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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  35/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  603/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 35η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 5-12-2008 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 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) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Ηλιόπουλος  
Ιωάννης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Σπίνος Γεώργιος.  
 
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) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 7)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  9) 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η 
αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου 
κα Αργυροπούλου Βασιλική και 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης εκτέλεσης του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαµάτας». 
 
Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού παραβρίσκεται και ο διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κ. Τζαµουράνης Βασίλειος. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 28008/3-12-2008 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
¨ΘΕΜΑ :        Παράταση συµβατικής προθεσµίας.  
 ΕΡΓΟ  :       << ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .>> 
 ΣΧΕΤ    :       α)   Η υπ’  αριθµ.. πρωτ. 12338/2-6-08 αίτηση αναδόχου. 
                      β)  Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 17045/23 – 7 - 08. αίτηση αναδόχου.   
                      γ ) Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 25027/27-10-08 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ. 
 

Με τις παραπάνω αιτήσεις ο ανάδοχος του έργου ζητά:  
           α)  Με την πρώτη  αίτησή του (αρ. πρωτ. 12338/08 )  παράταση 208 ηµερών λόγω 
καθυστερήσεων που  προέκυψαν κατά την έκδοση της οικοδοµικής αδείας του έργου και εν 
συνεχεία λόγω  της αύξησης του συµβατικού αντικειµένου, των πυρκαγιών του 2007 , της 
απεργίας των φορτηγών στο διάστηµα από 6/5 έως 18/5 /08 και της σεισµικής δραστηριότητας 
από 14/2/08 µέχρι τις 2/3/08. 

 
Επί των ανωτέρω  η Υπηρεσία µας όπως φαίνεται στο υπ’ αριθµ. πρωτ. 12338/30-6-08  

έγγραφό µας προς την ∆ιαχειριστική Αρχή του ΥΠ.ΠΟ ,η οποία πρέπει να προεγκρίνει την 
παράταση σύµφωνα µε τους κανόνες του Γ΄ Κ.Π.Σ , εισηγήθηκε την έγκριση για παράταση 
εκτέλεσης του έργου  κατά 126 Η.Η µε αναθεώρηση.. 

β) Με την  υπ’ αριθµ  πρωτ.   17045/08  αίτηση του ζητά διακοπή εργασιών λόγω 
καθυστέρησης της πληρωµής του 7ου λογαριασµού  πέραν του διµήνου από την υποβολή του  
(άρθρο 48 Π.∆ 609/85 ). 

Οµοίως  η Υπηρεσία  µας εισηγήθηκε  στη ∆ιαχειριστική Αρχή (µε τα έγγραφα αρ. 
πρωτ. 17045/29-7-08 & 22677/26-9-08 ) την έγκριση  για την παράταση εκτέλεσης του έργου  
κατά 66 Η.Η .      

Λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις µας  η ∆ιαχειριστική Αρχή  µε έγγραφό της αρ. 
πρωτ. 25027/08  ενέκρινε την παράταση εκτέλεσης του έργου  κατά 192 Η.Η  (ήτοι 126 Η.Η  
για την α΄ αίτηση  & 66 Η.Η  για την β¨ αίτηση) µε αναθεώρηση . 

 
Κατόπιν τούτων : 
 
 Εισηγούµεθα  

την έγκριση της παραπάνω παράτασης εκτέλεσης του έργου κατά των 192 ηµερολογιακές 
ηµέρες  από το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο  5 παρ. 4γ του Ν. 1418/84 και 
άρθρο 36 παρ.6α  του Π.∆ 609/85. 
 

Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                        
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ 

Ο  ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ        
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ     

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ                 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κοιν/ση   : Τεχνική Υπηρεσία  
Συν/να :     Αιτήσεις  αναδόχου (αρ.πρωτ. 12338/08 & 17945/08.) 
                   Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ αρ. πρωτ. 25027/27-10-08 
.                  Έγγραφα Τ. Υ αρ. πρωτ. 12338/08, 17045/08 & 22677 /08¨ 
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Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
 Το θέµα είναι, µιας και είναι ο κ. Τζαµουράνης, σε ποιο βαθµό 
απορρόφησης είµαστε αυτή τη στιγµή; 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν είµαστε πολύ καλά. 

 
∆εν είµαστε καλά. Είµαστε περίπου στα 5.000.000 €, στο 40% και κάτι.  
Υπάρχει σε εκκρεµότητα και η πληρωµή λογαριασµού 1.500.000 € περίπου.   
 
Τα 7.000.000 € τα οποία ήρθανε φέτος εάν µας µείνουν και επειδή είναι από 
το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, πρέπει να τα επιστρέψουµε;  

 
 Λοιπόν, πέσαµε λίγο έξω στις προβλέψεις παρά την προσπάθεια η οποία 
καταβλήθηκε και παρά και τις υποσχέσεις που δόθηκαν στον Υπουργό. Ο 

βηµατισµός δεν ήταν αυτός ο οποίος έπρεπε και το έργο αυτό θα περάσει ως γέφυρα σ΄ ένα 
µεγαλύτερο βαθµό απ  ότι είχαµε υπολογίσει.  Και αυτή η γέφυρα θα σηµάνει και δυστυχώς 
και προβλήµατα διότι το µέτρο είναι γύρω στα 21 εκατοµµύρια ευρώ και σε επίπεδο 
Περιφέρειας έχοµε σωρεία από έργα και θα χάσουµε κάποια άλλα έργα. Εν πάση περιπτώσει 
νοµίζω ότι αυτές τις 20 ηµέρες που υπολείπονται έχουµε κάνει κάποιες κουβέντες να γίνει ότι 
είναι δυνατόν ώστε η απορρόφηση να φτάσει στο ¨ταβάνι¨. Τώρα τι θα γίνει µε τα 
υπολειπόµενα χρήµατα γύρω στα 2 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία είναι εδώ, τα έχουµε εδώ τα 
χρήµατα, τα έχουµε στο ντουλάπι… Τα χρήµατα αυτά, θα κάνω µία κουβέντα µε τον κ. 
∆ραβίλα στο Υπουργείο Πολιτισµού για να σας πω µε ακρίβεια τι θα γίνει, φοβούµαι όµως ότι 
θα πάνε σε έργα τα οποία έχουνε λογαριασµούς.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
  
Εγκρίνει την παράταση εκτέλεσης του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  κατά 
εκατόν ενενήντα δύο (192) ηµερολογιακές 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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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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 Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  16 ∆εκεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


