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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  313/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουνίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 06-06-2008 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 ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης,  18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 309 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη 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) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος,  6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 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) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Όχληση πληρωµής 5ου λογαριασµού - ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, του έργου «Μέγαρο 
Χορού Καλαµάτας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 11967/29-5-2008 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ : Όχληση πληρωµής 5ου λογαριασµού. 

                Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. 
ΕΡΓΟ  : <<ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .>> 

ΣΧΕΤ :  Αίτηση αναδόχου αρ. πρωτ. 7853/9- 4 - 08. 
             ¨Έγγραφο  ΥΠ.ΠΟ αριθµ πρωτ.   Υ.∆.Ε.Π.Π/Β/Φ147/1560/08. 

 
 Ο ανάδοχος του έργου µε αίτηση του αρ. πρωτ. 7853/9-4-08 που αφορά στην 
<<όχληση πληρωµής του 5ου λογαριασµού του έργου και στην ειδική δήλωση διακοπής 
εργασιών >> αναφέρει ότι ο  5ος λογαριασµός συνολικού ποσού 268.476,74 € που υποβλήθηκε 
στον ∆ήµο στις 18-1-08 και εγκρίθηκε από την ∆/νουσα  Υπηρεσία στις 12/2/08 , δεν έχει 
εξοφληθεί µέχρι την ηµέρα της αίτησης  (9_4-08) υπερβαίνοντας την κατά τον νόµο τασσοµένη 
προθεσµία για εξόφληση λογαριασµών (Ν1418/84, αριθ.5 παρ. 10 ). 
 
 Κατόπιν τούτου , δηλώνει ότι από τις 18/3/2008 έχει διακόψει τις εργασίες κατασκευής 
του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν 1418/84 και του αρθ. 48 παρ. 
2 του Π,∆ 609/85. 
 
 Η µη πληρωµή του 5ου λογαριασµού οφείλεται στην συνεχιζόµενη απεργία της 
Τράπεζας της Ελλάδος και κατά συνέπεια στην αδυναµία του Ταµείου του ∆ήµου Καλαµάτας 
να εκδώσει  επιταγή από την συγκεκριµένη  Τράπεζα. 
 
 Με την λήξη της απεργίας της Τράπεζας της Ελλάδος στις 9-4-08 ο ∆ήµος Καλαµάτας 
εξόφλησε τον 5ο λογαριασµό. 
 
 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 10 του Ν1418/84 και του άρθρου 48 παρ. 2 του Π.∆ 
609/85, εφόσον καθυστερήσει η πληρωµή λογαριασµού πέραν των δύο µηνών από την 
υποβολή του «ο ανάδοχος του έργου µπορεί να διακόψει τις εργασίες αφού κοινοποιήσει στην 
∆/νουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση» . 
 
 Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, η Τ.Υ  θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση του 
αναδόχου για διακοπή των εργασιών του έργου από την 18-3-08 µέχρι τις 9-4-08 (ηµεροµηνία 
πληρωµής του λογαριασµού) και κατά συνέπεια να παραταθεί η εκτέλεση του έργου κατά είκοσι 
δύο ( 22 ) Η.Η µε αναθεώρηση. 
 
 Επειδή το έργο χρηµατοδοτείται από το Ε.Π « ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» του ΥΠ.ΠΟ απαιτείται 
η προέγκριση από το ΥΠ.ΠΟ , προκειµένου το ∆.Σ Καλαµάτας να εγκρίνει την παράταση 
εκτέλεσης του έργου. 
 
 Με το έγγραφο µας αρ. πρωτ. 9140/15-4-08 απεστάλη η αίτηση του αναδόχου και η 
γνώµη της Τ.Υ και στη συνέχεια το ΥΠ.ΠΟ µε το υπ’ αρ. ( Υ∆ΕΠΠ/Β?Φ147/1560/19-5-08) 
έγγραφό του, συµφώνησε προκειµένου να εκδοθεί απόφαση παράτασης από το ∆.Σ 
Καλαµάτας . 
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 Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω : 
 Εισηγούµεθα 
 Την αποδοχή του αιτήµατος του αναδόχου για την διακοπή του έργου από τις 28-3-08 
µέχρι τις 9-4-08 και την παράταση εκτέλεσης του έργου κατά είκοσι δύο ( 22 )  Η.Η µε 
αναθεώρηση. 
                                                 Ο ∆/ΝΤΗΣ   Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ          Η    ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 
                                          ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ         ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                               

                                     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ             ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
Κοιν/ση   : Τεχνική Υπηρεσία  
Συν/να  :  Αίτηση αναδόχου  
                 ¨Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ.» 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Προφανώς και θα ψηφίσουµε ναι. Έχουµε πει επανειληµµένα ότι είµαστε 
υπέρ του δικαιώµατος της διακοπής των εργασιών για όσο χρονικό 

διάστηµα µένει απλήρωτος ο ανάδοχος. Αυτή την άποψή µας την ενστερνίστηκε το Υπουργείο 
Πολιτισµού. Έχετε δει εσείς καµιά εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, να έρχεται από τους 
ειδικούς, που µας εγκάλεσε ο κ. ∆ήµαρχος, να λέει αυτό το πράγµα; Οι εισηγήσεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, των ειδικών, του ∆ήµου Καλαµάτας, κάθε φορά λένε ¨να πληρωθεί ο ανάδοχος, 
δεν κάνουµε δεκτή την διακοπή των εργασιών¨. Βλέπετε λοιπόν ότι η στάση µας η οποία είναι 
πάγια και  να βοηθήσει θέλει και να δώσει λύση.  
Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει επιταγή της Τραπέζης της Ελλάδος και υποθέτω ότι θα εξακολουθεί 
να έχει τέτοιες επιταγές. Γιατί ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έδινε στον ανάδοχο µια επιταγή 
ισόποσου του λογαριασµού και να του πει ¨κόψε το λαιµό σου πως θα την εισπράξεις¨. Θα 
είχε τότε το δικαίωµα ο ανάδοχος να κάνει διακοπή των εργασιών; Προφανώς και όχι. Ας το 
κρατήσετε για το µέλλον.  
Ένα δεύτερο λογαριασµό που κατέθεσε ο ανάδοχος, ήδη έχει πληρωθεί ένα µέρος, τις 500.000 
€ που κάναµε αποδοχή χρηµατοδότησης. Τώρα έφερε ένα νέο λογαριασµό πάνω από 700.000 
€ αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ να είστε σε εγρήγορση για την εκταµίευση των 700.000 € και 
για την πληρωµή του λογαριασµού γιατί διαφορετικά νέα διακοπή θα έχουµε. 

 
Επειδή είµαι της άποψης του κ. ∆ηµάρχου που λέει ¨στην ουσία και όχι στους 
τύπους¨ καλύτερα την εγρήγορση, στην παρότρυνση του κ. Κοσµόπουλου, θα 

πρέπει να την δώσετε στον εργολάβο, έτσι ώστε αυτό που κάνει η Τεχνική Υπηρεσία αυτό που 
κάνει η ∆ηµοτική Αρχή, να ολοκληρώσει µέσα στο χρονοδιάγραµµα τις εργασίες αυτές που έχει 
αναλάβει µε το συγκεκριµένο έργο. ∆εν τίθεται θέµα και αυτό είναι η ουσία, είναι καθαρά 
λόγος της επιχείρησης της εταιρείας και το καταλαβαίνετε ιδιαίτερα οι συνάδελφοι µηχανικοί 
για ποιο λόγο ζητά αυτές τις ειδικές διακοπές. Το έργο συνεχίζεται µε τους ίδιους εντατικούς 
ρυθµούς, υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στον εργολάβο και µάλιστα ο ίδιος πριν από είκοσι – 
εικοσιπέντε µέρες δεν δήλωσε κανένα πρόβληµα όσον αφορά στην καταβολή των χρηµάτων 
και διαβεβαίωσε επίσηµα ο ίδιος παρουσία του κ. ∆ηµάρχου ότι µέχρι 31/12 θα έχει 
ολοκληρωθεί κατά ένα πάρα πολύ µεγάλο ποσοστό το Μέγαρο Χορού.  

 
∆υστυχώς κ. Πρόεδρε η τοποθέτηση του κ. Σπίνου έδειξε ότι δεν 
κατάλαβε τίποτα.  

 
Σας παρακαλώ πολύ µην λέτε έτσι. ∆εν διορθώνετε, µόνο οι καθηγητές 
διορθώνουν. ∆εν το δέχοµαι από κανέναν αυτό. Είναι προσβολή για το 

συνάδελφο, να το πάρετε πίσω αυτό.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Μην το δέχεστε, πρόβληµά σας. 
 

Επειδή διορθώνουν οι καθηγητές, ως εκ τούτου έχει το δικαίωµα να µας 
διορθώνει ο κ. ∆ήµαρχος; 

 
Όχι, όχι άλλο λέω εγώ. 

 
Η δική µας τοποθέτηση ποια ήταν; Να τηρείται ο νόµος και µην µπαίνετε 
στη διαδικασία ¨ο τύπος και η ουσία¨. Αν εσείς κ. Σπίνο πιστεύετε ότι ο 

νόµος είναι ο τύπος, κάνετε πολύ µεγάλο λάθος. Ο νόµος έχει βγει για να εφαρµόζεται και σας 
καλώ οι αποφάσεις, γιατί θα έρθουν και άλλες τέτοιες διακοπές, να λένε ότι λέει ο νόµος και να 
µην πάµε στο ρεζουµέ ¨είναι ο τύπος¨.  

 
Υπονοείτε ότι δεν τηρείται ο νόµος; 

 
Ναι. Ο νόµος λέει ¨όταν έχει κατατεθεί λογαριασµός και για όσο 
διάστηµα δεν πληρώνεται, για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα παίρνει 

παράταση¨. Έπρεπε να έρθει το Υπουργείο Πολιτισµού να µας πει τι να κάνουµε;  
 
Άρα τηρείται ο νόµος. 

 
Όχι από εσάς, από το Υπουργείο. 
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 
  
Αποδέχεται το υπ’ αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 7853/9-4-2008 αίτηµα της  αναδόχου 
εταιρείας «Κ/Ξ ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.» για διακοπή 
εργασιών του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» από 28-3-2008 µέχρι 9-4-
2008 και εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του παραπάνω έργου κατά είκοσι δύο 
(22) Η.Η. µε αναθεώρηση. 

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 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 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. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Ιουνίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


