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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  416/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 24η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-9-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 401 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 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 ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
393 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης  17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 393 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 406 απόφαση), 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος 
Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 399 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 3) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 5) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 7) 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του,  µε τίτλο : 

Τροποποίηση έργων του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ». 
 
Η από 24-9-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας η 
οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση των µελών του Σώµατος αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: Πρόταση τροποποίησης  έργων  προγράµµατος « ΘΗΣΕΑΣ» . 
 
 
Να τροποποιηθεί η  πίστωση του έργου µε τίτλο   “∆ιάνοιξη και κατασκευή τµήµατος οδού  
Β.Γεωργίου από οδό Φαρών  έως Ηρώων”  προκειµένου να καλυφθούν δαπάνες 
συµπληρωµατικών εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν είχαν 
συµπεριληφθεί στην αρχική µελέτη, ως εξής: 

Εγκεκριµένη πίστωση προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ: 645.000€ 

Προτεινόµενη πίστωση                                      : 825.000€. 

Το επιπλέον ποσόν (180.000 €) θα προέλθει από µείωση των εγκεκριµένων πιστώσεων των  
παρακάτω έργων: 

1. «∆ιάνοιξη  και κατασκευή τµηµ. οδού Βασ. Γεωργίου (περιοχή επέκτασης σχεδίου)» κατά το 
ποσόν των 83.000€, ήτοι από 1403.686€ σε 1.320.686€ λόγω ολοκλήρωσης του έργου 
(πλην της β’ στρώσης ασφαλτοτάπητα) . 

2. «∆ιάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόµου βόρειας γειτονιάς από συνοικία Πλακωτά 
έως Λαγκάδα Λεΐκων και δευτερεύοντες δρόµοι» κατά το ποσόν των 47.000€, ήτοι από 
745.900€ σε  698.900€.  

3. Αναπλάσεις τµηµάτων κεντρικών οδών (Χρ. Κουµάντου, Ιατροπούλου, ∆αγρέ κ.λπ)» κατά το 
ποσόν των 50.000€, ήτοι από 250.000€ σε 200.000€. (όπως προέκυψε µετά την 
δηµοπράτηση του έργου). 
 

                                                 Ο  ∆/ΝΤΗΣ  Τ.Υ. 
ΒΑΣ.   ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ 

            
Συνηµµένα: 1) Πίνακας µε προτεινόµενη τροποποίηση» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Από τα τρία αναφερόµενα έργα του ΘΗΣΕΑ υπάρχει ένα υπόλοιπο 180.000 €. Αυτό 
το υπόλοιπο εισηγούµαστε να µπει στην πρώτη εργολαβία της Β. Γεωργίου. 

 
Αληθεύει ότι το δεύτερο κοµµάτι µετά την Λακωνικής, σταµάτησε η 
εργολαβία;  

 Ναι. 
 
Χωρίς απόφαση κανενός;  
 

 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Όχι δεν σταµάτησε η εργολαβία. Το δεύτερο κοµµάτι, έχω πει και εδώ και άλλη 
φορά, ότι ο εργολάβος αδυνατεί να το συνεχίσει. Εµείς θεωρούµε, εντάξει θα έρθει 

εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ότι µένει ως έχει εκεί η εργολαβία αυτή. Μένει αυτό το 
υπόλοιπο των 83.000 € και αφού αδυνατεί να συνεχίσει, είπαµε να τοποθετηθεί σε άλλη 
εργολαβία. 

 
Για να µπουν τα φανάρια.   
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, 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 έργων του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» σύµφωνα µε την 
από 24-9-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 
Καλαµάτας που καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής, ως 
εξής: 

Να τροποποιηθεί η πίστωση του έργου µε τίτλο «∆ιάνοιξη και κατασκευή τµήµατος 
οδού Β. Γεωργίου από οδό Φαρών έως Ηρώων» µε εγκεκριµένη πίστωση του 
προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» 645.000 € και προτεινόµενη πίστωση 825.000 €.   

Το επιπλέον ποσό των 180.000 € θα προέλθει από µείωση των εγκεκριµένων 
πιστώσεων των παρακάτω έργων:  

1. «∆ιάνοιξη και κατασκευή τµήµατος οδού Βασ. Γεωργίου (περιοχή επέκτασης 
σχεδίου)» κατά το ποσό των 83.000 €, ήτοι από 1.403.686 € σε 1.320.686 € 
λόγω ολοκλήρωσης του έργου (πλην της β’ στρώσης ασφαλτοτάπητα).  

2. «∆ιάνοιξη και κατασκευή περιφερειακού δρόµου βόρειας γειτονιάς από 
συνοικία Πλακωτά έως Λαγκάδα Λεϊκων και δευτερεύοντες δρόµοι» κατά το 
ποσό των 47.000 €, ήτοι από 745.900 € σε 698.900 €.  

3. «Αναπλάσεις τµηµάτων κεντρικών οδών (Χρ. Κουµάντου, Ιατροπούλου, ∆αγρέ 
κ.λ.π.)» κατά το ποσό των 50.000 €, ήτοι από 250.000 € σε 200.000 € (όπως 
προέκυψε µετά τη δηµοπράτηση του έργου).  

 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

ΣΠΙΝΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


