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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  006/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 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. 01/11-01-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθµ. 006 απόφαση), 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 005 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων λόγω της κοπής 
της βασιλόπιτας. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών 
κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 
4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 3) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
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.  
 
 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Ορισµός Επιτροπής για σύνταξη πρωτοκόλλου θεοµηνίας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην µε 
αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 29982/27-12-2007 εισήγηση του τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 

ΣΧΕΤ. : 28676/10-12-07 

 

        Σας γνωρίζουµε ότι, εξαιτίας εντόνων βροχοπτώσεων, που έλαβαν χώρα στην περιοχή 
κατασκευής του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ – 
ΛΑ∆Α», κατά την µεσηµβρινή ώρα στις 04-12-07, προξενήθηκαν ζηµιές στο ανωτέρω έργο. 
Κατόπιν τούτου υποβλήθηκε, όπως ορίζει ο νόµος, η υπ΄αρίθµ. 28676/10-12-07 δήλωση του 
αναδόχου, µε την οποία ζητά αποζηµίωση βλαβών λόγω ανωτέρας βίας.  

Η υπηρεσία, µέσω του επιβλέποντος του έργου Χρονόπουλου Βασίλη Πολιτικού 
Μηχανικού, διενήργησε άµεσα αυτοψία και εξακρίβωσε την ύπαρξη ζηµιάς στο ανωτέρω έργο.  

       Ιστορικά : λόγω πληµµύρων από βροχοπτώσεις & µεταφοράς µεγάλου όγκου φερτών 
υλικών, απόρροια των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007 πληµµύρων, στην 
περιοχή «Νιχωρίτικο λαγκάδι», ο δηµοτικός δρόµος Καρβέλι-Λαδά, έπαθε σηµαντικές ζηµιές µε 
αποτέλεσµα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Αποφασίστηκε για την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος η σύνταξη της υπ’ αρίθµ. 102/2007 τεχνικής µελέτης σύµφωνα µε την οποία 
καταργείται το µπαζωµένο τεχνικό που χρόνια τώρα λειτουργούσε χωρίς πρόβληµα στην 
περιοχή και αντικαθίσταται από άλλο µεγαλύτερων διαστάσεων και ικανής διατοµής 
(πλακοσκεπές γεφύρι), ενώ προβλέπεται και διαµόρφωση της ευρύτερης περιοχής που αφορά 
διευθέτηση οµβρίων µε επιπλέον φρεάτια και οχετούς καθώς και αποκατάσταση 
τσιµεντόστρωσης σε τµήµα αγροτικού  δρόµου.  

        Με την έννοια του κατεπείγοντος ανατέθηκε η κατασκευή του έργου και δόθηκε εντολή 
στον εργολάβο να ξεκινήσει άµεσα τις εργασίες, πράγµα το οποίο και έκανε. Κατά την 
κατασκευή του έργου όµως και ενώ είχαν γίνει εργασίες όπως α) άρση καταπτώσεων και 
καθαρισµός ρέµατος, β) κατασκευή αγωγού Φ1000 µε φρεάτιο συλλογής οµβρίων σε 
απόσταση 120µ. περίπου πάνω από τον κεντρικό δρόµο, γ) διαµόρφωση & διάστρωση 
αγροτικού δρόµου µε υλικά περιοχής & διάστρωση βάσεως µε 3Α σε µήκος 50µ. περίπου δ) 
τµήµα πλακοσκεπούς οχετού µήκους 5,00µ. µε βάση και τοιχία από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
επήλθε ζηµία στο έργο διότι λόγω απότοµης βροχόπτωσης, δηµιουργήθηκε πληµµύρα, η οποία 
µε την ορµή της σε συνδυασµό µε µεγάλη ποσότητα νερού και φερτών υλικών παρέσυρε και 
µπάζωσε ότι είχε ως εκείνη τη στιγµή κατασκευαστεί. Τα ανωτέρω βεβαιώνω ως επιβλέποντας 
του έργου και κατόπιν αυτοψίας, την εποµένη της ζηµιάς την 05-12-07. 

         

                                               Εισηγούµαστε 

 

         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 
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πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών µέσα σε δέκα µέρες από τη σύστασή της, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 45 του Π.∆. 609/85 
 
 
    Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                   Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.                                Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.         ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣ.                            ΣΠΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΣΥΝ/ΝΑ : υπ΄αρίθµ. 28676/10-12-07 δήλωση Αναδόχου» 
 
 
Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα ο κ. Αλευράς. 
 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος ο οποίος προτείνει ως 
µέλη της επιτροπής τους εξής τεχνικούς υπαλλήλους του ∆ήµου Καλαµάτας: 1) Ντόγκα 
∆ηµήτριο, 2) Χρονόπουλο Βασίλειο και 3) Πιτσιλίβα Κλεοµένη. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Στις 27 Νοεµβρίου είχε έρθει στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή το πρόγραµµα 
της ∆ηµοτικής αρχής για τα πρώτα έργα στον Ταΰγετο. Σε αυτά 

συµπεριλαµβάνονταν πινακίδες, κιγκλιδώµατα, ένα έργο στις Πηγές και έτερον έργο στο 
Καρβέλι. Τότε είχαµε προειδοποιήσει τον κ. Ηλιόπουλο και τον κ. Σπίνο ότι µε την πρώτη 
βροχή, και είναι γραµµένα αυτά στις 27 Νοεµβρίου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι αυτά τα έργα 
γίνονται πρόχειρα και χωρίς να έχετε την τεχνική τεκµηρίωση πως πρέπει να γίνουν, θα τα 
πάρει η πρώτη βροχή. Πράγµα που έγινε. Ενώ η ∆ηµοτική αρχή από τον Αύγουστο που έγιναν 
οι φωτιές µέχρι τον Νοέµβριο, δηλαδή τρεις µήνες, δεν είχε κάνει τίποτα για την πυρόπληκτη 
περιοχή, πήγε και έκανε αυτό το έργο το οποίο ήταν εκ των προτέρων καταδικασµένο µε την 
πρώτη βροχή να το πάρει. Αυτό δείχνει ότι το ενδιαφέρον της ∆ηµοτικής αρχής για την 
πυρόπληκτη περιοχή και για την προστασία της ήταν δώρο άδωρο. Και επειδή συνηθίζει ο κ. 
∆ήµαρχος να λέει ότι δεν κάνουµε προτάσεις, εµείς είχαµε προτείνει και στον κ. Σπίνο και στον 
κ. Ηλιόπουλο ότι δεν είναι εποχή τον χειµώνα να γίνουν αυτά τα γεφύρια, να γίνουν 
κορµοπλέγµατα ώστε να συγκρατηθούν τα αδρανή και να µην χαλάσουν οι δρόµοι, πράγµα 
που έγινε. Και τώρα τι ζούµε; Ζούµε µια εποχή στην περιοχή επάνω που έχουν κοπεί οι δρόµοι, 
που κόβονται συνέχεια µε την πρώτη βροχή και ο ∆ήµος θα χρεωθεί 15.000 € επιπλέον σαν 
θεοµηνία. Εµείς πιστεύουµε ότι η ιστορία αυτή πρέπει να σταµατήσει, τα έργα πρέπει να 
προγραµµατίζονται έγκαιρα και σωστά. 
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, τις 
αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες 
συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Συστήνει στο ∆ήµο Καλαµάτας τριµελή Επιτροπή ∆ιαπίστωσης Βλαβών που έλαβαν 
χώρα στην περιοχή κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΑ 
ΤΟΠΙΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΡΒΕΛΙ – ΛΑ∆Α», και ορίζει ως µέλη της επιτροπής αυτής 
τους τεχνικούς υπαλλήλους του ∆ήµου 1) Ντόγκα ∆ηµήτριο, 2) Χρονόπουλο 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Βασίλειο και 3) Πιτσιλίβα Κλεοµένη. Η επιτροπή οφείλει να προβεί σε επιτόπια 
εξέταση σε αντιπαράσταση µε τον ανάδοχο του έργου και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών µέσα σε δέκα µέρες από τη σύστασή της, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 45 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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

3. Γουρδέας Ανδρέας 

4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

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 ∆ηµήτριος 

16. Μπάκας Ιωάννης 

17. Μπασακίδης Νικόλαος 

18. Οικονοµάκου Μαρία 

19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

21. Σπίνος Γεώργιος 
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22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 29 Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


