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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  280/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η Μαΐου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 15η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 16-05-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 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 Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  
22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση 
και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 282 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 281 απόφαση). 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος 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) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 
απόφαση), 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281  απόφαση), 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 281  απόφαση), 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συµβουλίου  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.  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέων κ. ∆ούσης 
Θεόδωρος. 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση ∆ηµοτικού δρόµου από 
Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη αγροτικών δρόµων». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθ. πρωτ. 11066/19-5-2008 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
ΕΡΓΟ  :  «ΒΕΛΤΙΩΣΗ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ   ΑΠΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΚΟΥΤΑΛΑ  
                   ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ» 
ΘΕΜΑ    :    ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
ΣΧΕΤ.:    Υπ’ αριθµ. 10534/13-5-08 αίτηση του αναδόχου. 
 
                     Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α      Ε Ρ Γ Ο Υ. 
 
 
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ :  ∆.Π. 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   150.000,00  € 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :    217.290,45  Ευρώ µε Φ.Π.Α 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 169/2007 ∆.Ε . 
5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 24 -7-2007 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΥΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  289/2007  απ. ∆.Ε 
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ:  210.771,75. € µε Φ.Π.Α  
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ :  18-10-07 αριθµ. πρωτ. 24927 
9,   ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:    ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε. 
 10.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ : 3 %. 
11. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ       :  120 Ηµέρες έως  18 – 2 -08 & έως 18/5/08 υπ’ αριθµ. 

86/2008 αποφ. ∆.Σ..                            
12.   ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ : 13.912,29  €.  
 
                   Ε   Ι   Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η  
 
 
  Λαµβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθµ πρωτ.10534/13-5-08 αίτηση του αναδόχου, τους 
λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις  της Υπηρεσίας ότι : 
 
 Υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου : 
 α)  Λόγω συνεννοήσεων µε τους παρόχθιους ιδιοκτήτες στις θέσεις όπου πρόκειται να  
     γίνουν διαπλατύνσεις  του δρόµου. 
 β)  Λόγω του ότι σε τµήµα του δρόµου πρόκειται η ∆ΕΥΑΚ να κατασκευάσει αγωγό   
       ύδρευσης. 
 γ)  Λόγω του ότι τον χειµώνα δεν εκτελούνται ασφαλτικές εργασίες.  
 δ)   Λόγω του ότι η χρηµατοδότηση είναι από ∆.Π. δεν είναι εξασφαλισµένη ολοκληρη η     
πίστωση . 
Είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός της εγκεκριµένης προθεσµίας. 
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                   Π  Ρ Ο Τ  Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε  
 

 Την παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών  έως και 31-12-08  σύµφωνα 
µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆ 609/85 . 
                                                    
                                                                                             Καλαµάτα  15- 5-  08  
  Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                        Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                    Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ 
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ          ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ           ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ        ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                    
 
ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
Γράφει για απορρόφηση 13.917 €. Έχει πληρωθεί όλος ο λογαριασµός ή 
ένα µέρος;  

 
Είναι µέρος για κάποια τεχνικά που έχει κάνει ο εργολάβος. Εάν έχει πληρωθεί δεν 
το γνωρίζω.  

 
Έχει και άλλα να πάρει γιατί έκανε εδώ στο βάλτο και άλλα έργα. 

 
Για το συγκεκριµένο έργο υπέβαλε µεγαλύτερο λογαριασµό και πήρε τα 
13.917 € ή υπέβαλλε λογαριασµό για 13.917 €; 

 
Σίγουρα θα είναι µεγαλύτερος ο λογαριασµός. 

 
Αφού η παράταση εκτέλεσης του έργου παραµένει εντός του 2008 και 
αφού το ύψος του συµφωνητικού είναι 210.000 €, ενώ η πίστωση 

ανέρχεται στις 150.000 €, είναι σηµαντικό να γίνει τροποποίηση προϋπολογισµού για να 
καλυφθεί το συµφωνητικό.  

 
Κατά την ψήφιση του τεχνικού προγράµµατος είχαµε πει στη ∆ηµοτική 
Αρχή ότι έχει φουσκώσει τα έργα από δηµοτικούς πόρους και θα 

υπάρχει το οδυνηρό αποτέλεσµα την στιγµή που δεν θα µπορεί να τα εκτελέσει. Παράδειγµα 
το σηµερινό που ο εργολάβος ζητά την παράταση λόγω µη χρηµατοδότησης του έργου, αν και 
η τεχνική υπηρεσία επικαλείται ένα σωρό λόγους που δεν επικαλείται ο ανάδοχος. Είναι 
πρωτοφανές. Ο εργολάβος ζητά παράταση γιατί έχει υποβάλει λογαριασµό και δεν πληρώνεται 
κι εσείς λέτε για παροδίους, ∆ΕΥΑΚ και ότι δεν γίνονται το χειµώνα ασφαλτικά. Είναι 
απαράδεκτο, πάτε σε τρίτη παράταση από δικά σας λάθη. Να ’ρθείτε σε επαφή µε τους 
εργολάβους, δέστε τι µπορείτε να πληρώσετε και να µην τα βάζετε συνέχεια µαζί τους. Όταν 
υποβάλλονται λογαριασµοί πρέπει να πληρώνονται. 

 
Εάν έχουµε αποτύχει θα το δείτε στις επόµενες 7-8 εργολαβίες που βγαίνουν στο 
επόµενο δίµηνο και στην συµµετοχή που θα υπάρχει από τους εργολάβους. Όσον 

αφορά στο συγκεκριµένο έργο δεν τίθεται θέµα η ολοκλήρωση του έργου, του δεύτερου που 
γίνεται στην περιοχή του Κουταλά. Το πρώτο ύψους 300.000 € έχει γίνει κατά 90% και τώρα 
αυτό 200.000 € που θα ολοκληρωθεί µέχρι τέλος του έτους.   

 
Χρησιµοποιούνται κάποιες εκφράσεις νοµίζω  υπερβολικές. Είναι λάθος ότι 
υπάρχει όξυνση των σχέσεων ή δυσκολία στις σχέσεις της ∆ηµοτικής Αρχής µε 

τον τεχνικό και εργολαβικό κόσµο. Σήµερα είχαµε µία δίωρη σύσκεψη µε το ∆.Σ. των 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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εργοληπτών για κάποια προβλήµατα που έχουν προκύψει και έχουν σχέση µε το αρδευτικό της 
Αλαγονίας και συζητήσαµε και το συγκεκριµένο ζήτηµα. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι οι συζητήσεις 
και οι επαφές είναι συχνές και οι συνεννοήσεις είναι άριστες για όλα τα θέµατα και θα 
συνεχιστούν µε αυξανόµενο ρυθµό. Μην αναφέρεσθε λοιπόν συνεχώς σε µια ιστορία, την 
οποία βλέπω και δηµοσιευµένη στον τύπο όπου διάβασα πληθώρα ανακριβειών, για τα οποία 
ήταν εκνευρισµένοι και οι εργολήπτες σήµερα κατά την συνάντηση που είχαµε παρουσία και 
συναδέλφων. Εµείς θεωρούµε αναγκαίο πράγµα την συνεννόηση. Βεβαίως πρέπει να 
κατανοήσουν ότι είµαστε σε διαφορετική όχθη. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να 
προστατεύουµε το δηµοτικό και το δηµόσιο συµφέρον και καµιά φορά µπορεί να υπάρχει 
διαφορά στις απόψεις. Πιθανότατα να υπάρξει και κάποιο πρόβληµα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 
αισθανόµαστε συνεργάτες και κάθε στιγµή έτοιµοι να το υπερβούµε. Το τελευταίο οκτάµηνο 
υπήρξε ένα πρόβληµα για τα δηµοτικά έσοδα και κανείς δεν πρέπει να επιχαίρει γι’ αυτό. 
Ξέρετε ότι η βασική αιτία είναι η πυρκαγιά και εν συνεχεία η σύνδεση του 2 & 5 % µε το ΦΠΑ 
και ξέρετε ότι υπήρχε και το γνωστό πρόβληµα, πληρώνοµε δεν πληρώνοµε, αλλάζει ο νόµος 
δεν αλλάζει. Όλα αυτά τα θέµατα έχουν τακτοποιηθεί, τα δηµοτικά έσοδα βρίσκονται σε 
ικανοποιητική πορεία, όπως και οι πληρωµές και δεν θα υπάρξουν εκκρεµότητες ούτε προς 
τους προµηθευτές ούτε προς τους εργολάβους. Η αλήθεια είναι και έχει δοθεί σχετική οδηγία, 
όταν έχοµε ένα έργο µε φιλόδοξο προϋπολογισµό να υπάρχει συνεννόηση µε τον εργολάβο 
φρεναρίσµατος της εξέλιξης αυτού ώστε να µην έχοµε αντιδικίες και να µην αφήνοµε 
απλήρωτο τον κόσµο. Καλά πάνε τα δηµοτικά έσοδα και να ξέρετε ότι εντός του 2008 θα 
έχοµε και κάποιες τονωτικές ενέσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό, διότι τα πράγµατα δεν 
πάνε καλά σχεδόν σε κανένα ∆ήµο της χώρας. Μιλάµε για τα έσοδα του παρελθόντος που δεν 
έχουν αποδοθεί, µιλάµε για ένα σωρό ιστορίες και καταστάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξουν 
κάποιες ευνοϊκές ρυθµίσεις. Να µην επιχαίρει κανείς λοιπόν εάν παροδικά ο ∆ήµος έχει κάποιες 
δυσκολίες και ούτε είναι λόγος εάν κάποιος σχεδιασµός είναι πιο φιλόδοξος από ότι αποδεικνύει 
η πραγµατικότητα, ότι αυτό  είναι προς ψόγον.    

 
Ψηφίζουµε αλλά επισηµαίνουµε για να µην υπάρξει πρόβληµα να γίνει 
τροποποίηση και να προβλεφθεί η κάλυψη του έργου. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, µειοψηφούντων των 
παρόντων συµβούλων της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση 
∆ηµοτικού δρόµου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη αγροτικών 
δρόµων» έως τις 31-12-2008, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και 
του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆. 609/85.  
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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 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 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Μαΐου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


