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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  03/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  022/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Ιανουαρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 3η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-1-2009 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ΄ αριθ. 016 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  016 απόφαση και 
επαναπροσέλευση στην υπ΄ αριθ. 031 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3)                      
Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 5)  
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
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 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση 
∆ηµοτικού δρόµου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη Αγροτικών 

δρόµων». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Σπίνος αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. του 
∆ήµου 666/15-1-2009 εισήγηση του τµήµατος Εκτέλεσης Έργων της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΩΣ ΚΟΥΤΑΛΑ 
            ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΩΝ. 
ΘΕΜΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 
ΣΧΕΤ.: Υπ’  αριθµ. 29027/16-512-08 αίτηση του αναδόχου 
  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
 

1. ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ: ∆.Π. 
2. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 150.000,00 € 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 217.290,45 Ευρώ µε ΦΠΑ 
4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΌΡΩΝ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΞΗ  

          ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: 
 
169/2007  ∆.Ε. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 24-7-2007 
6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 289/2007 απ. ∆.Ε. 
7. ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 210.771,75 € µε Φ.Π.Α. 
8. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ: 18-10-07 αριθµ. πρωτ. 24927 
9. ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ: ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.∆.Ε 
10.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ: 3% 
11.  ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 120 Ηµέρες έως 18-2-08 & έως 18/5/08 υπ΄ αριθµ. 86/2008 

αποφ. ∆.Σ. και έως 31-12-08 υπ΄ αριθµ. 280/08 απ. ∆.Σ.  
12.  ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:  2ος λογαριασµός 69.568,11 € 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

 Λαµβάνοντας υπ΄ όψιν την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 29027/16-12-08 αίτηση του αναδόχου, 
τους λόγους που επικαλείται και τις διαπιστώσεις της Υπηρεσίας ότι:  

 
Υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου : 

α) Λόγω του ότι καθυστέρησε η κατασκευή του αγωγού ύδρευσης σε τµήµατα του δρόµου 
από την ∆ΕΥΑΚ. 
β) Λόγω του ότι τον χειµώνα δεν εκτελούνται ασφαλτικές εργασίες µε ασφάλεια. 
γ) Λόγω του ότι δεν ήτο εξασφαλισµένη ολόκληρη η πίστωση του έργου για το έτος 2008. 
 Είναι αδύνατη η ολοκλήρωση του έργου εντός εγκεκριµένης προθεσµίας. 
 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
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 Την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης των εργασιών έως και 30-3-09 σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α του Π.∆. 609/85. 
 
         Καλαµάτα 19-12-2008 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
ΦΡΟΥΝΤΖΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΤΕΧΝ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
ΚΟΙΝ/ΣΗ: Τ.Υ. ∆ΗΜΟΥ 
  
 
Και συνεχίζει ο κ. Σπίνος: 
 
Είναι παράταση προθεσµίας των εργασιών που γίνονται στο δρόµο του Κουταλά. Εκεί έχουν να 
γίνουν ακόµα κάποια τεχνικά µε τσιµέντο και ασφαλτόστρωση. Η ασφαλτόστρωση όπως όλες 
οι εργολαβίες ασφαλτοστρώσεων αυτή τη περίοδο και λόγω αυτού του λίγο επιβαρυµένου 
χειµώνα έχουν σταµατήσει εδώ και ένα δίµηνο και θα είναι µέχρι τέλος Φεβρουαρίου από τις 
διαβεβαιώσεις των εργολάβων που θα ανοίξουν τα εργοστάσια για να γίνουν στα 
ασφαλτοµείγµατα µάλλον, αλλά όσον αφορά τις, ενηµέρωσα και τον πρόεδρο του συλλόγου 
ότι όσον αφορά τα τεχνικά µε το τσιµέντο, την επόµενη εβδοµάδα θα ξεκινήσουν πάλι οι 
εργασίες. Καταλαβαίνω την παρέµβαση του κ. Ηλιόπουλου, το έχω πει και άλλες φορές, το έχω 
ξαναδηλώσει και εδώ πέρα ότι πολλές φορές και εµείς φταίµε ως τεχνική υπηρεσία από τις 
επιβλέψεις και από τις µελέτες, αλλά δυστυχώς το ξαναλέω και πάλι εγώ δυο χρόνια τώρα 
αισθάνοµαι πολλές φορές όµηρος των εργολάβων που δυστυχώς δεν έχω και πάρα πολλά όπλα 
στα χέρια µου όταν έρχονται τέτοιες παρατάσεις. Η εντολή που έχει δοθεί στους µηχανικούς 
και ιδιαίτερα τώρα µε την αρχή της νέας διετίας, είναι οι παρατάσεις να γίνονται µετά από 
συνεννόηση και µε εµένα και µε τον κύριο ∆ήµαρχο και µόνο σε συγκεκριµένους λόγους, 
δηλαδή µόνο για ασφαλτοστρώσεις και όχι γενικά. Θα προσπαθήσουν να το τηρήσουν, θα 
είναι ποιο αυστηρή η επίβλεψη αλλά κε Ηλιόπουλε δυστυχώς ξέρετε ότι και η νοµοθεσία δεν 
δίνει πάρα πολλά. . . Έχεις δίκιο εν µέρει και τα έχεις περάσει κι εσείς ως αντιδήµαρχος. 
∆υστυχώς και δεν έχουµε πάρα πολλά όπλα αν θέλουµε να γίνει έργο και απλώς να µην 
κάνουµε συγκρούσεις µε τους εργολάβους. 
 
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

 
Κε Πρόεδρε δεν θα είχαµε αντίρρηση εάν επρόκειτο για την πρώτη ή τη 
δεύτερη παράταση. Πρόκειται για την τέταρτη. Όπερ σηµαίνει ότι όλο 

το έργο επιβαρύνεται µε τις αναθεωρήσεις. Άρα δηλαδή έχουµε µείωση αντικειµένου. Εντάξει, 
µπορούµε να δεχτούµε µία ή δύο παρατάσεις σε ένα έργο, κακώς βέβαια αλλά τι να κάνουµε, 
τέσσερις είναι πρωτοφανές. Κε Σπίνο διεκδικείτε ρεκόρ. Παρακαλούµε αυτό το θέµα να 
σταµατήσει, δεν µπορεί να συνεχίζεται αυτή η διαδικασία γιατί επιβαρύνει το έργο. 
 
 
 
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 
 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση 
∆ηµοτικού δρόµου από Προφήτη Ηλία έως Κουταλά και διάνοιξη Αγροτικών 
δρόµων»  έως και την 30η/03/2009 σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 
1418/84 και του άρθρου 36 παρ. 6α 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. 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. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 10 Φεβρουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


