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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  14/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  267/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 14η Μαΐου 2008, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 14η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 09-05-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση), 
10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) 
Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 277 απόφαση), 18) Μπάκας 
Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονοµάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 277 
απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος 
(προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση), 24) Σπίνος Γεώργιος, 25) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 277 απόφαση) και 26) 
Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
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.  
 
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.  

 

 

 



Συνεδρίαση :14/2008                                 Τετάρτη 14 / 05 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  267/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ης συµπληρωµατικής 
σύµβασης και παράτασης προθεσµίας  για την ολοκλήρωση  του έργου «Ολοκλήρωση 

διάνοιξης και οδοστρωσία δρόµου Άνω – Κάτω Βέργας». 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 10157/8-5-2008 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
«ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ   ∆ΡΟΜΟΥ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ 
ΘΕΜΑ  :    ΕΓΚΡΙΣΗ  α)2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
                                    β) 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
                                    γ)  1ης  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
                                    δ)  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
                   
   Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α      Ε Ρ Γ Ο Υ. 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ                                   : ΣΑΤΑ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (2008)                         : 60.000 € 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ                             : 233.631,18 € µε Φ.Π.Α             
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ                              : 491/2006 αποφ. ∆.Ε 
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    : 12/12/2006 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                 : 578/2006 απόφ. ∆.Ε 
7. ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ          : ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ                                                             : ΜΕΓΓΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε.∆.Ε 
9. ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ                                        : 2 % 
10. ΠΟΣΟ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                               : 228.958,56  € µε Φ.Π.Α την 
22/2/2007 

11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ              : 120 ηµερολογιακές ηµέρες 
12. 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ                                              :µέχρι 20-9-07 µε την 

 453/2007  απόφ. ∆.Σ.  
2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ                                         : µέχρι 20-12-07 µε την   
 611/2007 αποφ. ∆.Σ.                                                                                                          

      13. ΑΠΟΡΟΦΗΣΗ                                                       : 6ος λογαριασµός 211.000 € 
 
 

Ε   Ι   Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 
 
                  Σας υποβάλλουµε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η 
Συµπληρωµατική Σύµβαση του παραπάνω έργου ,συνταγµένους και θεωρηµένους από την 
∆/νση Τ.Υ του ∆ήµου. 
 
                                        2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
           Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για να συµπεριλάβει τις εργασίες 
της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης, όπως αυτές αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά.  
           Ως προς την Αρχική Σύµβαση δεν παρουσιάζει καµία διαφορά από τον ήδη 
εγκεκριµένο, µε την 709/2007 απόφ. ∆.Σ. , 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα. 
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                                                         1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
          Το 1ο Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. περιλαµβάνει το άρθρο Ν.Τ.1, το οποίο αφορά κατασκευή τοίχου 
από λιθοδοµή. Η νέα αυτή εργασία κρίθηκε αναγκαία προκειµένου να γίνει αποκατάσταση του 
µονοπατιού, σύµφωνα µε τις έγγραφες υποδείξεις της αρµοδίας υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ. 
 
                                     1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
        α) Κατά την σύνταξη της µελέτης του έργου, λόγω του δύσβατου του εδάφους δεν ήταν 
δυνατό να ληφθούν ακριβή προµετρητικά στοιχεία, µε αποτέλεσµα οι προµετρηθείσες 
ποσότητες εργασιών να υπολείπονται των αναγκαίων για την ολοκλήρωση του έργου ( 
υπολείπεται η διάνοιξη 300 περίπου µέτρων δρόµου ώστε να συνδεθεί µε τον υπάρχοντα 
αγροτικό δρόµο). 
        β) Στον υπάρχοντα αγροτικό δρόµο πρέπει να γίνουν ορισµένες τοπικές διαπλατύνσεις 
και βελτιώσεις. 
         Οι υπολειπόµενες εργασίες είναι σκόπιµο να γίνουν από τον ήδη εγκατεστηµένο 
εργολάβο της αρχικής σύµβασης. 
         Επισηµαίνεται, ότι λόγω της δυσκολίας του έργου και της απόστασης, στον αρχικό 
διαγωνισµό υπήρξε απροθυµία συµµετοχής εργοληπτών και χρειάσθηκε να γίνουν τρείς (3) 
διαγωνισµοί για την ανάδειξη αναδόχου. 
          Ετσι σε συνδυασµό µε τον µικρό σχετικά προϋπολογισµό των υπολειποµένων 
εργασιών, εκτιµήθηκε ότι δεν θα υπάρξει συµµετοχή σε τυχόν δηµοπράτησή τους. 
                Για την υπογραφή συµπληρωµατικής σύµβασης µε τον ίδιο ανάδοχο έχει 
γνωµατεύσει θετικά το αρµόδιο Τεχνικό Συµβούλιο του Νοµού µε την υπ΄ αρίθµ. Ε6/2008 αρ. 
πρωτ. 11477/5-5-2008 γνωµοδότησή του.                                                                                                        
          Οι εργασίες αυτές είναι: 

1. Εκσκαφές 
2. Κατασκευή τοίχου από λιθοδοµή 
3. Οδοστρωσία 

        Η συνολικά απαιτούµενη δαπάνη, µε βάση τις αναγκαίες ποσότητες και τις Τιµές 
Μονάδος της εγκατεστηµένης εργολαβίας(µειωµένες κατά την αρχικά προσφερθείσα 
έκπτωση), ανέρχεται στο ποσόν των 59.540,49 € (µε Απρόβλεπτα 15%-χωρίς Φ.Π.Α.) και 
συνολικής δαπάνης 70.853,18 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., δηλ. ποσοστό 
30,94%<50% της αρχικής σύβασης. 
 
 
Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα 
               
                                                      ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 
       Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, που αφορά συµπληρωµατικές 
εργασίες,  και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε σύµφωνα µε τις διατάξεις  
α) Του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 1418/84 
β) Του άρθρου 43 του Π.∆. 609/1985 
γ)  Του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 
    
     Την έγκριση για υπογραφή της 1ης Συµπληρωµατικής Σύµβασης 
Συνολικής δαπάνης 70.853,18 € ,συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
     Την παράταση προθεσµίας για την ολοκλήρωση του έργου, σύµφωνα µε το Π.∆. 
609/1985 άρθρο 36 παρ. 6α, έως τις  31 - 8 -2008.   

   
                                                                                                    Καλαµάτα    6- 5-  08  
 
  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                              Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                  Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                       ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                     
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ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 

ΣΥΝ/ΝΑ  : Προµέτρηση Εργασιών  Σ.Σ 
                Προϋπολογισµός ∆απάνης Σ.Σ 
                2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας 
                1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 
               Η Ε6/2008 αρ. πρωτ. 1477/5-5-2008 γνωµοδότηση του Τεχνικού Συµβουλίου Έργων 
                 Η µε αρ. πρωτ. 9092/21-4-08 αίτηση παράτασης εργασιών του αναδόχου»  

 
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος δίνει το λόγο στον Πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Βέργας, κ. 
Χειλά Ευάγγελο, ο οποίος λέει τα εξής: 
 

 
Κύριε ∆ήµαρχε, κ.κ. συνάδελφοι, πρώτα απ΄ όλα πριν πω για το συγκεκριµένο θέµα 
θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήµατα.  

Μάθαµε για τις αλλαγές που επήλθαν στην Τεχνική Υπηρεσία στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων 
των υπηρεσιακών παραγόντων. Επειδή υπάρχει ένα φλέγον ζήτηµα στη Βέργα, δηλαδή φτάνει 
πια, η αυθαιρεσία και η παρανοµία έχει φτάσει  στο µεγαλείο της που λέµε, λόγω της µεγάλης 
οικοδοµικής δραστηριότητας που αυτή τη στιγµή γίνεται στη Βέργα έχουν διαπιστωθεί πάρα 
πολλές πολεοδοµικές παραβάσεις οι οποίες είναι εις βάρος του ∆ήµου. ∆ηλαδή τι: ∆εν 
παραχωρούνται τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα σε κοινή χρήση. Ρωτώντας στην Πολεοδοµία µου 
είπε ότι οι φάκελοι αυτοί όλοι στέλνονται στο Σχέδιο Πόλης. Έχουν διαπιστωθεί πάρα πολλές 
παραβάσεις. Βεβαίως µε τον κ. Πατσαρίνο είχαµε διαπιστώσει αρκετές παραβάσεις οι οποίες 
αυτή τη στιγµή δεν έχουν προχωρήσει, δηλαδή δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή. ∆ηλαδή καλό θα 
είναι, σ΄ αυτό το ζήτηµα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν οι απαιτούµενοι έλεγχοι και να 
συστήσουν στους ιδιοκτήτες που αναγείρουν τα οικήµατα αυτά, τα κτίρια, ότι πρέπει να 
παραχωρήσουν  τα ρυµοτοµούµενα τµήµατα, όπως έχουν καταχωρηθεί στην Πολεοδοµία, σε 
κοινή χρήση.   
 

 
Έχουν παραχωρήσει µε συµβολαιογραφικές πράξεις. 
 

 
Αλλά δεν έχει παρέµβει ο ∆ήµος, το Σχέδιο Πόλης, να παραχωρηθούν µε αποτέλεσµα 
οι ίδιοι οι δηµότες δηλαδή που αναγείρουν οικήµατα, αυτή τη στιγµή να µην τα 

παραχωρούν.   
 
Ένα  άλλο θέµα που έχω ζητήσει. Έχω ζητήσει κάποιες απαλλοτριώσεις να γίνουν για το 
∆ιαµέρισµα  το οποίο περιµένουµε να έρθει θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο κ. Σπίνο, πρέπει να 
το δείτε λίγο το θέµα. 
 
Και τώρα στο συγκεκριµένο θέµα που µας αφορά. 
Αυτό το κοµµάτι που γίνεται συνδέεται µε τον υπάρχοντα δρόµο ο οποίος είναι µέσω του 
Οικισµού για την Πάνω Βέργα. Βεβαίως αυτό θα εξυπηρετήσει για την Πάνω Βέργα 
οπωσδήποτε τους κατοίκους, δεν θα εξυπηρετήσει όµως που έχει συναινέσει µε έγγραφό του 
το ∆ασαρχείο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία για την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχηµάτων. 
Έχει στείλει νοµίζω υπόµνηµα τώρα τελευταία το ∆ασαρχείο και παράλληλα και η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία ότι ο δρόµος αυτός πρέπει οπωσδήποτε να γίνει εκτός Οικισµού, να 
πραγµατοποιηθεί εκτός Οικισµού για να είναι προσβάσιµος για πυρκαγιές και οτιδήποτε άλλο 
µπορεί να συµβεί στην περιοχή.  
 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΧΕΙΛΑΣ: 
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Φωνή: Η απόληξη του δρόµου. 
 

 
Ναι η απόληξη του δρόµου. 
Ευχαριστώ πολύ. 

 
 
Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Οφείλω να οµολογήσω ότι ήταν θαρραλέα η παρέµβαση του συνάδελφου 
του Βαγγέλη του Χειλά. Συγχαρητήρια και µακάρι να έχουµε και άλλους 

Πάρεδρους και άλλους δηµοτικούς σύµβουλους να καταγγέλλουν τις πολεοδοµικές 
παρεµβάσεις. Πρέπει όµως να πούµε  τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Εάν δεν έχει 
ολοκληρωθεί η πράξη εφαρµογής ποία η ευθύνη του ∆ήµου για την παραχώρηση της γης και 
ποία η ευθύνη του ιδιώτη. ∆εν συµβαίνει αυτό.   
Την ορθότητα της πρότασής σου θα την κρίνουν µε βάση τους νόµους. Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο άλλωστε γνωµοδοτεί δεν είναι όργανο που αποφασίζει τελικά. ∆εν είναι ευθύνη του 
∆ήµου αυτό που ζήτησες Βαγγέλη, όµως οφείλω να οµολογήσω δηµόσια και πρέπει να το πω 
ότι ήταν θαρραλέα η παρέµβασή σου καταγγέλλοντας πολεοδοµικές παρεµβάσεις, πράγµα που 
δεν έχει γίνει στην πόλη για χρόνια.  
Καλά κάνει ο Πάρεδρος και λέει ότι παιδιά πρέπει να παραχωρηθούν. Όµως πρέπει να ξέρουµε 
δεν ολοκληρώθηκε η πράξη εφαρµογής δεν έχουν υποχρέωση να παραχωρήσουν.  
 

 
Μην τα µπερδεύουµε.  Ο παλιός οικισµός προβλέπει δρόµους 6 µέτρων, όταν 
ο δρόµος είναι 4 µέτρα οφείλει λοιπόν ο ιδιοκτήτης  από την κάθε πλευρά να 

παραχωρεί ένα (1) µέτρο, γίνεται συµβολαιογραφική πράξη και εν συνεχεία την µάντρα του τη 
βάζει ένα (1) µέτρα µέσα. Πέραν από τη διαδικασία που προβλέπεται µε την πολεοδόµηση της 
περιοχής στη συνέχεια. Τα λέω επειδή είµαι ιδιοκτήτης εκεί στην περιοχή.    
 
Πριν ολοκληρωθούν οι χωµατουργικές εργασίες διάνοιξης του τµήµατος Άνω – Κάτω Βέργα, 
ναι πρέπει να έχετε  σπεύσει κ. Σπίνο για την εκπόνηση και της µελέτης ώστε να προχωρήσει 
µε ταχύτατα βήµατα η υπόθεση της ολοκλήρωσης του δρόµου γιατί ο συγκεκριµένος δρόµος 
είναι το υπ΄ αριθµόν 1 αυτή τη στιγµή έργο της περιοχής.  Είναι το υπ΄ αριθµόν 1 και το λέω 
αυτό µε έµφαση και δίνω έµφαση αφού η Άνω Βέργα µε την Κάτω Βέργα επικοινωνούν µέσω 
άλλου ∆ήµου. Μέσω του ∆ήµου Αβίας επικοινωνούν. Αντιλαµβάνεστε λοιπόν, ενοποιείται η 
περιοχή και ο κάθε βεργιώτης θα µπορεί κάλλιστα να µετακινείται από την Πάνω Βέργα στην 
Κάτω Βέργα και αντιστρόφως µέσα σε ελάχιστα λεπτά χωρίς να ταλαιπωρείται και µε άνεση και 
χωρίς να διανύει µία απόσταση µέσω άλλου ∆ήµου. 
 

 
Στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα έρθει ως θέµα της ηµερήσιας διάταξης η 
πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής για ένταξη έργων στα ΟΠΑΑΧ, τα προβλεπόµενα 

έργα. Το πρώτο έργο το οποίο θα προταθεί είναι η ολοκλήρωση του δρόµου Άνω – Κάτω 
Βέργα, προϋπολογισµού 600.000 €, κ. Μπάκα. Την επόµενη Πέµπτη.  
 

 
Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα αν µου επιτρέπετε να συµπληρώσω τον κ. Πρόεδρο, 
τον κ. Χειλά, ο οποίος γενίκευσε τη συζήτηση κάπως  ξεφεύγοντας από το θέµα. 

Εκείνο που µου έχει κάνει πολύ άσχηµη εντύπωση είναι ότι µέσα στις πολεοδοµικές 
αυθαιρεσίες πρέπει να λογαριάσουµε και την κατασκευή περίφραξης η οποία κόβει την 

ΧΕΙΛΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:    

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:    
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ορατότητα στους εποχούµενους. Να σηµειωθεί ότι η Βέργα είναι ένα µοναδικό τοπίο στον 
κόσµο, ένα µοναδικό µέρος που έχεις αυτή την άµεση επαφή µε τη θάλασσα από ύψος και 
αυτή τη δυνατότητα της οπτικής επαφής ορισµένοι τη στερούν από τους συνδηµότες 
κατασκευάζοντας περιφράξεις µε συµπαγές υλικό. ∆υστυχώς αυτό τελευταία το παρατήρησα 
και στο δρόµο τον παραλιακό από  το ¨Messinian¨ προς τη Μικρά Μαντίνεια. Εκεί δηλαδή που 
προχωράγαµε µε το αυτοκίνητο και βλέπαµε τη θάλασσα τώρα προχωράµε µε το αυτοκίνητο 
και βλέπουµε τον τοίχο του αλλουνού. ∆εν µπορώ να καταλάβω τι σκοπιµότητα εξυπηρετεί 
αυτό που κατασκευάζει αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν έχει δικαίωµα πολεοδοµικά να το κάνει 
γιατί κανονικά οι περιφράξεις παίρνουν άδεια από την Πολεοδοµία.  
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την  
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.  Εγκρίνει τον 2ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 

έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης και οδοστρωσία δρόµου Άνω – Κάτω Βέργας» 
όπως αυτά έχουν συνταχθεί από τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, έχουν υπογραφεί από τον ανάδοχο «ΜΕΓΓΟ ΗΛΙΑ  Ε.∆.Ε.» και έχουν 
θεωρηθεί από τον ∆ιευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει την 1η συµπληρωµατική σύµβαση του παραπάνω έργου συνολικής 

δαπάνης 70.853,18 €  συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ.   
 
IIΙ. Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου έως τις 

31-8-2008 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6α  του Π.∆. 
609/1985.   

   

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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης   

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης  
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 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. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  20 Μαΐου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


