο θα χρησιµο̟οιεί τις ψηφιακές υ̟οδοµές του ∆ήµου, το δίκτυο ο̟τικών ινών τα 
Hotspots αλλά και το GIS, και θα ̟αρέχει ψηφιακές υ̟ηρεσίες ̟ρος τους ̟ολίτες µε σκο̟ό την 
α̟οφυγή των άσκο̟ων µετακινήσεων, τη µείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, ενώ θα είναι 
για το ∆ήµο ένα στρατηγικό εργαλείο για το έλεγχο της κυκλοφορίας στην ̟όλη. 
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Κατό̟ιν τούτων εισηγούµεθα ̟ρος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την υ̟οβολή 
̟ρότασης του ∆ήµου Καλαµάτας στο ̟λαίσιο της ̟ρόσκλησης 09_2.1 του Ε̟ιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο «Ευφυές τηλεµατικό σύστηµα ̟ληροφορήσεις 
οδηγών και ̟ολιτών για τις µετακινήσεις και την στάθµευση στο ∆ήµο Καλαµάτας µέσω 
̟ολλα̟λών καναλιών ενηµέρωσης – ευφυής µετακίνηση». 

. 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

 
 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. Μπασακίδης αναφέρει τα εξής:  

 
Το µόνο που θέλω να συµπληρώσω, επειδή το είδα στις εφηµερίδες και κακώς 
γράφτηκε, είναι, ότι δεν δηµιουργούµε ¨µεγάλο αδελφό¨ στην πόλη, δεν 

βάζουµε κάµερες για να φωτογραφίζουµε,  η τεχνολογία λειτουργεί τελείως διαφορετικά. 
 
 
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 του ∆ήµου Καλαµάτας στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
09_2.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο «Ευφυές 
τηλεµατικό σύστηµα πληροφορήσεις οδηγών και πολιτών για τις µετακινήσεις και 
την στάθµευση στο ∆ήµο Καλαµάτας µέσω πολλαπλών καναλιών ενηµέρωσης – 
ευφυής µετακίνηση», σύµφωνα µε την από 15-9-2009 εισήγηση του Αντιδηµάρχου 
Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικολάου η οποία αναλυτικά καταχωρείται 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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  
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 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  30 Σεπτεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


