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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   2/2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   3/2015 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 10η Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο 

∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 2η/2015 συνεδρίαση η 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 4983/6-2-2015 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, 2) Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, 3) Γυφτέας Ηλίας, 4) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 5) Μάκαρης 

Εµµανουήλ – Λεονάρδος, 6)  Μαρινάκης Σαράντος και 7) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, το τακτικό µέλος κα Ντίντα Παναγιώτα.   

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Κουτίβας Ηλίας, ο οποίος συµµετέχει  στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας την κα  

Ντίντα Παναγιώτα.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής κ. Αλούπης Παναγιώτης.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

µε τίτλο : 

 Επέκταση αστικής περιοχής. 

Για το συγκεκριµένο θέµα έχουν προσκληθεί µε το υπ’ αριθµ. 5149/9-2-2015 έγγραφο του 
Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών του 
∆ήµου Καλαµάτας, να παραβρεθούν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους, οι παρακάτω 
φορείς:  

1) το ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Καλαµάτας, 

2) το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας, 

3) ο Σύνδεσµος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαµάτας  

4) ο Συνεταιρισµός Ιδιοκτητών Ραδιοταξί Καλαµάτας  

5) το Σωµατείο Εργαζοµένων Γενικού Νοσοκοµείου Καλαµάτας και  

6) η ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας  
 
 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 755/8-1-2015 εισήγηση του Τµήµατος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & 
Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ:  Επέκταση αστικής περιοχής 

Σχετ.: Η υπ' αριθµόν 62865/10-11-2014 αίτηση. 
 
Με την παραπάνω σχετική αίτηση το ΚΤΕΛ Αστικών Γραµµών Καλαµάτας ζητά την επέκταση 
της αστικής περιοχής, η οποία σήµερα εκτείνεται µέχρι το ΤΕΙ, προκειµένου να καλυφθεί µε 
αστική συγκοινωνία το Νοσοκοµείο Καλαµάτας. 
 
Επισηµαίνεται ότι ο χαρακτηρισµός των αστικών περιοχών γίνεται µε αποφάσεις των οικείων 
Περιφερειακών Συµβουλίων, βάσει της Υ.Α.Οικ.Β-54871/4060/2003 (Β 1364) «Όροι, 
προϋποθέσεις και διαδικασία για τον χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως αστικής, µιας γραµµής 
ως αστικής ή υπεραστικής, καθώς και για τον καθορισµό αφετηριών, τερµάτων, διαδροµών 
στάσεων σταθµών, πρακτορείων εξυπηρέτησης και εκδοτηρίων εισιτηρίων» και το 
Ν.3852/2010 (Α 87) «Καλλικράτης». 
 
Προκειµένου να προχωρήσει η διαδικασία είναι απαραίτητη η έκδοση Απόφασης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, οπότε, εισηγούµαστε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει την 
επέκταση της αστικής περιοχής έως το Νοσοκοµείο Καλαµάτας, προκειµένου στη συνέχεια να 
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εξυπηρέτησή του µε αστική συγκοινωνία. 
 
 

Συν/να: 1) Η υπ' αριθµόν 62865/10-11-2014 αίτηση. 
           

                                                                               Καλαµάτα      8 - 1 – 2015 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
      Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

           ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ 

 

            
     



Συνεδρίαση :  2/2015 Τρίτη  10 / 02 / 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ   3/2015 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   3

Η  ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 4/2015 απόφαση του Συµβουλίου της,  
εγκρίνει την προαναφερόµενη υπηρεσιακή εισήγηση.  
 

 
Επί του θέµατος διεξάγεται  διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
Το λόγο έχει ο κ. Μαρινάκης για την εισήγηση του θέµατος.  

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι δεν πρέπει να κουραστούµε 
εδώ µεταξύ µας και ενδεχοµένως να φτάσουµε σε σηµεία αντιπαράθεσης 

τουλάχιστον από πλευράς των δηµοτικών συµβούλων και των µελών της Ποιότητας Ζωής, 
γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέµα που ακουµπάει όλους τους δηµότες της πόλης µας, η ∆ηµοτική 
Αρχή, ως είχε υποσχεθεί και είχε δεσµευθεί ουσιαστικά από το προηγούµενο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο,  για να εισαχθεί σε επόµενο, αναλαµβάνει την πρωτοβουλία να φέρει στο ∆ηµοτικό 
µας Συµβούλιο, εφόσον εισαχθεί από την Ποιότητα Ζωής το θέµα της επέκτασης της αστικής 
περιοχής.  

Ουσιαστικά, γιατί έτσι θα καταδειχθεί και στην πορεία, το βασικότερο που άπτεται της 
επέκτασης της αστικής περιοχής είναι η δυνατότητα µεταξύ των άλλων να επεκταθεί και η 
αστική συγκοινωνία. Η αστική συγκοινωνία της πόλης µας φτάνει µέχρι το ΤΕΙ. Έχουµε 
αιτήµατα από το σύνολο των δηµοτών, θα έλεγα, τα οποία και περιγράφονται, εκφράζοντάς 
τα, το προσωπικό, παράδειγµα, του νοσοκοµείου που εργάζεται εκεί, στην καθηµερινότητά µας 
συναντάµε πολίτες οι οποίοι επιθυµούν να φτάνουν έως το Νοσοκοµείο µε το αστικό ΚΤΕΛ, 
γιατί αυτή τη στιγµή, όπως γνωρίζετε, εξυπηρετούνται µε το υπεραστικό και στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή που κατοικεί κάποιος για να κινηθεί 
προς το Νοσοκοµείο, έχει και ένα πρόσθετο κόστος µετακίνησης γιατί θα πρέπει να αλλάξει και 
δύο συγκοινωνίες. 

Θεωρώ, λοιπόν, επιβεβληµένο και θα έλεγα ότι έχει καθυστερήσει κιόλας να γίνει αυτή η 
επέκταση, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουµε κατά τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, τους 
συνοδούς και το προσωπικό µεταξύ των άλλων, που πηγαίνει στο Νοσοκοµείο και έχει κάποιο 
αντικείµενο στο Νοσοκοµείο ή κάποια σχέση µε τις δραστηριότητες του Νοσοκοµείου. 

∆εν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, είναι ένα θέµα που όλοι το ζούµε, όλοι το 
καταλαβαίνουµε, όλοι το βιώνουµε και είµαστε βέβαιοι όλοι µας για την αναγκαιότητα αυτής 
της απόφασης.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ξέχασα προηγουµένως όταν ξεκίνησα τη συνεδρίαση του 
1ου θέµατος ότι µαζί µας, έχουν κληθεί και παρευρίσκεται το ΚΤΕΛ Αστικών 

Γραµµών Καλαµάτας, το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, ο Σύνδεσµος Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ, των Ραδιοταξί, το 
Σωµατείο Εργαζοµένων του Γενικού Νοσοκοµείου, όπως επίσης και η ∆ηµοτική Κοινότητα και 
έτσι εκπροσωπούνται στο χώρο αυτόν.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, µπορούµε να προχωρήσουµε σε ερωτήσεις, µε τη σειρά, να 
κρατήσουµε τους χρόνους, ώστε να µπορέσουµε πλέον να πάµε οµαλά σ’ αυτή τη συνεδρίαση. 
Ευχαριστώ.  

 
Γεια σας και από µένα. Φέρνετε ένα πολύ σηµαντικό θέµα, όπως είναι η επέκταση 
της αστικής συγκοινωνίας προς το Νοσοκοµείο. Ήδη έπρεπε να είχε γίνει εδώ και 

αρκετό καιρό πριν, τέλος πάντων καλό είναι και τώρα που έρχεται, οι δύο ερωτήσεις και 
ύστερα θα κάνω την τοποθέτηση είναι: Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης που είχατε µε τους 
διάφορους φορείς τι ακριβώς συµπεράσµατα βγάλατε; Ένα αυτό. Και το δεύτερο: Αν υπάρχει 
από το ∆ήµο ένα οργανωµένο σχέδιο ουσιαστικά κάλυψης όλης της Καλαµάτας, του αστικού 
ιστού της Καλαµάτας µε την αστική συγκοινωνία, γιατί γνωρίζουµε ότι υπάρχουν αρκετές 
περιοχές της Καλαµάτας ακάλυπτες. Την τοποθέτηση θα την κάνω αργότερα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλες ερωτήσεις έχουµε;  

 
Εγώ στο ίδιο µήκος κύµατος µε τον κ. Μάκαρη, την προηγούµενη φορά η 
∆ηµοτική Αρχή, η πλειοψηφία ζήτησε την παράταση, την αναβολή µάλλον 

του θέµατος, βάζοντας ως αιτία τη διαβούλευση που θα πρέπει να ακολουθήσει και µάλιστα 
τότε αναφέρθηκε λεπτοµερώς και από τον εισηγητή και από τον κ. Πρόεδρο ότι βρισκόµαστε 
στο τελικό στάδιο. Τα αποτελέσµατα αυτής της διαβούλευσης µπορείτε να µας τα συνοψίσετε 
εν τάχη;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση;  

 
Κύριε Πρόεδρε, είχε τεθεί το θέµα της διαβούλευσης όµως όταν λέµε 
διαβούλευση εσείς εννοούσατε, αν δεν κάνω λάθος, τη διαβούλευση που 

θα γινόταν απ’ την Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία είναι διευρυµένη, 
προφανώς αυτή θεωρώ εννοούσατε, η οποία Επιτροπή είναι διευρυµένη, συµµετέχουν όλοι οι 
φορείς της πόλης, συµµετέχουν δηµότες και θα µπορούσε να προκύψει µια αντικειµενική 
συζήτηση για να εκφραστεί και η πόλη τι ακριβώς θέλει, πέρα από τη βούληση τη δικιά µας, το 
τι θέλουµε να κάνουµε, το σκεπτικό δηλαδή της απόφασής σας για την αναβολή ήταν να 
υπάρχει αυτή η επίσηµη διαβούλευση και όχι µια τριµερής διαβούλευση, ανάµεσα στο ∆ήµο 
Καλαµάτας και στους εµπλεκόµενους φορείς που παρευρίσκονται σήµερα στην αίθουσα, αλλά 
ανάµεσα και σε όλους τους φορείς της πόλης, γιατί είναι ένα θέµα το οποίο αφορά όλους 
αυτούς.  
Αυτή η διαβούλευση προφανώς δεν έχει γίνει, γιατί προφανώς δεν έχετε ακόµα συστήσει την 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, πράγµα το οποίο το θεωρώ απαραίτητο. 
Επίσης ρωτάω αν αυτό έχετε σκοπό να το κάνετε εκ των υστέρων, να ρωτήσετε τους φορείς 
της πόλης ή προβλέπετε µε κάποιο άλλο τρόπο, τέλος πάντων; Και πώς θα καλυφθούµε στο 
κοµµάτι αυτό;  
Η άλλη ερώτηση έχει να κάνει µε το εξής: Η διαβούλευση, όχι η διαβούλευση, η συζήτηση η 
οποία έγινε µε τους εµπλεκόµενους φορείς, έχει καταλήξει σε κάποια συµπεράσµατα τα οποία 
εµείς θα πρέπει σήµερα εδώ να τα επικυρώσουµε ή θα συνεχιστεί σ’ αυτή την αίθουσα;  
Ευχαριστώ.  

 
Έχετε το λόγο κ. Αλούπη. 
 
Εγώ σαν διαβούλευση βλέπω µόνο ένα έγγραφο του ΚΤΕΛ, το οποίον 
απευθύνεται και λέει την επέκταση για συγκεκριµένα δύο περιοχές, και για το 

Νοσοκοµείο και για το αεροδρόµιο.  

Όµως υπάρχει µία Υπουργική Απόφαση, δηλαδή υπάρχει µια Υπουργική Απόφαση η οποία 
καθορίζει τις αστικές περιοχές, την οποία επικαλείστε στο έγγραφό σας. ∆εν υπάρχει καµία 
διαβούλευση για το σύνολο του ∆ήµου Καλαµάτας, ποιες είναι οι αστικές περιοχές και ποιες 
δεν είναι; Ποιες χρειάζονται αστική συγκοινωνία και ποιες όχι;  

∆ηλαδή έρχεται κάποιος, δεν είµαστε αντίθετοι προς αυτό, σύµφωνοι είµαστε και µ’ αυτό, 
αλλά δεν υπάρχει µια γενική οριοθέτηση της αστικής περιοχής της Καλαµάτας πίσω από την 
Υπουργική Απόφαση;  

 
Λοιπόν, συγνώµη κύριε εισηγητά, επειδή αφορά κάποια θέµατα την Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης, τη γνωστή Επιτροπή η οποία καθορίζεται µε απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, σύµφωνα µε το Νόµο και ως Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής έχω να αναφέρω τα 
παρακάτω: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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∆εν έγινε Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, η οποία έχει σχέση µ’ αυτό το οποίο ξέρουµε. Όµως 
θεωρούµε ότι η διαβούλευση γίνεται όταν βρίσκονται παρόντες οι ενδιαφερόµενοι και επίσης η 
∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας, που είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι που αφορά την αστική 
περιοχή, χωρίς να σηµαίνει βέβαια ότι έπρεπε να µην κάνουµε την άλλη Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης. 

Η άλλη Επιτροπή ∆ιαβούλευσης επειδή ξέρεις, Μιχάλη, ήσουν µέλος και της προηγούµενης 
Επιτροπής, γινόταν µια κουβέντα την πρώτη µέρα χωρίς να έχουµε σχεδόν ποτέ απαρτία, τη 
γνωστή απαρτία, πηγαίναµε τη δεύτερη µέρα και µαζευόµασταν τρεις πάλι, οπότε να 
καλύψουµε τα θέµατα που λέµε που έχουν σχέση µε τη νοµιµότητα αυτής της απόφασης. 

Θεωρώ ότι και οι χρόνοι οι οποίοι όπως µπήκαν, θέλεις το θέµα των εκλογών των οποίων 
είχαµε και οι χρόνοι οι οποίοι µπήκαν, σύµφωνα και µε την τοποθέτηση του ∆ηµάρχου στο 
προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που έγινε ήταν εσπευσµένοι, θεωρούµε ότι η διαβούλευση 
η οποία έγινε και η κουβέντα η οποία έγινε από τους φορείς, έχει βγάλει τα αποτελέσµατα 
εκείνα που θα µας οδηγήσουνε στη σωστότερη τοποθέτηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το 
θέµα αυτό. 

Τώρα όσον αφορά την ερώτηση την οποία έκανε ο κ. Αλούπης που αφορά τη γενικότερη 
αστική περιοχή να την χαρακτηρίσει αν υπάρχει σχέδιο του ∆ήµου, όπως ξέρετε, κ. Αλούπη, ο 
∆ήµος σε συνεργασία µε το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, χρηµατοδοτεί αυτή τη στιγµή να µπορεί να 
πηγαίνει µέχρι τη Βέργα πάνω που δεν µπορούσε, δηλαδή υπάρχει µια σκέψη του ∆ήµου 
γενικότερα για την εξυπηρέτηση των πολιτών, που βρίσκονται πέραν του αστικού ιστού της 
πόλης, δηλαδή του σχεδίου πόλεως. 

Πέραν τούτου λοιπόν, θεωρούµε ότι και σχέδιο υπάρχει απ’ το ∆ήµο και ουσιαστικά δεν είναι 
αίτηµα µόνο µιας µερίδας ανθρώπων για το θέµα αυτό, αλλά είναι παράδειγµα γενικότερα 
ζητήµατα τα οποία µπαίνουν µες στη ∆ηµοτική Κοινότητα, στους Αντιδηµάρχους, στο 
∆ήµαρχο, γενικότερα δηλαδή, µην το βλέπουµε κάπως έτσι απλά, γι’ αυτό λοιπόν και φτάσαµε 
σ’ αυτό εδώ το σηµείο. 

Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο, ο κύριος εισηγητής του θέµατος να απαντήσει στις άλλες 
ερωτήσεις οι οποίες έγιναν, για να προχωρήσουµε στις τοποθετήσεις και να τοποθετηθούν 
βέβαια µετέπειτα και οι φορείς, οι οποίοι βρίσκονται παρόντες και έχουν προσκληθεί για να 
προχωρήσουµε σε ψηφοφορία. Ευχαριστώ. 

Εξάλλου να πω κάτι άλλο. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είναι γνωµοδοτική. Την 
οριστική απόφαση καθορισµού στάσεων κτλ. την παίρνει η Περιφέρεια. Έτσι;  

Σας ευχαριστώ.  

 
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι δεν µένουν αρκετά για να απαντηθούν, προφανώς 
η διαβούλευση ως έκφραση διαβούλευσης ήταν παρανόηση, δεν απαιτείται 

από πουθενά να γίνει διαβούλευση, η σύνηθες ως εννοείται, µε την απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου συγκρότησής της, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να στεκόµαστε σ’ αυτά. Εδώ 
συζητάµε τώρα ένα θέµα για την εξυπηρέτηση των δηµοτών της Καλαµάτας και αυτό είναι το 
κυρίαρχο.  

Από κει και πέρα στη διαβούλευση δηλαδή ποιοι θα έλειπαν ή ποιοι έλειπαν; Οι δηµότες; 
Υπάρχει δηµότης της πόλης που δεν θέλει την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας; Θεωρώ 
πως και εσείς το αντιλαµβάνεστε και το αντιµετωπίζετε   ……….…  

 
ΦΩΝΗ: …………………. (δεν ακούγεται)  

 
∆εν ήταν διαβούλευση υπό την έννοια,  γιατί και σεις ξέρω ότι   ………  
 

ΦΩΝΗ: ………………… (δεν ακούγεται)  
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Κύριοι συνάδελφοι, δεν ήταν διαβούλευση υπό την έννοια της διαβούλευσης 
ως προβλέπεται από τον Κώδικα. Ήταν µία επικοινωνία που έγινε …..…  

 
Η αναβολή ήταν προεκλογική ………………. (δεν ακούγεται)  

 
Θα µας πείτε φαντάζοµαι µετά τι εννοείτε «ήταν προεκλογική» και πού 
αποσκοπούσε ενδεχοµένως. Θα περιµένουµε να µας πείτε. Εντάξει, κ. 

συνάδελφε, να µας πείτε όµως, να ακούσουµε και εµείς, µήπως δεν έχουµε αντιληφθεί κάτι. 
Ξέρω εγώ; Εσείς το ξέρετε καλύτερα φαίνεται.  

Για το τι διηµείφθη και αν κατέληξε αυτή η συνεννόηση που έγινε, δεν ελήφθη καµία απόφαση 
και δεν απαιτείτο να ληφθεί καµία απόφαση κατά την κουβέντα που έγινε, γνωστοποιήθηκαν 
οι θέσεις της ∆ηµοτικής Αρχής, η θέση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα έλεγα εγώ, όχι µόνο της 
∆ηµοτικής Αρχής, η ∆ηµοτική Αρχή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων αν θέλετε γιατί µπορεί 
να εισάγει το θέµα ως ή έχων την ευθύνη και την αρµοδιότητα σε µια επιτακτική ανάγκη, που 
υπάρχει για την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας, θεωρώ το ότι δεν κληθήκατε δεν ήταν 
κλειστή, αλλά θα µπορούσατε να ήσασταν και σεις, δεν χάθηκε ο κόσµος. ∆εν είχαµε δηλαδή 
κάτι να χάσουµε ή να χάσετε και σεις ή να κερδίσουµε κάποιος.  

 
Και αν δεν ενηµερωνόµαστε ……………..  

 
Η ουσία λοιπόν ήταν της συζήτησης που έγινε, η οποία τα ίδια πράγµατα θα 
ειπωθούν και τώρα, οι θέσεις µας έγιναν γνωστές και στη δευτερολογία µου, 

θα το κλείσουµε το θέµα και πώς θα εισαχθεί και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο πλέον, για το τι 
προτίθεται και πώς προτίθεται η ∆ηµοτική Αρχή να θέσει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα 
ειπωθούν και οι θέσεις των εµπλεκοµένων φορέων ………  

Την εξυπηρέτηση των συνδηµοτών µας θέλουµε και αυτό πάµε να κάνουµε. Οι λόγοι που 
κατατείνουν προς αυτή την κατεύθυνση και εσείς θα τους αναπτύξετε και εµείς στη συνέχεια 
θα τους αναπτύξουµε.  

 
Θ’ θελα  να ακούσουµε πρώτα τους φορείς, επειδή δεν είχαµε την ευκαιρία να 
τους ακούσουµε. Ευχαριστώ. Και ύστερα θα τοποθετηθούµε.  
 
Αυτό ήθελα να πω. Πριν τις τοποθετήσεις των παρατάξεων, µετά την εισήγηση 
την οποία είχαµε από τον εισηγητή, να τοποθετηθούν οι φορείς οι οποίοι είναι 

προσκεκληµένοι και ξεκινάµε πρώτα µε τη σειρά που τους έχουµε καλέσει.  
Να µιλήσει το Αστικό ΚΤΕΛ της Καλαµάτας.  

 
Είµαι σύµβουλος στο ∆.Σ. Εµάς µας κάλεσαν, έχει υπάρξει 
ένα θέµα εδώ και αρκετά χρόνια, µετά από πρωτοβουλία 

της ∆ηµοτικής Αρχής και του ∆ηµάρχου ότι να πάµε στο Νοσοκοµείο το αστικό, είχαµε έντονες 
πιέσεις και από το προσωπικό και από τον κόσµο σε καθηµερινή βάση και µας ζητήθηκε αν 
µπορούµε να εξυπηρετήσουµε.  

Φυσικά και µπορούµε να εξυπηρετήσουµε, φτάνουµε µέχρι το ΤΕΙ και δεν θα ήταν πρόβληµα 
για µας να πάµε στο Νοσοκοµείο και να έχουµε τη δυνατότητα να το εξυπηρετήσουµε.  

 
Ωραία. Τώρα δίνουµε το λόγο στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ, όνοµα που θα µιλήσει και 
τι θέση έχει στον φορέα αυτό.  

 
Είµαι νοµικός σύµβουλος και µέτοχος στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ 
Νοµού Μεσσηνίας Α.Ε.   

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΦΩΝΗ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:  
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∆εν θα κουράσουµε, οι θέσεις της εταιρείας είναι ήδη γνωστές, θα κατατεθεί και υπόµνηµα 
ενώπιόν σας κύριε Πρόεδρε, το οποίο είναι στη διάθεση όλου του Συµβουλίου και όλο το 
Συµβούλιο και του ∆ήµου και της αντιπολίτευσης, το ίδιο υπόµνηµα θα κατατεθεί και στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, για να λάβουν γνώση όλοι οι σύµβουλοι και σχετικά µε τις νοµοθετικές 
απαγορεύσεις που υπάρχουν αλλά και µε τις αναλυτικές θέσεις της εταιρείας. 

Πριν δώσω το λόγο στον κ. Πετρουλάκη, Προϊστάµενο του Γραφείου Κινήσεως της εταιρείας, ο 
οποίος θα πει δύο κουβέντες για τα συγκοινωνιακά - πραγµατολογικά προβλήµατα αυτού του 
θέµατος, θέλω να θέσω ενώπιον του σηµερινού Συµβουλίου, τις νοµοθετικές απαγορεύσεις 
που υφίστανται στο εγχείρηµα που είναι προ των πυλών, να πραγµατοποιηθεί και οι οποίες 
νοµοθετικές απαγορεύσεις για άλλη µία φορά σύµφωνα µε τον 2963 του 2001 το Νόµο, που 
είναι το βασικό νοµοθέτηµα των ΚΤΕΛ της επικράτειας και συγκεκριµένα στο άρθρο 6, 
αναφέρεται ότι οι υφιστάµενες τακτικές αστικές και υπεραστικές επιβατικές γραµµές που κατά 
την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόµου 2001 έχουν ανατεθεί στα ΚΤΕΛ εκτελούνται από αυτά. 

Και ναι µεν η δική µας η εταιρεία, δεν επιθυµεί να µπει στη διαδικασία του χαρακτηρισµού της 
αστικής περιοχής, καθόσον ουδεµία αρµοδιότητα τέτοια έχει, στο βαθµό όµως που ο 
χαρακτηρισµός της περιοχής του Αντικαλάµου ως αστική, αποτελεί πρόκριµα και λογικό 
προαπαιτούµενο, για να εξυπηρετείται η συγκεκριµένη περιοχή από το αστικό, τότε έχουµε 
έννοµο συµφέρον, διότι πλήττονται καίρια τα συµφέροντα της εταιρείας µας.     

Συνεχίζω µε τις νοµοθετικές απαγορεύσεις και συγκεκριµένα για την Υπουργική Απόφαση που 
ο κ. Αλούπης ανέφερε και η οποία όντως καθορίζει ποιες περιοχές χαρακτηρίζονται ως αστικές, 
θέλω να σηµειώσω ότι οι προϋποθέσεις εκείνες που στη συγκεκριµένη Υπουργική Απόφαση, 
χαρακτηρίζουν µία περιοχή ως αστική ζητούνται σωρευτικά, όχι διαζευκτικά, ούτε επιλεκτικά,  
ζητούνται σωρευτικά. Απαιτείται δηλαδή η συνδροµή και η ύπαρξη όλων µαζί. Και αναφέρεται 
συγκεκριµένα. Αυτό βέβαια βεβαιώνεται και από άλλες αρµόδιες Υπηρεσίες.  

Επίσης στην ίδια Υπουργική Απόφαση και στο άρθρο 4 αυτής, ορίζεται ότι: ∆εν επιτρέπεται ο 
καθορισµός γραµµής αστικής ή υπεραστικής παράλληλα και σε µικρή απόσταση από αντίστοιχη 
άλλη που εξυπηρετεί την ίδια περιοχή. 

Συνεχίζω. Στο άρθρο 7 και 8 του 2963 και συγκεκριµένα στην παράγραφο 9 ορίζεται: Σε 
περίπτωση επέκτασης της αστικής περιοχής,  είναι at hoc το θέµα που συζητούµε σήµερα,  το 
συγκοινωνιακό έργο ανατίθεται στον φορέα που εκτελούσε την αστική συγκοινωνία πριν την 
επέκτασή της. 

Μετά απ’ αυτά που σας είπα και αφού µπούµε πλέον στον προβληµατισµό για το 
πραγµατολογικό του θέµατος, νοµίζω ότι υπάρχει ένα πλέγµα νοµοθετικών απαγορεύσεων το 
οποίο τουλάχιστον θα πρέπει να συνεκτιµηθεί πώς πρέπει να αρθεί, αν µπορεί να αρθεί, ώστε 
να χαρακτηριστεί η συγκεκριµένη περιοχή ως αστική, συνεπεία αυτού να εξυπηρετείται πλέον 
η συγκοινωνία της και απ’ το αστικό ΚΤΕΛ. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστούµε κ. Καράµπελα. Ο λόγος στον κ. Πετρουλάκη.  

 
Λέγοµαι Πετρουλάκης Γεώργιος και είµαι προϊστάµενος κινήσεως του 
Προαστιακού ΚΤΕΛ και ο έχων την ευθύνη για τη συγκοινωνία, όχι µόνο 

στο ∆ήµο Καλαµάτας και στο Νοσοκοµείο αλλά και για όλο το Νοµό.  

Εγώ δεν θα σταθώ στα νοµικά κωλύµατα τα οποία είπε ο κ. Καράµπελας, εγώ θα µπω στην 
ουσία και θα µπω στην ουσία µε παραδείγµατα, µε γεγονότα και µε αριθµούς. 

Το ότι εξυπηρετούµε εµείς το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας δεν είναι θεωρητικό. Καθηµερινώς 
67 λεωφορεία την ηµέρα περνούν απ’ το Γενικό Νοσοκοµείο της Καλαµάτας, αρχίζοντας από 
τις 5.30 το πρωί µέχρι τις 11 και 10 το βράδυ, µε συχνότητα λιγότερη του µισαώρου, κάτι που 
κανένας άλλος συγκοινωνιακός φορέας 100% λόγω του όγκου των λεωφορείων δεν µπορεί να 
το κάνει. Ένα δεδοµένο είναι αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
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Πηγαίνει στο Νοσοκοµείο είτε απευθείας είτε µε ανταπόκριση µέχρι και ο τελευταίος κάτοικος 
του Νοµού Μεσσηνίας. Οι µόνοι κάτοικοι που δεν µπορούν να πάνε στο Νοσοκοµείο αυτή τη 
στιγµή είναι οι κάτοικοι απ’ τα Λέικα, οι κάτοικοι απ’ την Κορδία, οι κάτοικοι από τα Ακοβίτικα, 
οι κάτοικοι απ’ την Παναγίτσα. Είναι περιοχές που δεν πηγαίνει το αστικό ΚΤΕΛ. Όλες οι άλλες 
περιοχές καλύπτονται είτε απευθείας, είτε µε ανταπόκριση µε το Γενικό Νοσοκοµείο 
Καλαµάτας.  

Σας ανέφερα τον αριθµό των λεωφορείων που περνούν από το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας, 
όπως επίσης να σας αναφέρω και κάτι που πρέπει να εξετάσετε και θα ήθελα αν είναι δυνατόν 
και αν έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε, να πάρετε και τη γνώµη κάποιων ειδικών και των 
νοµικών, αλλά και του συγκοινωνιολόγου του ∆ήµου Καλαµάτας, για να ξέρουµε ακριβώς τι 
σηµαίνει ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως αστικής.  

Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε µπάχαλο το συγκοινωνιακό χάρτη του ∆ήµου και όχι µόνο 
του ∆ήµου και ολόκληρου του Νοµού. Αυτοµάτως το υπεραστικό ΚΤΕΛ, αν η περιοχή γίνει 
αστική αποκλείεται από όλες τις άλλες περιοχές της Μεσσηνίας. Κανένας κάτοικος που έρχεται 
απ’ την Κορώνη, από την Πύλο, από τη Μεσσήνη δεν θα µπορεί να πάει στο Νοσοκοµείο. Θα 
πρέπει να τον αφήσουµε στο Ασπρόχωµα και απ’ το Ασπρόχωµα, να πάρει το αστικό και να 
αλλάξουν όλοι οι υπόλοιποι εκτός Καλαµάτας δύο συγκοινωνίες για να πάνε στο Νοσοκοµείο. 

Επίσης αν ακουστεί ότι να µείνει ως έχει η κατάσταση, δηλαδή αν ακουστεί το παράλογο για 
µένα το υπεραστικό ΚΤΕΛ να συνεχίζει και αυτό να πηγαίνει στο Νοσοκοµείο όπως πάει τώρα, 
άρα σηµαίνει αν κάνουµε την επαγωγή ότι το υπεραστικό ΚΤΕΛ, µπορεί να πάρει και απ’ την 
Αριστοµένους να τους πάει στην παραλία. Μπορεί; ∆εν µπορεί.  

Άρα λοιπόν η άποψή µας είναι ξεκάθαρη. Εκτός της νοµικής πλευράς του θέµατος είναι 
τεκµηριωµένη. Εξυπηρετούµε πληρέστατα το Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας και θέλω στην 
απόφαση αυτή την οποία θα πάρετε να λάβετε υπόψη σας, γιατί εντάξει, σίγουρα απευθύνοµαι 
στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, που εξυπηρετεί τα συµφέροντα των δηµοτών της 
Καλαµάτας, αλλά δεν µπορείτε να αποκλείσετε ολόκληρη τη Μεσσηνία απ’ το Νοσοκοµείο, 
γιατί αν παρθεί απόφαση, για επέκταση αστικής περιοχής στο Νοσοκοµείο αποκλείεται όλη η 
υπόλοιπη Μεσσηνία. 

Αυτή είναι µια σοβαρή παράµετρο, την οποία θέλω να λάβετε υπόψη σας και ότι αυτή τη 
στιγµή εξυπηρετείται άριστα το Νοσοκοµείο Καλαµάτας και ότι είµαστε διατεθειµένοι και να 
έρθουµε και σε συνεννόηση µε το Σωµατείο και µε οποιοδήποτε άλλο φορέα, να κάνουµε την 
οποιαδήποτε τροποποίηση είναι δυνατή στα δροµολόγια µας, αν χρειαστεί να ξεκινήσουµε και 
το δροµολόγιο το οποίο είχαµε, τέσσερα δροµολόγια την ηµέρα, τα οποία ξεκινούσαν απ’ το 
ξενοδοχείο «Φωτεινή», κατέβαιναν τη Ναυαρίνου, ανέβαιναν την Φαρών και από την 
Αστυνοµία πήγαιναν στο Νοσοκοµείο, το οποίο δροµολόγιο διεκόπη µετά από απαίτηση του 
Σωµατείου των Εργαζοµένων Νοσοκοµείου, διότι είχε δροµολογηθεί απ’ το Νοσοκοµείο το 
περιβόητο λεωφορείο το οποίο τώρα έχει ακινητοποιηθεί, και άρα συνοψίζοντας και για να µην 
σας κουράσω άλλο, εµείς πιστεύουµε ότι ο συγκοινωνιακός χάρτης πρέπει να µείνει ως έχει, σε 
διαφορετική περίπτωση οι επιπτώσεις και οι ζηµιές θα είναι τεράστιες, όχι πλέον για την πόλη 
αλλά για το Νοµό.  

 
 
Ακολούθως εκ µέρους του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας Α.Ε. κατατίθεται σχετικό 
υπόµνηµα το οποίο έχει ως εξής: 
 

- ΠΡΟΣ ΤΟN ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

- ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
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Της ανωνύµου εταιρείας µε την επωνυµία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ Ν. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΤΕΛ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Α.Ε» µε Α.Φ.Μ 090022720 – ∆.Ο.Υ  Καλαµάτας, που εδρεύει στην Καλαµάτα, Τέρµα 
Αρτέµιδος και εκπροσωπείται νόµιµα, µε αρ. Μ.Α.Ε. 55285/26/Β/03/04 της 
∆ιευθύνσεως Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως 
Μεσσηνίας, δια του Σαράντου Κοσµά του Βασιλείου, κατοίκου Κυπαρισσίας, Προέδρου, 
∆ιευθύνοντος Σύµβουλου και νόµιµου εκπρόσωπου αυτής  

 

      ΘΕΜΑ :   Επέκταση αστικής περιοχής  

 

                                          **************** 

     Το τελευταίο χρονικό διάστηµα παρακολουθούµε µια συστηµατική και επίµονη 
προσπάθεια να χαρακτηρισθεί η περιοχή του Αντικαλάµου και ως το Νοσοκοµείο 
Καλαµάτας ως αστική περιοχή, ως απαραίτητη προυπόθεση για την επέκταση της γραµµής 
του Αστικού ΚΤΕΛ και την εξυπηρέτηση του Γενικού Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου 
Καλαµάτας από το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαµάτας. Επ’ αυτών και δοθέντος ότι η ηµετέρα 
εταιρία εξυπηρετεί εδώ και χρόνια, σύµφωνα µε τον νόµο 2963/2001, την µετακίνηση 
επιβατών και εργαζοµένων από και προς την ως άνω περιοχή, επαγόµεθα τα κάτωθι: 

Καταρχήν, το συγκοινωνιακό έργο της εταιρίας µας ορίζεται και 
προσδιορίζεται ρητά στο αρ.6 του Ν.2963/2001, σύµφωνα µε το οποίο: ¨οι 
υφιστάµενες τακτικές αστικές και υπεραστικές επιβατικές γραµµές που κατά 
την έναρξη ισχύος του ως άνω νόµου έχουν ανατεθεί στα ΚΤΕΛ, εκτελούνται 
από αυτά¨. 

 Επιθυµούµε εξ αρχής να αποσαφηνίσουµε ότι δεν µας αφορά ο χαρακτηρισµός ή η 
επέκταση της ως άνω περιοχής ως αστικής και δεν θα αντιπαρατεθούµε σε ένα τέτοιο 
διάλογο, αφ’ ης στιγµής η ηµετέρα εταιρία ουδεµία τέτοια αρµοδιότητα έχει. Μας προκαλεί 
όµως εύλογα ερωτήµατα το ¨ενδιαφέρον¨ που έχει παρουσιαστεί για τον χαρακτηρισµό ως 
αστικής µόνο της περιοχής του Αντικαλάµου, εξαιτίας του Νοσοκοµείου, και όχι κάποιας 
άλλης περιοχής µε εξίσου και περισσότερο πυκνό οικιστικό ιστό, τη στιγµή που για περιοχές 
όπως η Βέργα, η Μ.Μαντίνεια, το Ακρογιάλι, η Παλιόχωρα Αβίας και για άλλες, 
περιµετρικά της πόλεως και πολύ κοντύτερα στο µητροπολιτικό κέντρο της, δεν έχει 
ξεκινήσει καν ο διάλογος για τον χαρακτηρισµό τους ως αστικές. Ποια οικιστικά, 
οικονονικά, κοινωνικά δεδοµένα µεταβλήθηκαν από την σχετικά πρόσφατη απόφαση υπ’ 
αριθµ. 114/2008 της τότε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, µε την οποία 
επεκτάθηκε η αστική περιοχή της Καλαµάτας ως το Ασπρόχωµα και το ΤΕΙ 
Καλαµάτας, και ενώ λειτουργούσε ήδη από το έτος 2000 το Νοσοκοµείο Καλαµάτας;  

 Παρά ταύτα το µόνο που ενδιέφερε και ενδιαφέρει την ηµετέρα εταιρία και 
αποτελεί τον γνώµονα σχεδιασµού των τακτικών γραµµών της  είναι η ασφάλεια και η 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και ο ρόλος της εταιρίας µας ως δηµόσιας 
συγκοινωνίας. Όµως θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη περιοχή του Αντικαλάµου και του 
Νοσοκοµείου, καθ’ υµάς, δεν παρουσιάζει καν τα πολεοδοµικά, κοινωνικά, οικονοµικά 
χαρακτηριστικά για τον χαρακτηρισµό της ως αστική, έτσι όπως ορίζεται η αστική περιοχή 
από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 

Συγκεκριµένα, στο αρ.1 της Υ.Α. Οικ.Β-548714060/2003 (Β 1364) η οποιά 
εξεδόθη κατ΄εξουσιοδότηση του αρ.7 π.1 του Ν.2963/2001, ορίζεται η αστική περιοχή 
καθώς και οι προυποθέσεις, η συνδροµή των οποίων απαιτείται σωρευτικά, για τον 
χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως αστικής. Περαιτέρω, η συνδροµή των απαιτούµενων 
προυποθέσεων βεβαιώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Επίσης, στην ίδια Υ.Α και συγκεκριµένα στο αρ.4 αυτής ορίζεται ρητά ότι ¨δεν 
επιτρέπεται ο καθορισµός γραµµής αστικής ή υπεραστικής παράλληλα και σε 
µικρή απόσταση από αντίστοιχη άλλη, που εξυπηρετεί την ίδια περιοχή¨.  
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Περαιτέρω, στο αρ.7 και στις παρ. 8 και 9 του Ν.2963/2001 ρητά ορίζεται ότι: παρ. 
8 «Στην περίπτωση χαρακτηρισµού νέας αστικής περιοχής, η εκτέλεση της αστικής 
συγκοινωνίας ανατίθεται κατά προτεραιότητα στο υπεραστικό ΚΤΕΛ που εξυπηρετούσε την 
εν λόγω περιοχή» και παρ. 9 «Σε περίπτωση επέκτασης αστικής περιοχής, το 
συγκοινωνιακό έργο ανατίθεται στον φορέα, που εκτελούσε την αστική 
συγκοινωνία πριν την επέκτασή της». Ως εκ των ανωτέρω, είτε γίνει χαρακτηρισµός 
νέας αστικής περιοχής είτε επέκταση της αστικής περιοχής, η ηµετέρα εταιρία καθίσταται 
εκ του νόµου ο µοναδικός συγκοινωνιακός φορέας για την εξυπηρέτηση της.  

Πέραν όµως του γεγονότος αν θα θεωρηθεί ως αστική η περιοχή του Αντικαλάµου, 
εξαιτίας της ύπαρξης του Νοσοκοµείου και ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση της περιοχής µε την 
Αστική Συγκοινωνία, εύλογα τίθενται ερωτήµατα και προβληµατισµοί σχετικά µε την 
ασφάλεια και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Συγκεκριµένα: 

1. Αυτή τη στιγµή η ηµετέρα εταιρία εξυπηρετεί καθηµερινά την περιοχή του 
Αντικαλάµου και το Νοσοκοµείο της Καλαµάτας (το οποίο είναι Γενικό Νοµαρχιακό 
Νοσοκοµείο και ως τέτοιο εξυπηρετεί όλον τον νοµό) µε εξήντα επτά (67) δροµολόγια 
ηµερησίως από τις 05:30 το πρωί ως τις 23:15 το βράδυ, το οποίο σηµαίνει 
συχνότητα δροµολογίων κατά τις ώρες αιχµής ανά 15΄ και 30΄ της ώρας µε άπαντες 
τους επιβάτες καθήµενους. Το πυκνό αυτό δίκτυο δροµολογίων εξυπηρετεί το επιβατικό 
κοινό µε συνέπεια και ασφάλεια. Εύλογα διερωτώµεθα για αντίστοιχη δυνατότητα 
εξυπηρέτησης και εγείρουµε σοβαρές αµφιβολίες αν ο νέος συγκοινωνιακός φορέας 
δύναται να καλύψει την εξυπηρέτηση της ως άνω περιοχής µε τον ίδιο αριθµό και 
συχνότητα δροµολογίων, εκτός και εάν ζητούµενο δεν αποτελεί η αναβάθµιση της 
εξυπηρέτησης του ευρύτερου επιβατικού κοινού αλλά η συντεχνιακή µεθόδευση. Γιατί 
οποιαδήποτε άλλη συγκοινωνία, λιγότερο συχνή, ασφαλής και συνεπής από αυτή της 
ηµετέρας εταιρίας, συνιστά υποβάθµιση της ποιότητας της µεταφοράς του επιβατικού 
κοινού.  

2. Όλα τα δροµολόγια της ηµετέρας εταιρίας για όλους σχεδόν τους προορισµούς 
του νοµού, τόσο κατά την άφιξη τους στην πόλη της Καλαµάτας όσο και κατά την 
αναχώρησή τους από αυτή διέρχονται από τον Αντικάλαµο και το Γενικό Νοσοκοµείο 
Καλαµάτας εξυπηρετώντας ούτω το επιβατικό κοινό όλου του νοµού, το οποίο 
επισκέπτεται το Νοσοκοµείο. Στην περίπτωση που στο µέλλον η συγκοινωνία διεξάγεται µε 
το Αστικό ΚΤΕΛ, όλοι αυτοί οι επιβάτες  θα  είναι  αναγκασµένοι  να  αποβιβαστούν  από 
τα λεωφορεία της εταιρίας µας στις εισόδους της πόλης και στο αντίστοιχο ρεύµα 
κυκλοφορίας (ενδεικτικά, στον κόµβο Ασπροχώµατος  ή  στις  σχολές ΟΑΕ∆), να 
διασχίσουν τον δρόµο ταχείας και πυκνής κυκλοφορίας χωρίς να υπάρχουν φανάρια ή 
διαβάσεις για να πάρουν το Αστικό ΚΤΕΛ από το αντίθετο ρεύµα κυκλοφορία εξόδου από 
την πόλη για το Νοσοκοµείο, πληρώνοντας επιπρόσθετο εισιτήριο. Γίνεται λοιπόν 
αντιληπτό ότι το επιβατικό κοινό της εταιρίας το οποίο προέρχεται από τον νοµό και το 
οποίο επισκέπτεται το Νοσοκοµείο, πέραν της ταλαιπωρίας και του κινδύνου θα υποστεί και 
οικονοµική επιβάρυνση ενός ακόµα εισιτηρίου για το Νοσοκοµείο στο οποίο θα 
αποβιβάζετο µε το εισιτήριο που καταβάλει άπαξ στην εταιρία µας ως την πόλη της 
Καλαµάτας. 

3. Η απαραίτητη, καθ’ υµάς, συγκοινωνιακή µελέτη θα καταδείκνυε, εν 
προκειµένω, ότι ο µεγάλος αριθµός επιβατών, ο οποίος προέρχεται από τον νοµό µε 
προορισµό τον Νοσοκοµείο, θα υποστεί µε βεβαιότητα µεγάλη ταλαιπωρία από την 
υπό συζήτηση τροποποίηση της ως άνω γραµµής και την αλλαγή του συγκοινωνιακού 
φορέα, παρά όφελος, το οποίο ενδεχοµένως να προκύψει για ένα µικρό αριθµό πολιτών. 
Είναι προφανές ότι  η στάθµιση της υπό συζήτηση ρύθµισης δείχνει ότι για το συµφέρον των 
κατοίκων µιας περιοχής τα πόλης µας θα υποστεί µεγίστη ταλαιπωρία οι χιλιάδες του 
επιβατικού κοινού που προέρχεται απ τον υπόλοιπο νοµό (καθηµερινά περίπου 3.000 
άτοµα). 
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Αναφορικά µε τους εργαζόµενους στο Νοσοκοµείο, οι οποίοι χρησιµοποιούν 
καθηµερινά την συγκοινωνία της εταιρίας µας,  προτιθέµεθα να υπάρξει ειδική 
τιµολογιακή µεταχείριση και να τους εφοδιάσουµε π.χ. µε κάρτες µειωµένου εισιτηρίου, 
εφόσον µας γνωστοποιηθεί ο ακριβής αριθµός των δικαιούχων απ την διοίκηση του 
Νοσοκοµείου. 

Εξ όλων των ανωτέρω γίνεται αβίαστα αντιληπτό ότι η συζήτηση που γίνεται για την 
επέκταση της αστικής περιοχής έως το Νοσοκοµείο  ουδεµία συγκοινωνιακή ανάγκη 
καλύπτει και λειτουργεί, εν τέλει, εις βάρος της ασφάλειας και της εξυπηρέτησης του 
επιβατικού κοινού. 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

Και όσους νοµίµως επιφυλασσόµεθα να προσθέσουµε 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 

Να µην επεκταθεί η αστική περιοχή έως τον Αντικαλάµο και το Νοσοκοµείο επί τω 
τελει όπως εξυπηρετείται εφεξής η ως άνω περιοχή δια της Αστικής Συγκοινωνίας, 
αποκλειόµενης της ηµετέρας εταιρίας, καθ όσον κάτι τέτοιο, για τους 
εξιστορούµενους στο παρόν λόγους, θα ήταν πρωτίστως παράνοµο και 
δευτερευόντως εις βάρος του επιβατικού κοινού και σε καµία περίπτωση επ’ ωφελεία του. 

 

                                             Καλαµάτα 05-02-2015  

                                             Ο Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος 

                                               ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣ. ΣΑΡΑΝΤΟΣ 
 
 
 

 
Να µιλήσει ο Σύνδεσµος των ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Καλαµάτας.  

 
Χαίρετε, σας ευχαριστούµε που µας καλέσατε, είµαι ο Πρόεδρος 
Γιαννακόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος ιδιοκτητών ΤΑΞΙ 

Καλαµάτας.   

Πρόεδρε, εµάς τα προβλήµατα απ’ ό,τι ξέρετε είναι τεράστια. Από πού να ξεκινήσουµε; Εάν 
γίνει, όπως ακούω εδώ διάφορους εισηγητές, αστική περιοχή το Νοσοκοµείο και αεροδρόµιο, 
γιατί στο πίσω µέρος του µυαλού είναι και Αρχοντικό, 220 οικογένειες σήµερα των ταξί 
Καλαµάτας, να ξέρετε έχουν τέτοιο µεγάλο πρόβληµα και στο πίσω µέρος του µυαλού, ξέρετε 
τι κρύβει για το επάγγελµα ταξί, που αυτή τη στιγµή έχει τεράστια ήδη προβλήµατα; 

Βλέπετε στις πιάτσες δεν µας φτάνουν να παρκάρουµε. Βλέπετε τα προβλήµατα και η κρίση 
πού µας έχει φέρει. 220 οικογένειες, εµείς αδυνατούµε να το ακούσουµε αυτό, διότι στο πίσω 
µέρος του µυαλού, οι εισηγητές να λένε την αλήθεια και να το βάλουν καλά στο µυαλό τους, 
θα µας βρουν αντιπάλους σε µέγεθος µε διάφορες πιέσεις. Ανοίγουµε τον ασκό του Αιόλου. Τι 
σηµαίνει; Θα πηγαίνουµε αεροδρόµιο µε µονή ταρίφα εµείς; Ξέρετε τι σηµαίνει αστική περιοχή; 
Να πηγαίνουµε Αρχοντικό µε το ταξί, που βλέπετε έχουµε κάνει προσφορές στο Μεσσήνιο 
πολίτη, στον Καλαµατιανό πολίτη, µηδέν κλήσεις. Πηγαίνει απ’ το παλιό Νοσοκοµείο στη νέα 
είσοδο στη Σχολή Πιλότων χωρίς ταξίµετρο; Με πετρέλαια, µε τα ύψη όλα, τις υποχρεώσεις 
που έχουµε;  

Και φέρνουµε προσφορά µε 3,40 τη µικρότερη διαδροµή από το 2000 στο Νοσοκοµείο, από 
µόνοι µας προσφορά, να φέρνουµε δύο άτοµα. Σπίτι, κατ’ οίκον, Ακρίτας, πάει το αστικό. Θα 
πληρώσει να πάει στο παλιό ΚΤΕΛ. Θα πληρώσει 2,60 δύο άτοµα. Πώς θα πάει στην Ακρίτας; 
Θα πάρει και άλλο ταξί; Με πεντέµισι λοιπόν τον φέρνουµε εµείς στην Ακρίτας σπίτι µε σπίτι. 
Με δύο άτοµα, δεν µιλάµε µε τρία. Φανταστείτε 200 οικογένειες. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Και µην παραλείψω, έπρεπε να καλέσετε λίγο και των Οδηγών το Σωµατείο να σας πούν και οι 
εργαζόµενοι των οδηγών µε τα ταξί τι τραβάνε, καθόµαστε µέρα-νύχτα και δεν µπορούµε να 
βγάλουµε ούτε τα 10 ευρώ σε είσπραξη και δεν µιλάµε για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουµε.  

Σκεφτείτε µόνο στο πίσω µέρος του µυαλού ότι εµείς θα επεκτείνουµε και θα µπούµε σε 
άλλους φορείς, σε νοµοθεσίες. Θα έρχεται το καλαµατιανό ταξί απ’ το αεροδρόµιο, που 
υπάρχει Νόµος του κράτους που θα βρείτε αντιπάλους εκεί, θα έρχεται µε 10 ευρώ Φιλοξένια 
και θα έρχεται της Μεσσήνης το ταξί που επιτρέπεται να πάει στο αεροδρόµιο µε 20. Τι θα 
κάνετε εκεί; Η Περιφέρεια και η κα Νικολάου λέει: «∆εν κάθοµαι για παράβαση καθήκοντος 
κάτω. Εµένα µου ζήτησε ο αερολιµενάρχης να φέρω τιµές. Μην λέτε για αστικές περιοχές».  

Σε όλα θιγόµαστε. Πάµε στο Νοσοκοµείο; Τέσσερις ώρες αναµονή για να φέρουµε 5 ευρώ 
στην Καλαµάτα. Πρώτοι στη λίστα. Και να ξέρετε και άλλα προβλήµατα και θα τα ακούσετε. Η 
πλατεία της Καλαµάτας ένα ταξί βλέπει µόνο. Η µοναδική πρωτεύουσα Νοµού στην Ελλάδα. 
Και άλλα προβλήµατα, χιλιάδες µπορώ να σας αναφέρω.  

Θέλετε και γραπτά να τα αναφέρω; Θα µας βρείτε αντίθετους. Πεινάµε. ∆εν µας πιάνουν οι 
πιάτσες. Πού να πάει το ταξί; Υπάρχουν και πελάτες διάφοροι που δεν αµειβόµαστε. Το ξέρετε 
και αυτό. ∆εν έχουν χρήµατα να µας πληρώσουν και γράφει το ΦΠΑ, γράφει το πετρέλαιο, 
γράφει και η κούρσα κατά λάθος που πήρε ο πελάτης και το µετάνιωσε. ∆εν βρίσκουµε. 
Είµαστε 220 οικογένειες που απαρτίζουν τα ταξί της Καλαµάτας. Να το λάβετε υπόψη σας.  

Η γραµµή µας είναι µία. Και αυτή τη στιγµή βλέπετε. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ, να πάνε σε 
οποιαδήποτε πιάτσα, να δείτε τι γίνεται. Αχώρητο.  

Σας ευχαριστώ πολύ και άλλα προβλήµατα και αν θέλετε και γραπτά µπορούµε να τα κάνουµε, 
ό,τι ώρα θέλετε. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστούµε. Απ’ τα ραδιοταξί έχει έρθει;  
Απ’ το Σωµατείο Εργαζοµένων του Γενικού Νοσοκοµείου; Έχετε το λόγο.  
 
Γεια σας, λέγοµαι Μπουκέα Κέλλυ και είµαι Γραµµατέας του Σωµατείου 
Εργαζοµένων του Νοσοκοµείου Καλαµάτας. Εγώ ως εκπρόσωπος Σωµατείου θα 

µιλήσω, ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων αρχικά και ως πολίτης βέβαια της Καλαµάτας, δεν 
είναι η πρώτη φορά που συµµετέχω σε τέτοια συζήτηση. Πριν από τρία σχεδόν χρόνια πάλι 
είχαµε µία παρόµοια συζήτηση η οποία δεν κατέληξε πουθενά, είναι ένα χρόνιο πρόβληµα και 
ένα χρόνιο αίτηµα.  

Άκουσα εδώ πέρα διάφορες απόψεις, δεν θα ήθελα εγώ τώρα να µπω σε αντιπαράθεση µε το 
υπεραστικό ΚΤΕΛ, µε τους οδηγούς, ιδιοκτήτες ταξί κτλ., αλλά εγώ τώρα σαν πολίτης αλλά και  
σαν εργαζόµενη ακούω τώρα µια υπερβολή, µια καταστροφολογία θα έλεγα και δεν µπορώ να 
καταλάβω γιατί. 

∆ηλαδή ούτε εµένα, λέει ο κύριος των ιδιοκτητών ταξί ότι «πεινάµε», δεν νοµίζω ότι βασίζεται 
το εισόδηµά σας από τις όποιες κούρσες θα πάρετε στο Νοσοκοµείο. Και αν πεινάτε εσείς, να 
πούµε και εµείς δεν µας περισσεύουν 80 ευρώ, να χαλάµε βενζίνες πέρα-δώθε όσοι έχουµε 
αυτοκίνητο ή να χαλάµε 60-70 ευρώ καθηµερινά όποιος παίρνει το λεωφορείο. 

Επίσης να πω το αυτονόητο, ότι το υπεραστικό ΚΤΕΛ, σε καµία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το 
Νοσοκοµείο όσον αφορά σε σχέση µε την πόλη. Τα χωριά βέβαια, συµφωνώ και τα 
εξυπηρετεί, έτσι είναι, είναι η πραγµατικότητα, αλλά εµείς που µένουµε οι κάτοικοι µέσα της 
πόλης δεν εξυπηρετούµεθα σε καµία περίπτωση από το υπεραστικό. Πολύ λίγοι. Εγώ µένω στο 
κέντρο της πόλης, προς το πάρκο, δεν θα το πάρω ποτέ το υπεραστικό, όταν πρέπει να 
περπατήσω 15 λεπτά για να πάω στην κοντινότερη στάση µες στο κρύο, το χιόνι ή τον 
καύσωνα. ∆εν το παίρνω. Και δεν είµαι µόνο εγώ που είµαι το κέντρο. Η Παραλία, τόσες 
περιοχές της Καλαµάτας. Μόνο ένας µικρός αριθµός εξυπηρετείται απ’ το υπεραστικό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΚΕΑ:  
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Και τέλος πάντων, δεν µπορώ να καταλάβω γιατί θα πρέπει να µπουν τα συµφέροντα κάποιων 
επαγγελµατικών οµάδων και να κρατάµε σε οµηρία ολόκληρο τον πληθυσµό, όλους τους 
πολίτες της Καλαµάτας. ∆εν το καταλαβαίνω αυτό. Και τελικά µπορεί να λειτουργήσει 
ελεύθερα και µε συνεργασία. Όποιος εξυπηρετείται απ’ το ταξί θα πάρει το ταξί. Είναι γεγονός.  

Αυτός που τον εξυπηρετεί επειδή µένει κοντά στην Αθηνών και κοντά στο δροµολόγιο του 
υπεραστικού µ’ αυτό θα εξυπηρετηθεί. Αυτός που τον εξυπηρετεί το αστικό θα πάρει το 
αστικό. 

∆εν νοµίζω ότι θα υπάρχει µετακίνηση πελατείας από τον έναν φορέα στον άλλο. Εγώ ποτέ 
δεν θα πάρω το υπεραστικό γιατί δεν µε εξυπηρετεί. Το αστικό όµως µε εξυπηρετεί και είναι 
……..… Πώς να το πω τώρα; ∆ηλαδή είναι εντελώς παράλογο ένα δροµολόγιο που φτάνει µέχρι 
το ΤΕΙ να µην µπορεί να πάει 300 µέτρα παρακάτω. Το θεωρώ απαράδεκτο αυτό.  

Και τέλος πάντων άκουσα και διάφορα νοµικά πλαίσια και αυτά, εντάξει, δεν ξέρω, υφίστανται, 
αλλά πρέπει όµως να δούµε και να καταλάβουµε ότι οι Νόµοι κάποια φορά χρειάζεται να 
καταργηθούν, να επικαιροποιηθούν και µερικές φορές είναι και φωτογραφικοί και δεν 
αναφέροµαι µόνο στο συγκεκριµένο θέµα, το ξέρουµε πολύ καλά πώς λειτουργούν και οι 
Νόµοι δεν µπορούν να λειτουργούν εις βάρος, τέλος πάντων, της πραγµατικότητας και των 
αναγκών των πολιτών αυτής της χώρας.    

Εγώ αυτό έχω να πω. Έχουµε τουλάχιστον 300 υπογραφές από συναδέλφους, όχι ότι απλά 
επιθυµούν και θα τους άρεσε να έρχεται το αστικό, έχουν υπογράψει αυτοί που θεωρούν ότι 
θα το χρησιµοποιήσουν, γιατί τους εξυπηρετεί πραγµατικά το αστικό και δεν το περιορίζω 
µόνο σε µας ως εργαζόµενοι, γιατί εµείς καθηµερινά κάνουµε αυτό το δροµολόγιο και είναι και 
ένα κόστος το λεωφορείο µε το 1,60, τα 3,20 κάθε µέρα για όποιον το παίρνει ή για τις 
βενζίνες που χαλάµε εµείς πέρα-δώθε. Μα και ο άλλος που θέλει περιστασιακά επειδή είναι 
συνοδός, θέλει να πάει ως εξωτερικός ασθενής, κάτι, οτιδήποτε.  

Μην ξεχνάµε επίσης και πόσο δύσκολο είναι σε ηλικιωµένους ανθρώπους, εγώ που είµαι νέος 
άνθρωπος και δυσκολεύοµαι να ανέβω στο λεωφορείο του υπεραστικού. Είναι δυσλειτουργικά 
τελείως. Όχι οι ηλικιωµένοι άνθρωποι, οι γέροι, οι γριές, άνθρωποι µε αναπηρίες. Μπορούν να 
ανέβουν στο λεωφορείο και να κατέβουν; ∆εν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. 

Εγώ δεν έχω, ειλικρινά σας µιλάω, δεν έχω τίποτα, ούτε µε το υπεραστικό, ούτε µε το αστικό 
λεωφορείο, ούτε µε τους ταξιτζήδες ………  

 
∆εν έχετε µε τα ΤΑΞΙ;  
 

Όχι, δεν έχω.  
 
………………….. (δεν ακούγεται) 11 η ώρα το βράδυ η πόρτα του 
Νοσοκοµείου είναι κλειστή για τα ταξί. ……………….. 

 
Τι λέτε κύριε; ∆εν καταλαβαίνω τι λέτε.  
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ………………. (δεν ακούγεται)  
 
Κύριε Γιαννακόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ ….…  

 
Ζήτησα συγνώµη.  
 

Επειδή έχουµε τους φορείς και γίνονται τοποθετήσεις θα παρακαλούσα, κ. 
Γιαννακόπουλε, µην παρεµβαίνετε. Εντάξει;  

 
Συγνώµη, ζήτησα συγνώµη.  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΚΕΑ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΚΕΑ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Λοιπόν εάν τελειώσατε ……  
 
Ένα λεπτό, ένα λεπτό. ∆εν θέλω να παρεξηγηθώ και να γίνει παρανόηση ότι 
εµείς προτιµούµε οπωσδήποτε το ένα µέσο µεταφοράς συγκοινωνιακού φορέα 

απ’ τον άλλον. Όχι. Αν το υπεραστικό, δεν ξέρω τι όνοµα έχει, δεν µε ενδιαφέρει πώς θα 
αναφέρεται, είχε τη δυνατότητα να κυκλοφορεί µέσα στους βασικούς δρόµους της πόλης, 
Αριστοµένους, Φαρών, Παραλία, τέλος πάντων να διασχίζει αυτή την πόλη και να καταλήγει 
στο Νοσοκοµείο δεν µε ενδιαφέρει ποιο θα είναι αυτό. Το υπεραστικό θα είναι, το αστικό θα 
είναι, δεν µε ενδιαφέρει καθόλου.  

Με ενδιαφέρει όµως να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. ∆εν ξέρω αν υπάρχει άλλη πόλη στην 
Ελλάδα όπου το Νοσοκοµείο της δεν συνδέεται µε αστική συγκοινωνία. Τέλος πάντων, µε 
κάποιο τρόπο. Και µην προσπαθούν να µας πείσουν τώρα ότι το λεωφορείο που ξεκινάει απ’ το 
ΚΤΕΛ, που πηγαίνει στην Αθηνών και πηγαίνει στις παρυφές της πόλης και βγαίνει προς 
Νοσοκοµείο, εξυπηρετεί τους ανθρώπους που µένουν µέσα στην πόλη. ∆εν εξυπηρετούµεθα.  

Αυτά είναι τα αυτονόητα. ∆ηλαδή τώρα συζητάµε τα αυτονόητα. ∆εν έχω να πω τίποτα άλλο. 
Ευχαριστώ.  

 
Σας ευχαριστούµε.  

Από τη ∆ηµοτική Κοινότητα Καλαµάτας παρευρίσκεται κάποιος; Όχι.  

 
Τι απόφαση πήρανε; 

 
Έχει τη γνωµοδότηση και ήταν και ΥΠΕΡ της επέκτασης της αστικής περιοχής.  
 

ΦΩΝΗ: ………………….. (δεν ακούγεται)  
 
Και αυτή είναι γνωµοδοτική. Ένα είναι το όργανο, ένα είναι το όργανο.  
 

ΦΩΝΗ: ………………. (δεν ακούγεται)  
 
Είπαµε κάτι. Νοµίζω ότι το καλύψαµε αυτό.  

Έχετε να πείτε κάτι κ. Αλούπη;  

 
Έχω να διευκρινίσω κάτι. Στο γεγονός ότι είναι συσσωρευτικό το γράφει ο νόµος. 
Εγώ δεν αναφέροµαι για τη γραµµή του Νοσοκοµείου, η γραµµή του 

Νοσοκοµείου είναι επέκταση.   

Άρα το βλέπετε µε άλλους. Άµα δείτε στην επόµενη σελίδα της Υπουργικής Απόφασης.  

Όσον αφορά για τον καθορισµό της αστικής περιοχής της Καλαµάτας, πιστεύω ότι πρέπει να 
υπάρξει συνολική αντιµετώπιση, συνολική αντιµετώπιση. Και αυτή όντως είναι συσσωρευτική. 
Όµως η επέκταση έχει ειδικούς όρους. Είναι στην επόµενη σελίδα.  

Ευχαριστώ.  

 
ΦΩΝΗ: ………………… (δεν ακούγεται)  

 
Ο χαρακτηρισµός είναι συσσωρευτικός. Όµως η επέκταση είναι µε άλλες 
προϋποθέσεις. Εντάξει;  

Ευχαριστώ.  
 
Κύριε Μάκαρη τι ερώτηση να κάνετε;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΚΕΑ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΑΛΟΥΠΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Προς το υπεραστικό ΚΤΕΛ. ................... (δεν ακούγεται)  
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει, κάντε.   
 
Επειδή πραγµατικά καταλαβαίνουµε και το πρόβληµα, που υπάρχει ειδικά µε τα 
χωριά εκτός Καλαµάτας και το θέµα ότι εφόσον το αστικό ΚΤΕΛ αναλάβει τη 

συγκοινωνία προς το Νοσοκοµείο εσείς, το υπεραστικό ΚΤΕΛ λέτε ότι δεν θα εξυπηρετείτε 
πλέον και τα χωριά. ∆εν υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή παράλληλης εξυπηρέτησης; ∆ηλαδή και 
οι µεν ας πούµε να εξυπηρετούν κάποιες περιοχές, που δεν πηγαίνετε εσείς, και εσείς να 
εξυπηρετείτε από κάποιες περιοχές που το αστικό ΚΤΕΛ δεν πηγαίνει. ∆ηλαδή η συνύπαρξη 
είναι τόσο δύσκολη;  

 
Όχι δεν είναι δύσκολη, είναι νοµικά δύσκολη. Υπάρχει ένα νοµικό καθεστώς 
που καθορίζει ότι υπάρχει µια αστική περιοχή. Η αστική περιοχή 

καθορίζεται. Όπως δεν µπορούµε να κάνουµε δροµολόγιο από την Αριστοµένους και να πάµε 
στην Παραλία, γιατί είναι εντός της αστικής περιοχής, όταν η αστική περιοχή γίνει το 
Νοσοκοµείο, δεν θα µπορούµε να πάρουµε νοµικά και από το Νοσοκοµείο κανέναν επιβάτη, σε 
όλο τον οδικό άξονα και να τον φέρουµε στην Καλαµάτα.  

Αυτοµάτως όλα τα χωριά τα οποία έρχονται από την υπόλοιπη Μεσσηνία, Μεσσήνη, Πεταλίδι, 
Κορώνη, Πύλο, Φιλιατρά, Γαργαλιάνους, θα πρέπει, εµείς δεν µπορούµε πλέον να πάµε 
αριστερά. Νοµικά δεν µπορούµε να πάµε, γιατί αν πούµε ότι µπορούµε να πάµε νοµικά, 
αυτοµάτως µπορεί να κάνουµε συγκοινωνία και µες στην Καλαµάτα. 

Το πρόβληµα αυτή τη στιγµή είναι ότι η αστική περιοχή, ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως 
αστική βάζει φραγµούς στο υπεραστικό ΚΤΕΛ. ∆εν είναι θέµα θέλησης, είναι θέµα νόµου, γιατί 
αν από κει και πέρα πούµε ότι αυτό που λέµε επιτρέπεται, αυτοµάτως επιτρέπεται και η 
γραµµή ΚΤΕΛ - Παραλία. Αυτοµάτως επιτρέπεται και η γραµµή Γιαννιτσάνικα - Στρατόπεδο - 
Κορδία από το υπεραστικό ΚΤΕΛ. ∆ηλαδή πάµε στη µπαχαλοποίηση. 

Εγώ καταλαβαίνω την κυρία, το σέβοµαι αυτό που λέει και έχει απόλυτο δίκιο, αλλά δεν 
άκουσε την πρόταση την οποία είπα. Τέσσερα δροµολόγια την ηµέρα όπως τα είχαµε, που 
διασχίζουν όλο τον οδικό άξονα της Καλαµάτας, που εξυπηρετούν το Νοσοκοµείο, όπως το 
είχαµε όταν ξεκινήσαµε. Και δεν καταλαβαίνω και κλείνω µ’ αυτό, το λάθος, πραγµατικά το 
λάθος που απόφαση πήραν κάποιοι, να κτιστεί το Νοσοκοµείο εκεί που κτίστηκε. Γιατί πρέπει 
να το πληρώσουν οι εργαζόµενοι και οι πολίτες αυτής της πόλης; 

 
ΦΩΝΗ: ………… (δεν ακούγεται)  

 
Όχι, είναι λάθος. 
 

ΦΩΝΕΣ: …………… (δεν ακούγονται)  
 

Ακούστε, να σας πω λίγο κάτι; Ακούστε, στο πίσω µέρος των µυαλών 
κάποιων είναι αυτό που είπε ο κ. Γιαννακόπουλος. Είναι το τρίγωνο 

Νοσοκοµείο - Αεροδρόµιο - ΤΕΙ - Αρχοντικό. Ε! τότε εµείς κλείσαµε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί 
δεν κουβεντιάζετε για τον Κορδία, δεν κουβεντιάζετε για τα Λέϊκα, για την Παναγίτσα, για τα 
Ακοβίτικα. ∆εν το καταλαβαίνω αυτό το πράγµα.  

∆εν έχετε λύσει την αστική συγκοινωνία µέσα στην πόλη και προσπαθείτε να την λύσετε έξω 
απ’ την πόλη. ∆ηλαδή δεν το κατάλαβα. Οι κάτοικοι στα Λέϊκα είναι λιγότεροι απ’ τους 
εργαζόµενους του Νοσοκοµείου; Οι κάτοικοι στα Ακοβίτικα τι κάνουν; Οι κάτοικοι στην 
Παναγίτσα τι κάνουν;  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ:  
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Κύριε Πετρουλάκη σας παρακαλώ. 

Κοιτάξτε, δεν θα επιτρέψω να γίνει διάλογος µεταξύ των φορέων αυτή τη 
στιγµή, διότι πάµε σε µία απόφαση, η οποία πρέπει να τοποθετηθούν οι παρατάξεις.  

Εάν αναλώσουµε όλο το χρόνο µας σε αντιπαράθεση µεταξύ µας, δεν θα µπορέσουµε πλέον 
να βγάλουµε το θεµιτό αποτέλεσµα, που θέλουµε µέσα απ’ αυτή εδώ την Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής.  

Κύριε Μάκαρη.  

 
Η θέση µου δεν ήταν για αντιπαράθεση.  
 

Κύριε Μάκαρη, κ. Μάκαρη,  έχετε λόγο για τοποθέτηση.  
 
Το θέµα φαίνεται ότι είναι πιο πολύπλοκο απ’ ό,τι αρχικώς …..…  

 
Κύριε Πρόεδρε, συγνώµη, δεν θα έπρεπε να γίνει εισήγηση, που 
κατέληξε η ∆ηµοτική Αρχή;  

 
Ναι, δεν µας είπαν.   
 
Η ∆ηµοτική Αρχή είπε, ότι εµείς εισηγούµαστε να γίνει η επέκταση της αστικής 
περιοχής.  

 
Ναι το αποτέλεσµα όµως της διαβούλευσης …………… (δεν ακούγεται)  

 
Αυτό που έλεγα είναι ότι το θέµα, φαντάζει, πολύπλοκο αλλά νοµίζω ότι µπορεί 
πολύ εύκολα να λυθεί αν υπάρχει συνεργασία των µερών. ∆ηλαδή και το αστικό 

ΚΤΕΛ και το υπεραστικό ΚΤΕΛ, να συνεργαστούν µαζί έτσι ώστε να έχουµε το θετικό 
αποτέλεσµα. Το θετικό αποτέλεσµα ποιο είναι; Είναι η ασφαλής και η τακτική µεταφορά των 
πολιτών µέσα στην Καλαµάτα.  

Βασική προϋπόθεση είναι εµείς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ως Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, να 
ξεκαθαρίσουµε ότι θέλουµε να αναπτυχθούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς στην πόλη µας. Η 
ανάπτυξη των µέσων µαζικής µεταφοράς, έχει πάρα πολλές θετικές συνέπειες σε όλα τα 
θέµατα. ∆ηλαδή και στο οικονοµικό και στο περιβαλλοντικό, σε κάθε άποψη που υπάρχει για 
τη συγκοινωνία της Καλαµάτας.  

Τι χρειάζεται όµως; Χρειάζεται ένα οργανωµένο σχέδιο ανάπτυξης του αστικού ΚΤΕΛ. Π.χ. δεν 
εξυπηρετούνται συγκεκριµένες περιοχές. Εγώ έχω σηµειώσει, συγκεκριµένα η Κηπούπολη δεν 
εξυπηρετείται καθόλου. Η περιοχή γύρω απ’ την οδό Θεµιστοκλέους επίσης δεν εξυπηρετείται. 

Απ’ ό,τι µας έχει πει, το αστικό ΚΤΕΛ ότι υπάρχει ένα οργανωµένο σχέδιο ανάπτυξης του 
αστικού ΚΤΕΛ µέσα στην Καλαµάτα. Γιατί όχι, να µην µας το φέρει εδώ πέρα το αστικό ΚΤΕΛ, 
να µάθουµε και εµείς πώς θα µπορούσε, η συγκοινωνία µέσα στον αστικό ιστό της Καλαµάτας 
να γίνει καλύτερη. 

Όσον αφορά την επέκταση του αστικού ΚΤΕΛ στο Νοσοκοµείο, επειδή τίθεται το συγκεκριµένο 
θέµα, εµείς είµαστε ΥΠΕΡ. Είµαστε ΥΠΕΡ, γιατί και ο Νόµος απ’ ό,τι έχω διαβάσει, λέει ότι 
εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύµατα  ή  νοσηλευτικά  ιδρύµατα,  τότε µπορεί να 
επεκταθεί το ΚΤΕΛ, το αστικό ΚΤΕΛ να επεκταθεί και να καλύψει αυτά τα συγκεκριµένα 
ιδρύµατα. 

Το Νοσοκοµείο, οι µετακινήσεις που γίνονται προς και από το Νοσοκοµείο είναι πάρα πολλές. 
Όπως είπαµε είναι το προσωπικό του Νοσοκοµείου, είναι οι ασθενείς, είναι οι επισκέπτες και 
νοµίζω ότι πρέπει να δοθεί ως επιλογή.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  
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Όπως δίνεται ως επιλογή το ταξί, που βεβαίως πρέπει να υπάρχει, νοµικά να εξετάσουµε γιατί 
δεν µπορεί το υπεραστικό ΚΤΕΛ, να συνεχίσει να εξυπηρετεί τα χωριά, έτσι ώστε να βρεθεί µια 
λύση. 

Εγώ θα έλεγα να το δούµε µε τους νοµικούς, εάν υπάρχει αυτή η λύση να την προκρίνουµε.  

Αυτά ήθελα να πω.  

 
Κύριε Χριστόπουλε έχετε το λόγο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι και εκπρόσωποι των φορέων, έχουµε σαν 
παράταξη απ’ την προηγούµενη θητεία µας, φέρει πάρα πολλές φορές το 

ζήτηµα της συνολικής προσέγγισης του ζητήµατος εξυπηρέτησης των δηµοτών µέσα από το 
αστικό ΚΤΕΛ ή το συγκοινωνιακό µε την ευρύτερη έννοια. Γιατί; Γιατί πραγµατικά τα τελευταία 
χρόνια η πόλη µας αλλάζει. Οι ρυθµοί είναι διαφορετικοί. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων, 
δράσεων εµπορικών, κοινωφελών όπως είναι το Νοσοκοµείο, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
ο εθνικός δρόµος και ο περιφερειακός δακτύλιος, είναι αυτό που συνθέτουν µια καινούργια 
κατάσταση για την πόλη µας.  

Η ∆ηµοτική Αρχή όµως προσηλωµένη στο τρίγωνο της Αριστοµένους και της κεντρικής 
πλατείας, σαφέστατα δεν έριχνε το βλέµµα και φαίνεται, να δικαιολογήσω και την άποψή µου, 
ότι όταν φέρναµε τα ζητήµατα αυτά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κώφευε.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα το έφερε πριν τις εκλογές, γι’ αυτό το είπα, το ανέβαλε για µετά 
τις εκλογές µε το πρόσχηµα της διαβούλευσης. Ποια διαβούλευση; Έγινε κάτι; Τα ίδια 
επιχειρήµατα είναι και τώρα. Ποιος ήταν ο στόχος και ο σκοπός της παράτασης της αναβολής; 

Εµείς λοιπόν είµαστε σταθεροί στην άποψή µας, ότι χρειάζεται µια συνολική προσέγγιση γι’ 
αυτό το ζήτηµα. Χρειάζεται ένα σχέδιο, χρειάζεται µια πρόταση. Ποια είναι αυτή; Ας πάµε σε 
σχέση µε την εξυπηρέτηση των δηµοτών µέσα στο κέντρο, στον αστικό κόσµο. ∆εν υπάρχει 
εξυπηρέτηση.  

Στο συγκεκριµένο ζήτηµα που γίνεται σήµερα για την επέκταση. Μα δεν θα το συζητούσαµε αν 
υπήρχε η όχληση εδώ και χρόνια των εργαζοµένων, των συνοδών, των ασθενών, των ίδιων 
των ασθενών που πηγαίνουν, να τύχουν της υγειονοµικής περίθαλψης µε µικρά τραύµατα ας 
πούµε, είτε αναγκάζονται να πάνε στο υπεραστικό ΚΤΕΛ, είτε να πάνε µε ταξί, είτε να τους 
πάει κάποιος άλλος άνθρωπος, ενώ θα µπορούσαν να εξυπηρετηθούν. 

Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβληµα εκεί. Πρέπει να ενσκήψουµε ναι ή όχι στο πρόβληµα; 
Σαφέστατα ναι. Η ∆ηµοτική Αρχή, προσπαθούσε πετώντας τη µπάλα στην εξέδρα, να το 
αποφύγει. Φτάσαµε όµως σε αδιέξοδο και πρέπει να το συζητήσουµε τώρα.  

Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που η µία είναι απέναντι στην άλλη. Οι ταξιτζήδες. ∆εν θα 
πρέπει να το δούµε και αυτό; Πώς θα το δούµε; Υπάρχουν καινούργιες δραστηριότητες όµως. 
Τα κρουαζιερόπλοια και όλα αυτά που θα πρέπει να δούµε αντισταθµικά, να λειτουργήσουµε σ’ 
αυτούς τους ανθρώπους. Να τους πούµε ναι. Βεβαίως, εκεί πρέπει να τελειώσει το ζήτηµα. 
Πρέπει να εξυπηρετηθούν. Μια σειρά ανθρώπων που καθηµερινά πηγαίνουν στο Νοσοκοµείο. 
Και πώς θα εξυπηρετηθούν; Με το αυτονόητο. Να γίνει επέκταση της αστικής γραµµής. Μην 
κοροϊδευόµαστε. Μην βάζουµε το κεφάλι µας στην άµµο σαν τη στρουθοκάµηλο. ∆εν είναι 
δυνατόν να υπάρχει το Νοσοκοµείο και 100 µέτρα πριν να τελειώνει η αστική γραµµή και στα 
100 να µην συνεχίζει.  

Γιατί πάει στα ΤΕΙ; ∆εν είναι παρανοϊκό να υπάρχει αστική γραµµή µέχρι το ΤΕΙ και να µην 
συνεχίζεται µέχρι το Νοσοκοµείο; ∆εν είναι παρανοϊκό αυτό το πράγµα; Και για ποιο λόγο 
σταµάτησε εκεί στο συγκεκριµένο; Γιατί κοροϊδευόµαστε µεταξύ µας; ∆εν λέµε την αλήθεια.  

Ναι, να πούµε στους ταξιτζήδες, υπάρχει ανάγκη να έχετε πρόσβαση στην Αριστοµένους. Ναι, 
να πούµε στους ταξιτζήδες, υπάρχει ανάγκη να υπάρχει µια αξιόπιστη πρόσβαση στα 
κρουαζιερόπλοια. ∆εν µπορεί να γίνεται στη Φαρών ο χαµός. Ο χαµός γίνεται όταν έρχεται 
κρουαζιερόπλοιο.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Γιατί δεν το βλέπουµε συνολικά; Πρέπει λοιπόν να το δούµε συνολικά. Να δούµε µε όλους 
τους φορείς. Να το δούµε µε τους φορείς εξυπηρέτησης των δηµοτών κυκλοφοριακά και ποιοι 
είναι αυτοί; Είναι το ΚΤΕΛ, το αστικό, το υπεραστικό, είναι οι ταξιτζήδες, είναι αυτοί οι 
άνθρωποι που καθηµερινά µοχθούν, προσπαθούν να βγάλουν το µεροκάµατο και εγώ το 
καταλαβαίνω, αλλά θα πρέπει όµως να εξυπηρετηθούν και οι δηµότες. ∆εν εξυπηρετούνται οι 
δηµότες όµως στο Νοσοκοµείο, είναι αλήθεια.   

Βεβαίως αν έρχεται κάποιος από την Κυπαρισσία εξυπηρετείται µε το υπεραστικό ΚΤΕΛ. Θα 
σταµατήσει στο Νοσοκοµείο. ∆εν το αµφισβητεί κανένας αυτό. Αλλά ένας που µένει ………… 

 
ΦΩΝΗ: Στην Κορώνη.  

 
………. στην Κορώνη. Τώρα στρίβετε και πηγαίνετε στο Νοσοκοµείο αν 
υπάρχει ένας πελάτης; Εντάξει, συµφωνούµε.  

 
ΦΩΝΗ: Τι συµφωνείτε;  

 
Συµφωνούµε ότι εξυπηρετεί το υπεραστικό ΚΤΕΛ, εξυπηρετεί το 
Νοσοκοµείο αλλά εγώ που µένω αυτή τη στιγµή στο παλιό Νοσοκοµείο δεν 

εξυπηρετούµαι.   

 
Κύριε Χριστόπουλε, µία διευκρίνιση.  

 

Να τελειώσω, να τελειώσω.  
 

Σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. Είναι περασµένη η ώρα.  
 

Εγώ λοιπόν είµαι ξεκάθαρος ότι υπάρχει η ανάγκη επέκτασης της αστικής 
γραµµής. Υπάρχει η ανάγκη το ΚΤΕΛ να φτάνει µέχρι εκεί πέρα. Βεβαίως 

θα πρέπει να το δούµε συνολικά, να δούµε και άλλες περιοχές που δεν εξυπηρετεί το αστικό 
ΚΤΕΛ γιατί εκεί χάνει. ∆εν µπορεί κατά το δοκούν και το αστικό ΚΤΕΛ να λειτουργεί. ∆ηλαδή 
δεν σε εξυπηρετώ στα Λέϊκα γιατί έχω λίγα έσοδα, όµως εκεί που είναι πολλά τα έσοδα 
εξυπηρετώ. Πρέπει να το δούµε και αυτό.  

∆εν θα πρέπει κατά το δοκούν να αποφασίζει το αστικό ΚΤΕΛ πού θα επεκταθεί και να λέει όχι, 
να µην επεκταθεί. ∆εν πρέπει να το δούµε συνολικά; ∆εν χρειάζεται µια συνολική πρόταση; 
Έτσι δεν είναι κ. Πρόεδρε;  

Εµείς στο συγκεκριµένο λοιπόν γνωµοδοτικά, γιατί θεωρούµε ότι θα πρέπει να γίνει επέκταση 
της αστικής περιοχής, αλλά βάζουµε µια υποσηµείωση, ότι θα πρέπει η ∆ηµοτική Αρχή να κάνει 
µια συνολική προσέγγιση του ζητήµατος, γιατί αύριο θα το δούµε αλλού. Αν ανοίξει ο 
περιφερειακός και το υπεραστικό ΚΤΕΛ για να εξυπηρετηθεί, θέλει να πηγαίνει µέσα από τον 
περιφερειακό, θα εξυπηρετούσε την περιοχή;  

 
∆εν υπάρχει περίπτωση.  

 
Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση;  
 

ΦΩΝΗ: ………. (δεν ακούγεται) µόνο η Αθήνα.  
 

Και η Αθήνα, η Αθήνα. Τα περισσότερα δροµολόγια σαφέστατα γίνονται 
για την Αθήνα.  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΦΩΝΗ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Πρέπει λοιπόν να το δούµε συνολικά στα πλαίσια της ανάπτυξης της πόλης µας. Είναι αλήθεια 
ότι η πόλη µας αναπτύσσεται ραγδαία, ίσως και εµείς δεν προλαβαίνουµε να είµαστε κοντά 
στις εξελίξεις. Και εγώ δικαιολογώ και τη ∆ηµοτική Αρχή σε ένα σηµείο, αλλά θα πρέπει να 
υπάρχει θέληση, βούληση πολιτική, να ενσκήψουµε στο ζήτηµα και να το αντιµετωπίσουµε 
διεξοδικά. Πρώτα-πρώτα να λύσουµε το ζήτηµα της πρόσβασης στο Νοσοκοµείο, στους 
ανθρώπους που καθηµερινά µοχθούν να φτάσουν εκεί, που είναι οι εργαζόµενοι, οι ασθενείς 
και οι συνοδοί. Αυτές οι τρεις κατηγορίες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν τάχιστα. 

 
Κύριε Αντωνόπουλε έχετε το λόγο.  

 
Καταρχήν το θέµα αυτό, όπως γνωρίζουµε, έχει έρθει µε πάρα πολύ 
µεγάλη καθυστέρηση και είχε έρθει και µε έναν τρόπο, ο οποίος θα έλεγα 

πιο πολύ βοηθάει τον επικοινωνιακό χαρακτήρα της ∆ηµοτικής Αρχής, παρά την επίλυση του 
προβλήµατος.  

Το Νοσοκοµείο, ως γνωστόν, βρίσκεται στην περιοχή αυτή εδώ και πάρα-πάρα πολλά χρόνια. 
Λειτουργεί αδιάλειπτα. Τα προβλήµατα ήταν χρόνια. Αν η ∆ηµοτική Αρχή, η οποία είναι πολύ 
χρόνο στην Καλαµάτα, θα µπορούσε αν πραγµατικά ήθελε να το λύσει, να το είχε πιάσει το 
θέµα εδώ και τόσο καιρό και να είχε προωθήσει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε σήµερα όλοι 
οι εµπλεκόµενοι φορείς να έχουν συνειδητοποιήσει, µε διάφορους τρόπους και κατόπιν 
συνεργασίας πώς ακριβώς µπορούσε να γίνει αυτή η επέκταση. 

Μία µονοµερής επέκταση, κ. Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, που θα γίνει σε µία γραµµή δεν 
υπακούει σε κάποια λογική, όσο µεγάλες και αν είναι αυτές οι αναγκαιότητες του νέου 
Νοσοκοµείου Καλαµάτας. Οι τεχνικές προϋποθέσεις, που πρέπει να ληφθούν, για να µπορέσει 
να γίνει η εξυπηρέτηση των δηµοτών µπορούν να προκύψουν, ως παράδειγµα, αναφέρω ότι 
σε µικρή απόσταση µπορούν να καθοριστούν όροι αστικής και µη αστικής περιοχής, για τη 
θέση του Νοσοκοµείου, ώστε παράλληλα να γίνονται και οι δύο παραλαβές επιβατών, 
επιβίβασης και αποβίβασης των επιβατών. 

Άρα λοιπόν επειδή το θέµα, θεωρώ ότι θα πρέπει να το βάλετε σε άλλη διάσταση και 
συγκεκριµένα, θα πρέπει να γίνει ένας επανασχεδιασµός των αστικών συγκοινωνιών της πόλης 
της Καλαµάτας, του ∆ήµου Καλαµάτας, ο οποίος έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια και µε 
τον Καποδίστρια, όπως γνωρίζετε, και µε νέες περιοχές που µπαίνουν και µε το νέο χωροταξικό 
που υπάρχει σε εκκρεµότητα, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο, θεωρώ ότι θα πρέπει η αστική 
περιοχή της Καλαµάτας να γίνει ακτινωτά, σε πολλές περιοχές του ∆ήµου Καλαµάτας και στις 
οποίες µπορούν να καλυφθούν χιλιοµετρικά αντίστοιχα από το αστικό ΚΤΕΛ. 

∆ηλαδή δεν µπορούµε να λέµε εµείς ότι θέλουµε τη γραµµή αυτή, όπως πολύ σωστά είπαν 
κάποιοι φορείς, και να εξαιρούµε κάποιες άλλες γραµµές. Παντού υπάρχουν οι δηµότες που 
πρέπει να εξυπηρετηθούν και η ∆ηµοτική Αρχή, έχει την υποχρέωση να φέρει µια τέτοια 
πρόταση, που να καλύπτει όλες τις αντίστοιχες περιοχές που είτε έχουν Νοσοκοµείο, είτε 
έχουν δηµότες που θέλουν να πάνε στο Νοσοκοµείο, γιατί δεν είναι να λέµε µονάχα ότι πώς θα 
εξυπηρετηθούν αυτοί που πάνε στο Νοσοκοµείο, πρέπει να δούµε και από πού έρχονται αυτοί 
που πάνε στο Νοσοκοµείο. Έρχονται από πού; Μήπως έρχονται από περιοχές που και πάλι δεν 
µπορούν να καλυφθούν από το αστικό ΚΤΕΛ παράδειγµα;  

Άρα λοιπόν εµείς δείχνουµε µε τον τρόπο µας ότι παίρνουµε µία απόφαση σήµερα για λόγους, 
όπως ανέφερα, κυρίως αφόρητης πίεσης που έχει ασκηθεί στη ∆ηµοτική Αρχή, κ. Πρόεδρε, και 
όλοι το γνωρίζουµε, η ∆ηµοτική Αρχή το ξέρει το πρόβληµα, υπάρχει χρόνια. Λοιπόν αυτή τη 
στιγµή για κάποιο λόγο το φέρνετε για συζήτηση, έχετε παρακάµψει την Επιτροπή 
∆ιαβούλευσης που θα µπορούσε να βοηθήσει γιατί η διαβούλευση, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. 
Η διαβούλευση δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουµε για να το κάνουµε, όπως το είπατε εσείς, 
τυπικά. Η διαβούλευση βοηθάει, στο να µπορέσουµε να γνωριστούµε µεταξύ µας και να δούµε 
πώς θα λύσουµε ένα πρόβληµα. ∆εν επιβάλλουµε µονοµερείς αποφάσεις που θα έχουν άλλα 
προβλήµατα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Και για να µην µακρηγορώ θα πω το εξής: Θα πρέπει να έρθει µια εισήγηση προς την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής και κατ’ επέκταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, που να λύνει το πρόβληµα 
όλων των αστικών ή των µέχρι σήµερα περιοχών της Καλαµάτας, που έχουν θέµατα 
µεταφοράς δηµοτών µας προς το κέντρο της πόλης αν θέλετε, ή προς το Νοσοκοµείο ή από 
και προς. 

Άρα λοιπόν έτσι θα πρέπει να ’ρθει το θέµα, για να υπάρχει µια συνολική διευθέτηση και να 
µην συζητάµε συνέχεια αυτό το θέµα εδώ στο Συµβούλιο. ∆εν είναι µόνο το Νοσοκοµείο. Η 
εισήγηση θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένη, θα πρέπει να έχετε στοιχεία, γι’ αυτό ζήτησα πώς 
ακριβώς κάνετε, κ. Μαρινάκη, την εισήγησή σας.  

Την εισήγησή σας δεν πρέπει να την κάνετε σπασµωδικά, π.χ. Νοσοκοµείο, αύριο ένας άλλος 
χώρος, αεροδρόµιο ή κάτι άλλο. Θα πρέπει να µελετήσετε, σε ποιες περιοχές της πόλης, θα 
πρέπει να υπάρχει αστικό ΚΤΕΛ, µέχρι πού θα πρέπει να πηγαίνει, να αναλάβει και το αστικό 
ΚΤΕΛ τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει, που οι υποχρεώσεις έχουν σχέση µε το στόλο του, έχει 
σχέση µε το αν αυτός ο στόλος επαρκεί να καλύψει όλες αυτές τις περιοχές και όχι να βλέπει 
π.χ. πού ……….., γιατί υπάρχει και το θέµα αυτό, το Νοσοκοµείο δεν παύει να είναι ένα φιλέτο 
όσον αφορά τις αστικές µετακινήσεις. 

Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούµε και άλλους πολίτες. Και άλλοι είναι εργαζόµενοι που έχουν τα 
ίδια προβλήµατα. Και εµείς είµαστε εργαζόµενοι και τώρα πάµε στο Νοσοκοµείο από µια 
περιοχή που δεν µας καλύπτει το αστικό ΚΤΕΛ. Απ’ τα Γιαννιτσάνικα για παράδειγµα και πιο 
µακριά, που δεν πηγαίνει.  

Θα πρέπει λοιπόν το αστικό ΚΤΕΛ ή όπως είπε ο κ. Πετρουλάκης, δεν ξέρω αν αυτά τα 
δροµολόγια µπορούν να καλύψουν, θεωρώ ότι αυτό δεν είναι τόσο εύκαιρο και τόσο 
πρόσφορο, πιστεύω ότι το αστικό ΚΤΕΛ θα πρέπει να καλύψει όλη την περιοχή της Καλαµάτας.  
Άρα η επέκταση της αστικής ζώνης θα πρέπει να γίνει ακτινωτά, χιλιοµετρικά και µε σχέδιο. Και 
σ’ αυτή την επέκταση εµείς λέµε ναι, αλλά µ’ αυτό τον τρόπο. Με σχέδιο, ακτινωτά και για όλη 
την πόλη και όχι µόνο για το Νοσοκοµείο. Ευχαριστώ. 

 
Λοιπόν, νοµίζω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι αυτό που είπατε στο τέλος είναι η 
επόµενη φάση. Εµείς αυτή τη στιγµή σαν Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, παίρνουµε 

µια απόφαση για την επέκταση της αστικής περιοχής, πρώτον. Θα εισαχθεί στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Το ίδιο θα κάνει και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Η επόµενη µέρα καθορισµού των στάσεων που πρέπει να γίνει, των δροµολογίων, από πού θα 
ξεκινήσουν, είναι η επόµενη φάση που θα κληθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µαζί µε το αστικό 
ΚΤΕΛ, να µπορέσει να λύσει τα ζητήµατα, όπως επίσης και µε το υπεραστικό ΚΤΕΛ που µέχρι 
τώρα εξυπηρετεί τους έξω από την Καλαµάτα κατοίκους, δηλαδή τον άνθρωπο που έρχεται 
από Κορώνη, για να φτάσει στο Νοσοκοµείο Καλαµάτας. 

Και εκεί θα γίνει κουβέντα και διαβούλευση και πέρα από τις οποιεσδήποτε νοµοθεσίες 
υπάρχουν και τα στεγανά, που ο ένας χώρος ακουµπάει απάνω στον άλλον, διότι όπως ξέρετε 
έχουµε ένα θέµα. Υπάρχουν τα συµφέροντα των µεν και των δε και κατά το δοκούν υπήρχαν 
και οι νοµοθεσίες. Και τα ταξί παράλληλα. Τον καταλαβαίνω τον κ. Γιαννακόπουλο. Μονή 
ταρίφα σου λέει να πάω στο Νοσοκοµείο; Σε µία ανεργία µεγάλη;  

 
Αλαγονία; …………… ∆εν θα πάω ποτέ. Αρτεµισία;  
 

Και να πω και κάτι άλλο κ. Γιαννακόπουλε; Είπα το όνοµά σας, επειδή είσαι φίλος 
µου, από παλιά, από τα ποδόσφαιρα.  

Λοιπόν, λέγω το εξής: Άρα λοιπόν τα συµφέροντα του ενός µε τον άλλον, εάν θέλουµε όλοι να 
είναι για το καλό των κατοίκων και αυτών των οποίων µπαίνουν κάθε µέρα είτε λέγεται 
υπεραστικό, είτε λέγεται ταξί, είτε λέγεται αστικό ΚΤΕΛ, πρέπει να είναι µαζί για το καλό των 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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κατοίκων. ∆εν είναι, ούτε ο στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής είναι, παράδειγµα, να εξυπηρετήσει 
συντεχνιακά έναν άλλο χώρο και να αφήσει έναν άλλον.  

Εµείς σκεφτόµαστε πάνω σ’ αυτή την κατεύθυνση και βέβαια, συγνώµη κ. εισηγητά, εσείς θα 
πάρετε το λόγο και θα κλείσει το θέµα, για να πάµε σε ψηφοφορία, λέγω τούτο: Ότι ο στόχος 
µας είναι συνολικά, κάποια πράγµατα θα µπαίνουν και θα δείτε ότι στο συνολικό σχέδιο που θα 
υπάρξει για την τακτοποίηση των γραµµών µέσα σ’ αυτόν εδώ το χρόνο τον οποίον έρχεται, 
που διανύουµε, θα δείτε πώς θα καλυφθούν όλα τα γεγονότα και µε τον καλύτερο τρόπο για 
την εξυπηρέτηση των δηµοτών. Και µόνο. Τίποτε άλλο. Και όλοι εµείς οι οποίοι υπηρετούµε το 
χώρο αυτόν και βρισκόµαστε εκλεγµένοι είτε στη συµπολίτευση, είτε στην αντιπολίτευση γι’ 
αυτό νοιαζόµαστε. 

Σας ευχαριστώ. Άλλος, αν έχετε κάποια τοποθέτηση; Το λέω για να πάµε σε ψηφοφορία. Μην 
πάµε σε δευτερολογίες. 

 
Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η σηµερινή συζήτηση έδειξε ότι έχουµε ωριµάσει 
όλοι µας από τις συνθήκες, βοήθησε σ’ αυτό βέβαια ότι συζητάµε το 

αυτονόητο. Όπως καταδείχθηκε από τη συζήτηση, είναι επιτακτική ανάγκη και επιβάλλουν οι 
καιροί, έτσι ώστε να δούµε τα πράγµατα σε µια καινούργια βάση, δεν νοείται η αστική 
συγκοινωνία να φτάνει έως το ΤΕΙ που απέχει 400 µέτρα περίπου από το Νοσοκοµείο και να 
µην φτάνει µέχρι εκεί.  

Και αν θέλετε την προσωπική µου εκτίµηση, ως υπόθεση εργασίας βάλτε το, ότι για µένα η 
Καλαµάτα δεν είναι ούτε εδώ γύρω, ούτε µέχρι το Ασπρόχωµα, είναι απ’ τα Τσουκαλέϊκα ως 
Μικρά Μαντίνεια και από τις Σιλίµποβες έως την Παραλία.  

 
ΦΩΝΗ: ………….. (δεν ακούγεται)  

 
Ακούστε, εδώ εµείς παίρνουµε πολιτικές αποφάσεις. Ακούστηκαν πολλά 
θέµατα νοµικής φύσεως. Εγώ σέβοµαι τη νοµική επιστήµη, αλλά εδώ είµαστε 

πολιτικό όργανο και χαίροµαι που δεν σταθήκαµε σ’ αυτά, γιατί όταν έχουµε κληθεί εδώ, για 
να υπηρετήσουµε τον πολίτη και τις καλύτερες συνθήκες του, αυτό πρέπει να κάνουµε.   

Αναγνωρίστε µας το δικαίωµα ή τουλάχιστον το µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις καλύτερες 
συνθήκες των δηµοτών µας, της ∆ηµοτικής Αρχής και των πτερύγων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, γιατί όλους απασχολεί πώς θα εξυπηρετηθεί η Κηπούπολη ή πώς θα εξυπηρετηθεί 
ο Κορδίας και αυτό βεβαίως, κύριοι συνάδελφοι, θα αποτελέσει το επόµενο διάστηµα ένα θέµα, 
γιατί αισθάνοµαι ότι απ’ όπου βρισκόµαστε, όπου έχουµε ταχθεί να υπηρετήσουµε, πρέπει να 
αφήσουµε κάτι πίσω µας και θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιµο να φτάσουµε σε µία τάξη, 
µια ευταξία τέλος πάντων, την αστική συγκοινωνία, που έχει θέµα την εξυπηρέτηση των 
συµπολιτών µας.  

Θεωρώ και για την υστεροφηµία του αν θέλετε ή εν πάση περιπτώσει και για την καλή εικόνα 
που έχει διαµορφώσει έως σήµερα το υπεραστικό ΚΤΕΛ, δεν θα προβεί σε αυτή τη διληµµατική 
θέση που έχει σήµερα, έτσι ώστε να εγκαταλείπει τους έχοντες σχέση µε το Νοσηλευτικό µας 
Ίδρυµα από τη Μεσσήνη ή από την Κορώνη, να τους εγκαταλείπει στο Ασπρόχωµα, γιατί αυτό 
µάλλον θα προσβάλλει τη λειτουργία σας, εν γένει και την καταξίωση που έχετε στο επιβατικό 
κοινό.  

 
ΦΩΝΗ: Νοµικά δεν στέκει, νοµικά δεν στέκει.  
 
ΦΩΝΗ: Μην το βλέπετε τόσο …………………. ∆εν είναι τόσο ανθρωπιστικά ………. 

 
Ακούστε, ξέρετε ο χρόνος των τοποθετήσεών σας έχει τελειώσει.  
 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  
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Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.  
 

ΦΩΝΗ: ∆εν έχετε το δικαίωµα ……. Αυτό ζητάµε. Έχει το δικαίωµα το υπεραστικό να πάει; 
 
Να ολοκληρώσω λοιπόν, εκεί θα φτάσω, γι’ αυτό µίλησα τελευταίως επί της 
ουσίας για να το ολοκληρώσουµε και έτσι µ’ αυτή την πρόταση να φτάσουµε 

στην ψηφοφορία. Και αυτό κυρίως αφορά εµάς εδώ που θα ψηφίσουµε. Ακούσαµε τις θέσεις 
των εµπλεκοµένων φορέων, από κει και πέρα αφήστε µας, να πάρουµε την απόφαση και 
ακούστε µας µε σεβασµό σε αυτά που λέµε, γιατί εµείς δεν είµαστε οι διώκτες κανενός, ούτε 
µας αρέσει ………   

 
Σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο εκεί κάτω. Η ώρα είναι ήδη περασµένη.  

 
…………….. τουλάχιστον ότι θα µπορούσαµε να πούµε ότι τοποθετηθήκατε και 
αφήστε µας να συζητήσουµε. Μπορείτε λοιπόν να ακούσετε και να είµαστε και 

ευθείς σ’ αυτά που λέµε. ∆εν κρυβόµαστε κανένας από κανέναν.  

Είπαµε για τα νοµικά θέµατα, σε τελευταία ανάλυση είµαστε πολιτικό όργανο, θα κριθούµε εκεί 
που πρέπει. Και αν θεωρείτε ότι αυτή η απόφαση που θα ληφθεί, προσβάλλει ή δεν είναι 
σύννοµη, υπάρχουν υπερκείµενα όργανα που αυτά θα τα δείτε εκεί. Και απευθύνοµαι κυρίως 
στο φίλο τον κ. Καράµπελα, ο οποίος είναι νοµικός και πρέπει να υπερασπίσει τη νοµική 
επιστήµη. 

∆εν µπορούµε λοιπόν να παραβλέψουµε το γεγονός ότι µέρος της πόλης, κάτοικοι της πόλης 
µας για να φτάσουν στο Νοσοκοµείο επιβαρύνονται σε πρόσθετο κόστος µετακίνησής τους, 
γιατί δεν ειπώθηκε και εγώ θα το πω ευθέως ότι κάποιος που φεύγει από την ανατολική 
πλευρά της πόλης και θέλει να φτάσει στο Νοσοκοµείο, έχει 1,10 για το αστικό έως την 
πλησιέστερη στάση που θα επιβιβαστεί στο υπεραστικό και 1,60 µε το υπεραστικό. Σύνολον 
2,70. 

Θα µπορεί λοιπόν µε 1,10 να φτάσει µέχρι εκεί. Να το λάβουµε και αυτό υπόψη µας, γιατί είναι 
πάρα πολύ δύσκολοι οι καιροί που περνάµε και αφορά όλους, δεν αφορά µόνο τους 
εργαζοµένους. Αφορά χιλιάδες κόσµο που πηγαίνει στο Νοσοκοµείο, γιατί σήµερα για το 
παραµικρό θα σπεύσουν στο Νοσοκοµείο, γιατί δεν υπάρχουν οι δυνατότητες του ιδιώτη 
ιατρού.  

Με αυτούς είµαστε λοιπόν, είµαστε µε τους δηµότες µας, οι συνθήκες πρέπει να 
αντιµετωπιστούν κατά τον καλύτερο τρόπο γι’ αυτούς και πασχίζουµε να κάνουµε ό,τι 
καλύτερο γίνεται, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουµε τον κόσµο για τον οποίο εµείς είµαστε 
υποχρεωµένοι. Όπως έχει καταδειχθεί τα τελευταία χρόνια, οι ∆ηµοτικές Αρχές είναι αυτές που 
λαµβάνουν το µεγαλύτερο βάρος της εξυπηρέτησης των δηµοτών µας στις πρώτες τους κιόλας 
ανάγκες.  

Σας ευχαριστώ πολύ. Συγνώµη, κ. Πρόεδρε, να κλείσω λέγοντας ότι: Η πρόταση είναι η 
επέκταση της αστικής περιοχής, όπου στη συνέχεια για να µιλάµε ευθέως, είναι η επέκταση της 
αστικής συγκοινωνίας, αλλά έως τότε θα διατηρηθούν οι παραδοσιακές και αν θέλετε και 
εθιµικώ δικαίω στάσεις, οι οποίες υφίστανται στην πόλη, αυτές που γνωρίζουν οι παλιότεροι, οι 
πατεράδες µας και εµείς κάποιοι, όσοι µετακινούµαστε µε την υπεραστική συγκοινωνία, θα 
λειτουργήσουν παράλληλα.  

Αυτή είναι η πρόταση, αυτή θα είναι η διαµορφωµένη πρόταση, έτσι ώστε και το υπεραστικό 
ΚΤΕΛ να κάνει αυτό που έκανε έως σήµερα, επιµένω στο ότι δεν θα φτάσει στην πράξη, να 
εγκαταλείπει τους δηµότες στο Ασπρόχωµα και θεωρώ ότι αυτό είναι και το σωστό. Να µην 
προβεί σ’ αυτή τη διαδικασία, σ’ αυτή την ενέργεια και από κει ο κόσµος, θα αξιολογήσει και 
θα δει µε ποιον εξυπηρετείται καλύτερα και ποιον θα προτιµήσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 
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Για τα δε ταξί στην προκειµένη περίπτωση, επειδή θίγονται απ’ αυτό και εγώ το καταλαβαίνω, 
το καταλαβαίνω, έχετε περάσει πολλά. Κάποτε είχατε τεράστιες περιουσίες µε τα ταξί σας, στη 
συνέχεια έβαλλαν εναντίον σας, εν πάση περιπτώσει έχει αντισταθµιστικό, το είπε ο κ. 
Χριστόπουλος, υπάρχει αντισταθµιστικό όφελος, γιατί δηµιουργείται µια καινούργια 
δραστηριότητα στην πόλη, το ότι φτάνουν εδώ κρουαζιερόπλοια µε χιλιάδες κόσµο είναι επ’ 
ωφελεία σας και σε σας και άλλων βέβαια αλλά κυρίως σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ.  

 
Μια ερώτηση ενός λεπτού. Απ’ τον Κορδία αν πάρετε τηλέφωνο τώρα 
και πάτε Νοσοκοµείο δύο άτοµα είπατε θα στοιχίσει 2,60. Από τέρµα 

Φαρών, την πιάτσα µας, βάζουµε το ταξίµετρο στον πελάτη στον Κορδία, προσφορά στον 
Καλαµατιανό πολίτη και µε 4 ευρώ µέχρι το Νοσοκοµείο. Εσείς τι θα προτιµούσατε;  

 
Πρόεδρε, επιτρέψτε µου για να γίνει κατανοητό, για να γίνει κατανοητό.  
Κάποιος που έχει τη δυνατότητα …………. 

 
Σας παρακαλώ λέω. Κύριε Αντιδήµαρχε δεν έχετε το λόγο.  

 
Πρόεδρε, µε συγχωρείτε µία απάντηση.  
 

Κύριε Γιαννακόπουλε ακούστε να δείτε. Όποιος θέλει να πάρει ταξί θα πάρει ταξί. 
Όποιος θέλει να πάει µε το αστικό ΚΤΕΛ θα πάει µε το αστικό ΚΤΕΛ.  

 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ………………… (δεν ακούγεται) 

 
∆εν κάνω διαφήµιση για κανέναν φορέα εδώ πέρα.  

 
∆εν είναι διαφήµιση, είναι πως κοστολογείτε τον καλαµατιανό. 
……………… (δεν ακούγεται)  

 
Σας παρακαλώ κ. Γιαννακόπουλε. Αυτή τη στιγµή δεν αφορά εµάς αυτό το θέµα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, πάµε σε ψηφοφορία, σε ψηφοφορία.  

Η πλειοψηφία ΥΠΕΡ.  

Κύριε Χριστόπουλε;  

 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΥΠΕΡ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Αντωνόπουλε;  

 
Εµείς ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ, γιατί είναι ελλιπής η εισήγηση της ∆ηµοτικής 
Αρχής, όσον αφορά το σχεδιασµό των αστικών συγκοινωνιών και την 

επέκταση της αστικής περιοχής.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας ευχαριστούµε.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, την υπ’ αριθµ. 4/2015 οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Καλαµάτας, καθώς επίσης και τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και της 
Υ.Α. Οικ.Β-54871/4060/2003, µειοψηφούντος του κ. Αντωνόπουλου, ο οποίος δηλώνει 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επέκταση της αστικής περιοχής µέχρι το 
Γενικό Νοσοκοµείο Καλαµάτας,   προκειµένου στη συνέχεια να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των δηµοτών µε αστική συγκοινωνία, 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 755/8-1-2015 εισήγηση του Τµήµατος 
Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Σήµανσης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος  

  3. Γυφτέας Ηλίας  

  4. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  5. Κουτίβας Ηλίας  

  6. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος  

  7. Μαρινάκης Σαράντος  

  8. Χριστόπουλος Ιωάννης 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 19 Φεβρουαρίου 2015 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


