
Συνεδρίαση :05/2009                                 Πέµπτη 12 / 2 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  051/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  05/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  051/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Φεβρουαρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 5η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 6-2-2009 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) 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, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 051 απόφαση), 
17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος 
Γεώργιος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 060 απόφαση) και 25) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  060 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Αλευράς 
∆ιονύσιος και 2) Ράλλης Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται 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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Πρόταση τροποποίησης έργων προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ». 
 
το οποίο  µε την οµόφωνη συναίνεση του Σώµατος  προτάσσεται της σειράς του όπως και τα 
υπόλοιπα τεχνικά θέµατα (9,10,11,12,13) της ηµερήσιας διάταξης, λόγω ασθένειας του 
εισηγητή αυτών, Αντιδηµάρχου κ. Σπίνου, και συζητούνται αµέσως µετά την προ ηµερήσιας 
διάταξης συζήτηση. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην µε 
αριθµ. πρωτ. 2005/29-1-09 σχετική  εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Πρόταση τροποποίησης  έργων  προγράµµατος « ΘΗΣΕΑΣ» . 
 
 Το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ έχει προεγκριθεί σε δύο φάσεις: 
Α΄ ΦΑΣΗ ( Κατανοµή 45%) συνολικού ποσού για το ∆ήµο Καλαµάτας: 7.720.900 €. 
 
Β΄ ΦΑΣΗ ( Κατανοµή 35%) συνολικού ποσού για το ∆ήµο Καλαµάτας: 5.450.000 €. 
Ήτοι σύνολο για το διάστηµα 2005-2009 : 13.170.900€. 
 
       Η  ισχύουσα σήµερα κατανοµή των ποσών και των έργων µε προηγούµενες αποφάσεις 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και σχετικές εγκρίσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου  φαίνεται 
στους επισυναπτόµενους πίνακες στην στήλη µε ένδειξη «ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ». 
 
       Με την προτεινόµενη τροποποίηση που φαίνεται στους πίνακες µε την ένδειξη 
«ΠΡΟTEINOMENH ΠΙΣΤΩΣΗ» επιδιώκεται να καλυφθούν οι ανάγκες ολοκλήρωσης των ήδη 
ενταγµένων και υλοποιούµενων   έργων   καθώς και η ένταξη νέων έργων , ώστε να 
απορροφηθούν στο ακέραιο οι εγκεκριµένες πιστώσεις. 
 
Συγκεκριµένα: 
 
Από την κατανοµή 45% (ΘΗΣΕΑΣ Α): 

 
1. να µειωθεί  η πίστωση του έργου µε τίτλο «∆ιάνοιξη και κατασκευή τµήµατος οδού Β. 
Γεωργίου (περιοχή επεκτάσεως σχεδίου)» εγκεκριµένου ποσού 1.450.000 € σε 
1.403.486€ , στο ύψος της υπογραφείσας σύµβασης. 

 
2. να µειωθεί  η πίστωση του έργου µε τίτλο «Κατασκευή τµήµατος Β. Γεωργίου από 
Φαρών έως Ηρώων» εγκεκριµένου ποσού 750.000 € σε 645.000 € , στο ύψος της 
υπογραφείσας σύµβασης. 

 
3. Τα παραπάνω εξοικονοµηθέντα ποσά µαζί µε µικρά υπόλοιπα των ήδη ολοκληρωµένων  
έργων  ύψους  154.493€ θα ενισχύσουν τις πιστώσεις των παρακάτω έργων: 
α) «Βελτιώσεις και ασφαλτοστρώσεις διαφόρων ∆ηµοτικών δρόµων» µε εγκεκριµένο 
ποσό 550.000€ να ενισχυθεί κατά 50.000€ προκειµένου να ολοκληρωθεί το αντικείµενο της 
εργολαβίας και να πληρωθούν και οι αναθεωρήσεις δηλαδή η προτεινόµενη πίστωση να 
ανέλθει στο ποσόν των 600.000€. 
β) «Κατασκευή έργων υποδοµής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγόµενους δρόµους σχεδίου 
πόλεως Καλαµάτας» µε εγκεκριµένο συνολικό ποσό και για τα δύο υποέργα 1.152.000€, να 
ενισχυθεί µε το ποσό των 104.493€ ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο του 
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υποέργου 2:µε τίτλο «Εργο διευθέτησης ρέµατος ΦΑΡΑΙ 1 (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ)» δηλαδή η 
προτεινόµενη συνολική πίστωση να ανέλθει στο ποσό των 1.256.493€. 
 

 
  Όσον αφορά στα υπόλοιπα έργα της κατανοµής 45%    

• 7  έργα   έχουν ολοκληρωθεί  

• 3  έργα   εκτελούνται  εντός συµβατικής προθεσµίας και των παρατάσεων    που έχουν 
χορηγηθεί. 

• 1 έργο  ήδη ξεκίνησε ( οδός Β. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων) µε προθεσµία 
εκτέλεσης εντός του 2009 

• έργο είναι στη διαδικασία  δηµοπράτησης ( δρόµος από Πλακωτά έως λαγκάδα 
Λείκων) ήδη ολοκληρώθηκε η µελέτη και θα σταλεί στη περιφέρεια Πελοποννήσου για 
έγκριση δηµοπράτησης. 

 
Από την κατανοµή 35% (ΘΗΣΕΑΣ Β): 
 

• 2 έργα έχουν υλοποιηθεί (Προµήθεια µηχ/κού εξοπλισµού και απαλλοτριώσεις 
Β.Γεωργίου) 

• έργο  εκτελείται εντός των συµβατικών προθεσµιών (Εγκιβωτισµός ρέµατος ΡΙΖΟΣ 
κλ.π.) 

• 1 έργο ξεκίνησε ήδη µε προθεσµία εκτέλεσης το α’ εξάµηνο του 2009 (Αποχετευτικά 
έργα τµήµ. Οδού Β. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων). 

• 1 έργο (Αποχετευικά έργα στην είσοδο της Καλαµάτας στο Ασπρόχωµα) έχει 
ολοκληρωθεί η µελέτη και θα σταλεί για έγκριση δηµοπράτησης στη Περιφέρεια 
Πελοποννήσου. 

 

• Τέλος στα έργα που εκτελεί η ∆ΕΥΑΚ η κατάσταση έχει ως εξής: 
 
α) το έργο «Υδρευση ορεινών ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων» εγκεκριµένου ποσού 300.000€,  
εκτελείται και θα ολοκληρωθεί µε την ένταξη ένός νέου υποέργου µε τίτλο «βελτίωση και 
αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στο ∆.∆. Ελαιοχωρίου» ύψους 35.000€. 
 
β) τα έργα µε τίτλους «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τοπικό 
∆ιαµέρισµα Λαιίκων» , «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορα σηµεία 
του ∆ήµου Καλαµάτας» και «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα  Μ. Μαντίνειας και Βέργας» δηµοπρατήθηκαν, έχουν υπογραφεί συµβάσεις 
και πρόκειται να ξεκινήσουν εντός των ηµερών µε προθεσµία εκτέλεσης το α΄εξάµηνο του 
2009. 
 
 
 
4.Να τροποποιηθούν οι εγκεκριµένες πιστώσεις των παρακάτω έργων σύµφωνα µε τα 
ποσά των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί. 
  
(α) «Κατασκευή έργων αποχέτευσης οµβρίων , ακαθάρτων και ύδρευσης τµήµατος 
οδού Βας. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων» µε εγκεκριµένο ποσό  400.000 € σε 
ποσό 318.275€ 
 
(β) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Λαιίκων» µε εγκεκριµένο  ποσό 270.000€ σε 203.000€ 
 
(γ) «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου 
Καλαµάτας» µε εγκεκριµένο ποσό 102.650 € σε 144.000€. 
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(δ) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα  Μ. 
Μαντίνειας και Βέργας» µε εγκεκριµένο  ποσό 200.000€  σε 147.000€. 
 
5.Με τα ποσά που εξοικονοµούνται από τις παραπάνω τροποποιήσεις πιστώσεων 
προτείνεται η προένταξη των παρακάτω νέων έργων: 
1. «Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης στα ορεινά ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα» µε ποσόν 

78.650€. 
2. «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος Βέργας» µε 

ποσόν 97.497€ . 
 

Κατόπιν των παραπάνω        εισηγούµεθα 
την λήψη σχετικής απόφασης προκειµένου η προτεινόµενη τροποποίηση να υποβληθεί στην 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
 
                                               Ο  ∆/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. 

ΒΑΣ.   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 
            

 
Συνηµµένα: 1) Πίνακες µε προτεινόµενη τροποποίηση 
                    2)Πρόσφατος Πίνακας Περιφέρειας Πελοποννήσου µε ισχύουσες  πιστώσεις 
και εκταµιεύσεις»  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  
 
 
Προτείνει την τροποποίηση του προγράµµατος ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ σύµφωνα µε την υπ΄ 
αριθµ. πρωτ. 2005/29-1-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Καλαµάτας που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, 
ως εξής: 
 
Από την κατανοµή 45% (ΘΗΣΕΑΣ Α): 
 
1. Να µειωθεί  η πίστωση του έργου µε τίτλο «∆ιάνοιξη και κατασκευή τµήµατος 

οδού Β. Γεωργίου (περιοχή επεκτάσεως σχεδίου)» εγκεκριµένου ποσού 
1.450.000 € σε 1.403.486€ , στο ύψος της υπογραφείσας σύµβασης. 

 
2. Να µειωθεί  η πίστωση του έργου µε τίτλο «Κατασκευή τµήµατος Β. Γεωργίου 

από Φαρών έως Ηρώων» εγκεκριµένου ποσού 750.000 € σε 645.000 € , στο 
ύψος της υπογραφείσας σύµβασης. 

 
3. Τα παραπάνω εξοικονοµηθέντα ποσά µαζί µε µικρά υπόλοιπα των ήδη 

ολοκληρωµένων  έργων  ύψους  154.493€ θα ενισχύσουν τις πιστώσεις των 
παρακάτω έργων: 

α) «Βελτιώσεις και ασφαλτοστρώσεις διαφόρων ∆ηµοτικών δρόµων» µε 
εγκεκριµένο ποσό 550.000€ να ενισχυθεί κατά 50.000€ προκειµένου να 
ολοκληρωθεί το αντικείµενο της εργολαβίας και να πληρωθούν και οι 
αναθεωρήσεις δηλαδή η προτεινόµενη πίστωση να ανέλθει στο ποσόν των 
600.000€. 
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β) «Κατασκευή έργων υποδοµής και οδοποιίας σε νεοδιανοιγόµενους δρόµους 
σχεδίου πόλεως Καλαµάτας» µε εγκεκριµένο συνολικό ποσό και για τα δύο 
υποέργα 1.152.000€, να ενισχυθεί µε το ποσό των 104.493€ ώστε να 
ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείµενο του υποέργου 2:µε τίτλο «Εργο 
διευθέτησης ρέµατος ΦΑΡΑΙ 1 (ΠΟΛΙΤΕΙΚΟ)» δηλαδή η προτεινόµενη 
συνολική πίστωση να ανέλθει στο ποσό των 1.256.493€. 

 
 
Από την κατανοµή 35% (ΘΗΣΕΑΣ Β): 
 
1. Να τροποποιηθούν οι εγκεκριµένες πιστώσεις των παρακάτω έργων σύµφωνα µε 

τα ποσά των συµβάσεων που έχουν υπογραφεί: 

 (α) «Κατασκευή έργων αποχέτευσης οµβρίων , ακαθάρτων και ύδρευσης 
τµήµατος οδού Βας. Γεωργίου από Φαρών έως Ηρώων» µε εγκεκριµένο 
ποσό  400.000 € σε ποσό 318.275€ 

(β) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα 
Λαιίκων» µε εγκεκριµένο  ποσό 270.000€ σε 203.000€ 

(γ) «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορα σηµεία του 
∆ήµου Καλαµάτας» µε εγκεκριµένο ποσό 102.650 € σε 144.000€. 

(δ) «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα  
Μ. Μαντίνειας και Βέργας» µε εγκεκριµένο  ποσό 200.000€  σε 147.000€. 

 
2. Με τα ποσά που εξοικονοµούνται από τις παραπάνω τροποποιήσεις πιστώσεων 

προτείνεται η προένταξη των παρακάτω νέων έργων: 

(α) «Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης στα ορεινά ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατα» µε ποσόν 
78.650€. 

(β) «Επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ηµ. ∆ιαµερίσµατος Βέργας» 
µε ποσόν 97.497€ . 

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 



Συνεδρίαση :05/2009                                 Πέµπτη 12 / 2 / 2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  051/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  6 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 20 Φεβρουαρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


