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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2020  

ΑΠΟΦΑΣΗ  50/2020  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., 

συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 16/2020 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, 

μετά την με αριθμ. πρωτ. 82108/10-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

στα μέλη του Συμβουλίου. 

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του 

άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και της υπ’ αριθμ. 426/77233/13-11-2020 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με ώρα έναρξης  και λήξης της κατάθεσης απόψεων 

και ψήφων από 10.00 π.μ. μέχρι 12.00 μεσ. και συμμετέχουν σε αυτή οι κ.κ. : 1) Λύρας 

Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα, 3) Αλεξόπουλος 

Δημήτριος, 4) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 5) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 6) Γαϊτάνης Φώτιος, 7) 

Διασάκος Σπυρίδων, 8) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 9) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 10) 

Κουφαλάκου Ευαγγελία, 11) Μπάμπαλη  Αικατερίνη,  12) Τσαλίκης Δημήτριος,  13) Τσώλης 

Ηλίας και  14) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχει, αν και κλήθηκε, το μέλος κ. Χαχής Ευάγγελος.   

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συμμετέχουν στη  συνεδρίαση πέραν 

των 2/3 των μελών του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το μοναδικό  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση πληρωμής δαπανών μέσω της παγίας προκαταβολής. 

 
Το παρόν θέμα έρχεται στο Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας προκειμένου να εγκρίνει τις 
ενέργειες του Προέδρου και τις δαπάνες που προέκυψαν, ύστερα από την έκτακτη – 
κατεπείγουσα ανάγκη για  καθαρισμό ορισμένων δρόμων, ρείθρων, φρεατίων και αυτοφυούς 
βλάστησης, που για το σκοπό αυτό ανατέθηκαν στην εταιρεία «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.», Γενικές κατασκευαστικές εργασίες, Αριστομένους 41 – Καλαμάτα, Α.Φ.Μ. 998269962 – 
Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, οι παρακάτω εργασίες: 

1. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Βαγγ. Δράκου – Λεΐκων – Αγ. 

Αναργύρων της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι 
ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

2. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Μπουλούκου – Δαμηλάτη – 

Ρουμελιώτη και πέριξ ναού Αγ. Κων/νου  της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των 
τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     

3.  καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Αλαγονίας- Βιλεαρδουίνου – 

Μητρ. Μελετίου  της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι 
ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     

4. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Σπάρτης – Αγ. Ιωάννου – Ε.Ο. 

Σπάρτης – Χρ. Μαλαπάνη της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

5. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Ευαγγελισμού – Αγ. 

Παρασκευής και παρόδων αυτών της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των 
τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

6. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Καλλιπατείρας – Βεν. Κετσέα 

και παρόδων αυτών  της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     

7. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Περιβολακίων και παρόδων 

αυτής της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 
(496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

8. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Λακωνικής – Αφροδίτης και 

παρόδων αυτών της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα 
έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

9. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Αύρας – Γ. Καρέλια και 

παρόδων αυτών της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα 
έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

10. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Ορέστη - Τροίας και παρόδων 
αυτών της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 
(496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

11. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών Ασύλου – 

Τέρμα Λακωνικής της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα 
έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

12. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Εθνικού Σταδίου – 

Παλιγγενεσίας  της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι 
ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    
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13. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Ηρώων – Παπανικολάου και 

παρόδων αυτών της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα 
έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

14. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή της οδού Σαλαμίνος και παρόδων αυτής 
της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 
€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

15. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή της οδού Ευαγγελιστρίας και παρόδων 

αυτής της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 
(496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

16. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή της οδού Ν. Πλαστήρα και οικισμού 

Κορδία της Κοινότητας Καλαμάτας, αντί του ποσού των διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ 
(248,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     

17. καθαρισμός ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή των οδών Στ. Κωστόπουλου και Ακόβου 
της Κοινότητας Καλαμάτας αντί του ποσού των τριακοσίων δώδεκα ευρώ (312,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    

 
Η πιο πάνω αναφερόμενη δαπάνη, συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €),  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα αντιμετωπισθεί από την παγία προκαταβολή έτους 
2020, που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 19/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Για το παρόν θέμα  τα Μέλη του Συμβουλίου εκφράστηκαν ως εξής: 
 

Λύρας Παναγιώτης, Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα,  Βασιλοπούλου  Παναγιώτα, Καλαμουδάκου 
Αλεξάνδρα, Μπάμπαλη  Αικατερίνη,  Τσαλίκης Δημήτριος και  Χουσέας Σταύρος (μέσω e-mail): 
ΥΠΕΡ 

Αλεξόπουλος Δημήτριος: ΥΠΕΡ (με φυσική παρουσία στο γραφείο της Γραμματείας του 
Συμβουλίου) 

Τσώλης Ηλίας (μέσω e-mail): ΚΑΤΑ, καταθέτοντας και τα παρακάτω: 
 

Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους του συναδέλφους.  

Αρχικά θα ήθελα να ενημερώσει το συμβούλιο ο πρόεδρος πόσες παγιες έχει πάρει η κοινότητα  

μέχρι στιγμής απο την αρχή της θητείας μας 2 παγιες ή 3 ? 

Επίσης ζητάω απο τον πρόεδρο για την τήρηση της νομιμότητας να μας καταθέσει και τα τιμολόγια 

των εργασιών που είχαν γίνει,  

εαν δεν κάνω λάθος στα στενά της Ράχης καθώς και γύρω απο την πλατεία Φραγκόλιμνας κτλ 

Συνεχίζοντας έχω την εξής απορία, Βλέπω οτι μας έχετε καταθέσει κύριε πρόεδρε 15 τιμολόγια των 

496 ευρώ με φπα το καθένα και ενα τιμολόγιο 248 ευρώ με φπα δηλαδή μια ολόκληρη παγια για 

καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων , δεν βλέπω όμως στα τιμολογια να αναγράφεται ποσα ρείθρα και 

πόσα φρεάτια καθαρίστηκαν σε κάθε περιοχή, αντιθέτως βλέπω μια κομμένη ΄Ταρίφα' των 496 ευρω 

σε όλες τις περιοχές σαν να θέλουμε να συμπληρώσουμε το ακριβές ποσό της παγιας ώστε να γίνει η 

κατανάλωση της . 

Γιατί είναι αδύνατον να έγινε η ίδια εργασία σε κάθε περιοχή, σε κάποιες περιοχές εχει π.χ 10 

φρεάτια και ρείθρα και άλλες έχει πχ 20, συνεπώς με γεμίζει με προβληματισμούς και επομένως 

ψηφίζω κατά.  
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Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στο προηγούμενο συμβούλιο στο οποίο σύμφωνα με τα email 

απαντήσεων που έλαβα κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας, παρατήρησα ότι  

Συμμετοχή στην ψηφοφορία είχατε εσείς κύριε πρόεδρε, οι κύριοι συνάδελφοι της Λαϊκής 

Συσπείρωσης και εγώ, σύνολο δηλαδή 6 ,που σημαίνει οτι δεν υπήρχε απαρτία  

άρα η διαδικασία πήγε προς αναβολή ,ερωτώ γιατί δεν ξαναμπήκαν τα θέματα σήμερα ώστε να 

συμμετέχουν ξανά προς ψηφοφορία; 

Ζητάτε συνεργασία κύριε πρόεδρε, μας καλείται σε τηλεδιάσκεψη σε άτυπο συμβούλιο, όλο το 

συμβούλιο της Κοινότητας και όπως θα έχετε δει  

δηλώνουμε όλοι παρών και σε επίσημο συμβούλιο όπου θα έπρεπε να γίνεται με τηλεδιάσκεψη 

εκμεταλλεύεστε τις διατάξεις του νόμου  

και γίνονται τα συμβούλια μέσω email χωρίς να τοποθετείται κανείς και χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται 

με την διαδικασία της ψηφοφορίας, ποιός ψήφισε τί. 

 Αυτό  έγινε και στο τελευταίο συμβούλιο. 

Με αυτές τις ενέργειες ούτε πνεύμα συνεργασίας δείχνετε ούτε σεβασμό στον θεσμό της Κοινότητας.  

Αναμένω ενημέρωση για το τελευταίο συμβούλιο, τί ψήφισαν οι κύριοι συνάδελφοι και τα τιμολόγια 

που εκκρεμούν. 

 

Αλεξόπουλος Ιωάννης, (μέσω e-mail): ΛΕΥΚΟ 

Γαϊτάνης Φώτιος, Διασάκος Σπυρίδων, Καλογεροπούλου Παναγιώτα και Κουφαλάκου Ευαγγελία 
(μέσω e-mail): ΛΕΥΚΟ, καταθέτοντας και τα παρακάτω: 
 
Καλημέρα Συνάδελφοι,  

εκ μέρους της Λαϊκής Συσπείρωσης Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, σχετικά με το θέμα της 

ημερήσιας διάταξης θέλουμε να ρωτήσουμε για ποιο λόγο δεν έχει κοπεί ένα τιμολόγιο αλλά έχουν 

κοπεί πολλαπλά αφού όλα αφορούν αντίστοιχες εργασίες και ο εργολάβος είναι ο ίδιος; 

Δε διαφωνούμε με την αναγκαιότητα των έργων, ούτε πιστεύουμε πως έχει γίνει κάτι μεμπτό στη 

διαδικασία ωστόσο θεωρούμε πως τέτοιου είδους έργα πρέπει να υλοποιούνται από τις τεχνικές 

υπηρεσίες του δήμου. Ξέρουμε, βέβαια, πως το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για να εκτελεί τα 

τεχνικά έργα και για αυτό είναι άμεση η ανάγκη κάλυψης όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό. 

Επίσης, παρότι την παγία τη διαχειρίζεται ο πρόεδρος, θα θέλαμε να πραγματοποιείται συμβούλιο 

κοινότητας για το που θα πηγαίνουν τα χρήματα. 

Τέλος, αν και δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία, θα έπρεπε έστω και άτυπα να έδιναν οι 

επαγγελματίες προσφορές για αυτές τις εργασίες ώστε να υπάρχει διαφάνεια ή όλοι που κάνουν 

αντίστοιχες εργασίες να έπαιρναν ένα κομμάτι και όχι όλα ο ίδιος. 

Για τους παραπάνω λόγους θα ψηφίσουμε λευκό. 

 

 
 
 
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω 
εισήγηση, την υπ’ αριθ. 19/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς επίσης  και τις  
διατάξεις των  άρθρων 81 & 83 του Ν. 3852/2010,  κατά πλειοψηφία 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι     
 

I. Εγκρίνει: 
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1. τις ενέργειες του κ. Προέδρου περί ανάθεσης των εργασιών, που 
αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, στην εταιρεία «ΛΑΜΠΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», Γενικές κατασκευαστικές εργασίες, Αριστομένους 
41 – Καλαμάτα, Α.Φ.Μ. 998269962 – Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας       και  

2. την πληρωμή της συνολικής δαπάνης  των  οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €),  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  από την  παγία προκαταβολή έτους 2020. 

  
II. Βεβαιώνει ότι οι ως άνω αναφερόμενες εργασίες εκτελέσθηκαν καλώς. 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα 

  2. Αλεξόπουλος Δημήτριος 

  3. Αλεξόπουλος Ιωάννης 

  4. Βασιλοπούλου Παναγιώτα 

  5. Γαϊτάνης Φώτιος 

  6. Διασάκος Σπυρίδων 

  7. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  8. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  9. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  10. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  11. Τσαλίκης Δημήτριος 

  12. Τσώλης Ηλίας 

  13. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 16 Δεκεμβρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


