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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  015/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 01η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 15-01-2010 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 001 
απόφαση), 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) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό 
∆ιαµέρισµα.  
 
  
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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «∆ιαµόρφωση 
προαυλίων & αθλητικών χώρων σχολείων» . 

Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται η υπ’ αριθµ.  πρωτ. του 
∆ήµου 886/14-1-2010 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
               

ΕΡΓΟ : «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

 

Κ.Α. 30.7331.06 
1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ΟΣΚ 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:   150.000 ευρώ για το 2009 
4    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 296.454,23 ευρώ µε Φ.Π.Α  

   5.   ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ 

         ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 48/2009 αποφ. ∆.Ε 
   6 .  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 17/03/2009    
   7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 157/2009 αποφ. ∆.Ε.  

7.   ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: «ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΑΝΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ»  

8.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 35,00 % 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

  Λαµβάνοντας υπόψη : 
Α) τις υπ. αρίθµ. 24021/14-10-2009 και 30238/11-12-09, αιτήσεις του αναδόχου περί 
παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου, 

     Β) τους λόγους, που επικαλείται στην αίτησή του και τις διαπιστώσεις της υπηρεσίας ότι : α) 
λόγω συνεχών βροχοπτώσεων αλλά και λόγω της λειτουργίας των σχολείων, όπου οι εργασίες 
επιβάλλεται να εκτελούνται κυρίως µόνο τις αργίες και απογευµατινές ώρες, β) λόγω έλλειψης 
πίστωσης εντός συµβατικής προθεσµίας, που οδήγησε σε προσωρινή αδυναµία συνέχισης 
εργασιών και σε καθυστέρηση, η οποία δεν µπορεί να αποδοθεί σε υπαιτιότητα του αναδόχου, 
                                      

                                       Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

 

               Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σε συνδυασµό µε το άρθρο 46 & 48 του Ν.3669/08 και  
τα άρθρα 5 παρ. 4. του Ν.1418/84 και το άρθρο 36 παρ.6α του Π∆609/85, παράταση 
προθεσµίας ολοκλήρωσης του έργου έως την 31/05/2010, µε αναθεώρηση, ώστε να καταστεί 
δυνατή, λόγω καιρού, η εκτέλεση των ασφαλτικών εργασιών και της πλαστικοποίησης των 
γηπέδων.  
 
              Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                  Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ                       
                                                                             ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
          ΚΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                  ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ             
                                                                                               ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ      
 
Κ/ΣΗ : τµήµα εκτέλεσης έργων  

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
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Να ξέρετε σ’  αυτά τα έργα έχει σταµατήσει η χρηµατοδότηση. 
 
Κε ∆ήµαρχε ξεκινάτε το έργο χωρίς τη χρηµατοδότηση. ∆ιαγωνισµός 
17/3/09. ∆εν έχει πληρωθεί πενηνταράκι, 31/5/10 το πάµε τώρα. Τι να σας 

πω. 
 
Ακούστε. Ο ∆ήµος δεν έχει κανένα µπεζαχτά µε χρήµατα. Ούτε του ΘΗΣΕΑ τα 
χρήµατα προσέξτε µε, έρχονται εκ των προτέρων, ούτε του ΕΤΕΡΠΣ τα χρήµατα 

έρχονται εκ των προτέρων. Στο Υπουργείο λοιπόν Παιδείας υπάρχει η εξής πρακτική. Η ίδια 
πρακτική τηρείται και µε το Μπενάκειο σχολείο. Υποβάλλεται το αίτηµα, συνεδριάζει το ∆.Σ. 
του ΟΣΚ, αξιολογεί, στέλνει το αίτηµα στο Υπουργείο Παιδείας, εγκρίνεται από την Υπουργό ή 
τον Υπουργό Παιδείας, όχι τον Υφυπουργό – τώρα για το Μπενάκειο έχει περάσει από ∆.Σ. 
είναι στο γραφείο της κας ∆ιαµαντοπούλου – και έρχεται ένα έγγραφο «εγκρίνονται τόσα 
χρήµατα γι’  αυτό το έργο». ∆ηµοπρατούµε το έργο, κρεµάµε τις ταµπέλες και περιµένοµε τη 
χρηµατοδότηση. Λοιπόν µου υποσχέθηκαν στο Υπουργείο ότι το Γενάρη, δεν είναι αληθές ότι 
δεν έχει έρθει ούτε ευρώ, έχουν έρθει κάποια χρήµατα, το Γενάρη θα έχοµε οµαλή ροή. Έχουν 
έρθει κάποια χρήµατα σας λέω. Είναι προς πληρωµή. 

 
∆ήµαρχε υπάρχουν δύο µέθοδοι. Αν έχουν έρθει εγκαίρως τα χρήµατα 
κακώς δεν πληρώθηκε διότι είχε υποβάλει λογαριασµό και περίµενε να 

πληρωθεί. Γιατί δεν πληρώθηκε; 
 
Είναι 19.000 ευρώ. 

 
Ο λογαριασµός του ήταν πολύ µεγαλύτερος. Ένα. Αλλά δεν µένει το θέµα 
εκεί. Λέω τις ηµεροµηνίες, 17/3/09 και δίνουµε τώρα παράταση 31/5/10. 

 
Να ρωτήσω κάτι καλόπιστα; Όταν έρχεται το έγγραφο από το Υπουργείο 
Παιδείας και τον ΟΣΚ, «χρηµατοδοτείστε µε αυτό το ποσό γι’  αυτό το έργο», 

πρέπει να το δηµοπρατήσοµε ή δεν πρέπει; Γιατί το δηµοπρατείς, κάνεις έργο και στέλνεις 
λογαριασµούς στον ΟΣΚ. Πληρώνει ο ΟΣΚ, δεν στέλνει τα χρήµατα εδώ. ∆εν µπορούµε εµείς 
να περιµένοµε να ρωτήσοµε «έχετε χρήµατα να το ξεκινήσοµε;» Αφού σου στέλνει το 
έγγραφο, θεωρείς ότι υπάρχει φερεγγυότητα. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, 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 ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου 
«∆ιαµόρφωση προαύλιων & αθλητικών χώρων σχολείων», µε αναθεώρηση, µέχρι 
την  31η/05/2010.  
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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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 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 26 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


