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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  19/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  73/2019  

 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μ.μ., στην 

αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην υπ΄ 

αριθμ. 19/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 56633/13-121-2019 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  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) Καλαμουδάκου 

Αλεξάνδρα, 8) Κουφαλάκου Ευαγγελία,  9) Μπάμπαλη Αικατερίνη,  10) Τσαλίκης Δημήτριος, 

11) Τσώλης Ηλίας, 12) Χαχής Ευάγγελος και 13) Χουσέας Σταύρος. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Διασάκος Σπυρίδων και 2) 

Καλογεροπούλου Παναγιώτα.  

 
 
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3ο  θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο: 

Έγκριση πληρωμής δαπανών μέσω της παγίας προκαταβολής. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι, ύστερα από την έκτακτη – κατεπείγουσα 
ανάγκη που προέκυψε καθαρισμού ορισμένων δρόμων, ρείθρων, φρεατίων και αυτοφυούς 
βλάστησης, ανέθεσε στην εταιρεία «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», Γενικές 
κατασκευαστικές εργασίες, Αριστομένους 41 – Καλαμάτα, Α.Φ.Μ. 998269962 – Δ.Ο.Υ. 
Καλαμάτας, τις εργασίες για: 

1. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στην πλατεία Νεκροταφείου  της Κοινότητας 

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

2. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στην οδό Αγ. Παρασκευής  της Κοινότητας 

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

3. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στην οδό Βεν. Κετσέα  της Κοινότητας Καλαμάτας 

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

4. τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης και φρεατίων στην οδό Καλλιπατείρας της 

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

5. τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης και φρεατίων στον Άγιο Κωνσταντίνο της 

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

6. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στην οδό Αλαμάνας  της Κοινότητας Καλαμάτας αντί 
του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.     

7. τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης, ρείθρων και πεζοδρομίων στην οδό Αγ. Γεωργίου 

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

8. τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης και φρεατίων στην Αγία Σωτήρα – Φραγκοπήγαδο 

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

9. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στο Φραγκοπήγαδο της Κοινότητας Καλαμάτας αντί 
του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.    

10. τον καθαρισμό φρεατίων στην οδό Λεΐκων και Βαγγ. Δράκου της Κοινότητας Καλαμάτας 

αντί του ποσού των τριακοσίων δώδεκα ευρώ (312,00 €), συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.    

11. τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης και ρείθρων στην οδό Βαγγ. Δράκου και στο 

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

12. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στην οδό Αγ. Αναργύρων της Κοινότητας 

Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.    
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13. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή Ράχης της Κοινότητας Καλαμάτας αντί 
του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.    

14. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στην οδό Λακωνικής από Παλαιολόγου έως κόμβο 

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

15. τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης και φρεατίων στα Γιαννιτσάνικα της Κοινότητας 

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

16. τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης και φρεατίων στην οδό Αθηνών έως τον κόμβο 

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

17. τον καθαρισμό ρείθρων και φρεατίων στην περιοχή της Μαρίνας της Κοινότητας 

Καλαμάτας αντί του ποσού των τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (496,00 €), 
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 
2019, που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 343/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Όπως γνωρίζετε η παγία προκαταβολή είναι αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν 
και ανέρχεται στο ποσό των 8.000,00 €. 

Σε συνεννόηση με την υπηρεσία, τις ημέρες που ήταν έντονα τα καιρικά φαινόμενα και επειδή 
δεν επαρκούσαν τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος, αλλά και ύστερα από αιτήματα των δημοτών, 
θέσαμε προτεραιότητες σε κάποιες γειτονιές να καθαριστούν ρείθρα και κράσπεδα από φερτά 
υλικά και φύλλα. Αυτό ήταν μια σημειακή παρέμβαση, σε διάφορα σημεία. 
Σήμερα εγκρίνουμε αυτές τις εργασίες και τη δαπάνη. 
 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.: Πόσο ποσό; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το σύνολο του ποσού, 8.000,00 €, μαζί με το ΦΠΑ και τη παρακράτηση φόρου. 

 
Συμφωνούμε, αλλά να κάνουμε μια επισήμανση. 
Είναι μικρή η παγία και θα έπρεπε ο Δήμος να προλαβαίνει και να έχει τα 

μηχανήματα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να μην μπαίνουν τέτοια ζητήματα. 
    
Έχετε δίκιο. Η δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου είναι ότι από τη στιγμή που 
θα κατατεθούν τα τιμολόγια αμέσως θα υπάρξει ανανέωση. 

Θέλω να σας πω ότι αυτό δεν συνηθίζεται σε όλους τους Δήμους. Ο Δήμος Μεσσήνης δεν έχει 
δώσει καν παγία στις κοινότητές του. Δεν είναι όλα αυτονόητα.  
Αυτό βγήκε και με τη διάθεση του Δημάρχου και με τη δική μας διεκδίκηση. Συμφωνώ με τη 
συνάδελφο ότι είναι μικρή η παγία για μια τεράστια πόλη, εάν σκεφθεί κανείς ότι ένα μικρό 
χωριό παίρνει 2.000,00 € και μια πόλη όπως η Καλαμάτα 8.000,00 €. 
Θα ήθελα να ζητήσω, για μια άλλη φορά, ότι όταν εντοπίζετε θέματα που μπορούν να 
αντιμετωπισθούν μέσα από την παγία, όπως είναι μικροί καθαρισμοί, κυρίως επείγοντος 
χαρακτήρα σε κάποιο σημείο που η υπηρεσία δεν μπορεί να το βάλει στο πρόγραμμά της να 
μας το αναφέρετε.    
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθ. 343/2019 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς επίσης  και τις  διατάξεις των  άρθρων 81 & 83 
του Ν. 3852/2010,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι  Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

I. Εγκρίνει: 

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 2019. 

  
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. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα 

  7. Κουφαλάκου Ευαγγελία 

  8. Μπάμπαλη Αικατερίνη 

  9. Τσαλίκης Δημήτριος 

  10. Τσώλης Ηλίας 

  11. Χαχής Ευάγγελος 

  12. Χουσέας Σταύρος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 20 Δεκεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 


