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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  528/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 26/29-08-2007 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, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11)  Κλείδωνας 
Θεοφάνης,  12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος και 23) Σπίνος 
Γεώργιος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 «Ανάπλαση κοινοχρήστων 
χώρων στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ∆ήµου Καλαµάτας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην από 
2/8/2007 (µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 17558/2-8-07) εισήγηση του τµήµατος Έργων 
Αυτεπιστασίας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ  ∆.∆. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
Κ.Α.    30.7323.13   
                                          ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ   
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ:  ΣΑΤΑ          
2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ:  120/2005 αποφ. ∆.Σ.  
3. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000,00€              
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  258.204,30€ µε Φ.Π.Α.   
5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 362/2006   
     6.   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/8/2006  
     7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 410/2006 αποφ. Α.Ε.       
     8.   ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ:  ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Ε∆Ε 
     9.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3,00% 

     
                                           Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   
 Έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Την υπ’ αριθµ. 16890/26-7-07 αίτηση του αναδόχου και τους λόγους που επικαλείται: 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:  
               Την παράταση προθεσµίας του ανωτέρω έργου κατά 60  ηµερολογιακές ηµέρες σύµφωνα µε το 

Π.∆. 609/85  άρθρο 36 παρ. 6 και λήξη  30-9-2007. 
               Για όλους τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην αίτησή του και που είναι πραγµατικοί.  

   

Ο  ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                      Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   Τ.Υ.  
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤ.                                                             ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ  ΒΑΣ. 
  

ΚΟΙΝ/ΣΗ:  Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Κε Πρόεδρε αυτό το έργο έχει ξεκινήσει ένα χρόνο, είναι νοµίζω η 
δεύτερη παράταση και δεν µπορώ να καταλάβω για ποιους λόγους κε 

Σπίνο και κε Ηλιόπουλε δίνετε παράταση. Είναι πλέον έλλειψη επίβλεψης, είναι έλλειψη πίεσης 
στον εργολάβο να τελειώσει. Είναι έργο που έχει κλείσει δώδεκα µήνες. ∆εν υπάρχει κανένα 
στοιχείο απ΄ αυτά τα οποία επικαλείται για να µην τελειώσει το έργο. 

 
Αυτά που λέει µέσα για τις συµπληρωµατικές εργασίες στη Βέργα και στα 
Λέικα είναι γεγονός. Επίσης υπήρχε πρόβληµα µε την Αρτεµισία. Εκεί που 

ήταν να γίνει πλακόστρωση, ξέρετε πολύ καλά ότι θα πέρναγε ο ΘΗΣΕΑΣ. Και ήρθαµε σε 
συνεννόηση µε την κα Βασιλάκη και αλλάξαµε την εκτέλεση του έργου. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ.: 
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Αυτό όµως δεν αλλάζει τον όγκο των εργασιών. Απλώς για να 
ξεµπερδεύουµε, δεν µπορείτε να δίνετε δύο και τρεις παρατάσεις στα 

έργα. Εγώ σ΄ αυτό έχω διαφωνήσει και διαφωνώ. Πρέπει να πιέσετε τους εργολάβους να 
τελειώνουν το έργο. 

 
Κε Ηλιόπουλε, επειδή είναι αρκετές οι παρατάσεις σ΄ αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και θα έρθουν και στο επόµενο και στο µεθεπόµενο, το είχα πει άλλη µια φορά και 

ξέρω ότι συµφωνείτε κι εσείς, δυστυχώς δεν έχουµε πάρα πολλά όπλα οποιαδήποτε ∆ηµοτική 
αρχή και εσείς όταν ήσασταν και εµείς, στην πίεση σε οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση του 
εργολάβου. ∆υστυχώς. Ένα είναι το όπλο µας, µετά από αλλεπάλληλα χαρτιά που γίνονται από 
την τεχνική υπηρεσία και είµαι σίγουρος ότι γίνονταν και από τη δική σας ∆ηµοτική αρχή, είναι 
µόνο το όπλο του «έκπτωτου». Σ΄ αυτή τη διαδικασία δεν µπορούµε να µπούµε αυτή τη 
στιγµή. 

 
Θα ήθελα να παρακαλέσω για το εξής: Ήµουνα και σήµερα στην τεχνική 
υπηρεσία, οι παρατάσεις δίνονται µε κεκτηµένη ταχύτητα. Πρέπει να περάσει το 

µήνυµα στον εργολαβικό κόσµο, καταλαβαίνω ότι παίρνουν πολλά έργα, υπάρχουν κάποια 
ζητήµατα ότι οι παρατάσεις πρέπει να δίνονται µε πάρα πολύ µεγάλη δυσκολία. Και σας 
παρακαλώ σε όλα τα στάδια του έργου να στέλνετε επιστολές οι οποίες να υπάρχουν και στον 
σχετικό φάκελο. ∆ηλαδή όταν είναι βέβαιος ο εργολάβος ότι θα πάρει πολύ εύκολα µία 
παράταση, τραβάει το έργο σε χρόνους οι οποίοι τελικά είναι κατά του έργου και κατά της 
∆ηµοτικής αρχής. 

 
Οι παρατάσεις είναι σε άµεση συνάρτηση µε την πληρότητα της µελέτης. 
Όσο λοιπόν οι µελέτες δεν φτάνουν να έχουν την πληρότητα που πρέπει, 

θα υπάρχουν παρατάσεις. Η µόνη παράκληση είναι να δίνονται τµηµατικά και όχι για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα και ας δοθεί και άλλη παράταση στη συνέχεια. Να υπάρχει µία πίεση, αυτό 
µόνο, για να εκλείψουν σταδιακά οι κάθε λόγοι. Μόνο αυτό µπορεί να γίνει. 

 
Ώστε να παρακολουθούµε τα διάφορα στάδια.  
Κοιτάξτε, µε την πληρότητα των µελετών γνωρίζετε το πρόβληµα το οποίο 

υπάρχει, όχι στο ∆ήµο, σε όλους τους ∆ήµους, στη Νοµαρχία και τη ΤΥ∆Κ. Έχετε περάσει όλοι 
από το δηµόσιο. Το θέµα είναι να προσέχουµε την ποιότητα του έργου, να γίνεται αυστηρή 
επίβλεψη και εν πάση περιπτώσει να µην γίνεται κατάχρηση της παράτασης. Παίρνουν πολύ 
περισσότερα έργα απ΄ όσα µπορούν να βγάλουν εις πέρας και τρέχουν και δεν φτάνουν. 
 
 
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 
 
 
Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση 
κοινοχρήστων χώρων στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ∆ήµου Καλαµάτας» κατά 60 
ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως 30-9-2007, σύµφωνα µε την εισήγηση της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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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. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 10 Σεπτεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


