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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  37/2008 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  623/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 23η ∆εκεµβρίου 2008, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 37η/2008, κατεπείγουσα, συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 19-12-2008 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 (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 613 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 613 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος, 
22) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 613 απόφαση)  και 23) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 614 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Παπαµικρούλης Παναγιώτης και 4) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Παραβρίσκονται όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων ήτοι: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9)  Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
11)  Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και 
η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα.  
 
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.  



Συνεδρίαση :37/2008                                 Τρίτη 23 /12 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  623/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

Η συνεδρίαση έχει το χαρακτήρα της κατεπείγουσας προκειµένου το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
προχωρήσει στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεµάτων, που ήταν  
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της 36ης/18-12-2008 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και δεν συζητήθηκαν  (συζητήθηκε µόνο το 1ο  θέµα)   αφού διεκόπη η συνεδρίαση λόγω του 
προχωρηµένου της ώρας, θέµατα στα οποία περιλαµβάνεται και αυτό του τεχνικού 
προγράµµατος, έτους 2009, του ∆ήµου Καλαµάτας, η κατάρτιση του οποίου είναι µείζονος 
σηµασίας για το ∆ήµο και απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνταξη του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009.  

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί επί του 
επείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια  
της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. 
Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθαν., Ηλιόπουλος Ιωαν., Καµβυσίδης, 
Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Οικονοµάκου, 
Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας, Πρόεδρος του Σώµατος. ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς και 
Ηλιόπουλος Παν., ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι κ.κ. Μπάκας Ιωαν. και Τσερώνης.           

      

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

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ορισµός επιτροπής για σύνταξη πρωτοκόλλου θεοµηνίας. 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 28845/15-12-08 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ    :    ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ  

ΣΧΕΤ.     : Υπ΄αρίθµ. 27955 /3-12-2008   
 

 Σας γνωρίζουµε ότι , εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων στην πόλη της Καλαµάτας την 29η 

Σεπτεµβρίου 2008 ηµέρα Σάββατο από τις 10:15 π.µ έως τις 12:10 µ.µ περίπου προκλήθηκαν ζηµιές 

στην κατασκευή του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ   

ΝΕΟ∆ΙΑΝΟΙΓΜΕΝΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ     ΠΟΛΗΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 

 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΕΡΓΟ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΦΑΡΑΙ (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ)  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

∆ΡΟΜΟΥ R8 ». Κατόπιν τούτου υποβλήθηκε , όπως ορίζει ο νόµος η υπ΄αρίθµ.27955/3-12-

2008 δήλωση του αναδόχου, µε την οποία ζητά αποζηµίωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας. 

 Η υπηρεσία, µέσω της επιβλέπουσας του έργου Αφαλέας  Νίκη Τοπογράφου 

Μηχανικού, διενήργησε άµεσα αυτοψία και εξακρίβωσε την ύπαρξη ζηµιάς στο ανωτέρω έργο. 

Ιστορικό  

To έργο µε προϋπολογισµό µελέτης 695.114,09 € δηµοπρατήθηκε στις 27/6/2007 .Ο 

διαγωνισµός ανακήρυξε ανάδοχο τον κ Οικονόµου Πασχάλη Ε∆Ε µε ποσοστό µέσης τεκµαρτή 

έκπτωσης 17,23 % και ποσό του συµφωνητικού 575.352,67 €. 

 Το αντικείµενο του έργου  είναι ο εγκιβωτισµός του ρέµατος Φαραί Ι µε την κατασκευή 

αγωγού  ορθογωνικής διατοµής διαστάσεων 4,00Χ2,30 και κατασκευή άνωθεν του δρόµου R8. 
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 Κατά την κατασκευή του έργου και ενώ είχαν γίνει οι εργασίες  του κιβωτοειδούς οχετού 

λόγω της έντονης και µεγάλης διάρκειας βροχόπτωσης  το ρέµα και κατά συνέπεια το υπο 

κατασκευή κιβωτιο  γέµισε µε µεγάλη ποσότητα νερού και σε συνδυασµό της ορµής και των 

φερτών υλικών παρέσυρε την ξυλεία των ξυλοτύπων στους φορείς των τµηµάτων 23 , 24 , 25 

καθώς και τα πλαίσια που τούς υποστύλωναν. Επισηµαίνεται ότι η σκυροδέτηση του  φορέα 

και των τοιχίων  στο 24ο τµήµα του κιβωτοειδούς οχετού έγινε το µεσηµέρι της 28ης 

Νοεµβρίου 2008 περίπου ένα εικοσιτετράωρο πριν την έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε 

τις ανωτέρω καταστροφές . 

  Τα ανωτέρω βεβαιώνω ως επιβλέπουσα µηχανικός του έργου και κατόπιν αυτοψίας 

την επόµενη της ζηµιάς την 30-11-2008.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

 Τον ορισµό τριµελούς Επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από υπαλλήλους, η οποία 

οφείλει να προβεί σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών µέσα σε δέκα µέρες από τη σύσταση της , κατά τα 

οριζόµενα στο άρθρο 45 του Π.∆ 609/85. 

  Προτείνονται οι εξής υπάλληλοι : 

1. Ντόγκας ∆ηµήτριος  πολιτικός µηχανικός 

2. Χρονόπουλος Βασίλειος πολιτικός µηχανικός  

3. Καλφακάκου Βασιλική αρχιτέκτονας µηχανικός   

           
 

                                                                                        Καλαµάτα  12 -12 -2008  

         Η επιβλέπουσα                                                                          Ο ∆/ντης  Τ.Υ                          
            Αφαλέα Νίκη                                                                   Τζαµουράνης Βασίλειος                
          ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      
 

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ» 

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος λέει τα εξής: 

 
Ήταν στο Πολιτέικο που έγινε η ζηµιά που κατέβασε κάτω όλες τις σκαλωσιές του 
εργολάβου. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Πότε έγινε αυτό;  
 
ΣΠΙΝΟΣ: Το Σαββάτο πριν 10 ηµέρες.  

 
 Αυτό δεν µπορεί να γίνει κ. ∆ήµαρχε γιατί η απόφαση που είχαµε πάρει 
σαν ∆ηµαρχιακή αφορούσε ένα µήνα.  

 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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ΣΠΙΝΟΣ: Τι είπε η ∆ηµαρχιακή;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Η απόφαση που είχαµε πάρει … 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Για αυτό το θέµα; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Για το Ρίζο, ναι, στα Γιαννιτσάνικα.    
 
ΣΠΙΝΟΣ: Όχι στα Γιαννιτσάνικα, αυτό αφορά το Πολιτέικο. 

 
 Αυτό αφορά το Πολιτέικο και προτείνονται τρεις µηχανικοί, Ντόγκας, 
Χρονόπουλος και Καλφακάκου να εκτιµήσουν αν συντρέχει λόγος.  

 
ΣΠΙΝΟΣ: ……… Φύγανε οι σκαλωσιές και πήγανε κάτω.   
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτοί θα εκτιµήσουν, οι µηχανικοί, αν συντρέχει λόγος.   

 
 Άµα είναι το γεφύρι στη Λακωνικής κ. Σπίνο, αυτός είχε προθεσµία ένα 
µήνα να το εκτελέσει. Αν το εκτέλεσε πέρα του ενός µηνός είναι ευθύνη 

δική του. Αυτό θέλω να σας πω. Εµεί είχαµε πάρει κ. ∆ήµαρχε απόφαση για ένα µήνα.  
 
ΣΠΙΝΟΣ: Όχι, είχαµε πει ότι 30 ηµέρες … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Απόφαση της ∆ηµαρχιακής ήτανε. Να κλειστεί ο δρόµος…  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είναι εκτός προθεσµιών δεν µπορεί να πληρωθεί. Τι λέτε τώρα, δεν γίνεται. 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Υπάρχουν παρατάσεις Παναγιώτη, τώρα τι λες; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. Εµείς δώσαµε κ. Σπίνο … 
 
ΣΠΙΝΟΣ: ∆ηλαδή είναι παράνοµος τώρα που µετά από 2,5 µήνες το έδωσε στην κυκλοφορία;  

 
Φυσικά είναι παράνοµος. ∆εν κατάλαβα καλά δηλαδή, αυτή τη 
νοοτροπία έχετε;  

 
ΣΠΙΝΟΣ: Όχι παράνοµος δεν είναι … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Η διοικητική πράξη ήτανε να κλείσει την Λακωνικής για ένα µήνα.  
 
 
 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την πρόταση 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί 
σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής:  ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας 
και ο κ. Μπάκας Ιωαν., ενώ ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 45 του Π.∆. 609/85, κατά 
πλειοψηφία,  
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει τον ορισµό τριµελούς Επιτροπής για τη διαπίστωση βλαβών και τη σύνταξη 
σχετικού πρωτοκόλλου θεοµηνίας για το υποέργο 2 «Έργο διευθέτησης ρέµατος 
Φαραί (Πολιτέικο) και κατασκευή R8» του έργου «Κατασκευή έργων υποδοµής και 
οδοποιίας σε νεοδιανοιγµένους δρόµους του Σχεδίου Πόλεως Καλαµάτας», από τις 
σφοδρές βροχοπτώσεις στην πόλη της Καλαµάτας την 29η Σεπτεµβρίου 2008,    
αποτελούµενη από τους υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας: 
 

• Ντόγκα ∆ηµήτριο – Πολιτικό Μηχανικό,  

• Χρονόπουλο Βασίλειο – Πολιτικό Μηχανικό και  

• Καλφακάκου Βασιλική – Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 
 
 
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 Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 21 Ιανουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


