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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  13/2020  

ΑΠΟΦΑΣΗ  29/2020  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Αυγούστου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, 

συνέρχεται στην υπ΄ αριθμ. 13/2020 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, η 

οποία πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη (με χρήση του λογισμικού zoom), σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τ. Α’) και των υπ’ αριθμ. 

40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,  μετά 

την με αριθμ. πρωτ. 44501/17-8-2020 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη 

του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο. 

 

Συμμετέχουν στη συνεδρίαση οι κ.κ.: 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του  Συμβουλίου, 2) 

Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 3)  Γαϊτάνης Φώτιος, 4) Διασάκος Σπυρίδων, 5) Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα, 6) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 7) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 8) Μπάμπαλη  

Αικατερίνη,  9) Τσαλίκης Δημήτριος,  10) Τσώλης Ηλίας και 11) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν συμμετέχουν, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξανδροπούλου  Παναγιώτα, 2) 

Αλεξόπουλος Δημήτριος, 3) Αλεξόπουλος Ιωάννης και 4) Χαχής Ευάγγελος. 

 
 

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

του ½ 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 1ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Προτάσεις για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Καλαμάτας έτους 2021. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής: 

 
Σας έχει σταλεί ήδη ένα χαρτί που μας καλούσε όλους να καταθέσουμε τις 
προτάσεις μας για να κάνουμε ολοκληρωμένο πια το σχέδιο του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Καλαμάτας για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας που αφορά την 
Κοινότητα Καλαμάτας. Η καταληκτική ημερομηνία ουσιαστικά ήταν η 17η Αυγούστου. Όμως 
έχει πάρει παράταση, θα πάει αργότερα και η δημόσια διαβούλευση και το Δημοτικό 
Συμβούλιο, οπότε μπορέσαμε και εμείς  να έχουμε ένα χρονικό περιθώριο μικρό που να 
φαίνονται οι προτάσεις. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους, άλλοι 
εγγράφως σήμερα και άλλοι κατά καιρούς.  
Όλες αυτές οι προτάσεις, η άποψη η δική μου είναι να  γίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να σας 
σταλεί και να το ψηφίσουμε, επειδή καταλαβαίνετε ότι θα είναι λίγο πυκνό, δηλαδή με την 
έννοια ότι θα έχει διάφορα θέματα τα οποία δεν είναι  εντάσσονται σε μία ενότητα, να τα 
ψηφίσουμε δια αλληλογραφίας. Σημαίνει δηλαδή αυτό, να γίνει η σύνταξή του ολοκληρωμένη 
σήμερα και να σας σταλεί κάποια στιγμή και όλοι μας να ψηφίσουμε ΝΑΙ ή ΟΧΙ, σε όποιο θέμα 
θέλει ο καθένας. 
Πιστεύω ότι υπηρετώντας και τη δημοκρατία αλλά και τη σύνθεση που θέλουμε να έχουμε ως 
Συμβούλιο Κοινότητας καλό είναι να τεθούν όλες οι προτάσεις και να ψηφιστούν από όλους και 
όποια πλειοψηφικά βγαίνει θα μπει στο σχέδιο του προγράμματος που θα υποβάλει το 
Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας. 

 
Φαντάζομαι στην ψηφοφορία μέσω e-mail ότι θα ενημερωνόμαστε όλοι για την 
ψήφο του καθενός. 

 
Ασφαλώς αφού θα στέλνουμε την ψήφο μας στο ίδιο e-mail προφανώς θα 
φαίνεται. Είναι σωστό όλοι να ξέρουμε τι ψηφίζει ο καθένας. 

Ουσιαστικά θα τεθούν όλες οι προτάσεις που έχουν σταλεί και βεβαίως ο καθένας έχει 
δικαίωμα να πει ότι αυτή πρόταση είναι δική μου ή κάτι περισσότερο αν θέλει, να το αναλύσει, 
αλλά επειδή μιλάμε ουσιαστικά για ένα κείμενο το οποίο πρέπει να έχει τεχνικό χαρακτήρα θα 
συνταχθεί όπως πρέπει. 
Όλα αυτά εννοείται είναι των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας, γιατί θα υπάρχουν και προτάσεις 
εκτός αρμοδιότητας, αλλά ο καθένας κρίνεται για αυτό που προτείνει. 
Συμφωνούμε με αυτό τον τρόπο για να προχωράμε τη διαδικασία; 
Ο κ. Διασάκος. 

 
Εμείς συμφωνούμε, έχει σταλεί σε όλων το mail η πρόταση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, απλά παρ’ όλα αυτά θέλουμε να κάνουμε μια δήλωση σχετικά με το 

πώς κινούνται τα τεχνικά προγράμματα.  
Φαίνεται και τα τελευταία χρόνια και από την εμπειρία που έχουμε, ότι δεν κινούνται σε καμία 
περίπτωση με βάση τις ανάγκες των κατοίκων των πόλεων, με βάση το πως θα προστατευθεί 
η ζωή, η περιουσία, από τις καταστροφές  των φυσικών φαινομένων. Πλημμύρες, πυρκαγιές, 
σεισμοί, κλπ. Κι αυτό είναι σημαντικό, γιατί, αντί να γίνεται αυτό, τα τεχνικά προγράμματα 
αυτό που προωθούν εν τέλει είναι το πώς θα φτιαχτεί μία καλύτερη εικόνα και μία καλύτερη 
βιτρίνα της πόλης, του δήμου, κλπ. για να προσελκύσει παραπάνω κόσμο. Και σε αυτό παίζει 
πάρα πολύ βασικό ρόλο το ότι όλα τα έργα που γίνονται στους δήμους, τα περισσότερα 
τουλάχιστον, δίνονται σε εργολαβίες,  πράγμα που οδηγεί, για παράδειγμα δείτε με το δρόμο 
του ΜΟΡΕΑ, στο να υπάρχουν ζητήματα με πλημμύρες, κλπ. Ένα αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΤΣΩΛΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΔΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Δεύτερο. Φαίνεται διαρκώς ότι προχωρά η υποχρηματοδότηση από το κράτος στους δήμους 
με αποτέλεσμα να επιβαρυνόμαστε πολύ περισσότερο εμείς, που έχει κατεύθυνση αυτό τέλος 
πάντων να μηδενιστεί κάποια στιγμή και είναι κάτι το οποίο έχει στηριχτεί, και νομίζω ότι δεν 
πρέπει να περάσει στο κενό, από όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά τα τελευταία χρόνια. 
Εμείς έχουμε καταθέσει και κάποιες προτάσεις, μπορείτε να τι δείτε, απλά θέλαμε να κάνουμε 
αυτό το σχόλιο. 

 
Καλά έκανες Σπύρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
Εγώ, το μόνο που πρέπει να συμπληρώσω είναι ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ο 

ρόλος ο δικός μας δεν είναι τόσο υψηλόβαθμος, όσον αφορά τη μεγάλη πολιτική, δηλαδή τις 
επιλογές είτε των κομμάτων, είτε των Δημάρχων, είναι περισσότερο του διπλανού μας.  
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά χάρηκα και μιλάω όχι ως Πρόεδρος αλλά ως Παναγιώτης μέσα 
από την καρδιά μου για τις προτάσεις σας, εννοώ των τεσσάρων συναδέλφων από τη Λαϊκή 
Συσπείρωση και πρέπει να πω ότι κάποιες, αυτό που με χαροποιεί είναι ότι, συμπίπτουν με 
προτάσεις που ήδη έχουν σταλεί. Αυτό είναι όμορφο πράγμα διότι όλοι θα πρέπει να 
υπηρετούμε μία σύνθεση για να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα ακόμη καλύτερο. 
Τώρα, τα θέματα τα χρηματοδοτικά, μακάρι Σπύρο να είχαμε και ένα μικρό προϋπολογισμό 
δικό μας για να μπορούμε να κάνουμε καθημερινά πράγματα και εμείς. Δυστυχώς ο 
Θεοδωρικάκος δεν μας άφησε. Θα το παλέψουμε όμως, θα έχουμε πάντα γνώμη και προτάσεις 
και πιστεύω ότι με διεκδίκηση τίποτα δεν χάνεται, κάτι θα καταφέρουμε.  
Άλλος συνάδελφος; 
Να ψηφίσουμε ότι θα συνταχθεί ένα σχέδιο προτάσεων το οποίο θα ψηφιστεί δια 
αλληλογραφίας.  
Αυτή είναι η εισήγηση. 

  
Μπορεί εμείς να μην διαχειριζόμαστε τα οικονομικά αλλά πρέπει να διεκδικήσουμε 
τα λεφτά που χρωστά το κράτος στους δήμους και η Κοινότητα και ο Δήμος και 

πρέπει να αποδοθούν επιτέλους. Νομίζω είναι 70.000.000 € για το Δήμο Καλαμάτας. Φαντάσου 
να υπήρχαν αυτά τα λεφτά, τι έργα θα μπορούσαν να γίνουν. Πρέπει να το διεκδικούμε αυτό. 

 
Μακάρι. 
Άρα ψηφίζουμε υπέρ της σύνταξης ενός σχεδίου, με προτάσεις του Συμβουλίου 

της Κοινότητας, το οποίο θα το ψηφίσουμε όλοι δια αλληλογραφίας. 
Αυτή είναι η πρόταση την οποία την περνάμε ομόφωνα και αυτό θα γίνει τις προσεχείς ημέρες 
όπου  θα λάβουμε e-mail με το σύνολο των προτάσεων που κατατέθηκαν.  
  
 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, και 
τις διατάξεις των άρθρων 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την κατάθεση προτάσεων από τα Μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Καλαμάτας, για ένταξη έργων της περιφέρειας της Κοινότητας Καλαμάτας στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας έτους 2021, οι οποίες, αφού 
ομογενοποιηθούν και ομαδοποιηθούν,  θα αποσταλούν στα Μέλη του Συμβουλίου 
για την ψήφισή τους και όσες εξ αυτών συγκεντρώσουν την πλειοψηφία των 
ψήφων του Συμβουλίου θα συμπεριληφθούν στο τελικό σχέδιο που θα αποσταλεί 
στο Δήμο Καλαμάτας. 
 
 

 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λύρας Παναγιώτης  1. Βασιλοπούλου  Παναγιώτα 

  2. Γαϊτάνης Φώτιος, 

  3. Διασάκος Σπυρίδων 

  4. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  5. Καλογεροπούλου Παναγιώτα 

  6. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  7. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  8. Τσαλίκης Δημήτριος 

  9. Τσώλης Ηλίας 

  10. Χουσέας Σταύρος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 
 

 

 


