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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  02/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  033/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Ιανουαρίου 2008, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 7:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στη 2η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 21-01-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ.     
033 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 032 απόφαση), 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 Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 032 
απόφαση), 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) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Ελαιοχωρίου, Αλαγονίας και Καρβελίου επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 
2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. 
Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίού Πηγών, κ. Αλάµαρας Πέτρος. 
  
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 και παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
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 : 

Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαµάτας». 

Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση υπήρχε το από 14-12-2007 (µε αριθµ. πρωτ. 
29736/20-12-07)  παρακάτω έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, συµπληρωµένο  µε 
τα νέα δεδοµένα που σηµειώθηκαν από την ηµεροµηνία σύνταξης του εγγράφου µέχρι τη 
συζήτηση του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο:  

 
«ΘΕΜΑ : Ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. 
ΕΡΓΟ  : <<ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ .>> 
ΣΧΕΤ :  Αίτηση αναδόχου αρ. πρωτ. 28376/3- 11 - 07. 

 
         Ιστορικό . 

    Με αίτησή του – ειδική δήλωση διακοπής εργασιών – αρ. πρωτ. 28376/07  ο 
ανάδοχος του έργου <<ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >> αναφέρει ότι ο 3ος λογαριασµός 
συνολικού ποσού  469.241,51 €  ο οποίος υποβλήθηκε προς έγκριση στις 2/10/07 και 
θεωρήθηκε  στις 17/10/07 δεν έχει εξοφληθεί µέχρι τώρα παρά ένα µέρος του (106.999.00 
€ ) υπερβαίνοντας την από τον νόµο τασσοµένη προθεσµία  για εξόφληση λογαριασµού  
(άρθρο 5 παρ.10 Ν 1418/84) . Κατόπιν τούτου , δηλώνει ότι διακόπτει  τις εργασίες από τις 
3/12/07 (ηµεροµηνία κατάθεσης της δήλωσης )σύµφωνα µε το  άρθρο 5 παρ. 10 του 
Ν1418/84 & το άρθρο 48 παρ. 2 του Π.∆  609/85 . 

  Η    µη πληρωµή ολόκληρου του   λογαριασµού  οφείλεται   όπως µας διαβεβαίωσε  η  
∆/νση Οικονοµικών υποθέσεων  του ΥΠ.ΠΟ ,στην κάλυψη του ορίου πληρωµών  του 
ΥΠ.ΠΟ  

Μετά την αύξηση του ορίου πληρωµών του ΥΠ.ΠΟ και  ύστερα από αλλεπάλληλες 
συνεννοήσεις εξασφαλίστηκε ποσόν ύψους 1.200.000 € το οποίο καλύπτει το χρέος του 
3ου λογαριασµού ( ύψους 362.242,51 €   ) και το ποσόν πληρωµών του 4ου λογαριασµού  ο 
οποίος κατατέθηκε στις 30-11-07 & θεωρήθηκε στις 14-12-07 (ποσού 554.470,23 € )    

Τα αιτούµενα στοιχεία στάλθηκαν στο ΥΠ.ΠΟ στις 13/12/07 και εντός των ηµερών , 
αναµένεται η εκταµίευση του ποσού των 1,2 εκατ. €. 

 
   Κατόπιν των πιο πάνω : 

   Εισηγούµεθα  την µη αποδοχή της διακοπής των εργασιών του έργου <<ΜΕΓΑΡΟ 
ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ >>  εφόσον εντός των ηµερών κατατίθενται τα χρήµατα της οφειλής του 
3ου λογαριασµού. 

 
 Ο ∆/ΝΤΗΣ   Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ                                   

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ                 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η       ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Κοιν/ση   : Τεχνική Υπηρεσία  
Συν/να     :  Αίτηση ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών  
                   αρ. πρωτ. 28326/3-11-07.  

 
 Συµπληρωµατικά  
 Αναφέρουµε ότι µε την  απόφ. αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ /ΟΙΚ/Γ/Φ06/76225/11-12-07 του Γ.Γ του 

ΥΠ.ΠΟ , εγκρίθηκε η επιχορήγηση του ∆ήµου Καλαµάτας µε το ποσόν του 1.200.000 €  και 
στις 21-12-07 πληρώθηκε το χρέος του 3ου λογαριασµού και ο 4ος λογαριασµός . 
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        Κατά συνέπεια για το χρονικό διάστηµα από 2/12/07 έως 21/12/07 υπάρχει δικαίωµα 
διεκδίκησης τόκων υπερηµερίας  και διακοπής εργασιών από µέρους του αναδόχου .                 
Ωστόσο ουδέποτε έγινε διακοπή εργασιών  & ήδη αφού είχαν γίνει όλες οι πληρωµές το έργο 
συνεχίζεται κανονικά . 

 Κατόπιν τούτων εκτιµάµε ότι δεν πρόκειται να  επιµείνει ο ανάδοχος στην παραπάνω 
δήλωση διακοπής και εισηγούµεθα την απόρριψη της . 

  
 Ο ∆/ΝΤΗΣ   Τ.Υ ∆ΗΜΟΥ               

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ                 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Η       ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ» 

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

 
Το συγκεκριµένο θέµα όπως θυµόσαστε, είχε αναβληθεί την προηγούµενη φορά 
µετά από κάποιες παρατηρήσεις από την πλευρά της µειοψηφίας.  

Έγινε η απαραίτητη σύσκεψη µε την Τεχνική Υπηρεσία, παραµένει ως έχει η εισήγηση, δεν 
τίθεται θέµα κάποιας µη νόµιµης έτσι απόφασης.  
Ενηµερώνω πάλι το Σώµα ότι είναι καθαρά µια τυπική διαδικασία, δεν υπάρχει θέµα διακοπής 
εργασιών, ο εργολάβος συνεχίζει τις εργασίες και έχει πληρωθεί και τον 3ο και 4ο λογαριασµό. 
Μέχρι τέλος του 2007, αυτούς που είχε καταθέσει. Η συγκεκριµένη καθυστέρηση ήταν την 
εποχή που κάνανε την αίτηση. Και πάλι δεν ήταν θέµα ∆ήµου, ήταν θέµα χρηµατοδότησης από 
το Υπουργείο Πολιτισµού. 
 
Η διαδικασία συνεχίζεται µε τοποθετήσεις µελών του Σώµατος και διαλογική συζήτηση ως 
εξής: 
 

 
Κε Πρόεδρε, είναι τεχνικό θέµα αλλά όσο είδα και µπορώ να το αντιληφθώ, 
υπάρχει ένας νόµος κ. Σπίνο, ο 1418/84, που θέτει κάποιο πλαίσιο. Ο 

συγκεκριµένος εργολάβος έχει υποβάλει για έγκριση και πληρωµή έναν λογαριασµό της τάξεως 
την 469.241 ευρώ, έχει πληρωθεί µέρος του 106.000 ευρώ, παρήλθε το χρονικό διάστηµα που 
θέτει ο νόµος και ασκεί το νόµιµο δικαίωµά του.  
Φοβούµαι ότι µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα είναι κόντρα στο νόµο. Τι απόφαση 
θα πάρουµε εµείς; 

 
Όχι, όχι. Η διαβεβαίωση σας λέω και από την πλευρά των υπηρεσιακών παραγόντων 
και του διευθυντή και της επιβλέπουσας οµάδας, αλλά και συγχρόνως επειδή µέσα 

απ΄ αυτόν τον νόµο, το νοµοθετικό αυτό πλαίσιο που έχετε δει, δίνει το περιθώριο εάν θέλει ο 
εργολάβος να κάνει προσφυγή και … 
 

 
…. (∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

Αυτό σας λέω, ότι δεν δεσµεύεται ο εργολάβος και µπορεί να κάνει προσφυγή, του 
δίνει αυτό το πλαίσιο, αλλά ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι καθ΄ όλα νόµιµο αυτό που 

επιλαµβάνουµε βάσει εισήγησης, την απόφαση βάσει εισήγησης της τεχνικής υπηρεσίας και το 
ουσιαστικό, το επαναλαµβάνω και πάλι, ότι ο εργολάβος έχει πληρωθεί όλους τους 
λογαριασµούς µέχρι και τον 12ο µήνα του 2007 και το έργο συνεχίζεται. Ο νόµος του δίνει το 
περιθώριο να κάνει προσφυγή για εκείνο το χρονικό διάστηµα. Αλλά δεν θα το κάνει απ΄ ότι 
γνωρίζω. 
 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΣΠΙΝΟΣ:  
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Με τη λογική της υπηρεσίας, η υπηρεσία αντιλαµβάνεται ότι έχει λάθος. Και 
στην εισήγησή της είναι πολύ προσεκτική και λέει «Προτείνουµε αυτό 

επειδή εκτιµάται ότι ο εργολάβος δεν θα προσφύγει». Εγώ θέλω να πιστεύω ότι έχει 
διαβεβαίωση του εργολάβου ότι δεν θα προσφύγει και ως εκ τούτου θα το ψηφίσω ως έχει η 
εισήγηση.  
 

 
Από το 1996 µέχρι σήµερα ουδέποτε έχω ψηφίσει κάτι που να σχετίζεται µε 
το Μέγαρο Χορού. Ποτέ. Από την αγορά οικοπέδου, διαδικασίες και ου το 

καθεξής. Κατά συνέπεια ούτε ψηφίζω και τώρα. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, µεταξύ των παρόντων κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων µειοψηφούντων των κ.κ. Τσερώνη και 
Μπάκα Ιωαν. οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,    
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
∆εν αποδέχεται την Ειδική ∆ήλωση ∆ιακοπής Εργασιών (µε αριθ. πρωτ. ∆ήµου 
28326/5-12-2007) του αναδόχου του  έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», ¨Κ/Ξ 
ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. – ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.¨, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο µε αριθµ. πρωτ. 29736/20-12-07  έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας όπως αυτό συµπληρωµένο καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.      
 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 30 Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

  


