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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  21/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  455/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Ιουνίου 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. 21/22-06-2007 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, 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  
15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 22) Τσερώνης Κωνσταντίνος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 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 Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 
2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 4) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 5) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 6) 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, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 7) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 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 προ ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου «Ύδρευση ορεινών 
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων (Ελαιοχώρι, Αλαγονία, Αρτεµισία)», υποέργο «Κατασκευή 

εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αρτεµισίας και Ελαιοχωρίου». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και πρόεδρος της ∆ΕΥΑΚ κ. Γουρδέας, αναφέρει 
τα εξής: 
 
Με την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ ∆.∆.Α. αριθµ. 23617/10-5-2006 και την 180.5 απόφαση της 
Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» έχει εγκριθεί η 
προέγκριση του έργου: «Ύδρευση ορεινών ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων (Ελαιοχώρι, 
Αλαγονία, Αρτεµισία)» προϋπολογισµού 300.000 ευρώ 
 
Με την αρ. 8995/11-6-2007 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
εγκρίθηκε η ∆ηµοπράτηση του υποέργου «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα Αρτεµισίας και Ελαιοχωρίου» µε προϋπολογισµό 170.000 ευρώ. 
 
Προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η έγκριση της συνηµµένης προγραµµατικής σύµβασης 
σύµφωνα µε την οποία το υποέργο θα εκτελεσθεί µε φορέα υλοποίησης τη ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας. 
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, 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 του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου εκπροσωπούµενου από τη Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας, για την υλοποίηση του υποέργου 
«Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 
Αρτεµισίας και Ελαιοχωρίου» του έργου «Ύδρευση ορεινών ∆ηµοτικών 
∆ιαµερισµάτων (Ελαιοχώρι, Αλαγονία, Αρτεµισία)»,  το σχέδιο της οποίας έχει 
ως εξής: 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 
   Στην Καλαµάτα σήµερα την ……………………… 2007, οι παρακάτω φορείς, καλούµενοι στο 
εξής ΄΄Συµβαλλόµενοι΄΄  
 

1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο νόµιµα εκπροσωπούµενο από την Γενική Γραµµατέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Αγγέλα Αβούρη. 

2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας που εδρεύει στην Καλαµάτα και εκπροσωπείται από τον ∆ήµαρχο 
κ. Παναγιώτη Νίκα. 
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3. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας ∆ΕΥΑΚ, νόµιµα 
εκπροσωπούµενη από τον πρόεδρο αυτής κ. Ανδρέα Γουρδέα  συµφωνούν και 
συναποδέχονται τα εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Προοίµιο 
 
Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 2738/99 άρθρο 35 
παράγραφος 1, “Συλλογικές διαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µονιµοποιήσεις 
συµβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις” και περιέχει : 

- Προοίµιο 
- Αντικείµενο της σύµβασης  
- Τους πόρους και τα ποσά χρηµατοδότησης του προγράµµατος. 
- Το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής  
- Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων. 
- Τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
- Τη σύµβαση και το ρόλο της κοινής επιτροπής. 
- Φορέας διαχείρισης του έργου . 
- Επίλυση διαφωνιών. 
- Τελικές διατάξεις. 
  

ΑΡΘΡΟ 2 

Αντικείµενο της σύµβασης 
 

Με την απόφαση του ΥΠ. ΕΣ.    ∆. ∆. Α. αριθµ23617/10-5-2006, και την 180.5 απόφαση της 
κεντρικής επιτροπής παρακολούθησης του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ έχει εγκρίνει την προένταξη 
του έργου: 

 
Ύδρευση ορεινών δηµοτικών διαµερισµάτων (Ελαιοχώρι, Αλαγονία, Αρτεµισία ) 
 

           Το έργο έχει προϋπολογισµό 300.000  Ευρώ   
Με την παρούσα σύµβαση θα εκτελεστεί µε φορέα τη ∆ηµοτική επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Καλαµάτας το πρώτο  υποέργο µε τίτλο: 
 
 Κατασκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στα δηµοτικά διαµερίσµατα Αρτεµισίας 

και Ελαιοχωρίου 
 
Με προϋπολογισµό 170.000 Ευρώ  
Το παραπάνω έργο πήρε έγκριση για δηµοπράτηση  µε την  8995/ 11.6.2007 απόφαση της 
γενικής Γραµµατέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου  
 
 Σε περίπτωση που το κόστος υπερβεί το υπόλοιπο της εγκεκριµένης πίστωσης το επιπλέον 
κόστος θα καλυφθεί από ιδίους πόρους της ∆ΕΥΑΚ. 
 
Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή εσωτερικών δικτύων ύδρευσης στα δηµοτικά 
διαµερίσµατα Αρτεµισίας και Ελαιοχωρίου  του δήµου Καλαµάτας. 
 

Άρθρο 3 
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Τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να συνεργαστούν ώστε µε την 
παρούσα προγραµµατική σύµβαση να υλοποιηθεί το έργο που αναφέρεται στο άρθρο 2 
αυτής, σύµφωνα µε το τεχνικό δελτίο του που προσαρτάται στην παρούσα Π.Σ. ως 
αναπόσπαστο µέρος της (παράρτηµα Ι). 

 

Άρθρο 4 

Γεωγραφική περιοχή εφαρµογής  

  
Το έργο κατασκευάζεται στην περιοχή του ∆ήµου Καλαµάτας όπως αυτή προσδιορίζεται 
στο τεχνικό δελτίο του έργου. 
  

 Άρθρο  5 

 Πόροι 

 
 Η Συγκεκριµένη χρηµατοδότηση του προγράµµατος του παραπάνω έργου είναι σύµφωνη 
µε την ανάλυση του  υπ΄ αρίθ. 23617/10-5-2006 εγγράφου του ΥΠΕΣ∆∆Α , και την 180.5 
απόφαση της Κ.Ε.Π. 
Τυχόν επιπλέον απαιτούµενο ποσό πέραν του εγκεκριµένου για την ολοκλήρωση  του 
έργου θα καλύπτεται από ιδίους πόρους της ∆. Ε. Υ. Α .Κ.   

 
Άρθρο 6 
∆ιάρκεια και χρονοδιάγραµµα  

                       
 Η Παρούσα Π.Σ. ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής της µέχρι της απορρόφησης της 
αναφερθείσας χρηµατοδότησης του έργου µέχρι το τέλος του 2008 και µπορεί να 
παραταθεί µε συµφωνία και των τριών συµβαλλοµένων. 

             

ΑΡΘΡΟ  7 

∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων  

                     
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαµβάνει να χρηµατοδοτήσει το έργο από το πρόγραµµα 
ΘΗΣΕΑΣ, µε το ποσό που αναφέρεται στην ανωτέρω συνηµµέµη απόφαση  έγκρισης του 
έργου. Το έργο αυτό θα εκτελεσθεί  µε εργολαβία, µε φορέα τη ∆ηµοτική επιχείρηση 
Ύδρευσης –Αποχέτευσης Καλαµάτας, η οποία έχει την ευθύνη της µελέτης δηµοπράτησης, 
επίβλεψης και ελέγχου των πιστοποιήσεων των εργασιών καθώς και την οικονοµική 
διαχείριση της έκδοσης των ενταλµάτων πληρωµής. 
Ο ∆ήµος  Καλαµάτας αναλαµβάνει όπως, ύστερα από ειδοποίηση και ισόποση αποστολή 
τιµολογίου της ∆ΕΥΑΚ και εφ΄ όσον του µεταβιβάζεται ισόποση πίστωση του 
προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ, να αποστέλλει στη ∆ΕΥΑΚ το ποσό αυτό για την εξόφληση των 
αντίστοιχων λογαριασµών . 
Επισηµαίνεται ότι, επειδή πρόκειται για επιχορήγηση, το τιµολόγιο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ δεν 
περιλαµβάνει Φ.Π.Α. 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαµβάνει την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση σύµφωνα µε 
την πορεία εκτέλεσης του έργου και σύµφωνα µε την ενηµέρωση που θα έχει από τον 
φορέα εκτέλεσης, να παρέχει δε κάθε δυνατή βοήθεια για την ταχεία αποπεράτωση του 
έργου και την απορρόφηση της πίστωσης. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

Τροποποίηση της Π.Σ.  

     Η  παρούσα Π.Σ. µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών µπορεί να τροποποιείται  
ή να συµπληρώνεται ως προς το αντικείµενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραµµα ή και να 
παρατείνεται η διάρκειά της.   

 
 
  Για την Περιφέρεια                    Για το ∆ήµο Καλαµάτας                   Για τη ∆ΕΥΑΚ. 
     Πελοποννήσου  
 
Η ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                     Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
     ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ                        ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ  
  
 

 
 
ΙΙ. 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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
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 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 21. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 6 Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


