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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  274/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 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 Ιωάννης , 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος 
Ιωάννης.  
 
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Μέγαρο Χορού Καλαµάτας». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Σπίνος Γεώργιος αναφέρεται στην υπ’ 
αριθµ. πρωτ. 13983/12-6-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
“ΘΕΜΑ :  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ.  

ΕΡΓΟ :  <<  ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ> >. 

Σχετ   :  Αίτηση αναδόχου αρ. πρωτ. 7947/09. 
 

Ο ανάδοχος µε την  αίτησή του ,  ( αρ. πρωτ. 7947/09 ) αιτείται  παράταση 169 Η.Η  της 
συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης του έργου   για διάφορους λόγους , όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στην αίτηση του. 

Η   Τ.Υ του ∆ήµου  όπως φαίνεται µε τα  έγγραφα   που εστάλησαν στην ∆ιαχειριστική 
Αρχή (∆.Α ) του ΥΠ.ΠΟ  για  την σχετική προέγκριση ,  αφού έλαβε υπόψιν  τις δεσµεύσεις της 
Ε.Σ.Υ  εισηγήθηκε την έγκριση για παράταση  εκτέλεσης του έργου κατά 34 Η.Η µε 
αναθεώρηση , ήτοι για περαίωση του έργου στις 15/6/09.  

Η  ∆ιαχειριστική Αρχή   (∆.Α ) του ΥΠ.ΠΟ , µε το υπ’ αριθµ πρωτ. 12594/09 έγγραφό 
της  ενέκρινε την έκδοση απόφασης παράτασης µε  αναθεώρηση της συµβατικής προθεσµίας 
περαίωσης του έργου , για το χρονικό διάστηµα που εισηγήθηκε η Τ.Υ του ∆ήµου. 

 
Σύµφωνα µε τα πιο πάνω , 
 
Εισηγούµεθα  
 
Την έγκριση για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 34 Η.Η µε αναθεώρηση σύµφωνα 

µε το άρθρο 48 παρ. 8 α του Ν 3696/08 . 
 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ         Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ Υ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ       Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΠΙΝΟΣ      ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
                                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
Κοιν/ση : Τ.Υ ∆ήµου  
 
Συν/να :  Αίτηση αρ. πρωτ. 7947/09 . 
               Έγγραφο  Τ.Υ αρ. πρωτ.10376/08 & 
                12037/09  
               Έγγραφο ΥΠ.ΠΟ  αρ. πρωτ. 12594/09.” 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία έχει ως εξής:  

 
(δεν ακούγεται) 
 

Καλό είναι να έχουµε µια ενηµέρωση .. 
 
Τι ενηµέρωση; Μας δουλεύουνε. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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... και να διαθέσει ο κ. Σπίνος µια µέρα να κάνουµε και µια περιήγηση. 
 

Το ¨µε δουλεύουνε¨ δεν είναι σωστή έκφραση. 
 
Όταν λέτε θα µε ενηµερώσετε και δεν µε ενηµερώνετε, είναι σοβαρή 
αντιµετώπιση; 

 
Όποτε θέλετε, αύριο το πρωί, πέστε µου πότε θέλετε. Κοιτάξτε, έχοµε 
επικεφαλής τριών παρατάξεων. Όποτε θέλετε να γίνει ενηµέρωση, οποτεδήποτε, 

ζητήστε µου. Αύριο, µεθαύριο, τη ∆ευτέρα, την Τρίτη, στο γραφείο εδώ, την ώρα πέστε. ∆ιότι 
έχετε δουλειές, ασχολίες, ο ένας είναι στον Α τοµέα, ο άλλος στο Β, ο άλλος στο Γ. Να έρθετε 
όλοι µαζί. Πέστε µου την ηµέρα. Θα είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο αρµόδιος 
Αντιδήµαρχος εκεί, να καθίσουν πέντε ώρες να σας κάνουν πλήρη ενηµέρωση. Πέστε µου 
τώρα την ηµέρα, σας παρακαλώ κ. Κοσµόπουλε. Ποια µέρα θέλετε, συνεννοηθείτε, διότι δεν 
είσθε µόνος σας κ. Κοσµόπουλε, είναι και οι άλλοι επικεφαλής των παρατάξεων. Όποτε θέλετε 
στη διάθεσή σας και πρωί και µεσηµέρι και βράδυ.   

 
Η ενηµέρωση να γίνει επί τόπου, να ξέρουµε ποια µέρα, διότι δεν µπορεί ο 
καθένας .. 

 
Όχι θα µας πείτε εσείς πότε θέλετε και επί τόπου. 

 
Συγνώµη. Εµείς δεν µπορούµε να πάµε µόνοι µας την ώρα που δουλεύουν 
τα συνεργεία και για λόγους ασφαλείας. Την ώρα που δουλεύουν ένα σωρό 

συνεργεία δεν µπορείς να µπεις µόνος σου και να πηγαίνεις δεξιά – αριστερά, πάνω – κάτω. 
Χρειάζεται µια µέρα να γίνει οργανωµένα, ο Προϊστάµενος των Τεχνικών Υπηρεσιών ή ο 
επιβλέπων µηχανικός, ο κ. Σπίνος, να µας πει πέντε πράγµατα, να κάνουµε µια βόλτα στους 
χώρους εσωτερικά, να ξέρουµε τι µας γίνεται. Βλέπουµε απ’ έξω ένα µέγαρο το οποίο σήµερα 
έχει 18 µήνες, ο εργολάβος ζητάει παράταση µέχρι τις 15 Ιουνίου, αυτή παρήλθε, πάµε για 
τέλος Αυγούστου και µακάρι γιατί µετά δεν θα υπάρχουν χρονικά περιθώρια. Αυτή είναι η 
πρότασή µου, αυτό ζητάµε.  

 
Εγώ αναλαµβάνω αύριο το πρωί, θα µιλήσω και  µε τον εργολάβο, θα µιλήσω και µε 
τους επικεφαλής των µειοψηφιών, την επόµενη εβδοµάδα το πολύ µέχρι την 

Τετάρτη, να συντονίσω εγώ το ραντεβού, να κάνουµε αυτή την ιδέα του κ. Μπάκα επί τόπου, 
στα γραφεία της εταιρείας εκεί στο εργοτάξιο και να κάνουµε και τη βόλτα και την περιήγηση 
και την ενηµέρωση. Τώρα όσον αφορά για το συγκεκριµένο θέµα, είναι µια παράταση που έχει 
εγκριθεί και από το Υπουργείο Πολιτισµού, σας διαβεβαιώνω ότι αυτή τη στιγµή τα συνεργεία 
και ο εργολάβος έχουν εντατικοποιήσει στο µέγιστο τις εργασίες και καταλαβαίνετε ότι δεν 
χρειάζεται καν να το κουβεντιάσουµε ότι  η παράταση αυτή πρέπει να δοθεί. ∆εν µπορούµε να 
κηρύξουµε έκπτωτο τον εργολάβο και πιστεύω ότι πρέπει το Σώµα οµόφωνα να δώσει τη 
συγκεκριµένη παράταση η οποία είναι εγκεκριµένη από το Υπουργείο Πολιτισµού.  

 
∆ίνουµε τη συγκεκριµένη παράταση αλλά γίνονται εργασίες. Οι εργασίες 
αυτές που γίνονται είναι πολύ δύσκολο να µην τις εµφανίσουµε µε µια νέα 

παράταση. Η νέα παράταση δεν θα έχει αναθεώρηση. Μπορούµε να δώσουµε παράταση χωρίς 
αναθεώρηση εργασιών. Αυτό είναι στη διακριτική µας ευχέρεια και παρακαλώ να τηρηθεί.  

 
Να τονίσω τη δέσµευση για την επόµενη Τετάρτη. Να πούµε αργά το µεσηµέρι.  
 

Μιλάνε πολλοί  µαζί εκτός µικροφώνου και δεν ακούγεται. 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μια στιγµή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει µια εισήγηση από την υπηρεσία 
για έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου ¨ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨.  Επειδή είµαστε επί ξηρού ακµής, συζητήσαµε και στο προηγούµενο συµβούλιο 
για τις δυσκολίες, εγώ θέλω να σας παρακαλέσω να µην προτρέξοµε και δεσµεύσοµε το 
επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εδώ θα είµαστε να µιλήσοµε για την παράταση µε ή χωρίς 
αναθεώρηση. Κι εγώ κατ’ αρχήν συµφωνώ µε αυτά που λέτε. Ας ακούσοµε και την υπηρεσία. 
Ας µην προτρέξοµε, εδώ θα τα πούµε. 
 
 
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 
 

Εγκρίνει την παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» κατά 34 ηµερολογιακών ηµερών µε αναθεώρηση σύµφωνα µε το 
άρθρο 48 παρ. 8α του Ν. 3696/08.  
 

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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 1 Ιουλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


