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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

ΑΡΙΘΜOΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   232/2013 
                                
 Από το Πρακτικό  32-15/11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
 Στη Κάλυμνο σήμερα 15/11/2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθμό: 27115-11/11/2013 πρόσκληση  του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους 
τους Δημ. Συμβούλους, άρθρο 67 του Ν. 3852/10, καθώς και στο Δήμαρχο κ. Διακομιχάλη Δημήτριο, ο 
οποίος προσήλθε και παρίστατο σ' αυτή. 
 
 Πριν την έναρξη της συνεδριάσεως ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών 
Συμβούλων ήταν παρόντες: 
 

Παρόντες 

Γαβαλάς Νικόλαος - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ζερβός Σακελάρης - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ψαράς Γεώργιος - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ζωϊδης Παντελής - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Τσέρος Ηλίας - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Γαλουζής Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ 

Γιαννικουρής Νικήτας - ΜΕΛΟΣ 

Έλληνας Παντελής - ΜΕΛΟΣ 

Κατσοτούρχης Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ 

Κοπανέζος Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ 

Λεβέντης Εμμανουήλ - ΜΕΛΟΣ 

Λελέκης Μιχαήλ - ΜΕΛΟΣ 

Μαστροκούκος Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ 

Πετράκης Εμμανουήλ - ΜΕΛΟΣ 

Χατζημιχάλης Χρήστος - ΜΕΛΟΣ 

 

Απόντες 

Ψαρομπά Σεμίραμις - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ανδρέου Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ 

Κουτρούλης Παντελής - ΜΕΛΟΣ 

Μαγκάκης Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ 

Μαύρος Γεώργιος - ΜΕΛΟΣ 

Μουσελλής Εμμανουήλ - ΜΕΛΟΣ 

Μπούκης Μιχαήλ - ΜΕΛΟΣ 

Πλάτσης Νικόλαος - ΜΕΛΟΣ 

Ρήγας Μικές - ΜΕΛΟΣ 

Τάτσης Ιωάννης - ΜΕΛΟΣ 

Τρικοίλης Μιχαήλ - ΜΕΛΟΣ 

Τσουκαλάς Θεοχάρης - ΜΕΛΟΣ 

 

Οι οποίοι είχαν προσκληθεί νόμιμα 

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο ειδικός γραμματέας Καμπούρης Μικές για την τήρηση των 
πρακτικών. 
O Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Στη συνέχεια ο κ. Διακομιχάλης Δημήτριος (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) προχώρησε στην εισήγηση του παρακάτω 
θέματος: 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 

Δήμου Καλυμνίων για την εκτέλεση από το Δήμο Καλυμνίων του έργου «Ανάδειξη 
και Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου» 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΕΞ-ΟΓΘ



 
 
ΑΡΙΘΜOΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:   232/2013 
 Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: 
Με τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 6 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής: 

Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την  παρουσία τους 
υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα  μέχρι το τέλος της 
συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι  συντρέχει για όλα τα θέματα 
που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.  Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη 
απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη  πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά 
παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά  βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 
απαρτία. 
 
Με το από 12-11-2013 ηλεκτρονικό μήνυμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας γνωρίζει ότι 
λαμβάνοντας υπόψη τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Ανάδειξη και αναβάθμιση 
Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλυμνου» στις 27-12-2013, παρακαλεί για την έγκαιρη αποστολή γραπτού 
αιτήματος μας παράτασης ισχύος με σχετική αιτιολόγηση προκειμένου και η Περιφέρεια να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες. 
Ακολούθως το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος και έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: 
1. Με την υπ’ αριθμ. 191/2012 (12-11-2012) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συνάφθηκε 
προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Καλυμνίων για την εκτέλεση από 
το Δήμο Καλυμνίων του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου» 
ισχύος ενός έτους από την υπογραφή της. 
2. Επειδή το ύψος της προγραμματικής σύμβασης είναι 493.000,00€ έπρεπε να περάσει από 
προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πράγμα που έγινε και υπογράφθηκε από τους 
συμβαλλόμενους στις 28/12/2012. 
3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων στις 15/01/2013 γνωμοδότησε θετικά για την εκτέλεση 
του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου» με αυτεπιστασία. 
4. Με την υπ’ αριθμ. 19/2013 (05-02-2013) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκτέλεση 
του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου» με αυτεπιστασία. 
5.Με την υπ’ αριθμ. 20/2013 (05-02-2013) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη 
(1/2013) για την προμήθεια υλικών για την εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου «Ανάδειξη και 
Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου». 
6. Με την υπ’ αριθμ. 23/2013 (06-02-2013) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκαν οι όροι 
δημοπράτησης για την προμήθεια υλικών για την εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου «Ανάδειξη και 
Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου» με την διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού. 
7.Με την υπ’ αριθμ. 51/2013 (13-03-2013) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η πρόσληψη 
προσωπικού για την εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του Ιστορικού 
Κέντρου Πόθιας Καλύμνου». 
8. Με την υπ’ αριθμ. 65/2013 (14-03-2013) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εξετάστηκαν οι ενστάσεις 
που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών για την εκτέλεση με 
αυτεπιστασία του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου». 
9. Με την υπ’ αριθμ. 81/2013 (21-03-2013) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε ο 
διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών για την εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου «Ανάδειξη και 
Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου». 
10. Κατά της υπ’ αριθμ. 81/2013 (21-03-2013) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, υπεβλήθη ένσταση 
στην Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης από εταιρεία η οποία στην συνέχεια ανεκάλεσε με το από 
09/05/2013 έγγραφο της και εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 81/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής από την 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την υπ’ αριθμ. 79/15-05-2013 απόφαση της και υπογράφηκε η 
σύμβαση με τον ανάδοχο στις 31-05-2013. 
11. Ακολούθως προέκυψε διαφωνία της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον ανάδοχο ως προς την συσκευασία 
προμήθειας τσιμέντων και μετά από αλλεπάληλες αλληλογραφίες, τροποποιήθηκε η σύμβαση για την 
προμήθεια υλικών για την εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του Ιστορικού 
Κέντρου Πόθιας Καλύμνου» με την υπ’ αριθμ. 247/2013 (14-10-2013) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΕΞ-ΟΓΘ



12. Ακολούθησε ηλεκτρονικό αίτημα στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού και λόγω χρονοβόρων 
διαδικασιών που προβλέπονται  στην σχετική νομοθεσία, προσλήφθηκαν οι πρώτοι εργαζόμενοι στις 9-
10-2013. 
13. Με το υπ’ αριθμ. 23809/3-10-2013 έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία σταμάτησε την προμήθεια 
υλικών για την εκτέλεση με αυτεπιστασία του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του Ιστορικού Κέντρου 
Πόθιας Καλύμνου» μέχρι να πληρωθεί τα πρώτα εντάλματα, 
14. Η ανάδοχος εταιρεία πληρώθηκε και ξεκινάει ξανά την προμήθεια υλικών. 
 
Με βάσει όλα τα ανωτέρω έχει πραγματοποιηθεί ελάχιστο μέρος της προγραμματικής σύμβασης και 
εισηγούμε την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου 
Καλυμνίων για την εκτέλεση από το Δήμο Καλυμνίων του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του 
Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου» για ένα έτος. 
 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν αφού ληφθούν υπ' όψη και οι διατάξεις 
των άρθρων 65, 67, 69,100, 225 Ν.3852/10   
 Το Δημοτικό Συμβούλιο,  μετά από συζήτηση και αφού άκουσε την θετική εισήγηση του 
Προέδρου 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
 Την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου 
Καλυμνίων για την εκτέλεση από το Δήμο Καλυμνίων του έργου «Ανάδειξη και Αναβάθμιση του 
Ιστορικού Κέντρου Πόθιας Καλύμνου» για ένα (1) έτος, δηλαδή έως 28-12-2014 για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης. 
 
 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λελέκης Μιχαήλ, Μαστροκούκος Ιωάννης μειοψήφησαν. 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζερβός Σακελλάρης ψήφησε λευκό. Η λευκή ψήφος λογίζεται ως αρνητική 
(άρθρο 96 Ν. 3463/06) 
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γαλουζής Ιωάννης, Ψαράς Γεώργιος είχαν αποχωρήσει πριν από τη 
συζήτηση του θέματος. 
 
Το Πρακτικό αυτό έγινε και υπογράφηκε από τους παρακάτω : 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

Γαβαλάς Νικόλαος 

Ο  Γραμματέας 
 
 

Ψαράς Γεώργιος 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Γιαννικουρής Νικήτας 
Έλληνας Παντελής 
Ζερβός Σακελλάρης 
Ζωΐδης Παντελής 

Κατσοτούρχης Ιωάννης 
Κοπανέζος Γεώργιος 
Λεβέντης Εμμανουήλ 

Λελέκης Μιχαήλ 
Μαστροκούκος Ιωάννης 
Πετράκης Εμμανουήλ 

Τσέρος Ηλίας 
Χατζημιχάλης Χρήστος 

 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΕΞ-ΟΓΘ


