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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  13/2016  

ΑΠΟΦΑΣΗ  62/2016  
 
 
 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσ., στην 

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

αριθμ. 13/2016 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με 

αριθμ. πρωτ. 47278/2-11-2016 πρόσκληση της Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του 

Συμβουλίου. 

 

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου  οι κ.κ. : 1) Φοίφα Τασία 

Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Γαϊτάνης Φώτιος, 3) Θωμόπουλος Δημήτριος,  4) Κατσαράκης 

Πέτρος,  5) Λύρας Παναγιώτης, 6) Μητσέας Δημήτριος, 7) Μπιτσάνης Νικόλαος, 8) Ξανθάκη 

Αθηνά, 9)  Τσιφιλιτάκος Δημήτριος και 10) Ψυλάκη  Μαρία. 

 

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αθανασοπούλου Αικατερίνη, 2) 

Αντωνόπουλος Αθανάσιος, 3) Ζόμπολος Χρήστος, 4) Κοκκίνη Ευαγγελία και 5) Λεβέντη 

Ναταλία. 

 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος του Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης.   
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από την Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 4ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση πληρωμής δαπανών μέσω της παγίας προκαταβολής. 

Εισηγούμενη το θέμα η κα Πρόεδρος αναφέρει ύστερα από την έκτακτη – κατεπείγουσα 
ανάγκη που προέκυψε από τις πλημμύρες της 7-9-2016, ανέθεσε στον ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓ. ΙΣΣΑΡΗ, 
χωματουργικές εργασίες, Βέργα Καλαμάτας, Α.Φ.Μ. 065394610 – Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, τις 
εργασίες για: 

1. την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7-9-2016 στις οδούς 
Μπουλούκου και Λεΐκων, αντί του ποσού των τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7-9-2016 στην οδό 
Βαγγέλη Δράκου, αντί του ποσού των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     

     
Η πιο πάνω αναφερόμενη δαπάνη, συνολικού ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €),  
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα αντιμετωπισθεί από την παγία προκαταβολή έτους 
2016, που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 106/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Καλαμάτας. 
 
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή της η κα Πρόεδρος λέει τα εξής: 

 
Πρόκειται για εργολάβο που συνεργάζεται με το Δήμο. Δεν  έκανα ανάθεση σε 
κάποιο γνωστό μου.   Ήταν  κάποιος που προτάθηκε  από τις  τεχνικές 

υπηρεσίες.  

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΛΥΡΑΣ: Αυτά τα δύο είναι; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
 
ΛΥΡΑΣ: Η παγία μας εξαντλήθηκε δηλαδή; Έχουμε και άλλη; 

 
Λογικά η παγία θα είχε εξαντληθεί. Απλά ο κ. Δήμαρχος έδωσε εντολή στις 
οικονομικές υπηρεσίες, ειδικά τώρα που ήταν αυτό το έκτακτο, να πάρει και άλλα 

χρήματα η Δημοτική Κοινότητα, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ... 
 
ΛΥΡΑΣ: Πόση είναι η παγία; 

 
Εγώ θα επιστρέψω 3.000,00 € τέλος Δεκεμβρίου. Πόση χρησιμοποιούμε είναι 
άλλο θέμα. Η παγία είναι 3.000,00 €. Έχουμε κατά καιρούς περάσει και άλλες 

παγίες σε προηγούμενα συμβούλια. 
 
ΦΩΝΗ: Γιατί τόσα λίγα; 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού τόσα ήθελε ο εργολάβος, θα του πούμε πάρε κι άλλα; 
 
ΦΩΝΗ: Θα μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες δράσεις. 

 
Τόσο ποσό χρειάσθηκε τόσο δίνουμε. Να τους πούμε, έχουμε λεφτά, πάρτε 
παραπάνω; 

 
ΛΥΡΑΣ: Να κάνουμε και άλλα πράγματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το δούμε, δεν το συζητώ. 

 
Γιατί πρέπει να τα επιστρέψουμε στον προϋπολογισμό του Δήμου από τη στιγμή που 
έχουμε κάτι έκτακτο και θα πρέπει να καταναλώσουμε μόνο τα 600.00 €. 

 
Έχουν εγκριθεί τις προηγούμενες φορές και άλλα χρήματα. Αν ήταν μόνο για τη 
μία φορά είχαν καταναλωθεί τα χρήματα. Ο κ. Δήμαρχος έδωσε εντολή ότι 

μπορούμε να πάρουμε και άλλα. 
 
ΛΥΡΑΣ: Πήραμε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πήραμε. Αυτά είναι στη νέα παγία. 
 
ΛΥΡΑΣ: Για το 2016 έχουμε καταναλώσει 3.600,00 €; 

 
Βάσει των τιμολογίων, δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς. Μπορεί να σας 
ενημερώσει ο κ. Γραμματέας. Ότι έχει περάσει από το Συμβούλιό μας. 

 
Δεν έχει γίνει σαφές το εξής πράγμα. Εμείς είχαμε περιθώριο να πάρουμε και άλλη 
παγία και δεν την πήραμε; 

 
Όχι, όχι. Όταν χρησιμοποιείς κάποια χρήματα σου αναγνωρίζει τα καινούργια 
τιμολόγια. Δεν θα πάρεις 3.000,00 €. Από τις 3.000,00 € έχεις το δικαίωμα να 

καταναλώσεις κάποια χρήματα. Κατανάλωσες 1.000,00 € την προηγούμενη φορά; Τα 
καταθέσαμε και ξαναβάλαμε τα 1.000,00 € και έχουμε πάλι 3.000,00 €.  
Τώρα δώσαμε τα χρήματα αυτά στον κ. Ίσσαρη. Θα καταθέσουμε τα τιμολόγια αυτά στην 
Οικονομική Επιτροπή, θα πάρουμε το ποσό αυτό και θα ξαναμπεί στην παγία ώστε να έχουμε 
και πάλι 3.000,00 €. 
Την προηγούμενη χρονιά μπορούσες να την χρησιμοποιήσεις μία φορά, φέτος μας δόθηκε η 
δυνατότητα   και την χρησιμοποιήσαμε και άλλη φορά. 
 
ΛΥΡΑΣ: Έχουμε υπόλοιπο για το 2016 μέσα; Πόσο είναι αυτό το ποσό; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν αφαιρέσεις τα 800,00 τόσα  €. 
 
ΛΥΡΑΣ: Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε χρήση για το 2016 άλλα 2.200,00 €; 
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. 
 
ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ: Στη Γλαύκου ποιος εργολάβος ήταν;  

 
Στη Γλαύκου ήταν αποκλειστικά οι Τεχνικές Υπηρεσίες.  
Τον Ίσσαρη θεωρώ ότι τον χρησιμοποίησαν και αλλού οι Τεχνικές Υπηρεσίες. 

Έχετε τοποθετήσεις: 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΛΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η τοποθέτηση είναι απλή. 
Τα 2.200,00 €, επειδή η Καλαμάτα παραμένει σε έκτακτη ανάγκη, να βρούμε τρόπο 

να μην  γυρίσουν σε αυτή τη φάση πίσω. Δεν έχει νόημα να κάνεις οικονομία σε μία πόλη η 
οποία έχει περάσει τέτοια δοκιμασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω αντίρρηση. 
 
ΛΥΡΑΣ: Να βρούμε τρόπο τα 2.200,00 €, ως Δημοτική Κοινότητα …. 
 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπήρχαν άλλες περιπτώσεις που έπρεπε …… 

 
Δεν ζητήθηκε κάτι επιπλέον. Αυτά έγιναν μετά από αιτήματα. Δεν πήγες από 
μόνος σου να πεις ¨έλα εδώ να στο φτιάξω¨. 

Εκεί, αυτό που έγινε δεν ήταν μισή γωνία δρόμος. Όταν λέμε χρησιμοποιήθηκαν τα 
μηχανήματα  στη Βαγγέλη Δράκου, ήταν όλη η περιοχή και όχι μόνο η Βαγγέλη Δράκου. Από 
πίσω, τα στενάκια, στη Λεΐκων, το οικόπεδο της Γαλέα επί τρεις φορές, τρεις φορές βγάζανε 
πράγματα και τρεις φορές καθαρίζανε. 
 
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το ξέρανε αυτό; 

 
Μα δεν πλημμύρισε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ζητήσανε από αλλού βοήθεια για να 
πάνε μηχανήματα για να καθαρίσουν.  

Εκτός από τη Δράκου, εδώ το λέει, πήγε και στη Μπουλούκου και αλλού. Δεν το αναφέρει, 
πήγε πίσω από του ¨Γρηγόρη¨, καθαρίστηκαν κάποια χώματα, μεταφέρθηκε κάποιο δένδρο 
που είχε σπάσει. 
 
 
 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας 
Καλαμάτας αφού λαμβάνει υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, την υπ’ αριθ. 106/2016 
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 τις ενέργειες της κας Προέδρου περί ανάθεσης των εργασιών για: 

α) την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7-9-
2016 στις οδούς Μπουλούκου και Λεΐκων, αντί του ποσού των τετρακοσίων 
ευρώ (400,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

β) την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7-9-
2016 στην οδό Βαγγέλη Δράκου, αντί του ποσού των τριακοσίων πενήντα 
ευρώ (350,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.     

στον ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓ. ΙΣΣΑΡΗ, χωματουργικές εργασίες, Βέργα Καλαμάτας, 
Α.Φ.Μ. 065394610 – Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας και την πληρωμή της συνολικής 
δαπάνης 750,00 €,  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από την παγία 
προκαταβολή έτους 2016. 

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

 

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

ΛΥΡΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Φοίφα Τασία  1. Γαϊτάνης Φώτιος 

  2. Θωμόπουλος Δημήτριος 

  3. Κατσαράκης Πέτρος 

  4. Λύρας Παναγιώτης 

  5. Μητσέας Δημήτριος 

  6. Μπιτσάνης Νικόλαος 

  7. Ξανθάκη Αθηνά 

  8. Τσιφιλιτάκος Δημήτριος 

  9. Ψυλάκη  Μαρία 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Καλαμάτα, 10 Νοεμβρίου 2016 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΑΣΙΑ ΦΟΙΦΑ 

 
 Ο Γραμματέας 

 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


