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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  148/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Μαρτίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος,   17) 
Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 20) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 
απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 135 απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση)  και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος ο οποίος προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Βλάβες στο έργο «Αποκατάσταση δρόµου στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Καρβέλι –Λαδά». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. 5398/6-3-2008 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΡΓΟ ΛΟΓΩ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ 
 
ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ  
              ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑ∆Α» 
              
Κ. ΑM30.7323.48 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α   Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  Υπ. Εσωτερικών 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   75.000,00 ευρώ 
3    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 79.265,54 ευρώ µε Φ.Π.Α  

   4.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:  απ΄ευθείας ανάθεση 
   5 .  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: απ΄ευθείας ανάθεση    
   6.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 411/2007 αποφ. ∆.Ε.   

7.   ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – τεχνική εταιρία  
8.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3 % 
9.   ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : 29/02/2008 
10. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 76.887,57€ 

 
                                              ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 
 
            1) την έγκριση του Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό έχει συνταχθεί 
από την επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Π.∆. 609/85 
            2) να αναγνωριστεί αποζηµίωση στον εργολάβο του έργου ύψους 7.727,42€ (µε ΦΠΑ) 
για τη ζηµιά που υπέστη, λόγω ανωτέρας βίας. 
   
          3) σύµφωνα µε το άρθρο 45 παρ.6 του Π.∆.609/85 και σε συνδιασµό µε το  άρθρο 5 
παρ. 4. του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6α του Π∆609/85, την κατά ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31/5/2008, 
λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης (εργασίες σε ρέµα) και του κινδύνου επανεµφάνισης 
των πληµυρικών φαινοµένων, τα οποία πιθανόν να προξενήσουν νέα ζηµία στο έργο. 
 
   Συνηµµένα:  
 - Πρωτόκολλο ∆ιαπίστωσης Βλαβών                                                                                   
                                                                                                  Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ                               
      Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 
                                                                                         ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                   
                                                                                                   ΠΟΛ. ΜΗΧ.» 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.                                                       
         ΠΟΛ. ΜΗΧ. 
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Συνεχίζοντας ο κ. Σπίνος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5398/6-3-2008 πρωτόκολλο 
διαπίστωσης βλαβών για το παραπάνω έργο, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Καλαµάτα σήµερα 21-2-08  ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.00πµ. τα παρακάτω µέλη της 
επιτροπής για την διαπίστωση βλαβών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ∆.∆. 
ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑ∆Α»: 
 
1) Ντόγκας ∆ηµήτριος, Πολιτικός Μηχανικός 
2) Χρονόπουλος Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός 
3) Πατσιλίβας Κλεοµένης, Εργοδηγός.  
 
πού ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθ. απόφαση 006/2008 του ∆.Σ., παρουσία του αναδόχου του 
έργου Αργυράκη Ιωάννη Ε.∆.Ε. , διενεργήσαµε αυτοψία στον χώρο του έργου και 
συγκεκριµένα στη θέση «Νιχωρίτικο Λαγκάδι»,και αφού ετέθησαν υπ'όψιν τα ακόλουθα 
στοιχεία του έργου ήτοι: 
1) Η  υπ' αριθ. 28528/30-11-2007 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και 
αναδόχου του έργου. 
2) Η υπ΄αρίθµ. 28676/10-12-2007 αίτηση του αναδόχου του έργου προς το ∆ήµο 
Καλαµάτας περί αποζηµίωσης λόγω θεοµηνίας, 
3)Το υπ΄αρίθµ. 29982/27-12-07 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς το ∆.Σ. που ζητά 
τον ορισµό επιτροπής από υπαλλήλους 
4) Την υπ΄αρίθµ. 006/2008 απόφαση του ∆.Σ. περί ορισµού επιτροπής για σύνταξη 
πρωτοκόλου θεοµηνίας, 
       
έχουµε να αναφέρουµε τα εξής :  
 
         Εξαιτίας εντόνων βροχοπτώσεων, που έλαβαν χώρα στην περιοχή κατασκευής του 
έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑ∆Α», κατά την 
µεσηµβρινή ώρα στις 04-12-07, προξενήθηκαν ζηµιές στο ανωτέρω έργο. Κατόπιν τούτου 
υποβλήθηκε, όπως ορίζει ο νόµος, η υπ΄αρίθµ. 28676/10-12-07 δήλωση από τον ανάδοχο, µε 
την οποία ζητά αποζηµίωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας.  
       Η υπηρεσία, µέσω του επιβλέποντος του έργου Χρονόπουλου Βασίλη Πολιτικού 
Μηχανικού, διενήργησε άµεσα αυτοψία και εξακρίβωσε την ύπαρξη ζηµιάς στο ανωτέρω έργο.               
       Ιστορικά : λόγω πληµµύρων από βροχοπτώσεις & µεταφοράς µεγάλου όγκου φερτών 
υλικών, απόρροια των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007 πληµµύρων, στην 
περιοχή «Νιχωρίτικο λαγκάδι», ο δηµοτικός δρόµος Καρβέλι-Λαδά, έπαθε σηµαντικές ζηµιές µε 
αποτέλεσµα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Αποφασίστηκε για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος η σύνταξη της υπ’ αρίθµ. 102/2007 τεχνικής µελέτης σύµφωνα µε την οποία 
καταργείται το µπαζωµένο τεχνικό που χρόνια τώρα λειτουργούσε χωρίς πρόβληµα στην 
περιοχή και αντικαθίσταται από άλλο µεγαλύτερων διαστάσεων και ικανής διατοµής 
(πλακοσκεπές γεφύρι), ενώ προβλέπεται και διαµόρφωση της ευρύτερης περιοχής που αφορά 
διευθέτηση οµβρίων µε επιπλέον φρεάτια και οχετούς καθώς και αποκατάσταση 
τσιµεντόστρωσης σε τµήµα αγροτικού  δρόµου.  
        Με την έννοια του κατεπείγοντος ανατέθηκε η κατασκευή του έργου και δόθηκε εντολή 
στον εργολάβο να ξεκινήσει άµεσα τις εργασίες, πράγµα το οποίο και έκανε. Κατά την 
κατασκευή του έργου όµως και ενώ είχαν γίνει εργασίες όπως α) άρση καταπτώσεων και 
καθαρισµός ρέµατος, β) κατασκευή αγωγού Φ1000 µε φρεάτιο συλλογής οµβρίων σε 
απόσταση 120µ. περίπου πάνω από τον κεντρικό δρόµο, γ) διαµόρφωση & διάστρωση 
αγροτικού δρόµου µε υλικά περιοχής & διάστρωση βάσεως µε 3Α σε µήκος 50µ. περίπου δ) 
τµήµα πλακοσκεπούς οχετού µήκους 6,00µ. µε βάση και τοιχία από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
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επήλθε ζηµία στο έργο διότι λόγω απότοµης βροχόπτωσης, δηµιουργήθηκε πληµµύρα, η οποία 
µε την ορµή της σε συνδυασµό µε µεγάλη ποσότητα νερού και φερτών υλικών παρέσυρε και 
µπάζωσε ότι είχε ως εκείνη τη στιγµή κατασκευαστεί. 
 
        Κατόπιν αυτοψίας την 21-2-08 η ανωτέρω επιτροπή παρουσία του εργολάβου του έργου 
διαπίστωσε βλάβες στο έργο οι οποίες καταγράφηκαν και κοστολογήθηκαν µε βάση τους 
συµβατικούς όρους και τιµές ως ακολούθως : 
 

1. Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ηµιβραχώδες (Ο∆Ο Α-2) : για την κατασκευή του 
πλακοσκεπούς οχετού καθώς και καθαρισµό και διαµόρφωση δρόµου. 
 
α. Πλακοσκ. οχετός : 6.00µ Χ 6,70µ.Χ 3,05 = 122µ3 Χ 4,47€/µ3 =    548,07€ 
β. ∆ρόµος : 100µ Χ 7.00µ.Χ0,50µ. = 350µ3 Χ 4,47€/µ3               = 1.564,50€ 
                                                                                                           
2.112,57€ 
 

2. Υπόβαση οδοστρωσίας (Ο∆Ο Γ-1.1) : για τη διαµόρφωση του δρόµου 
 
50µ. Χ 6.00µ. Χ 0,15µ. = 45µ3 Χ 31,20€/µ3 = 1.404,00€ 
  

3. Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 (Ο∆Ο Β-29.3.3) : για την κατασκευή βάσεως  
τµήµατος του πλακοσκεπούς οχετού 
 
4.70µ Χ 6.00µ. Χ 0,35µ. = 9,87µ3 Χ 94€/µ3 = 927,78€ 
 

4. Σιδηρούς οπλισµός S500s (Ο∆Ο Β-30.2) : για τον οπλισµό της βάσης και των τοιχίων 
του πλακοσκεπούς οχετού 
 
α. βάση οχετού : 9,87µ3 Χ 80kg = 789,60kg X 0,95€                 = 750,12€ 
β. τοιχία:2Χ(6µ.Χ0,35µ.Χ1,50µ)=6,30µ3Χ80kg=504kgX0,95€ = 478,80€  
                                                                                                     1.228,92€ 

                                        
                                                                                               σύνολο  :      5.673,27€ 
                                                                                            Ε.Ο. 18% :      1.021,19€ 
                                                                                                Σύνολο :      6.694,46€ 
                                                                                      Έκπτωση 3% :         200,83€ 
                                                                                               Σύνολο :      6.493,63€ 
                                                                                           ΦΠΑ 19%:      1.233,79€ 
                                                                                  Γενικό Σύνολο :      7.727,42€ 
 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και το άρθρο 49 του Π.∆. 609/85, η επιτροπή εισηγείται: 
 

            την έγκριση του Πρωτοκόλλου ∆ιαπίστωσης Βλαβών, όπως αυτό έχει συνταχθεί και να 
αναγνωριστεί αποζηµίωση στον εργολάβο του έργου ύψους 7.727,42€ για τη ζηµιά που 
υπέστη, λόγω ανωτέρας βίας.  
  

 Το παρών συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως έπεται. 
                                               
                                                                      Καλαµάτα 21-2-2008 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ                                Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
 
1) Ντόγκας ∆ηµήτριος 
 
2) Χρονόπουλος Βασίλειος                              Αργυράκης Ιωάννης Ε.∆.Ε. 
 
3) Πατσιλίβας Κλεοµένης 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει:  
 
Ι. Το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου «Αποκατάσταση δρόµου στα 

∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Καρβέλι –Λαδά», όπως αυτό έχει συνταχθεί από την 
αρµόδια επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 49 του Π.∆. 609/85.  

 
ΙΙ. Την αναγνώριση αποζηµίωσης στον εργολάβο του έργου ύψους 7.724,42 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τη ζηµιά που υπέστη λόγω ανωτέρας βίας.   
 
ΙΙΙ. Την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης εργασιών του παραπάνω έργου  κατά 

ενενήντα (90) ηµέρες και λήξη την 31-5-2008,  
 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 5398/6-3-2008 εισήγηση του Τµήµατος 
Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  
 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  
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 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 2 Απριλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


