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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   15/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   132/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η Απριλίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 15η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 24-04-2009 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος 

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Παναγιώτης Κουτσογιαννόπουλος.  
 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Αποδοχή χρηματοδότησης για το έργο «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην με αριθμ. πρωτ. 8795/13-4-2009 
εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης  
ΕΡΓΟ: ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 
 
 Με το έγγραφό μας αρ. πρωτ. 2792/5-2-09 αιτηθήκαμε από το ΥΠ.ΠΟ Δ/νση 
Οικονομικών Υποθέσεων την επιχορήγηση του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».  
 Προκειμένου να εγκριθεί η επιχορήγηση από ΥΠ.ΠΟ απαιτείται η αποδοχή της 
χρηματοδότησης από τον Δήμο Καλαμάτας. 
 Μέχρι το 2008 έχουν κατατεθεί στον λογαριασμό του έργου 7.700.00 € από το 
συνολικό εγκεκριμένο ποσό των 12.700.000 € για την εκτέλεση του έργου. 
 

Σύμφωνα με τα πιο πάνω  
Εισηγούμεθα  
Την αποδοχή χρηματοδότησης για το υπόλοιπο ποσό των 5.000.000 € από το 

ΥΠ.ΠΟ για την κατασκευή & ολοκλήρωση του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».  
 
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
         Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ ΔΗΜΟΥ                                          Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ                                ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                   ΑΡΧ/ΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
Κοιν/ση: Τεχνική Υπηρεσία» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθαν τα 3.800.000 €. Ξέρουμε πότε θα έρθει η υπόλοιπη πίστωση; 

 
Όχι, όχι, προχτές ήρθανε 3.800.000 τα οποία τα κοινοποίησα στην Υπηρεσία. 
Έχουμε κάποια προβλήματα εκεί, έχουν ενταθεί οι ρυθμοί, εμείς θεωρούμε ότι 

σε λιγότερο από 2 χρόνια ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, είχε καλή απορροφητικότητα και το 
λέγω αυτό με γνώση το τι συμβαίνει στα δημόσια έργα, επειδή έχουν ενταθεί οι εργασίες 
και δουλεύουν και το μεσημέρι ή αργά το βράδυ καμιά φορά, έχουμε συνεχείς καταγγελίες 
από γείτονες εκεί, χθες συνέλαβαν τα συνεργεία και τα πήγαν στην Αστυνομία. Μια έκκληση 
θέλω να κάνω και εγώ να υπάρξει μια ανοχή, δεν έχει έρθει το καλοκαίρι ακόμα, να τους 
δώσουμε κάποια δυνατότητα να δουλεύουν περισσότερο διότι είναι κρίσιμο θέμα η 
απορρόφηση των χρημάτων αυτών.  
Ομόφωνα γίνεται αποδεκτή η χρηματοδότηση των 5.000.000 €. Είναι καλή η ροή των 
χρημάτων. Ήρθαν 3.800.000 τώρα, μακάρι να προχωρήσουμε να έρθουν και τα άλλα. Είναι 
καλή η ροή των χρημάτων. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται 5 – 6 εκατομμύρια για να 
τελειώσει.          
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  15/2009 Τρίτη 28/04/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   132/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   3

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Αποδέχεται τη χρηματοδότηση ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ   (5.000.000 €) 
από το Υπουργείο Πολιτισμού για την κατασκευή & ολοκλήρωση του έργου 
«ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  3. Κουδούνης Αργύριος  

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


