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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η  Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 37η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 25-09-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 

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



Συνεδρίαση :  37/2008 ∆ευτέρα 29/09/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   392/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Ενοικίαση δύο χηµικών τουαλετών. 

Με την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 27800/2008 απόφαση ∆ηµάρχου, αποφασίσθηκε, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις  του άρθρου 199 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) η µίσθωση, από τον κ. Αγγελή 
Ιωάννη του Γρηγορίου µε Α.Φ.Μ. 037858245, δύο (2) χηµικών τουαλετών που θα 
τοποθετηθούν η µία στο Ανατολικό Κέντρο και συγκεκριµένα στην παρακείµενη της 
¨Τέντας¨ πιάτσας ΤΑΞΙ και η άλλη στην αφετηρία του Αστικού ΚΤΕΛ, για το χρονικό 
διάστηµα από 01/10/2008 µέχρι 31/12/2008, αντί του ποσού των 2.800,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. και µε τους παρακάτω όρους: 
- Ο ανάδοχος θα µεταφέρει, θα τοποθετήσει, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την 
Υπηρεσία, και θα παραλάβει µε δικά του έξοδα τις τουαλέτες. 
- Θα τις εφοδιάζει µε είδη καθαριότητας (χαρτί υγείας κ.λ.π.) 
- Θα κάνει καθαρισµό µια φορά κάθε δεύτερη ηµέρα και θα ελέγχει την καλή λειτουργία 
τους.  
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή καλείται µε την παρούσα απόφασή της να εγκρίνει τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 2.800,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6236 του δηµοτικού προϋπολογισµού 
οικον. έτους 2008 για την κάλυψη της δαπάνης ενοικίασης των δύο (2) χηµικών τουαλετών 
σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα.  
          
Εισηγούµενος το θέµα  ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Γύρω τον ∆εκέµβρη για την επόµενη χρονιά πρέπει να γίνει µία συνολική 
αντιµετώπιση αυτού του θέµατος. Καθαρίσαµε και τις τουαλέτες στην πλατεία 

Μαυροµιχάλη οι οποίες δεν έχουν λειτουργήσει ουσιαστικά ποτέ, µε την προοπτική να 
λειτουργήσουν. Το µεγάλο πρόβληµα είναι ποιος θα τις λειτουργήσει, γιατί για να τις 
λειτουργήσουµε εµείς χρειαζόµαστε 5 υπαλλήλους. Αναζητείται ο τρόπος λειτουργίας των 
τουαλετών στο αλσύλλιο του Αλµυρού που και αυτές θα επισκευαστούν αλλά χρειάζεται και 
ένα πλέγµα µέσα στην πόλη, να τις τοποθετήσουµε σε κατάλληλα σηµεία. ∆εν υπάρχει 
άλλος τρόπος, το µεγάλο ζήτηµα είναι το προσωπικό, χρειάζεσαι για τέτοιους χώρους για να 
λειτουργούν 15 ώρες τουλάχιστον το 24ωρο γύρω στα 5 άτοµα προσωπικό, καταλαβαίνετε 
ότι τα κόστη είναι απαγορευτικά, µόνο σε συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα µπορούµε να 
πάµε έτσι, µε σχετικά χαµηλά κόστη. 
Παρακαλώ να εγκριθεί γιατί είναι άµεση ανάγκη και για την περιοχή της τέντας και για την 
περιοχή των αστικών λεωφορείων γιατί συνδέονται µε ζητήµατα δηµόσιας υγείας. Πιστεύω 
µέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουµε βρει το σχήµα να λειτουργήσουµε και στην πλατεία 
Μαυροµιχάλη αλλά πρέπει να µετακινηθεί το περίπτερο από τον συγκεκριµένο χώρο και να 
πάει απέναντι, γι’  αυτό καθυστερούµε. 
 
Και η διαλογική συζήτηση συνεχίζεται ως εξής: 
 

 
Σχετικά µε το θέµα των τουαλετών, επειδή ήρθα σε µία επαφή και µε τους 
ταξιτζήδες αλλά και µε τον αντιπρόεδρο του Αστικού ΚΤΕΛ, τους κατέστησα 

υπευθύνους σε ότι αφορά την λειτουργία τους. Και τους είπα ότι εάν πράγµατι δούµε ότι οι 
τουαλέτες εκεί δεν λειτουργήσουν σωστά και γίνουν εστία µολύνσεως, και ότι γι’  αυτό τις 
βάλαµε για 3 µήνες. ∆οκιµαστικά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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Πρέπει να πάµε σε ένα σύστηµα ελεγχόµενης κατάστασης. ∆υστυχώς και 
στην Αθήνα που έχουν κάνει τους ωραίους χώρους και έξω από το ΜΙΝΙΟΝ 

κλπ, τους καταστρέφουν. Όχι µόνο τους βάφουν, ανοίγουν τις κλειδαριές, κάνουν ένα σωρό 
πράγµατα. Ας ξεκινήσουµε έτσι και θα δούµε από τον νέο χρόνο. Πάντως χρειαζόµαστε ένα 
πλέγµα τουαλετών και στην περιοχή της παραλίας και εδώ στο κέντρο. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα,  
 

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

Εγκρίνει τη διάθεση ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00 €) σε 
βάρος του Κ.Α. 20.6236 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008,  για 
την κάλυψη της δαπάνης ενοικίασης  από τον κ. Αγγελή Ιωάννη δύο (2) χηµικών 
τουαλετών, για το χρονικό διάστηµα από 1/10/2008 µέχρι 31/12/2008, που θα 
τοποθετηθούν, η µία στο ανατολικό κέντρο και συγκεκριµένα στην παρακείµενη 
της ¨Τέντας¨ πιάτσας ΤΑΞΙ, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. πρωτ.  27800/2008 
απόφαση ∆ηµάρχου Καλαµάτας.  
 

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 22 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

                                                                      

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 


