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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  17/2019  

ΑΠΟΦΑΣΗ  63/2019  

 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσ., 

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

υπ΄ αριθμ. 17/2019 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. 

πρωτ. 51761/11-11-2019 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 και 12) Χαχής Ευάγγελος.  

 

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

Καλογεροπούλου Παναγιώτα και 3) Χουσέας Σταύρος 

 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, επίσης, ο  Δημοτικός Σύμβουλος – Αντιδήμαρχος Καλαμάτας  

κ. Μπάκας Ιωάννης.  

 
 

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: 

Ορισμός Συμβούλων Κοινότητας ως υπευθύνων των Παιδικών Χαρών της 
Κοινότητας Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην  γραπτή εισήγησή του, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: Ορισμός Συμβούλων Κοινότητας ως υπευθύνων των Παιδικών Χαρών της Κοινότητας 

Καλαμάτας. 

 

Σύμφωνα με το ν.3852/2010 άρθρο 83 περ.1.ζ) το Συμβούλιο Κοινότητας «μεριμνά για την καλή 

κατάσταση και την ασφάλεια  των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών  και συνεργάζεται με τον 

υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου» και για λόγους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και 

προτεραιότητας 

εισηγούμαστε 

τον ορισμό ενός εκάστου Συμβούλου της Κοινότητας την ευθύνη μιας ή δυο παιδικών χαρών στα όρια 

της Κοινότητας Καλαμάτας. Προτεραιότητα μας είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας της παιδικής 

χαράς και ο εντοπισμός προβλημάτων ασφαλείας κατά τη χρήση της. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου             

Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας 

 

Παναγιώτης Ι. Λύρας 

 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 
 
Το μεγάλο πρόβλημα των παιδικών χαρών είναι οι καθημερινοί 
σχεδόν βανδαλισμοί.  

Θα σας πω χαρακτηριστική περίπτωση η παιδική χαρά στον Άγιο Σίδερη. Παρ’  ότι κατ’ 
επανάληψη έχουμε αντικαταστήσει όργανα, τα οποία τα έσπασαν, κάποιοι πιτσιρικάδες εκεί της 
περιοχές, δεν ήρθαν από άλλες περιοχές, έχουμε και σχετικές μαρτυρίες από κατοίκους, 
ωστόσο δεν σταμάτησε αυτή η ιστορία. Ο τελευταίος βανδαλισμός ήταν πάρα πολύ σκληρός. 
Τα όργανα αυτά που βανδαλίστηκαν, έγιναν επικίνδυνα και αποσύρθηκαν. 

Έτσι λοιπόν 26 παιδικές χαρές έγιναν 25, αλλά προστέθηκε μία ακόμη, η παιδική χαρά στο 
Φραγκοπήγαδο, οπότε ξαναπήγαμε στις 26. 

Τι θα γίνει τώρα εκεί που υπήρχε παιδική χαρά στον Άγιο Σίδερη; Θα κάνουμε μια συνέλευση 
με τους κατοίκους. Μπορεί να μην θέλουν παιδική χαρά και τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει, 
να θέλουν ένα γήπεδο 5Χ5. Αυτό θα μας το πουν οι ίδιοι. Μπορεί να θέλουν έναν χώρο 
πρασίνου. Θα μας το υποδείξουν οι ίδιοι και αυτό που θα μας υποδείξουν αυτό θα πράξουμε. 

Να ξέρετε ότι σε όλες τις παιδικές χαρές υπάρχει μια ετήσια σύμβαση με έναν εξειδικευμένο 
εργολάβο, στα πλαίσια της οποίας γίνονται επιδιορθώσεις στα όργανα και στον εξοπλισμό, 
όπου είναι μικρές οι ζημιές.  

ΜΠΑΚΑΣ Ι. (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ): 
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Συνεχίζονται οι έλεγχοι για την ασφάλεια των χρηστών, γίνεται μέσα από την ίδια εργολαβία η 
συντήρηση των παιδικών χαρών και ο καθαρισμός των χώρων  των παιδικών χαρών. 

Ποσό σύμβασης; 44.000. Πηγή χρηματοδότησης; Δημοτικοί πόροι. 

Οπότε, εσείς απαλλάσσεστε να διαθέσετε χρήματα, μέσα από την παγία, για την συντήρηση, 
τον καθαρισμό, το πράσινο, κλπ. Ενδεχομένως υπάρχουν άλλα που μπορείτε να κάνετε, να 
τοποθετηθούν κάποιες πινακίδες. Αυτά θα τα συνεννοηθείτε με την κα Χιουρέα, την 
υπηρεσιακή παράγοντα, που είναι υπεύθυνη για τις παιδικές χαρές.  

Θέλω επιπλέον να σας ενημερώσω ότι μέσα από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 
χρηματοδοτείται με 224.000 € και το έργο είναι στο στάδιο της ολοκλήρωσης, να 
τοποθετηθούν νέα δίκτυα, νέα φωτιστικά σώματα και νέοι ιστοί σε 24 παιδικές χαρές του 
Δήμου. Σχεδόν σε όλες. 

Απέναντι από το δεσποτικό μέγαρο, θα είδες προχθές που την παιδική χαρά κυριολεκτικά  την 
έλουζε άπλετο φως. Έχει εκτελεστεί ήδη εκεί το έργο και κάθε παιδική χαρά θα γίνει τέτοιου 
είδους παρέμβαση και  για λόγους ασφαλείας και για να χρησιμοποιείται τις νυχτερινές ώρες 
από γονείς και παιδιά, αλλά, κυρίως, για να μην προσεγγίζουν τόσο εύκολα την παιδική χαρά 
και την βανδαλίζουν αλλά και να μην πηγαίνουν εκεί άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας.   

Μιας και μιλάμε για παιδικές χαρές, έχει υπογραφεί σύμβαση και αναμένεται η εγκατάσταση 
του εργολάβου, οποίος έχει προθεσμία 6 μηνών, για την ανακατασκευή της βόρειας παιδικής 
χαράς του πάρκου του ΟΣΕ και την συμπλήρωση παιχνιδιών και ότι άλλο χρειάζεται στην 
κεντρική παιδική χαρά του πάρκου του ΟΣΕ. Ποσό σύμβασης 110.000 περίπου και 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.  

Θα πρέπει να σας πω ότι στα πλαίσια της εργολαβίας για την ανάπλαση της οδού Κολοκοτρώνη 
και Σφακτηρίας είναι η ανακατασκευή της παιδικής χαράς που βρίσκεται βόρεια του 
αναψυκτηρίου. 

Προσοχή, γιατί συνέχεια βανδαλίζουν τις παιδικές χαρές. Βεβαίως εδώ είμαστε και τις 
αποκαθιστούμε. Στο πάρκο του ΟΣΕ υπάρχουν κάμερες, έχουμε στοιχεία, αλλά πιστεύουμε ότι 
δεν θα λυθεί το θέμα. Οι κάμερες είναι περισσότερο για να αποτρέψουν κάποιον να πάει να 
σπάσει. Αν το κάνει, να τρέχουμε στην αστυνομία να καταθέτουμε το υλικό; Θα λύσουμε έτσι 
τα πράγματα; Δεν ξέρω. 

Να είσαστε σε επικοινωνία με την κα Χιουρέα και με εμένα, για οτιδήποτε προκύπτει, για να 
μπορούμε να το αποκαθιστούμε αμέσως. 

 
Ευχαριστούμε πολύ τον Αντιδήμαρχο, με τον οποίο, αλήθεια είναι, έχουμε μια 
θετική συνεργασία για όλα αυτά τα θέματα όλο αυτό το διάστημα. 

Όμως, η ευαισθησία όλων μας είναι δεδομένη, αλλά, επειδή μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, 
η πρόταση η δική μου ήταν να ορίσουμε κάθε έναν σύμβουλο να αναλάβει την ευθύνη, 
ουσιαστικά την αναδοχή μιας – δύο παιδικών χαρών, στα όρια της Κοινότητας Καλαμάτας. Δεν 
μιλάμε για την υπηρεσιακή δουλειά που κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος, αλλά ούτε και την 
κεντρική πολιτική ευθύνη που έχει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. Σε μας αναλογεί ουσιαστικά η 
φροντίδα και η μέριμνα για κάθε παιδική χαρά. 

Η πρόταση είναι κάθε ένας να αναλάβει από μία ή δύο παιδικές χαρές και να μπορεί να περνάει 
μία βόλτα και να βλέπει την κατάσταση που υπάρχει σε εβδομαδιαία βάση.  

Η πρόθεσή μας είναι να τοποθετηθούν ταυτόχρονα και ενημερωτικές πινακίδες, όσον αφορά 
τη χρήση των παιδικών χαρών, που θα γίνει σε συνεργασία με την αρμόδια υπάλληλο την κα 
Χιουρέα. Υπάρχουν κάποιες γενικές αλλά να εξειδικευτούν ακόμη περισσότερο  με τηλέφωνα, 
ώστε ο κάθε δημότης να μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας. 

 
Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε και έχουμε την πολιτική ευθύνη για την 
κατάσταση στις παιδικές χαρές. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να λέμε ότι είναι 

δουλειά του εκάστοτε συμβούλου να πηγαίνει να κοιτάει και να ελέγχει τις παιδικές χαρές.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ: 
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Ωστόσο, για να μην νομίζετε ότι δεν θέλουμε να αναλάβουμε ή ότι δεν αντιλαμβανόμαστε και 
το μερίδιο ευθύνης που μπορεί να υπάρχει στα μέλη, θα δηλώσουμε και εμείς τα ονόματά μας 
για κάποιες παιδικές χαρές. 

Νομίζω ότι πρέπει σε συνεργασία με την υπεύθυνη των παιδικών χαρών να καταρτισθεί και 
ένας περιοδικός έλεγχος από την υπηρεσία, που είναι καταλληλότερη, ώστε να λειτουργήσει 
επικουρικά ο ρόλος ο δικός μας  και πραγματικά οι παιδικές χαρές να είναι αντάξιες και της 
πόλης και των παιδιών που τις χρησιμοποιούν και να είναι ασφαλείς.  

Μπορεί να υπάρχει σύμβαση που μας είπε ο Αντιδήμαρχος αλλά καλό θα είναι να περνάει κάθε 
15 ημέρες και ο αρμόδιος υπάλληλος που θα ελέγχει, γιατί μπορεί να πάω εγώ να δω αλλά δεν 
αξιολόγησα σωστά γιατί δεν έχω τις γνώσεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάτι εξόφθαλμο αλλά 
μπορεί να είναι  και κάτι που δεν περνά από το δικό μου το μυαλό ότι μπορεί να είναι 
επικίνδυνο. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να περνάει, πέρα από εμάς, περιοδικά και ο αρμόδιος 
υπάλληλος ο οποίος έχεις τις τεχνικές γνώσεις. 

 
Συμφωνούμε. 

Πάντως, υπάρχει ο περιοδικός έλεγχος από τους υπαλλήλους και την υπηρεσία 
γιατί πρέπει να πληρούνται και κάποιες προδιαγραφές πιστοποίησης.  

Εμάς ο δικός μας ρόλος είναι η μέριμνα, γι’ αυτό είπα και τη λέξη ¨αναδοχή¨, ώστε τα 
επιπλέον μάτια, με το επιπλέον ενδιαφέρον να λειτουργήσει θετικά για ένα ήδη κοινά αποδεκτό 
ιδιαίτερο και ευαίσθητο θέμα, όπως είναι αυτό των παιδικών χαρών. 

Πέρα από την εργολαβία που ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, εμείς έχουμε τη δυνατότητα, μέσω της 
παγίας προκαταβολής, βάσει του νόμου, να δώσουμε χρήματα για την ασφάλεια των παιδικών 
χαρών. Άρα, αυτό προκύπτει από την αρμοδιότητά μας ως Κοινότητα, εμείς θέλουμε να την 
εξαντλήσουμε, θέλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί στο συγκεκριμένο θέμα και οτιδήποτε 
γίνεται περισσότερο για αυτό το θέμα είναι σε θετική κατεύθυνση. 

 

 
 
Το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας, με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 
αφού λαμβάνει υπόψη του τα προαναφερόμενα, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων  83 & 84  
του Ν. 3852/2010, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Ορίζει ως υπεύθυνους των Παιδικών Χαρών της πόλης της Καλαμάτας τα μέλη του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας, όπως παρακάτω: 
 

Α/Α Παιδική Χαρά Σύμβουλος Κοινότητας 

1. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Βόρεια 
Παιδική Χαρά 

ΧΟΥΣΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

2. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Κεντρική 
Παιδική Χαρά 

ΧΟΥΣΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

3. Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Νότια 
Παιδική Χαρά 

ΧΟΥΣΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

4. Πλατεία Φραγκόλιμνας ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

5. Πάρκο Αναψυκτηρίου ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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6. Παραλία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

7. Ανατολικό Κέντρο   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

8. Γιαννιτσάνικα (Λακωνικής & Αύρας) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

9. Άγιος Κωνσταντίνος Εμπόρων (πλατεία) ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

10. Φυτειά ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

11. Πλατεία Ελευθερίας ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

12. Πάρκο Νέδοντα ΧΑΧΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

13. Αγία Τριάδα ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 

14. Πλατεία Πλεύνας ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

15. Πλατεία Τσίρμπα   ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

16. Πάροδος Δημοκρίτου ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 

17. Δυτικό Κέντρο ΤΣΩΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 

18. Μαρίνα ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

19. Συνοικία Αγίου Διονυσίου (Κορδίας) ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

20. Αβραμόγιαννη ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

21. Περγάμου   ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

22. Φραγκοπήγαδο   ΚΑΛΑΜΟΥΔΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

23. Πέταλο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

24. Πλατεία Μαυρομιχάλη ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

25. Παναγίτσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

26. Πάρκο Λιμενικού ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

27. Ερρίκου Σλήμαν ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

 
 
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 
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  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 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα, 21 Νοεμβρίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ 

 

 


