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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  188/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 03η Απριλίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 11η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-03-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  7) Ηλιόπουλος Ιωάννης 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 188 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 183 απόφαση), 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 24) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 183 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος και 3) Ράλλης Γεώργιος.  
 
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) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2)  Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανέγερση 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Βέργας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 
26/3/0008 (µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 6599/26-3-08) εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
               
ΕΡΓΟ : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΓΑΣ» 
Κ.Α. 30.7321.07 
 
 

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  Ε Ρ Γ Ο Υ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  ΣΑΤΑ/2008 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   165.000,00 ευρώ 
4    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 165.000 ευρώ µε Φ.Π.Α  

   5.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 
         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 106/2006 αποφ. ∆.Ε 
   6 .  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 13/04/2006  
         Λήξη συµβατικής προθεσµίας : 31/6/07 
         1η παράταση : έως 31/12/07 
         2η παράταση : έως 31/03/08, λόγω 1ης Σ.Σ. 
   7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 170/2006 αποφ. ∆. Ε.  

8.   ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΤΕΧΝ. ΕΤ. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.  
9.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 18,095 % 
10. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ : 138.940,81€ µε ΦΠΑ 
      ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 1ης Σ.Σ. : 57.449,74€ µε ΦΠΑ 
      ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ : 196.390,54€  
 
 

      Λαµβάνοντας υπόψη : 
Α) την υπ. αρίθµ. 5725/13-03-2008, αίτηση του αναδόχου περί παράτασης προθεσµίας 
εκτέλεσης του έργου, 
Β) τους λόγους, που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι : 
δεν δύναται στην παρούσα φάση να ολοκληρωθούν οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο, 
λόγω ύπαρξης εντός του οικοπέδου, λυοµένου οικήµατος, το οποίο µετά την κατεδάφιση 
του παλαιού κτιρίου και µέχρι την αποπεράτωση του νέου κτιρίου, λειτουργεί προσωρινά, 
ως χώρος δηµοτικού καταστήµατος. Το ανωτέρω λυόµενο πρόκειται να αποµακρυνθεί από 
το χώρο, ενώ θα πρέπει να προηγηθούν και  εργασίες, όπως µεταφορά - µετακόµιση όλων 
των πραγµάτων, από το λυόµενο σε έτοιµο δωµάτιο του νέου κτιρίου, αποσύνδεση του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, µετατοπίσεις δικτύων - µετρητών ύδρευσης ∆ΕΥΑΚ κλπ.  
      Επειδή θεωρούµε αδύνατη την ολοκλήρωση του έργου στο χρονικό διάστηµα, που 
αποµένει έως και τη λήξη της προθεσµίας του έργου την 31 – 03 – 2008,  

 



Συνεδρίαση :11/2008                                 Πέµπτη 03 / 04 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  188/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

 
                                       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
              σύµφωνα µε τα ανωτέρω 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 εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες 
παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου και λήξη την 31/05/2008 

                                                 
                      
         Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                     Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ                    Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
     ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ        ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ               ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΣΠΙΝΟΣ 
            ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      
 
Κ/ΣΗ : τµήµα εκτέλεσης έργων  
 
 
Και συνεχίζει ο κ. Σπίνος: 
Ο λόγος που ισχυρίζεται ο εργολάβος και αποδέχεται η τεχνική υπηρεσία είναι ότι υπάρχει µία 
καθυστέρηση στη µετακίνηση ενός λυόµενου που έχει εγκαταστήσει ο πρόεδρος και το τοπικό 
συµβούλιο για να κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε για να λειτουργήσει και να γίνουν οι παροχές 
θα πρέπει να φύγει ο λυόµενος οικίσκος και να γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις στο κεντρικό 
κτήριο το οποίο έχει τελειώσει. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή είχαµε πάρει απόφαση και είχαµε νοικιάσει 
κατάστηµα αλλού. Πριν από ένα χρόνο περίπου. 

 
(Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Βέργας): 
Υπολείπονται κάποιες εργασίες στον αύλειο χώρο. Βεβαίως υπάρχει πρόβληµα µεγάλο 

µε το λυόµενο. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν όλα τα υλικά του γραφείου µέσα και βεβαίως όλα τα 
έγγραφα. Ο συνεδριάσεις όµως γίνονται σε διπλανό κτήριο, στο οποίο πληρώνει ο ∆ήµος 
ενοίκιο.  
Οι εργασίες που υπολείπονται είναι ο αύλειος χώρος και η αποµάκρυνση του λυόµενου. Αυτή 
τη στιγµή θα µεταφερθούν τα υλικά όλα στο κτήριο που τελείωσε για να προχωρήσουν οι 
εργασίες για την αποπεράτωση των εργασιών στον αύλειο χώρο. 
Πέραν αυτών θα ήθελα να σηµειώσω για τη µεταφορά, επειδή ο εξοπλισµός είναι παλιός και 
κάποιες ντουλάπες έχουν χαλάσει θα πρέπει να γίνει νέος εξοπλισµός. 

 
∆υστυχώς το έργο αυτό έχει ξεπεράσει ακόµα και το γιοφύρι της Άρτας. 
Έχει ξεπεράσει και χρονικά και οικονοµικά. Κε Σπίνο και στην περασµένη 

παράταση που ζητήσατε είχατε φτάσει 47% υπέρβαση. ∆εν µπορώ να καταλάβω τι λογική 
είναι αυτή και τι διαχείριση κάνετε στα δηµόσια έργα. Αν κάνετε µία διαίρεση τα τετραγωνικά 
µε τον προϋπολογισµό, θα τρίβετε τα µάτια σας. Η παράταση σηµαίνει οικονοµική επιβάρυνση. 
Άρα θα ξεπεράσουµε αισίως το 50% και δεν έχουµε και το δικαίωµα. 
∆εύτερον. Νοικιάσαµε ένα γραφείο για να πάει το κοινοτικό κατάστηµα. Γιατί δεν πήγε; ∆εν 
έχουµε προσωπικό; Προσλάβατε κε Αθανασόπουλε 15 άτοµα για τα διαµερίσµατα. Γιατί δεν 
έκαναν τη µεταφορά; Και εξ αυτού του λόγου επιβαρύνεται ο ∆ήµος και το έργο µε 4η 
παράταση. Γι΄ αυτό το έργο κε Σπίνο είναι πλέον απαράδεκτη η διαδικασία και πρέπει να το 
δείτε πολύ ποιο σοβαρά. Εµείς δεν το ψηφίζουµε. 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΧΕΙΛΑΣ  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Εγώ δεν δέχοµαι τον χαρακτηρισµό του κ. Ηλιόπουλου «να το δούµε σοβαρά». Όλα 
τα θέµατα τα βλέπουµε σοβαρά. Όπως δεν δέχοµαι και «την κακή διαχείριση των 

δηµοσίων έργων». Ο κ. Ηλιόπουλος το γνωρίζει και ο ίδιος ότι υπερβάλει και βρίσκει ευκαιρία 
να υπερβάλει επειδή για το συγκεκριµένο έργο έχει εν µέρει δίκιο. Κακώς όµως παίρνετε 
αφορµή και µιλάτε για όλα τα έργα.  
Μια δέσµευση απέναντι στο Σώµα ότι εδώ τελειώνει όσον αφορά το θέµα του δηµοτικού 
καταστήµατος της Βέργας.  

 
Ανάµεσα στις παρατάσεις υπάρχει και µια δεύτερη παράµετρος που λέει και 
αναθεώρηση αυτών των εργασιών που θα γίνουν αυτό το χρονικό 

διάστηµα. Άρα εάν συντρέχουν οι λόγοι µόνον της µεταφοράς του συγκεκριµένου οικίσκου, 
υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί και παράταση χωρίς όµως αναθεώρηση για τις εργασίες που θα 
γίνουν από τώρα µέχρι τον επόµενο µήνα. Παράταση για να γίνουν νόµιµα οι εργασίες. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, µειοψηφούντων των 
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, 
που δηλώνουν  ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    
 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανέγερση 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Βέργας» κατά εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες µε λήξη 
την 31/05/2008.  
 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΒΕΡΓΑΣ 
 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος Χειλάς Ευάγγελος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος  

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 16  Απριλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


