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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   28/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ   331/2020

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 21η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:10, στο 
Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99 (2ος όροφος Α΄ κτιρίου),  συνέρχεται στην 
28η/2020 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. 
πρωτ.  35435/17-7-2020  πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο. 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1) 
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπάκας Ιωάννης και 4) Μπασακίδης 
Νικόλαος. 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση 
Ελένη (η οποία προσήλθε στην υπ’ αριθμ. 319 απόφαση και αποχώρησε στην υπ’ αριθμ. 326 
απόφαση), 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Πολίτης Δημήτριος και 4) Τζαμουράνης Βασίλειος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
κ.κ. Αγγελής Αναστάσιος, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος, Σωφρονάς Γεώργιος και 
Χριστόπουλος Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα 
τακτικά μέλη κ.κ. Αλειφέρη Καραθανάση Ελένη, Πολίτη Δημήτριο,  Τζαμουράνη Βασίλειο και 
Κοσμόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.  

Επίσης στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Βέργας, 
Καλαμάτας & Σπερχογείας, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν 
στις εν λόγω Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Παραβρίσκεται, λόγω απουσίας του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας 

κ. Λύρα Παναγιώτη, η αναπληρώτρια αυτού κα Μπάμπαλη Αικατερίνη. 

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Βέργας κ. Κουρεντζής 
Γεώργιος και Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης. 

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων: 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» κα Οικονομάκου Μαρία και «ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΟΛΗ ΕΝΩΜΕΝΗ» κ. 
Κουκούτσης Δημήτριος, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 
Αθανασόπουλος Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 324 απόφαση). 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο :

Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ης τροποποίησης σύμβασης 
του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας του Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας στα 

πλαίσια του έργου ¨Καλαμάτα 1821 – Δρόμοι Ελευθερίας¨».

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 34807/16-07-2020 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση μαζί με τα αναφερόμενα συνημμένα σε αυτή, έχει αναλυτικά ως εξής: 

ΘΕΜΑ:  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1ΟΥ Α.Π.Ε) & ΤΗΣ 1ΗΣ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                  
              

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ ‘ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821 – ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ’».

Κ.Α.: 30.7311.02

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Ε Ρ Γ Ο Υ

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Δ.Π.
2. ΜΕΛΕΤΗ: 74/2019
3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 12760/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 

(ΑΔΑ:Ψ8Φ1ΩΕΕ-ΚΦΦ)
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 12.041,14 €  
5. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12.041,14 €  με Φ.Π.Α 24%  
6. ΗΜ/ΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ: 27-04-2020
7. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 15227/14-05-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΔΑ: ΨΘΖ0ΩΕΕ-Δ7Ζ)
8. ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
9. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ (30) 
        (λήξη την 14.07.2020) 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Σας υποβάλουμε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και την 1η Τροποποίηση 
Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας του ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας στα 
πλαίσια του έργου ‘Καλαμάτα 1821 – Δρόμοι Ελευθερίας’» θεωρημένα από την τεχνική 
υπηρεσία του Δήμου.

Α) Το αδιάθετο ποσό των απροβλέπτων δαπανών της σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό 
των  0,00 €.   

Β) Η συνολική δαπάνη στο έργο, με την σύνταξη του 1ου ΑΠΕ είναι 12.041,14 € με το Φ.Π.Α. και 
είναι ισόποση σε σχέση με το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης. Η 1η Τροποποίηση 
Σύμβασης αυξάνει το αρχικό συμφωνηθέν ποσό της σύμβασης κατά 14,99%, σε συμφωνία με τα 
οριζόμενα από το Ν. 4412/2016 αρ. 156 παρ. 1β). 

Γ) Η σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε. και η επέκταση του αρχικού ποσού κατά 14,99% οφείλεται σε 
διαφοροποιήσεις που προέκυψαν, σε σχέση με την μελέτη του έργου και αφορούν αυξήσεις 
ποσοτήτων οι οποίες προέκυψαν και κρίθηκαν απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση του έργου 
μετά από ακριβέστερη επιμέτρηση κατά το στάδιο των εργασιών.
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Οι αυξήσεις ποσοτήτων που προέκυψαν δεν μπορούν να διαχωριστούν κατά βάση τεχνικά, αλλά 
ούτε και οικονομικά από την αρχική σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα, 
αφού είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της. Επιπροσθέτως δεν μεταβάλλουν την 
συνολική φύση της σύμβασης. Συνεπώς υπάρχει συμφωνία με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1α) του Άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

Συγκεκριμένα, κατά την πρόοδο των εργασιών του έργου, δημιουργήθηκε η ανάγκη κατασκευής 
τοίχου από ξηρά δόμηση, μεγαλύτερων διαστάσεων από τις οριζόμενες στη μελέτη. Επίσης, η 
ανάγκη για περισσότερες καθαιρέσεις και χρωματισμούς εντός της αίθουσας αλλά και στον 
περιβάλλοντα χώρο αυτής. Επιπρόσθετα, προέκυψε η ανάγκη τοποθέτησης περισσότερων 
φωτιστικών σωμάτων και μίας ακόμα βάσης για οθόνη touch screen καθώς και περισσότερων 
ταπετσαριών με ψηφιακές εκτυπώσεις.  

Ο παρών ΑΠΕ εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (αρ.πρωτ.372/ 15-07-2020)

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε

     1. Την έγκριση, του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Τροποποίησης Σύμβασης του έργου σύμφωνα με: 
     Α) Το άρθρο 156 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4441/16
       όπως αυτά ισχύουν σήμερα

                   
ΚΑΛΑΜΑΤΑ      /07/2020 ΚΑΛΑΜΑΤΑ,     /07/2020

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ,
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ/Υ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συν/να : 
1. 1ος Α.Π.Ε. &  1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, 
2. Αιτιολογική Έκθεση 1ΟΥ Α.Π.Ε
3. Προμέτρηση 1ου ΑΠΕ,
4. Έγκριση Τεχνικού Συμβουλίου Δ.Ε.

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ Δήμου Καλαμάτας.

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής:

Θα σας πω τι γίνεται. 
Προκειμένου να διαμορφωθούν οι αίθουσες καταρχήν στο Ιστορικό Δημαρχείο 

για τη συγκεκριμένη δράση προβλέπεται κάποια δαπάνη η οποία είναι 12.041,14 ευρώ μαζί με 
το ΦΠΑ, έτσι; Υπάρχει μέσα η αιτιολογική έκθεση.

Ωραία. Ψηφίζω Υπέρ, όμως θέλω να πω ότι το Ιστορικό Δημαρχείο έχει 
ένα… σε ό,τι αφορά τα αντικείμενα που φιλοξενεί υπάρχει ένα αλαλούμ. 

Προχθές πήραμε απόφαση, παράδειγμα, για τη στέγαση του Συντονιστικού Οργάνου 
Δημόσιας Ασφάλειας.

ΜΠΑΚΑΣ: Στο ημιώροφο θα πάει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν κενό εκεί.

Ανεξάρτητα από αυτό πιστεύω ότι το Ιστορικό Δημαρχείο θα πρέπει να 
αποκτήσει μια ταυτότητα. Ένα εμβληματικό κτίριο στο κέντρο και θα 

πρέπει οι Υπηρεσίες που φιλοξενεί να έχουν μία κατεύθυνση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Παράδειγμα: όταν ο Δήμαρχος θέλει να υποδεχθεί μια αντιπροσωπεία, ξένη, ή τέλος πάντων, 
και όλα, όλα…, να υπάρχει μια συνάφεια προκειμένου να υπάρχει και μια έτσι στον επισκέπτη 
μια αντίληψη για το…
Από τη μία να φιλοξενεί το Συντονιστικό της Αστυνομίας που θα υπάρχει εκεί και ένα άβατο 
σε ό,τι αφορά την είσοδο των ανθρώπων, από κάτω να υπάρχει το ΚΕΠ και δίπλα να υπάρχει 
η πρωτοβουλία για τη…
Ψηφίζουμε Υπέρ αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να επέλθει μια μελέτη συνολική αξιοποίησης του 
Δημαρχείου, ενός κτιρίου εμβληματικού στην πόλη μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σωφρονάς.

Εγώ, κ. Πρόεδρε, ήθελα να ρωτήσω: αυτά τα χρήματα τα βάζει ο Δήμος στο 
έργο «Καλαμάτα ’21 – Δρόμοι Ελευθερίας» που είναι χρηματοδοτούμενο από 

πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή λάθος έχω καταλάβει;

Αυτά τα χρήματα τα βάζει ο Δήμος για να κατασκευαστεί μία υποδομή η 
οποία θα φιλοξενήσει περιεχόμενο του προγράμματος αυτού «Καλαμάτα 

1821».

Ναι. Δεν θα μπορούσε λες, Νίκο, να τα βάλει… επειδή πήρανε ένα φοβερό 
ποσό αυτοί, 700 χιλιάδες περίπου, έτσι;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πήρανε ένα μεγάλο ποσό…

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Γι’ αυτό λέω μου κάνει εντύπωση…

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: …συμμετέχει όμως και η ΦΑΡΙΣ σ’ αυτό, ναι.

Και στη ΦΑΡΙΣ εγώ προχθές δεν ψήφισα κάτι -έτσι;- γιατί το να 
χρηματοδοτούμε μια… πώς να την πω (;), έναν φορέα που πήρε 700 χιλιάδες, 

εμείς οι φτωχοί, με 16 χιλιάδες, νομίζω δεν είναι το πιο σωστό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω ένα τεχνικό θέμα;

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Και στη ΦΑΡΙΣ και στη ΦΑΡΙΣ…

Κύριε Σωφρονά, για να σας διαλύσω την απορία, ένα τεχνικό θέμα εδώ. Είναι 
κτίριο του Δήμου. Δεν μπορεί άλλος φορέας που επιχορηγείται για κάποιες 

δράσεις να έρθει να ρίξει χρήματα σε κτίριο του Δήμου. Άρα αναγκαστικά είναι απ’ τους 
δικούς μας πόρους, τους ιδίους πόρους.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Θα μείνει στο Δήμο αυτό μετά;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι, είναι…, υποδομή είναι. Διαμόρφωση του χώρου είναι.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Θα μείνει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρε παιδιά που, θα φύγει; 

ΦΩΝΗ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Ιστορικό Δημαρχείο.

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Θα την χρησιμοποιήσει λέτε η «Καλαμάτα ’21».

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Οθόνες θα υπάρχουν…

ΣΩΦΡΟΝΑΣ:

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Θα μείνουνε οι οθόνες; Θα είναι για το Δήμο συνέχεια; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πολυμεσικό…

ΦΩΝΗ: Διαδραστικοί πίνακες δεν θα μπουν;

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Και διαδραστικοί πίνακες. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Άμα μείνει, εντάξει. 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Το περιεχόμενο θα είναι… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρέκλες, τραπέζια…

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: Κύριε Σωφρονά… Για πόσο; Για 1-2 χρόνια ή θα μείνει δηλαδή; 

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Οι πίνακες θα μείνουν εκεί. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Διαδραστικοί και καρέκλες.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι. Διαμόρφωση της αίθουσας κάνουμε. Διαμόρφωση της αίθουσας. 

ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Υπέρ. 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: ……(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) τα σχολεία σε 2 χρόνια… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε. Κύριε Ζαφειρόπουλε;  

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ. 

Κύριε Αγγελή; 

ΑΓΓΕΛΗΣ: Υπέρ. 

¨Υπέρ¨ και συ, Γιάννη; 
Ωραία, ¨Υπέρ¨. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 
3852/2019, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 1ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και την 1η τροποποίηση 
σύμβασης κατά ποσοστό 14,99%, του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας του 
Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας στα πλαίσια του έργου ¨Καλαμάτα 1821 – 
Δρόμοι Ελευθερίας¨», βάσει του άρθρου  156 του Ν. 4412/2016,  όπως αυτά 
έχουν  θεωρηθεί από τη Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών  του  Δήμου  Καλαμάτας, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 34807/16-07-2020 σχετική 
εισήγηση του Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Καλαμάτας, η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Γεώργιος Φάβας 1. Αγγελής Αναστάσιος 

2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης

3. Μαρινάκης Σαράντος

4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος 

5. Μπάκας Ιωάννης

6. Μπασακίδης Νικόλαος

7. Σωφρονάς Γεώργιος 

8. Χριστόπουλος Ιωάννης 

Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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