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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  394/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Μαΐου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ 
αριθ. 18/24-05-2007 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 (προσέλευση στην 
υπ’  αριθ. 395 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 397 απόφαση), 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 ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 393 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 395 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Σπίνος Γεώργιος, 
2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία και 4) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση της 
αισθητικής εικόνας και υγιεινής του εθνικού και επαρχιακού δικτύου του  Ν. Μεσσηνίας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος, αναφερόµενος και  
στο µε αριθµ. πρωτ. 1192/18-5-2007 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 11407/24-5-2007) έγγραφο της 
Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. που ήταν στο φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση, λέει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι, ο ∆ήµος Καλαµάτας και η Τοπική Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων του Ν. Μεσσηνίας σε συνεργασία µε την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας 

αναλαµβάνουν την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση της αισθητικής εικόνας και υγιεινής του 
εθνικού και επαρχιακού δικτύου του Ν. Μεσσηνίας».  
Έχοντας υπόψη τα σοβαρά ζητήµατα που προκύπτουν για την ασφάλεια των κινούµενων στο 
βασικό οδικό επαρχιακό και αστικό δίκτυο από τα πτώµατα των νεκρών ζώων και τα 
περιττώµατα αυτών, την ανάγκη για την πρόληψη και την αντιµετώπιση νοσηµάτων που 
µεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο, έχοντας λοιπόν υπόψη την αντιµετώπιση του 
προβλήµατος διαχείρισης των νεκρών αδέσποτων αλλά και τραυµατισµένων δεσποζόµενων 
ζώων συντροφιάς και την αισθητική εικόνα του νοµού, υλοποιείται αυτή η συγκεκριµένη 
προγραµµατική σύµβαση. 
Σκοπός της σύµβασης είναι η βελτίωση της κατάστασης από άποψη καθαριότητας του οδικού 
δικτύου του Νοµού Μεσσηνίας µε έµφαση στις παραθαλάσσιες και τις τουριστικές περιοχές 
καθώς και υλοποίηση του έργου από τα συνεργεία περισυλλογής.  
Το περιεχόµενο της σύµβασης αφορά την αποµάκρυνση όπως προείπα των πτωµάτων των 
ζώων και των απορριµµάτων που απορρέουν από αυτά ένθεν και ένθεν του οδοστρώµατος 
των επαρχιακών οδών και από τις τάφρους αυτών.  
Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει έχοντας τη διακριτική ευχέρεια τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, να συνδράµει µε µέσα και προσωπικό, µε σκοπό τη 
βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών, να µεριµνήσει για την εφαρµογή του προγράµµατος 
αποκοµιδής, ένα συντονιστικό ρόλο, να διαθέσει, εάν αυτό απαιτηθεί κατά τη διαδικασία 
υλοποίησης της σύµβασης, φορτηγό αυτοκίνητο για τη συγκοµιδή των πτωµάτων, να ορίσει 
εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης σύµφωνα µε 
τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης, χωρίς να καταβάλει το παραµικρό ποσό.  
Και είπαµε ότι ¨Αναλαµβάνει έχοντας τη διακριτική ευχέρεια τις ακόλουθες υποχρεώσεις¨ Θα 
πρέπει όµως να πάρουµε µια απόφαση ότι µπορούµε να κάνουµε όλα αυτά χωρίς αυτό να είναι 
αναγκαίο.  
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, η διαδικασία συνεχίζεται 
µε ερωτήσεις – απαντήσεις και τοποθετήσεις µελών του Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου ως 
εξής: 

 
Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει εν ισχύ µια προηγούµενη σύµβαση, κάποια 
σύµβαση δηλαδή η οποία ισχύει αυτή τη στιγµή.  

 
Όχι, για το συγκεκριµένο αντικείµενο όχι.  

 
Τα πτώµατα των ζώων που θα θάβονται; Υπάρχει τεράστιο πρόβληµα εδώ 
γιατί αν ξεκινήσουµε και τα πηγαίνουµε στη Μαραθόλακα θα πρέπει να 

επιτρέψουµε και στους κρεοπώληδες να πηγαίνουνε και εκείνοι εκεί πάνω.  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:   

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κύριε Πρόεδρε, αυτή την Προγραµµατική Σύµβαση ποιος εγκέφαλος την 
εφεύρε; Τι δουλειά έχει ο ∆ήµος Καλαµάτας και αναλαµβάνουµε τόσες 

υποχρεώσεις τις οποίες θα φορτωθούµε όλο το βάρος γιατί η Αναπτυξιακή δεν έχει 
µηχανήµατα, δεν έχει τίποτα, ούτε η ΤΕ∆Κ. Άρα λοιπόν ο ∆ήµος Καλαµάτας θα αναλαµβάνει 
όλες τις υποχρεώσεις και της αποκοµιδής, της µεταφοράς και της εναπόθεσης στην 
Μαραθόλακα. Σ΄ αυτό εµείς δεν συµφωνούµε, άλλωστε αφορά επαρχιακό και εθνικό δίκτυο 
και πλέον δεν είναι δικιά µας αρµοδιότητα.  

 
Κοιτάξτε, εµείς δεν είµαστε κατά της σύµβασης. Υπάρχει αυτή η σύµβαση, 
καλό είναι, ναι µεν αφορά το επαρχιακό δίκτυο κυρίως αλλά η Καλαµάτα 

συντάσσεται µε το επαρχιακό δίκτυο και µε τους όµορους ∆ήµους. Από τη στιγµή λοιπόν που 
µας ενδιαφέρει οι όµοροι ∆ήµοι να λειτουργούν µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, πιστεύω ότι 
καλό είναι να υπάρξει αυτή η σύµβαση. Πιστεύω επίσης και έχω εµπιστοσύνη και στον κ. 
Αντιδήµαρχο, ότι δεν θα δεχθεί στη Μαραθόλακα σειρά απορριµµάτων τα οποία είναι έξω από 
το ∆ήµο Καλαµάτας. Αυτό νοµίζω είναι αυτονόητο και µέσα στη λογική της σύµβασης. Από  
εκεί και ύστερα να συµµετέχουµε και εµείς, αν χρειαστεί να στείλουµε ένα αυτοκίνητο, αν 
χρειαστεί να δώσουµε µια βοήθεια, το καταλαβαίνω.   
Αυτό που µου  κάνει βέβαια εντύπωση,  από τη στιγµή που δεν βάζει βέβαια χρήµατα ο ∆ήµος 
Καλαµάτας λίγο µας πέφτει λόγος, αλλά αυτό που µου κάνει εντύπωση ότι στα 82.800,00 € τα 
οποία είναι το κόστος, για την ενοικίαση αυτοκινήτων για τα εργατικά τα οποία  θα 
χρησιµοποιήσουµε, σ΄ αυτά 10.800,00 € προβλέπεται κόστος για διοικητική και  διαχειριστική 
παρακολούθηση. ∆ηλαδή τί θα κάνει αυτή η διοικητική και διαχειριστική παρακολούθηση; 
Έτσι; Νοµίζω ότι είναι τεράστιο το ποσό! Εάν θέλουµε έµµεσα να ενισχύσουµε και την 
Αναπτυξιακή, παράλληλα ας βγάλουµε και ένα κονδύλι µέσα τα µηχανήµατα του ∆ήµου 
Καλαµάτας που θα πάνε εκεί τότε µε κάποιο τρόπο να πληρωθούν.  

 
Υποθέτω ότι κι  άλλοι ∆ήµοι θα υπογράψουνε αντίστοιχες συµβάσεις. ∆ηλαδή τη 
σύµβαση θα την υπογράψουνε και άλλοι ∆ήµοι και θα αναλάβουνε υποχρεώσεις. 

∆ηλαδή αν θα γίνει ένα περιστατικό για παράδειγµα στην Αλλαγή, θα πάει ο ∆ήµος Καλαµάτας 
εκεί, θα στείλει µηχάνηµα ο ∆ήµος Καλαµάτας; Κάποιος άλλος ∆ήµος είναι εκεί πέρα και 
κάποιος άλλος ∆ήµος θα παρέµβει. Πρέπει και άλλοι ∆ήµοι να πάρουνε µέρος σ΄ αυτό το 
παιχνίδι.  

 
Είπαµε ότι το έργο θα υλοποιηθεί στην επικράτεια όλων των ∆ήµων του 
Νοµού Μεσσηνίας µε την Αναπτυξιακή και την ΤΕ∆Κ, ο ∆ήµος Καλαµάτας 

υπάρχει σ΄ αυτή την προγραµµατική σύµβαση ως ο µεγαλύτερος ∆ήµος του νοµού ώστε αν 
χρειαστεί να παραβρεθεί κάπου, να τρέξει και να µπορέσει να κάνει αυτή την ενέργεια. Όχι ότι 
εµείς θα µαζέψουµε της Καλαµάτας οι άλλοι θα µαζέψουνε τα άλλα. Θα υπάρχει η Αναπτυξιακή 
που θα µαζέψει όλα τα σκουπίδια, όλα, ότι µαζέψει, και βεβαίως τα απορρίµµατα όλα αυτά θα 
ρίχνονται στις τοπικές ΧΑ∆Α που υπάρχουν, δεν θα έρχονται στη Μαραθόλακα.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, γίνεται µια προσπάθεια από την Τοπική Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων, από την έκφραση δηλαδή της Αυτοδιοίκησης του νοµού, 

παρέµβαση σε κάποια γενικά ζητήµατα. Εδώ γίνεται µία παρέµβαση σε ζητήµατα καθαριότητας 
τα οποία αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ποια 
είναι η κατάσταση του επαρχιακού, του διαδηµοτικού και του εθνικού δυστυχώς δικτύου, λέω 
το τελευταίο του εθνικού διότι το ΤΕΟ έπρεπε να παρεµβαίνει και στη Μεσσηνία στα 280 τόσα 
χιλιόµετρα του εθνικού δικτύου δεν σηµειώνεται καµία παρέµβαση, ποια είναι η κατάσταση την 
ξέρετε ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες και είναι προσφιλές ρεπορτάζ των εφηµερίδων κάθε 
καλοκαίρι.      

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:   

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Κάνει µία παρέµβαση λοιπόν η ΤΕ∆Κ µε ένα προϋπολογισµό της τάξεως των 82.000,00 €, είναι 
χρήµατα του προϋπολογισµού της ΤΕ∆Κ και δεν είναι χρήµατα κάποιου ∆ήµου. Ο ∆ήµος 
Καλαµάτας συµµετέχει γιατί έπρεπε να είναι και τρίτος εταίρος και είναι ο ∆ήµος ο οποίος έχει 
τον άρτιο εξοπλισµό και αν χρειαστεί να παρέµβει, να παρέµβει.  
Η τελευταία φορά που έγινε η συγκεκριµένη προσπάθεια, γιατί δεν ανακάλυψε κανένας την 
Αθήνα, είναι το 1998 επί Προεδρίας του κ. Μαλαπάνη, στην ΤΕ∆Κ. Τότε έγινε η τελευταία 
προσπάθεια και έκτοτε εγκαταλήφθη. Και γίνεται µια προσπάθεια λοιπόν να µην µοιραστεί ο 
προϋπολογισµός της ΤΕ∆Κ στους ∆ήµους αλλά να γίνουνε γενικότερες παρεµβάσεις σε επίπεδο 
νοµού. Αυτό το χαρακτήρα έχει. Τώρα αν πηγαίνουνε και κάποια χρήµατα παραπάνω στην 
Αναπτυξιακή, που λέτε, από τον προϋπολογισµό της ΤΕ∆Κ, να µην ξεχνάτε ότι η ΤΕ∆Κ είναι 
βασικός εταίρος της Αναπτυξιακής και συµµέτοχος στην πορεία της η ΤΕ∆Κ. Είναι ένα ζήτηµα 
άλλο αυτό, είναι άλλο το όργανο το οποίο παίρνει τις αποφάσεις.  
Θα γίνει µία προσπάθεια στο τετράµηνο να ξέρετε, Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέµβριο. 
Θα είναι ο µηχανισµός της Αναπτυξιακής, η επίβλεψη του έργου θα γίνεται από υπαλλήλους 
της ΤΕ∆Κ, θα συγκροτηθούν συνεργεία θα απλωθούν σε ολόκληρο το νοµό, θα υπάρχει 
τηλεφωνικό κέντρο, η άµεση παρέµβαση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Τα σκουπίδια τα οποία 
θα συγκεντρώνονται από τους δρόµους, θα υπάρχει πάντοτε συνεργασία µε τους ∆ήµους, θα 
ρίχνονται στους ΧΑ∆Α των οικείων ∆ήµων. Προφανώς δεν θα συγκεντρώνονται όλα αυτά στο 
Μαραθόλακα και αυτά τα οποία είπαµε για το Μαραθόλακα και το άρθρο 4 φανερά ασφαλώς 
ισχύουν. ∆εν πρόκειται να γίνει οτιδήποτε το οποίο να θίγει το Μαραθόλακα και τις όποιες 
προοπτικές έχει αυτός.  
Κλείνοντας εκφράζω την ελπίδα ότι ο νοµός φέτος θα είναι καλλίτερος από άποψη 
καθαριότητος σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές, όλα αυτά τα οποία µας πλήγωναν κάθε 
χρόνο θα αντιµετωπιστούν, όχι στον απόλυτο βαθµό αυτό είναι βέβαιο, οι παραθαλάσσιες 
περιοχές θα είναι καθαρότερες και οι ιστορικοί τόποι.  
 
Εµείς προτείνοµε  τον κ. Αθανασόπουλο στην Επιτροπή Επίβλεψης της συγκεκριµένης 
διαδικασίας και να είσαστε βέβαιοι ότι τα συµφέροντα του ∆ήµου Καλαµάτας θα 
διασφαλισθούν στον απόλυτο δυνατό βαθµό.    
  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 225 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Ι.   Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της 
Τοπικής Ένωσης ∆ήµων & Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, του ∆ήµου Καλαµάτας και 
της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση της 
αισθητικής εικόνας και υγιεινής του εθνικού και επαρχιακού δικτύου του              
Ν. Μεσσηνίας»,  το σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στην Καλαµάτα, σήµερα, ……./……/2007 ηµέρα της εβδοµάδος …………………………  οι 
ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 
 
1. Η Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, που εδρεύει στη Καλαµάτα και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό της  κ. Νίκα Παναγιώτη 
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2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας , που  εδρεύει στη Καλαµάτα και  εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
∆ήµαρχο Καλαµάτας  κ. Νίκα Παναγιώτη, 
 
3. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Ο.Τ.Α  που εδρεύει στην Καλαµάτα (Οµήρου & 
Μαιζώνος 50) και εκπροσωπείται νόµιµα από την ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο κα. Ελένη 
Αλειφέρη.  
 

Λαµβάνοντας  υπόψη: 
 
 
1)  την υπ’ αριθ. 12 /17-05 -2007  απόφαση του ∆.Σ. της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων & 
Κοινοτήτων περί έγκρισης σκοπιµότητας  των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότησης του Προέδρου κ. Νίκα Παναγιώτη , για την υπογραφή της . 
 
1)  την υπ’ αριθ. 394/30-05-2007  απόφαση του ∆.Σ. τoυ ∆ήµου Καλαµάτας περί έγκρισης 
σκοπιµότητας των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου κ. 
Νίκα Παναγιώτη , για την υπογραφή της . 
 
 
3) την υπ’ αριθ. 201/23-05-2007 απόφαση του ∆.Σ. της  Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. 
 

4) τις διατάξεις των άρθρων 12 του Π.∆. 30/96 (ΦΕΚ Α΄21), 225 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 

Α΄114/2006) και 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ/Α/180/9-9-1999) όπως ισχύουν, 

συµπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν. 

5) την υπ΄αριθµ. 37287/01-11-1999 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α περί Προγραµµατικών 
Συµβάσεων. 
 
 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) τα σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν για την ασφάλεια των κινούµενων   στο 
βασικό οδικό, επαρχιακό και αστικό δίκτυο από: τα πτώµατα των νεκρών ζώων και 
περιττώµατα αυτών.  

2) την ανάγκη για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των νοσηµάτων που µεταδίδονται 
από τα ζώα στον άνθρωπο. 

3) την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διαχείρισης των νεκρών αδέσποτων αλλά και 
τραυµατισµένων δεσποζόµενων ζώων συντροφιάς. 

4) την αισθητική εικόνα του Νοµού 
 
 

η Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, ο ∆ήµος Καλαµάτας  σε συνεργασία µε 
την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε., αναλαµβάνουν την υλοποίηση του έργου:  
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«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ  

 
Σκοπός της σύµβασης είναι η βελτίωση της κατάστασης από άποψη καθαριότητας του οδικού 
δικτύου του Ν. Μεσσηνίας, µε έµφαση στις παραθαλάσσιες και τουριστικές περιοχές, καθώς και 
η υλοποίηση του έργου από τα συνεργεία περισυλλογής. 
Η σύµβαση ταύτη περιλαµβάνει την αποµάκρυνση των πτωµάτων των ζώων και των 
απορριµµάτων που απορρέουν από αυτά από το σώµα ένθεν και ένθεν του οδοστρώµατος των 
επαρχιακών οδών και από τις τάφρους αυτών. 

 
 

 ΑΡΘΡΟ 3 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείµενο της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η συνεργασία των 
συµβαλλόµενων µερών, ώστε µε τις ενέργειες και υπηρεσίες, του κάθε ενός εξ’ αυτών, να 
εκτελεστούν εργασίες που θα συµβάλλουν στην επίλυση των προβληµάτων, όπως αυτά  
αναφέρονται στο ΠΡΟΟΙΜΙΟ της συγκεκριµένης  Π.Σ.  
Αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν: 
Α) Εργασίες στο Οδικό ∆ίκτυο και πιο συγκεκριµένα: την περισυλλογή των υπολειµµάτων από 
πτώµατα ζώων (γάτες, σκυλιά κ.α.) που βρίσκονται σε διάφορα στάδια αποσύνθεσης.  
 
Β) Εργασίες που αφορούν την υγειονοµική ταφή των ζώων , σύµφωνα µε τις εθνικές και 
κοινοτικές διατάξεις  
 
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών, αλλά και γενικότερα του φυσικού αντικειµένου 
της παρούσας σύµβασης, θα απασχοληθεί εργατοτεχνικό προσωπικό, και οδηγοί για την 
πραγµατοποίηση της περισυλλογής νεκρών ζώων. Το προσωπικό που θα απαρτίζει το 
συνεργείο θα πρέπει να έχει την κατάλληλη αγωγή σε θέµατα αποκοµιδής νεκρών ζώων. 
Επιπροσθέτως  τα επιλεγόµενα συνεργεία θα ξεκινούν τις εργασίες τους διάσπαρτα σε όλους 
τους οδικούς άξονες του Ν. Μεσσηνίας. 
 
 
α/α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/∆ΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 31.000,00 

2 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ Ο∆ΗΓΩΝ  34.000,00 
3 ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ Π.Σ. 3.000,00 
4 ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (κώνοι– στολές 

εργασίας µε λογότυπο  –εργαλεία χειρός κ.λ.π.) 3.000,00 
5 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 1.000,00 
6 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 10.800,00 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

82.800,00€ 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Η έναρξη της ισχύος της παρούσας ξεκινά από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει στις 
30-09-2007. 
Η λογιστική διεκπεραίωση για το σύνολο του έργου συµφωνείται ρητά ότι θα έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 30-10-2007. 
Τυχόν ενέργειες ταµειακού χαρακτήρα µπορούν να ολοκληρωθούν µέχρι τις 30-11-2007 
Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών τοποθετείται ως τελευταία σελίδα της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Η Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων ως το ανώτερο συλλογικό όργανο των 
πρωτοβάθµιων ΟΤΑ στο Νοµό Μεσσηνίας αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

1) Να συνεργαστεί µε τους ∆ήµους,  ώστε να ορίσουν εκπροσώπους τους, οι οποίοι θα 
αναλάβουν να υποδεικνύουν τα τµήµατα του οδικού δικτύου στα οποία θα πρέπει να 
γίνουν εργασίες  βελτίωσης της αισθητικής, για την αποτροπή ατυχηµάτων και την 
αντιµετώπιση των νοσηµάτων από τα νεκρά ζώα. 

2) Να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία που έχει στην διάθεσή της και µπορούν να 
συµβάλουν στην υλοποίηση του έργου.  

3) Να ορίσει εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης. 

4) Να ορίσει διοικητικό υπάλληλο για το συντονισµό υλοποίησης της σύµβασης σε 
καθηµερινή βάση (υπάλληλος και …………..) 

5) Να συνεργαστεί µε την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την κατάρτιση προγράµµατος 
αποκοµιδής πτωµάτων 

6) Να υποδείξει χώρους εναπόθεσης πτωµάτων 
 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει έχοντας τη διακριτική ευχέρεια τις ακόλουθες 
υποχρεώσεις: 

1) Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, να συνδράµει µε µέσα και προσωπικό, µε σκοπό 
τη βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών. 

2) Να µεριµνήσει για την εφαρµογή του προγράµµατος αποκοµιδής. 

3) Να διαθέσει, εάν αυτό απαιτηθεί κατά τη διαδικασία υλοποίησης της σύµβασης, 
φορτηγό αυτοκίνητο για τη συγκοµιδή των πτωµάτων 

4) Να ορίσει εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης. 

 
Η ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.  Ο.Τ.Α. αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 

Α) Να ορίσει εκπρόσωπό της στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής 
Σύµβασης σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσης. 

Β) Ορίζεται φορέας υλοποίησης του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και η 
ευθύνη της είναι η νοµική και οικονοµικοτεχνική διαχείριση των ενεργειών που 
περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης. Η υλοποίηση των ενεργειών θα γίνει 
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σύµφωνα µε τους όρους που θέτει η παρούσα προγραµµατική σύµβαση, τις διαδικασίες 
και προϋποθέσεις που τίθενται γενικότερα από τους κανονισµούς χρηµατοδότησης και 
τη νοµοθεσία που εφαρµόζεται, κατά το χρόνο υλοποίησης του έργου, στις επιχειρήσεις 
των Ο.Τ.Α., καθώς και τον κανονισµό της. 

 
Ειδικότερα συµφωνείται ρητά ότι:  

1) Η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ. Ο.Τ.Α. , ως φορέας υλοποίησης –είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή της 
παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, είτε µέσω της πρόσληψης του αναγκαίου 
προσωπικού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσης (σχετικός πίνακας), 
είτε µέσω της προβλεπόµενης από τη νοµοθεσία και τον κανονισµό της εταιρείας 
διακήρυξης, για την ανάθεση εργασιών σε εργολάβο καθαριότητας.  

2) Στην περίπτωση που ο φορέας υλοποίησης προβεί στην πρόσληψη προσωπικού (µε 
σύµβαση έργου), αναλαµβάνει την προµήθεια του απαιτούµενου εξοπλισµού (όπως 
αυτός περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσης), σύµφωνα µε τον Κανονισµό 
προµηθειών που τον διέπει. 

3) Ο  φορέας υλοποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει στα αρµόδια όργανα 
ελέγχου την πρόσβαση στα στοιχεία που θα απαιτηθούν στα πλαίσια του ελέγχου. 

4) Υποχρεούται να τηρεί σε ξεχωριστούς φακέλους τα αντίγραφα όλων των εγγράφων 
που σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι 
διαθέσιµα σε οποιονδήποτε έλεγχο διενεργηθεί στα πλαίσια της παρακολούθησης. 

5) Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι δαπάνες (ταµειακές εκροές του φορέα υλοποίησης του 
έργου) που πραγµατοποιούνται νόµιµα για την εκτέλεση των ενεργειών όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσης. Ως δαπάνες νοούνται αυτές που 
προβλέπονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έργου και εξυπηρετούν την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης.  

6) Οι δαπάνες αυτές τεκµηριώνονται µε βάση τα σχετικά έγγραφα και νόµιµα 
παραστατικά, τα οποία ο φορέας υλοποίησης του έργου τηρεί σε ξεχωριστή καρτέλα, 
εσωλογιστικά ή εξωλογιστικά και καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου. Το σύστηµα 
καταλογισµού των δαπανών είναι απολογιστικό. 

7) Ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται επίσης να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και 
παραστατικά δαπανών τα οποία αφορούν στην εκτέλεση του έργου επί µία τριετία µετά 
τη λήξη της παρούσας σύµβασης και την πραγµατοποίηση της τελευταίας πληρωµής. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται, σύµφωνα µε τις ενέργειες του έργου, στο 
ποσό των 82.800,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και πιθανών άλλων 
κρατήσεων, που δεν συµψηφίζονται από το φορέα υλοποίησης και αποτελούν δαπάνη του 
έργου. 
Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από πόρους της ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας  Υπέρβαση του 
συνολικού προϋπολογισµού δεν γίνεται δεκτή. Είναι εν τούτοις δυνατή η απόκλιση των 
προβλεποµένων για επιµέρους ενέργειες κονδυλίων (εσωτερική ανακατανοµή), µη 
υπερβαίνουσα σε ποσοστό το δεκαπέντε τις εκατό    ( 15% ) του προϋπολογισµού των 
επιµέρους ενεργειών.  
Η καταβολή της χρηµατοδότησης θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο του όλου 
έργου έναντι των νόµιµων παραστατικών και συν τις άλλοις δίνεται δυνατότητα προκαταβολής 
15% µε την υπογραφή της σύµβασης. 
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Η αµοιβή της Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ για τη διοικητική και διαχειριστική παρακολούθηση 
του έργου ορίζεται σε ποσοστό 15% επί του συνολικού προϋπολογισµού  
 
Ο εξοπλισµός που θα αγοραστεί (ενέργεια 4) θα παραµείνει στην ιδιοκτησία της ΤΕ∆Κ µετά τη 
λήξη της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 Για την παρακολούθηση των όρων της προγραµµατικής σύµβασης του έργου, θα 
συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο των 
συµβαλλοµένων µερών, ήτοι: έναν εκπρόσωπο της ΤΕ∆Κ, έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου 
Καλαµάτας και έναν  εκπρόσωπο της ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ. Ο.Τ.Α., οι οποίοι θα οριστούν ύστερα από 
απόφαση των αρµοδίων οργάνων τους και εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της παρούσας.  
 
Οι αρµοδιότητες της επιτροπής είναι:  

� Έγκριση του απολογισµού των πεπραγµένων (φυσικό αντικείµενο) που θα υποβάλλεται 
από την ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. 

�  Εξέταση τυχόν προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την υλοποίηση του έργου και 
λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων επίλυσής τους  

� Εντολή αποπληρωµής συµφώνως µε το άρθρο 6 της παρούσης.   
Η επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την 
πορεία υλοποίησης του έργου. 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας. Η επιτροπή 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία, οι δε αποφάσεις της δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Οι συµβαλλόµενοι φορείς διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής εκπροσώπου τους στην επιτροπή. 
Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή στους άλλους 
συµβαλλόµενους. 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Είναι δυνατή, η απασχόληση προσωπικού του ενός φορέα στον άλλο, σύµφωνα µε το άρθρο 
25 παρ.4 του Ν.2738/99,για τις ανάγκες της προγραµµατικής σύµβασης. Επιπροσθέτως, είναι 
δυνατή η απασχόληση του προσωπικού Σάββατα και Κυριακές. 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρµόδια για την επίλυση όλων των 
διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή των άρθρων 
της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συµβαλλόµενα 
µέρη δεν έχει προσηκόντως τις συµβατικές υποχρεώσεις τα υπόλοιπα µέρη είναι δυνατόν να 
υπαναχωρήσουν από τη σύµβαση και να ζητήσουν αποζηµίωση για οποιαδήποτε βλάβη έχουν 
υποστεί εξ’ αυτού του λόγου. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή µε τον ανωτέρω 
τρόπο τότε θα παραπέµπεται σε διαιτησία  ή σε αρµόδια δικαστική αρχή.   

 
ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας γίνεται µόνο εγγράφως, µη επιτρεπόµενου 
άλλου µέσου αποδείξεως. 
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Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) Πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συµβαλλόµενος από 
ένα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων  
Νοµού Μεσσηνίας  

Ο Πρόεδρος 
 

Παναγιώτης Νίκας 
 

 
 

Για τον ∆ήµο Καλαµάτας 
Ο ∆ήµαρχος 

 
Παναγιώτης Νίκας 

 
 
 

Για την ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.  
Η ∆/νουσα Σύµβουλος 

Ελένη Αλειφέρη 
 
 
ΙΙ. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της εν λόγω 
Προγραµµατικής Σύµβασης) τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Αθανασόπουλο 
Κων/νο.   

 
 
ΙΙΙ.  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή 

της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης και για τις παραπέρα νόµιµες 
ενέργειες. 

 
 
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 
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 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 

 17. Μπάκας Ιωάννης 

 18. Μπασακίδης Νικόλαος  

 19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 20. Οικονοµάκου Μαρία  

 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 23. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 13 Ιουνίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 
 


