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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  543/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9:00 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. 26/29-08-2007 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 528 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) 
Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος και 23) Σπίνος 
Γεώργιος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 2) Ράλλης Γεώργιος, 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 4) Τσερώνης Κων/νος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα.  
 
 
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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(ΓΓΠΠ), ∆ήµου Καλαµάτας και Κέντρου Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιά (ΚΕΠΠ) για την 

υλοποίηση προγραµµάτων της ΚτΠ και την ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης των 
υπηρεσιών του ∆ήµου κατά ISO 9001:2000. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος, αρχικά αναφέρεται στα έργα: 
 
• «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην πόλη της Καλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την ονοµασία Έξυπνος Οικισµός ∆ήµου Καλαµάτας» 
που εντάχθηκε στο Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» 
 
• «Ηλεκτρονική Πύλη ∆ήµου Καλαµάτας», 
που εντάχθηκε στο Μέτρο 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας»  
 
• «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών 

του ∆ήµου Καλαµάτας» 
που εντάχθηκε στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας»  
 
λέγοντας ότι για την υλοποίηση των έργων αυτών µε την παρούσα απόφασή του το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο προτείνεται να εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ Γενικής 
Γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΓΓΠΠ), ∆ήµου Καλαµάτας και Κέντρου Ερευνών 
Πανεπιστηµίου Πειραιά (ΚΕΠΠ), σχέδιο της οποίας υπάρχει στο φάκελο του θέµατος, 
αποδεχόµενο παράλληλα την ένταξη των έργων αυτών, ως εξής:  
 
Συνεχίζοντας ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης αφού υπενθυµίζει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε 
προηγούµενη απόφασή του έχει αποδεχτεί την ένταξη του έργου «Ηλεκτρονική Πύλη ∆ήµου 
Καλαµάτας», λέει ότι µε την παρούσα απόφαση παράλληλα µε την έγκριση της σύναψης της 
εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης θα πρέπει να προχωρήσει και στην αποδοχή της ένταξης 
και των άλλων δύο έργων, ως εξής:  
    

• Αποδοχή της ένταξης του έργου «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην πόλη της 

Καλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την 

ονοµασία Έξυπνος Οικισµός ∆ήµου Καλαµάτας» στο Μέτρο 4.3 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας»  
 

Με την υπ’ αρ. 151.975/ΚτΠ/6728/Β/19-6-2007 απόφαση του Ειδικού 

Γραµµατέα της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΚτΠ 

εντάχθηκε το έργο «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην πόλη της Καλαµάτας του 

∆ήµου Καλαµάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την ονοµασία Έξυπνος Οικισµός 

∆ήµου Καλαµάτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο 

πλαίσιο του Μέτρου 4.3.  

Παρουσίαση του έργου 
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Φορέας πρότασης  και λειτουργίας                              : 
∆ήµος Καλαµάτας για λογαριασµό του οποίου 

αναπτύσσεται ο Έξυπνος Οικισµός (Ε.Ο.) 

Τελικός δικαιούχος : Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Προϋπολογισµός : 2.000.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%. 

Κωδικός ΟΠΣ : 118459 

Τρόπος απόδοσης πιστώσεων : 

Θα γίνεται µε έµµεση διαδικασία πληρωµών από το 

Π.∆.Ε., σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 

του Ν. 2860/2000. 

 

Σκοπός 

Η πρόταση έχει σκοπό την αναβάθµιση του επιπέδου των πολιτών που διαµένουν ή 

δραστηριοποιούνται στον «έξυπνο οικισµό» και την εξοικείωσή τους µε τις νέες 

τεχνολογίες και υπηρεσίες, την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας των 

τοπικών κυβερνητικών αρχών, τη βελτίωση του αισθήµατος ικανοποίησης των 

προσδοκιών των πολιτών, την ενεργοποίηση και τόνωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας και τη βελτίωση του αισθήµατος ικανοποίησης που νοιώθει κάποιος 

από την δουλειά του. Οι έξυπνοι Οικισµοί µειώνουν τον χαµένο χρόνο του 

εργαζόµενου, επιτρέπουν την ταχύτατη επεξεργασία των δεδοµένων και βελτιώνουν 

την παραγωγικότητα. 

 

Αντικείµενο του Έργου:  

Στο πλαίσιο του έργου θα δηµιουργηθεί ένας ψηφιακός έξυπνος ευρυζωνικός οικισµός 

µε την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών και υπηρεσιών στο ∆ήµο Καλαµάτας µε 

βασικό στόχο την παροχή προηγµένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε πολίτες. Το 

έργο περιλαµβάνει α) το µέσο-µακροπρόθεσµο βασικό σχεδιασµό, β) την αρχική 

υλοποίηση,  γ) την ανάπτυξη και εγκατάσταση των υπηρεσιών και δ) τη λειτουργία 

µηχανισµών υποστήριξης, συντήρησης, παρακολούθησης και ελέγχου των υποδοµών 

και των υπηρεσιών.  

Το έργο επικεντρώνεται περισσότερο σε υπηρεσίες οι οποίες προαπαιτούν τη 

συµµετοχή του χρήστη για να λειτουργήσουν µε στόχο την εξυπηρέτησή του στην 

καθηµερινότητά του. Οι υπηρεσίες είναι σχεδιασµένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι 

χρήστες να εξυπηρετούνται από τον χώρο τους χωρίς να τους επιβάλλεται να 

µετακινηθούν. Επίσης οι προτεινόµενες υπηρεσίες  είναι αξιοποιήσιµες από όλους τους 

ενδιαφερόµενους χωρίς αποκλεισµούς. Όπου απαιτούνται συγκεκριµένες δεξιότητες 

προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησή τους. 

                       

Μετά από τα παραπάνω, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει: 

 

1. Την αποδοχή της ένταξης της πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού 

στην πόλη της Καλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας της Περιφέρειας 
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Πελοποννήσου µε την ονοµασία Έξυπνος Οικισµός ∆ήµου Καλαµάτας», στο 

Μέτρο 4.3 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας». 

2. Τον ορισµό του Αντιδηµάρχου κου Νίκου Μπασακίδη, ως υπευθύνου – 

συντονιστή του έργου. 

3. Την εξουσιοδότηση του κου ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 

 
 

• Αποδοχή της ένταξης του έργου «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές 

εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» 

στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» και τροποποίηση προϋπολογισµού του έτους 2007 

 

Με την υπ’ αρ. 151367/ΚτΠ11397-Β/16-3-2007 απόφαση του Ειδικού 

Γραµµατέα της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΚτΠ 

εντάχθηκε το έργο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος 

γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Μέτρου 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά 

πληροφοριακά συστήµατα και καινοτόµες ενέργειες».  

Παρουσίαση του έργου 

Τελικός δικαιούχος : ∆ήµος Καλαµάτας  

Προϋπολογισµός :  236.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%. 

ΣΑΕ   : 2007ΣΕ21530021 

Κωδικός ΟΠΣ : 113900 

Σκοπός 

Η πρόταση έχει σκοπό την υποβοήθηση του ∆ήµου Καλαµάτας στην κατεύθυνση 

υλοποίησης ενός Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος µε τη χρήση 

καινοτοµικών µεθοδολογιών, τεχνικών και προσεγγίσεων Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. Με την επιτυχηµένη υλοποίηση του έργου, ο ∆ήµος στοχεύει στο να 

βελτιώσει την αµεσότητα και την αποτελεσµατικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

παρέχοντας εφαρµογές υψηλής ποιότητας στο προσωπικό που τον στελεχώνει, οι 

οποίες θα συµβάλλουν έµµεσα στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Αντικείµενο του Έργου:  

Στο πλαίσιο του έργου θα δηµιουργηθεί ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστηµα 

(Geographic Information System) το οποίο θα διαχειρίζεται και θα αναλύει 

χαρτογραφικές πληροφορίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Παράλληλα, µέσα από ένα 

σύνολο γεωγραφικών εφαρµογών που θα στηρίζονται στο ανανεωµένο υπόβαθρο 

µηχανισµών και υποδοµών, το οποίο θα δηµιουργηθεί στο πλαίσιο του έργου, θα 

παρέχει στους πολίτες δυνατότητες για καλύτερη πληροφόρηση για τα ζητήµατα που 

τους αφορούν, αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών και 

ευνοϊκότερες συνθήκες κοινωνικής ένταξης και συµµετοχής.  

                        

Μετά από τα παραπάνω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει: 

 

1. Την αποδοχή της ένταξης της πράξης µε τίτλο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και 
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βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου 

Καλαµάτας», στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας». 

2. Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου, έτους 2007, µε την 

ένταξης του έργου «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος 

γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» Κ.Α. 70.7425.08 και πίστωση 

236.000,00 €. 

3. Την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2007 µε βάση 

την αποδοχή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την απόφαση ένταξης και την 

εγγραφή νέου κωδικού εσόδου και εξόδων, ως εξής:  

Α) Ως προς τα έσοδα :  

Κ.Α. 1322.09 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από το ΥΠΕΣ∆∆Α, Γενική Γραµµατεία 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, για το έργο 

‘‘Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών 

πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας’’» και το ποσό των 236.000,00 €. 

Β) Ως προς τα έξοδα :  

Κ.Α. 70.7425.08 µε τίτλο «∆απάνες του έργου ‘‘Ενοποιηµένο περιβάλλον και 

βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµά-

τας’’» και το ποσό των 236.000,00 €. 

4. Τον ορισµό του Αντιδηµάρχου κου Νίκου Μπασακίδη, ως υπευθύνου – συντονιστή 

του έργου. 

5. Την εξουσιοδότηση του κου ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες. 
 

 
Στη συνέχεια  ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης ενηµερώνει το Σώµα επιπλέον ότι µε την ίδια 
προγραµµατική σύµβαση θα υλοποιηθεί και το έργο «Ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης των 
υπηρεσιών του ∆ήµου κατά ISO 9001:2000» όπως συνολικά αναφέρεται στο µε αριθµ. πρωτ. 
19111/28-8-07 σχετικό έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του ∆ήµου, το 
οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας 

Πελοποννήσου (ΓΓΠΠ), ∆ήµου Καλαµάτας και Κέντρου Ερευνών 

Πανεπιστηµίου Πειραιά (ΚΕΠΠ) για την υλοποίηση προγραµµάτων της ΚτΠ 

και την ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατά 

ISO 9001:2000. 

 

Σας υποβάλουµε προς έγκριση το κείµενο της υπό σύναψη ανωτέρω 

Προγραµµατικής Σύµβασης που αφορά: 

Α. Στην υλοποίηση των προγραµµάτων της ΚτΠ:  

• «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην πόλη της Καλαµάτας του ∆ήµου 

Καλαµάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την ονοµασία Έξυπνος 

Οικισµός ∆ήµου Καλαµάτας» (αριθµ. πρωτ. Ένταξης 151.975/ΚτΠ6728/Β/19-

6-07) 

•  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (αριθµ. πρωτ. Ένταξης 

152.802/ΚτΠ5555-Β/19-7-06) 
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• «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών 

πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» (αριθµ. πρωτ. Ένταξης 

151367/ΚτΠ11397-Β/16-3-07) 

Β. Στην ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης των υπηρεσιών του ∆ήµου κατά ISO 

9001:2000  

(Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας ∆ικαιούχων  των Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 – αριθµ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ 1469/4-5-2007 

του ΥΠΟΙΟ) 

 

 

 

Συνηµµένα όλα τα προαναφερόµενα έγγραφα 

 

Η ∆ιευθύντρια  

Ανάπτυξης – Συντονισµού 

Αθανασία Ιντζέ»  
 
 
Η διαδικασία συνεχίζεται µε ερωτήσεις,  απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήµατα και τοποθετήσεις 
ως εξής:  

 
Είχαµε πάρει µια απόφαση παλιά και είχαµε κάνει µία σύµβαση µε το 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. 

 
Για τι θέµα; 

 
Για αυτό το θέµα.  
 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Η Κοινωνία της Πληροφορίας¨ , από εδώ και 
πέρα θα το λέµε ¨Η Κοινωνία της Πληροφορίας¨,  έχει χρηµατοδότηση, 

εφόσον εµείς µε προτάσεις µας έχουµε εντάξει στο Πρόγραµµα, 4 έργα. Το πρώτο έργο που 
θα αρχίσει η υλοποίησή του εντός µηνός είναι η κατασκευή του ∆ακτυλίου Οπτικών Ινών στην 
πόλη, το δεύτερο έργο, µε τη σειρά τα λέω, είναι η δηµιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης, το τρίτο 
έργο είναι η δηµιουργία ενός Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών, το γνωστό GIS, και το 
τέταρτο έργο που εντάχθηκε τον Ιούνιο µήνα είναι η δηµιουργία Έξυπνου Οικισµού στην πόλη 
της Καλαµάτας.  
 
Το ∆ίκτυο Οπτικών Ινών ήταν ένα έργο του οποίου τεχνικός σύµβουλος ήταν για όλη την 
Περιφέρεια Πελοποννήσου το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Για το ∆ίκτυο Οπτικών Ινών, το 
πρώτο έργο που θα εκτελεστεί τώρα.  
Η πρόταση για το έργο Έξυπνος Οικισµός ∆ήµου Καλαµάτας, είχε υποβληθεί µε ανάθεση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου στο Πανεπιστήµιο Πειραιά.  
 
Φωνή: (δεν ακούγεται)    

 
Αφού ήταν απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Υπάρχει απόφαση, δεν την έχω τώρα µαζί µου.  

Ναι, στηρίχτηκε σε απόφαση. Σας την έδωσα  προχτές νοµίζω. 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας λοιπόν µε απόφασή του, εφόσον πληρώνουµε δηλαδή, εµείς έχουµε 
φτάσει στο σηµείο που πληρώνουµε τον µελετητή, µε ένταλµα µε έκθεση ανάληψης δαπάνης 
κ.λ.π., άρα λοιπόν ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει συνάψει µία σύµβαση µε το συγκεκριµένο 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Πανεπιστήµιο για την υποβολή της πρότασης, µίας πρότασης όπως καταλαβαίνετε άκρως 
τεχνικής και επιστηµονικής. Στη συνέχεια λοιπόν το έργο εντάχθηκε και εµείς καλούµεθα µε 
βάση τις προτροπές της Κοινωνίας της Πληροφορίας να συνάψουµε προγραµµατική σύµβαση 
µεταξύ υµών, της Περιφερείας Πελοποννήσου και ενός Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος το οποίο 
θα λειτουργήσει ως τεχνικός σύµβουλος και θα έχει την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη 
για την επίσπευση του έργου και σ΄ αυτή την περίπτωση την πρόταση… Γιατί τελικός 
δικαιούχος του έργου, πρέπει να το πω, είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου εφόσον το έργο έχει 
ένα προϋπολογισµό της τάξης των δύο (2) εκατοµµυρίων ευρώ, ποσό και µέγεθος έργου το 
οποίο η Κοινωνία της Πληροφορίας έκρινε ότι κανένα ∆ήµος δεν θα µπορούσε από µόνος του 
να το αντέξει και έτσι λοιπόν χρηµατοδότησε απευθείας τις Περιφέρειες.  Σ’  αυτήν την φάση 
λοιπόν η Περιφέρεια είναι τελικός δικαιούχος και εµείς είµαστε ο φορέας πρότασης στα όρια 
του ∆ήµου µας στον οποίο θα υλοποιηθεί το συγκεκριµένο έργο. Έτσι λοιπόν είναι αναγκαία 
αυτή η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης για την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη και 
την επίσπευση του έργου των Έξυπνων Οικισµών. Συνάµα εµείς καλούµεθα να υλοποιήσουµε 
και τα άλλα δύο έργα που είναι το GIS και το Portal. Και αυτά είναι πάλι τεχνικά έργα τα οποία 
οι υπηρεσίες µας αδυνατούν να τα υποστηρίξουν και να τα επισπεύσουν. Εκεί λοιπόν, στην ίδια 
προγραµµατική σύµβαση βάλαµε και την υποστήριξη της τεχνική γι΄ αυτά τα δύο έργα, στην 
περίπτωση όπου και όποτε ζητηθεί από εµάς, θεωρώντας και εκτιµούµε νοµίζω σωστά ότι έτσι 
θα επισπεύσουµε και θα προλάβουµε να υλοποιήσουµε τα έργα αυτά τα οποία έχουν 
ηµεροµηνία λήξης, ιδίως το µεγάλο έργο των Έξυπνων Οικισµών έχει ηµεροµηνία λήξης του 
χρόνου, τον Νοέµβριο του 2008. 
Αυτό είναι το ένα τµήµα λοιπόν της προγραµµατικής σύµβασης που καλείται σήµερα το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει και που αφορά την υλοποίηση των έργων της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας.  
Το άλλο τµήµα είναι η πιστοποίηση των υπηρεσιών κατά ISO, ένα έργο που είναι αναγκαίο για 
τη δηµιουργία σύγχρονης υποδοµής στο ∆ήµο για την εξυπηρέτηση του πολίτη αλλά 
ταυτόχρονα και της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των υπηρεσιών του ∆ήµου έτσι 
ώστε ο ∆ήµος να καταστεί τελικός δικαιούχος στα έργα της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου. Ως 
γνωστό για να µπορέσει  φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να κάνει πρόταση και να ενταχθεί 
στα έργα της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου, του ΕΣΠΑ δηλαδή, θα πρέπει να έχει 
χαρακτηριστεί διαχειριστικά επαρκής. ∆ιαχειριστικά επαρκής, δηλαδή να έχει πιστοποιηθεί έτσι 
όπως προβλέπει και αντίστοιχη εγκύκλιος του Υπουργείου από τον ΕΛΟΤ µε κάποιο σχέδιο που 
θα βγάλει ο ΕΛΟΤ από το 2009 και µετά αλλά µέχρι τότε όµως θα πρέπει να έχουν οι 
υπηρεσίες µας και συγκεκριµένες υπηρεσίες που αφορούν την υλοποίηση των έργων, να έχουν 
πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο 9001:2000.  
Βεβαίως εµείς σ΄ αυτή την περίπτωση δεν επιθυµούµε την πιστοποίηση µόνο των υπηρεσιών 
που έχουν σχέση µε την υλοποίηση των έργων αλλά και όλων των κρίσιµων διεργασιών του 
∆ήµου. Και όταν λέµε πιστοποίηση κατά ISO δεν είναι µόνο ότι το εγχειρίδιο το πιστοποιητικό, 
το εγχειρίδιο που θα προκύψει από αυτή τη µελέτη θα αναφέρει το τι γίνεται σε κάθε µία 
διεργασία. Αυτό το λέει και ο νόµος. Το κρίσιµο και το επιπλέον  είναι ότι το σύστηµα είναι 
ολοκληρωµένο δηλαδή είναι αλληλεπιδραστικό που σηµαίνει ότι εάν αύριο µε κάποια απόφαση 
Υπουργική ή µε κάποιο νόµο τροποποιηθεί µία κανονιστική απόφαση που αφορά µία κρίσιµη 
διεργασία, αυτοµάτως µέσα από αυτό το σύστηµα θα φαίνεται και πως θα επηρεάζει όλες τις 
άλλες.  
Η πιστοποίηση λοιπόν κατά ISO των υπηρεσιών δεν είναι ότι κάνουµε µία τυφλή αντιγραφή 
του νόµου και των κανονιστικών αποφάσεων αλλά δίνει την ολοκληρωµένη εικόνα για όλο τον 
∆ήµο και δίνει την αλληλεπίδραση δηλαδή των διεργασιών µεταξύ τους. 
Σ΄ αυτή την περίπτωση η σύµβαση προτείνεται από εµάς να είναι έτσι όπως σας έχει δοθεί, 
σας λέω ότι στο κοµµάτι που αφορά την Κοινωνία της Πληροφορίας και έτσι όπως απαιτείται  
έχει έρθει έγκριση της σύµβασης, δηλαδή έχει εγκριθεί από την Κοινωνία της Πληροφορία            
το κοµµάτι που την αφορά οπότε είναι σε εµάς να την προχωρήσουµε. 
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Σας λέω ότι ο χρόνος µας πιέζει πάρα πολύ,  χάσαµε έναν Αύγουστο δεν θα πρέπει να πάµε για 
πιο µετά πρέπει γρήγορα – γρήγορα να την εγκρίνουµε. 

 
Νοµίζω ότι είναι αρκετά τα στοιχεία που δώσατε.  
Οµόφωνα; 

 
Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. 
Εµείς χαιρόµαστε ιδιαίτερα που ο ∆ήµος διαρκώς διευρύνει τη συµµετοχή 

του στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨.  Θα ήθελα να κάνω τις εξής 
όµως παρατηρήσεις: Είναι γεγονός ότι δεν είναι υποχρεωτική η συµµετοχή του συµβούλου 
στην προγραµµατική σύµβαση. Είναι δυνητική, φαίνεται στο προοίµιο της προγραµµατικής 
σύµβασης, ας αποδεχτούµε λοιπόν ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει άλλο τρόπο, δεν έχει ο 
ίδιος την δυνατότητα να υπερασπίσει αυτό το έργο. Και βέβαια για εµάς ξαναµπαίνει το 
ερώτηµα πως έγινε η επιλογή του αναδόχου ή του συµβούλου σ΄ αυτή την περίπτωση. Είναι 
ένα θέµα το οποίο µας απασχολεί και στο οποίο πρέπει να δοθεί µία απάντηση, γιατί θα 
υπάρξουν και άλλα έργα και αν δεν έχουµε το χρόνο τώρα να δούµε τι πρέπει να κάνουµε από 
εδώ και πέρα στον τρόπο επιλογής του συµβούλου ο οποίος θα έρχεται στο ∆ήµο. ∆ιότι µην 
µου πείτε ότι επειδή υπέβαλε το πρόγραµµα αυτό αυτόµατα µας δεσµεύει ότι πρέπει να του 
αναθέσουµε και τη συνέχεια. Το πρόγραµµα το οποίο υπεβλήθη και το έχω εδώ, είναι πλήρης 
αντιγραφή κατά τα 60%, πλήρης, λέξη προς λέξη, κάποιας ανακοίνωσης η οποία έγινε µε τον 
τίτλο ¨Μητροπολιτικά ∆ίκτυα Οπτικών Ινών – Τεχνολογίες και Επιχειρηµατικά Μοντέλα¨  το 
οποίο έγινε σε µία ηµερίδα του ΤΕΕ στις 10-1-2006. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποια 
ειδικευµένη εργασία η οποία έγινε από το Πανεπιστήµιο για να µας δεσµεύει να το 
χρησιµοποιήσουµε.  
Εγώ θα έβλεπα ότι η λογική θα έλεγε ότι θα έπρεπε να χρησιµοποιήσουµε σαν σύµβουλο το 
Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Είναι ο σύµβουλος τον οποίο έχουµε για την προκήρυξη 93, ε 
λογικό ήτανε να τον έχουµε και για την προκήρυξη 165. Άρα οι προδιαγραφές του ∆ικτύου 
Οπτικών Ινών είναι οι ίδιες λίγο πολύ, σχεδόν οι ίδιες είναι, µε αυτές των ¨Έξυπνων 
Οικισµών¨.  
Εµείς θα µείνουµε στην ανάγκη να τελειώσει γρήγορα το έργο, γιατί οι προθεσµίες είναι 
πιεστικές. Θέλουµε να γίνει το έργο και µε πολύ βαριά καρδιά θα ψηφίσουµε ναι πλην όµως 
θέλουµε από εδώ και πέρα στα επόµενα τα οποία θα έρθουν που θα έχουµε λίγο χρόνο 
παραπάνω να δούµε µε καλλίτερο τρόπο τον τρόπο επιλογής του συµβούλου.  
Παράκληση να γίνεται αυτό. 
Από εκεί και ύστερα θα ήθελα να κάνουµε και κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις οι οποίες είναι 
προτάσεις που πιστεύω θα πρέπει να απασχολήσουν τη ∆ηµοτική Αρχή. 
Μία πρόταση είναι η δηµιουργία και στελέχωση Γραφείου για την ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨ 
µε σκοπό το σχεδιασµό, τη διεκδίκηση και υλοποίηση έργων µέσα από τη συµµετοχή σε εθνικά 
και διεθνή έργα. Τέτοια γραφεία υπάρχουν ήδη στα Τρίκαλα και σε άλλους ∆ήµους,  κατά τα 
πρότυπα λοιπόν αυτών των ∆ήµων µπορούµε να δηµιουργήσουµε αντίστοιχο Γραφείο το οποίο 
Γραφείο ανάµεσα στα άλλα θα έχει και την ευθύνη της ενηµέρωσης για τα αποτελέσµατα όλων 
των έργων του ∆ήµου Καλαµάτας στους δηµότες οι οποίοι οι περισσότεροι το αγνοούν. Θα 
µπορεί πιθανά αν θέλετε να επικουρείτε και από διαπαραταξιακή επιτροπή από τεχνοκράτες, 
εµείς έχουµε να προτείνουµε, αµισθί εννοείται πάντοτε, και άτοµο για το συγκεκριµένο θέµα.  
Ένα δεύτερο θέµα που πρέπει να προσέξουµε θα είναι ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας χρειάζεται να 
συντάξει µελέτες για να προετοιµάσει τα τεύχη δηµοπράτησης για τα έργα της επόµενης 
διαχειριστικής περιόδου, ∆΄ Κοινοτικό Πλαίσιο, στα οποία η ωριµότητα των τελικών δικαιούχων 
θα είναι απαραίτητη για την ένταξη έργων.  Εδώ θα χρειαστούµε σύµβουλο και προφανώς 
πρέπει να δούµε και τον τρόπο επιλογής. Ήδη χρηµατοδοτούνται γι΄ αυτή τη συγκεκριµένη 
δράση, ήδη χρηµατοδοτούνται σχετικές δράσεις από την πρόσκληση  177 από το Υπουργείο 
Οικονοµίας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   
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Τέλος θα ήθελα να συντάξουµε µία µελέτη επέκτασης και τεύχη  δηµοπράτησης για το 
Μητροπολιτικό ∆ίκτυο Οπτικών Ινών σε συνεργασία πιθανά µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
µε στόχο την οπτική ίνα στο σπίτι σε συνεργασία µε τα άλλα έργα υποδοµών, την ύδρευση 
την αποχέτευση, την οδοποιία, έργα που χρηµατοδοτούνται, και αυτό το έργο, από το ΘΗΣΕΑ. 
∆ηλαδή δεν µπορούµε να σκάβουµε να περνάµε την ύδρευση να περνάµε την αποχέτευση να 
κάνουµε νέα οδοποιία και να µην περνάµε παράλληλα και την υποδοµή για το δίκτυο οπτικών 
ινών. Έτσι κερδίζουµε σε χρόνο κερδίζουµε σε χρήµα κερδίζουµε σε υποδοµή.  Είναι κάτι που 
και αυτό θα πρέπει να το δούµε. Είναι συγκεκριµένες προτάσεις τις οποίες καταθέτουµε και 
νοµίζω ότι στη σωστή κατεύθυνση και θα βοηθήσουν.  

 
Να πω δύο κουβέντες και εγώ γιατί είναι σπουδαίο το θέµα που συζητάµε.  
Να ευχαριστήσω καταρχήν για τις δηµιουργικές επισηµάνσεις σας κ. 

Κοσµόπουλε.  
 
Μία από τις προκλήσεις για το ∆ήµο Καλαµάτας είναι να µπούµε στην πρωτοπορία των ∆ήµων 
όσον αφορά τα θέµατα της νέας τεχνολογίας. ∆εν µπορούµε να µιλάµε για ανάπτυξη του 
∆ήµου µας εάν δεν κατορθώσοµε ένα γρηγορότερο βηµατισµό σε αυτά τα ζητήµατα. Και 
χαίροµαι για το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ότι ο βηµατισµός έχει επιταχυνθεί και δεν θα λέµε 
εδώ πέρα τις προόδους που έχουν κάνει τα Τρίκαλα ή κάποιες πόλεις της Ελλάδος, πρέπει µέσα 
σε µία διετία το αργότερο να έχουµε φτάσει και εµείς σ΄ αυτό το επίπεδο.   
Όσον αφορά στην επιλογή αναδόχου, ο ανάδοχος επιλέχθηκε γιατί ήδη είχε αναλάβει από την 
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή συγκεκριµένο έργο, τα Πανεπιστήµια επιλέγονται διότι µπορούµε 
να πηγαίνοµε µε προγραµµατικές συµβάσεις, αποφεύγοµαι τις διαδικασίες των διαγωνισµών και 
έχει αναπτυχθεί και µία τεχνογνωσία αξιόλογη στα Πανεπιστήµια και επιπλέον κάποιοι πόροι 
διοχετεύονται προς αυτά. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι οι άλλες επισηµάνσεις που έκανε ο κ. 
Κοσµόπουλος δεν πρέπει να τις λάβοµε σοβαρώς υπόψην.  
Το τελευταίο το οποίο έχω να πω είναι το εξής, ότι είχαµε το εξής δίληµµα, ή να πάµε σε 
πιστοποίηση των τεσσάρων (4) Υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για να αναγνωριστούµε ως 
τελικός δικαιούχος από το ΕΣΠΑ ή να κάνοµε µία γενικότερη προσέγγιση όλων των 
∆ιευθύνσεων και να πιστοποιήσουµε µε στόχο την αναβάθµιση και την ποιότητα αλλά και το 
νέο Οργανισµό που πρέπει να φτιάξοµε τους προσεχείς µήνες, να προσεγγίσοµε όλες τις 
Υπηρεσίες του ∆ήµου και αυτό κάναµε και αυτό είναι το σωστό διότι αν µέναµε στις τέσσερις 
(4) Υπηρεσίες και δίναµε υποτριπλάσια χρήµατα, διότι εκεί ήταν περίπου, πάρα πολύ γρήγορα 
θα είµαστε αναγκασµένοι να πιστοποιήσουµε και τις άλλες Υπηρεσίες.          

 
Ευχαριστώ.  
Οµόφωνα; 

 
Λευκό και αιτιολόγηση ψήφου: ∆εν αµφισβητώ την ανάγκη για να γίνουν όλα 
αυτά αλλά θυµάµαι πάρα πολύ καλά χωρίς να έχω µπροστά µου την 

απόφαση την τότε ότι είχα επιµείνει ότι τουλάχιστον για όλα αυτά τα θέµατα πρέπει καθαρά η 
συνεργασία µας να είναι µε το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Μόνο γι΄ αυτό. ∆εν αµφισβητώ 
την αναγκαιότητα δεν αµφισβητώ του χρόνους, γι΄ αυτό άλλωστε και η παράταξή µας µε την 
τοποθέτηση του κ. Κοσµόπουλου ξεκαθάρισε τα θέµατα, όµως θυµάµαι τη δική µου 
τοποθέτηση που είχα επιµείνει ότι µόνο και µόνο από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία. 
Φυσικά την ευθύνη δεν την έχετε µόνο εσείς, την έχει και ο κ. Κουτσούλης, ο απερχόµενος 
∆ήµαρχος, γιατί αυτός ήταν που προώθησε τη συνεργασία και µε το Πανεπιστήµιο Πειραιά. 
Καταλάβατε τι λέω. Έτσι;  
¨Το αποτέλεσµα δικαιώνει¨. Να σας εξηγήσω κάτι;  Θα µπορούσε αυτή η δουλειά να είχε γίνει 
και από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου. Θυµάµαι από τότε την τοποθέτηση που είχα κάνει. 
Κλείνει το θέµα. 
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:       

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, µειοψηφούντος του κ. Μπάκα ∆ηµ. ο οποίος δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά 
πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι.     Α. Εγκρίνει την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην 
 πόλη της Καλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας της Περιφέρειας 
 Πελοποννήσου  µε την ονοµασία Έξυπνος Οικισµός ∆ήµου Καλαµάτας», 
 στο Μέτρο 4.3 του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
 Πληροφορίας». 

 
   Β. Ορίζει τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ.  Μπασακίδη Νικόλαο, ως υπεύθυνο – 

 συντονιστή του παραπάνω έργου. 
 

   Γ. Εξουσιοδοτεί τον κ.  ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τις περαιτέρω νόµιµες 
 ενέργειες. 

 
 

ΙΙ.  Α. Εγκρίνει την ένταξη της πράξης µε τίτλο «Ενοποιηµένο περιβάλλον και 
 βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου 
 Καλαµάτας» στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία 
 της Πληροφορίας».  

 
Β. Εγκρίνει την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου, έτους 
 2007, µε την ένταξης του έργου «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές 
 εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου 
 Καλαµάτας» Κ.Α. 70.7425.08 και πίστωση 236.000,00 €. 

 
Γ.  Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικονοµικού 

 έτους 2007 µε βάση την αποδοχή της χρηµατοδότησης, σύµφωνα µε την 
 απόφαση ένταξης, και την παραπάνω τροποποίηση του τεχνικού 
 προγράµµατος, µε εγγραφή νέου κωδικού εσόδου και εξόδου, ως εξής:  

 
1)   Ως προς τα έσοδα :  

Κ.Α. 1322.09 µε τίτλο «Χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας για το έργο 
‘‘Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος 
γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας’’» και το ποσό των 
236.000,00 €. 

2)   Ως προς τα έξοδα :  
Κ.Α. 70.7425.08 µε τίτλο «∆απάνες του έργου ‘‘Ενοποιηµένο περιβάλ-
λον και βασικές εφαρµογές συστήµατος γεωγραφικών πληροφοριών 
του ∆ήµου Καλαµάτας’’» και το ποσό των 236.000,00 €. 

 
 

∆. Ορίζει τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ.  Μπασακίδη Νικόλαο, ως υπεύθυνο – 
 συντονιστή του παραπάνω έργου. 
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Ε.   Εξουσιοδοτεί  τον κ.  ∆ήµαρχο Καλαµάτας  για  τις  περαιτέρω  νόµιµες 
 ενέργειες. 

 
 
 

ΙΙΙ.   A. Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ 
 της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΓΓΠΠ) του ∆ήµου 
 Καλαµάτας και του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιά (ΚΕΠΠ) που 
 αφορά: 

1. Στην υλοποίηση των προγραµµάτων της ΚτΠ:  

•  «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην πόλη της Καλαµάτας του 
∆ήµου Καλαµάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την 
ονοµασία Έξυπνος Οικισµός ∆ήµου Καλαµάτας» (αριθµ. πρωτ. 
Ένταξης 151.975/ΚτΠ6728/Β/19-6-07) 

•  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (αριθµ. πρωτ. 
Ένταξης 152.802/ΚτΠ5555-Β/19-7-06) 

•  «Ενοποιηµένο περιβάλλον και βασικές εφαρµογές συστήµατος 
γεωγραφικών πληροφοριών του ∆ήµου Καλαµάτας» (αριθµ. 
πρωτ. Ένταξης 151367/ΚτΠ11397-Β/16-3-07) 

2.  Στην ανάπτυξη συστήµατος πιστοποίησης των υπηρεσιών του ∆ήµου 
κατά ISO 9001:2000  
(Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας ∆ικαιούχων  των Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013 – αριθµ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ 
1469/4-5-2007 του ΥΠΟΙΟ) 

 

το σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στην Τρίπολη σήµερα στις …………….. 2007, ηµέρα ………………, οι παρακάτω φορείς 
που θα καλούνται στο εξής «Συµβαλλόµενοι» 

1. Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΓΓΠΠ), νόµιµα εκπροσωπούµενη 

στην παρούσα από την Γενική Γραµµατέα κ. Αγγέλα Αβούρη, µε βάση την υπ’ αριθµ. 

…………….. απόφαση του ………………………, που επισυνάπτεται στην παρούσα 

2. ∆ήµος Καλαµάτας, νόµιµα εκπροσωπούµενος από το ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 

Παναγιώτη Νίκα  µε βάση την υπ’ αριθµ. ……./2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, που επισυνάπτεται στην παρούσα 

3. Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον 

Πρόεδρό του και αντιπρύτανη  του Πανεπιστηµίου Πειραιά καθ.  κ. Λάµπρο Λάιο, µε 

βάση την υπ’ αριθµ. ….. απόφαση του ………………… του ΚΕΠΠ, που επισυνάπτεται στην 

παρούσα. 

Αφού έλαβαν υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 περί Προγραµµατικών Συµβάσεων του Ν.3463/2006 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» ΦΕΚ Α114/8.6.2006 

2. Το Π.∆. 60/2007 Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 

έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 

της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16.11.2005 ΦΕΚ Α64/16.3.2007 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/2-12-1996) «Κανονισµός Προµηθειών 

∆ηµοσίου (ΚΠ∆)», όπως εν προκειµένω και σύµφωνα µε την φύση του έργου δύναται 

να ισχύουν αναλογικά ή συµπληρωµατικά και κατά το µέρος που δεν αντίκειται στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Εκ. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/28-9-1999), όπως 

τροποποιήθηκαν. 

7. Το Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) «Περί ονοµαστικοποίησης των µετοχών 

Ελληνικών Ανώνυµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 

προµηθειών του ∆ηµοσίου». 

8. Τις διατάξεις του Ν. 2522/1977 (ΦΕΚ Α΄178) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που 

προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και 

υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-

2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων».  

10. Την Π1/2830/7-8-2001 Απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1093/Β/21-8-

2001) µε θέµα « Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ)» 

ειδών πληροφορικής που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 

Πληροφορίας». 

11. Τις διατάξεις του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000) «∆ιαχείριση, Παρακολούθηση 

και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 

12. Την υπ’ αριθµ. 14873/395/4.4.2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών «Προς Εφαρµογή από τις Αναθέτουσες Αρχές που ανήκουν στο κράτος 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθµίδων και τα ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, πλην εκείνων που 

δραστηριοποιούνται στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών και των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών» 
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13. Την υπ’ αριθµ. 151.975/ΚτΠ6728/Β Απόφαση Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 4.3 του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), µε τίτλο 

«Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην πόλη της Καλαµάτας του ∆ήµου Καλαµάτας της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την ονοµασία Έξυπνος Οικισµός ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

14. Την υπ’ αριθµ. 152.802/ΚτΠ5555-Β 19/7/2006  Απόφαση Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 

2.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), µε 

τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 

υπ’ αριθµ.  151.068/ΚτΠ10164-Β  23/1/2007 απόφαση 

15. Την υπ’ αριθµ. 151367/ΚτΠ11397-Β   16/03/2007  Απόφαση Ένταξης Πράξης στο 

Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), 

µε τίτλο «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  

16. Την Εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ  1469/ 04-5-2007 της ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  του ΥΠΟΙΟ:   «Κριτήρια 

διαχειριστικής επάρκειας ∆ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 

2007-2013»   

Συµφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: 

Προοίµιο 

1. Με την υπ’ αριθµ. 151.977/ΚτΠ/6728/Β απόφαση ένταξης του Ειδικού 
Γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση του 
έργου «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην πόλη της Καλαµάτας του ∆ήµου 
Καλαµάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την ονοµασία Έξυπνος Οικισµός 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» το οποίο εφεξής θα αποκαλείται «ΕΡΓΟ1», από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ). Με βάση την 
απόφαση αυτή αλλά και το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίου του «ΕΡΓΟ1»: 

• Τελικός δικαιούχος είναι η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου,  

• Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας  

Βασικός στόχος του «ΕΡΓΟ1» είναι η υλοποίηση ενός «Έξυπνου Οικισµού» (Ε.Ο.) 
στον ∆ήµο Καλαµάτας της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε 
την ανάπτυξη των αναγκαίων τηλεπικοινωνιακών υποδοµών και υπηρεσιών.  
Η συγκεκριµένη απόφαση ένταξης προβλέπει τη σύναψη Προγραµµατικής 
Σύµβασης , σύµφωνα µε τις διατάξεις και κατ’εφαρµογήν του άρθρου 225 - 
∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114),  µε τον  Φορέα 
Πρότασης (∆ήµος Καλαµάτας) στην οποίαν µπορούν να συµµετέχουν και άλλοι 
φορείς  που έχουν εκ του νόµου το σχετικό δικαίωµα. Η Προγραµµατική Σύµβαση, 
σκοπεύει στη διασφάλιση των καλλίτερων προϋποθέσεων για την επιτυχή 
υλοποίηση του έργου διευρύνοντας ουσιαστικά την επάρκεια του φορέα (τελικού 
δικαιούχου). Στην Προγραµµατική Σύµβαση θα  καθορίζεται για κάθε µέλος εκτός 
των άλλων και οι συγκεκριµένες αρµοδιότητες έναντι της ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ. Η 
Προγραµµατική Σύµβαση πριν την υπογραφή της θα αποσταλεί για έγκριση στην  
ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ. 
2. Με την υπ’ αριθµ. 152.802/ΚτΠ5555-Β 19/7/2006   απόφαση ένταξης του 
Ειδικού Γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας όπως αυτή τροποποιήθηκε 
µε την 151.068/ΚτΠ10164-Β  23/1/2007 απόφαση, εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση 
του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» το οποίο εφεξής θα 
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αποκαλείται «ΕΡΓΟ2», από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» (ΚΤΠ).  
Με βάση την απόφαση αυτή αλλά και το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίου του 
«ΕΡΓΟ2»: 

• Τελικός δικαιούχος είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας   

• Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας  

Βασικός στόχος του «ΕΡΓΟ2» είναι να δηµιουργηθεί ένα ∆ιαδικτυακό Περιβάλλον 
Πύλη Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (e goverment Internet Portal) το οποίο θα 
παρέχει στους πολίτες δυνατότητες για καλύτερη πληροφόρηση για ζητήµατα που 
τους αφορούν, αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση από τις δηµοτικές υπηρεσίες, 
αµεσότερη επικοινωνία µε την ∆ηµοτική αρχή και ευνοϊκότερες συνθήκες 
κοινωνικής ένταξης και συµµετοχής. 
3. Με την υπ’ αριθµ. 151367/ΚτΠ11397-Β   16/03/2007  απόφαση ένταξης του 
Ειδικού Γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας, εγκρίθηκε η χρηµατοδότηση 
του έργου «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» το οποίο εφεξής θα 
αποκαλείται «ΕΡΓΟ3», από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας» (ΚΤΠ).  
Με βάση την απόφαση αυτή αλλά και το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίου του 
«ΕΡΓΟ3»: 

• Τελικός δικαιούχος είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας   

• Φορέας Πρότασης και Λειτουργίας είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας  

Βασικός στόχος του «ΕΡΓΟ3» είναι να δηµιουργηθεί ένα Γεωγραφικό 
Πληροφοριακό Σύστηµα το οποίο θα διαχειρίζεται και θα αναλύει χαρτογραφικές 
πληροφορίες του ∆ήµου Καλαµάτας.  

4. Η δηµιουργία σύγχρονης υποδοµής για την εξυπηρέτηση του πολίτη και η 

παράλληλη δυνατότητα διαχείρισης πόρων της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου 

(ΕΣΠΑ 2007-2013) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Σχεδίου για την Επιβεβαίωση 

της  ∆ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων, θα γίνει µε την ανάπτυξη 

εγκατάσταση και λειτουργία προς πιστοποίηση ενός συστήµατος Ποιότητας 

σύµφωνου µε το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο θα περιλαµβάνει τις 

κρίσιµες διεργασίες όλων των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου και θα καλύπτει τις 

απαιτήσεις του Σχεδίου του Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχείρισης Έργων για την 

Επιβεβαίωση της  ∆ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων και το οποίο 

εφεξής θα αποκαλείται ως «ΕΡΓΟ4».  

Με την Εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ  1469/ 04-5-2007 της ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  του ΥΠΟΙΟ:   
«Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας ∆ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
της περιόδου 2007-2013» προβλέπεται κεντρικά η ανάπτυξη Ελληνικού Προτύπου 
ή Τεχνική Προδιαγραφή ∆ιαχείρισης Έργων, σύµφωνα µε το οποίο θα πιστοποιείται 
η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων που θα υλοποιήσουν 
συγχρηµατοδοτούµενα έργα κατά την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. 
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο, µέχρι την ανάπτυξη του Ελληνικού Προτύπου 
∆ιαχείρισης Έργων και των µηχανισµών για την πιστοποίηση των φορέων, για τη  
µεταβατική περίοδο 2007-2008, η επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των 
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δικαιούχων θα παρέχεται από την οικεία ∆ιαχειριστική Αρχή ή από τον Ενδιάµεσο 
Φορέα ∆ιαχείρισης, ο οποίος θα  θεωρείται διαχειριστικά επαρκής για τη µεταβατική 
περίοδο, εφόσον υλοποιήσει σχετικό έργο. 
 Το «ΕΡΓΟ4» περιλαµβάνει: 

i. Την ανάπτυξη εγκατάσταση και λειτουργία προς πιστοποίηση ενός 
συστήµατος Ποιότητας σύµφωνου µε το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, 
το οποίο θα περιλαµβάνει τις κρίσιµες διεργασίες όλων των ∆ιευθύνσεων του 
∆ήµου  

ii. Την συµφωνία του προτύπου ISO 9001:2000 µε τις απαιτήσεις του 
Σχεδίου, όπως κάθε φορά ισχύει, για την Επιβεβαίωση της  ∆ιαχειριστικής 
Επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων, των έργων της ∆΄ Προγραµµατικής 
Περιόδου.    

iii. Την εκπαίδευση του στελεχιακού δυναµικού του ∆ήµου, προκειµένου να 
είναι σε θέση να διαχειρισθεί το συγκεκριµένο Σύστηµα Ποιότητας.  

Τα στάδια για τον Σχεδιασµό και την Ανάπτυξη Συστήµατος Ποιότητας, µε στόχο 
την τελική πιστοποίηση επιλεγµένων Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας σύµφωνα 
µε το πρότυπο ISO 9001:2000, θα είναι : 

1. Ο προσδιορισµός των διεργασιών κάθε ∆ιεύθυνσης ή Τµήµατος που θα 
πιστοποιηθούν. 

2. Η διάγνωση της υφιστάµενης κατάστασης των υπηρεσιών που έχουν 
επιλεγεί και η καταγραφή της απόκλισης τους από το πρότυπο. 

3. Ο Σχεδιασµός του Συστήµατος Ποιότητας 
4. Η υποστήριξη της εφαρµογής του Συστήµατος Ποιότητας, µε τη 

διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων ώστε να αναγνωριστούν οι 
δυσκολίες και να γίνουν βελτιωτικές ενέργειες. 

5. Η εκπαίδευση του προσωπικού για την ορθή τήρηση του σχεδίου 
ποιότητας. 

Αντικείµενο Προγραµµατικής Σύµβασης 

α) Κωδικός «ΑΝΤΙΚ1»: Η υλοποίηση του «ΕΡΓΟ1» όπως αυτό περιγράφεται στο 
Προοίµιο και εξειδικεύεται στη σχετική απόφαση ένταξης και το Τ∆Ε/Υ.  
β) Κωδικός «ΑΝΤΙΚ2»: Η διασφάλιση, µε την συµµετοχή στην Προγραµµατική 
Σύµβαση του φορέα ΚΕΠΠ, της απαραίτητης επιστηµονικής τεχνικής υποστήριξης, 
για την υλοποίηση του «ΕΡΓΟ1», σε θέµατα που αφορούν στους ειδικούς όρους της 
απόφασης ένταξης και κυρίως των ειδικών όρων µε α/α 1, 2, 3, 4, 7 και 8, όπως 
αυτοί αναλύονται περαιτέρω στο Άρθρο 4: ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις 
Συµβαλλοµένων της παρούσας. Το ΚΕΠΠ µέσω του καθηγητή κ. ∆ουληγέρη έχει 
ήδη υποστηρίξει τον ∆ήµο, σύµφωνα µε την απόφαση 284/06 της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, στην προετοιµασία του για την υποβολή της αίτησης για ένταξη του 
«ΕΡΓΟ1» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κοινωνία της Πληροφορίας, συντάσσοντας 
για λογαριασµό του ∆ήµου όλα τα προβλεπόµενα από την σχετική πρόσκληση της 
ΕΥ∆ ΚτΠ έγγραφα (Τ∆Ε/Υ, Σχέδιο ∆ιακήρυξης Έξυπνου Οικισµού, Επιχειρηµατικό 
Σχέδιο κλπ),  .  
γ) Κωδικός «ΑΝΤΙΚ3»: Η διασφάλιση, µε την συµµετοχή στην Προγραµµατική 
Σύµβαση του φορέα ΚΕΠΠ, της απαραίτητης επιστηµονικής τεχνικής υποστήριξης, 
για την υλοποίηση των έργων «ΕΡΓΟ2» και «ΕΡΓΟ3» από τον τελικό δικαιούχο-
∆ήµος Καλαµάτας, σε θέµατα που σχετίζονται µε την τεχνική αξιολόγηση των 
προσφορών, στη σύνταξη του σχεδίου σύµβασης, στην παρακολούθηση της ορθής 
υλοποίησης της σύµβασης, και λοιπών θεµάτων, όπως αυτά αναλύονται περαιτέρω 
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στο Άρθρο 4: ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων της παρούσας. 
∆ιευκρινίζεται έτι περαιτέρω ότι η καθαυτή υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου 
των έργων «ΕΡΓΟ2» και «ΕΡΓΟ3»  δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα 
προγραµµατική σύµβαση, παρά µόνον η επιστηµονική τεχνική υποστήριξη από τον 
φορέα ΚΕΠΠ για την υλοποίησή τους. Η καθαυτή υλοποίηση του φυσικού 
αντικειµένου των έργων «ΕΡΓΟ2» και «ΕΡΓΟ3»  υλοποιείται από τον ∆ήµο 
Καλαµάτας και χρηµατοδοτούνται από άλλους πόρους σύµφωνα µε τις σχετικές 
αποφάσεις ένταξης στο ΕΠ ΚτΠ.   
δ) Κωδικός «ΑΝΤΙΚ4» :Η υλοποίηση από τον φορέα ΚΕΠΠ του «ΕΡΓΟΥ4» και 
ειδικότερα, της ανάπτυξης εγκατάστασης και λειτουργίας προς πιστοποίηση ενός 
συστήµατος Ποιότητας σύµφωνου µε το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 9001:2000, το οποίο 
θα περιλαµβάνει τις κρίσιµες διεργασίες όλων των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου και θα 
καλύπτει τις απαιτήσεις του Σχεδίου του Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχείρισης Έργων 
για την Επιβεβαίωση της  ∆ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων. 

Σκοπός 

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση υπογράφεται, προκειµένου να περιγραφούν 
και να εξειδικευθούν περαιτέρω οι απαραίτητες ενέργειες και να οριοθετηθούν µε 
σαφήνεια οι ρόλοι και οι ευθύνες των εµπλεκόµενων φορέων, στην υλοποίηση των 
αντικειµένων: «ΑΝΤΙΚ1», «ΑΝΤΙΚ2», «ΑΝΤΙΚ3», «ΑΝΤΙΚ4».  

Πόροι - Χρηµατοδότηση 

α) Η χρηµατοδότηση του «ΑΝΤΙΚ1» θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚΤΠ), όπως προβλέπει η σχετική απόφαση ένταξης 
(παρ. 1 του Προοιµίου). Ειδικότερα ο προϋπολογισµός του «ΕΡΓΟ1» ανέρχεται στα 
2.000.000€ και θα καλυφθεί κατά 80% από το ΕΤΠΑ (1.600.000€) και κατά 20% 
(400.000) από Εθνική Συµµετοχή. Η καταβολή των χρηµάτων θα γίνει στον 
Ανάδοχο του έργου από τον τελικό δικαιούχο µε τον τρόπο πληρωµής που θα 
προβλέπεται στην οικεία διακήρυξη του «ΕΡΓΟ1».  
β) Η υλοποίηση των αντικειµένων: «ΑΝΤΙΚ2», «ΑΝΤΙΚ3» και  «ΑΝΤΙΚ4», όπως 
αυτά περιγράφονται αντίστοιχα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του προοιµίου, θα  
χρηµατοδοτηθεί µε πόρους ύψους 100.000 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
εφεξής «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ», που θα διατεθούν από ∆ηµοτικούς Πόρους του ∆ήµου 
Καλαµάτας στο ΚΕΠΠ προκειµένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνει σύµφωνα µε το άρθρο 6 της παρούσας.  Η καταβολή του ποσού αυτού 
στο ΚΕΠΠ θα γίνει µετά από σχετική εισήγηση της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, στις εξής φάσεις:  
Α΄φάση : Ποσό ίσο µε 30% του «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ» θα κατατεθεί εντός του 2007 
και θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2007, µε την 
προϋπόθεση της υλοποίησης και παράδοσης των απαιτούµενων εγχειριδίων που 
αφορούν το «ΑΝΤΙΚ4», καθώς και το επικαιροποιηµένο Τεχνικό ∆ελτίο και το 
Έντυπο Ανάλυσης Κόστους, του έργου που περιγράφεται από το «ΑΝΤΙΚ1». 
Β΄φάση : Μόλις υπογραφεί η σχετική σύµβαση µε τον ανάδοχο του έργου όπως 
περιγράφεται στο «ΑΝΤΙΚ1» και µε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης  
εκπαίδευσης του προσωπικού στο Σύστηµα Πιστοποίησης των υπηρεσιών του 
∆ήµου κατά ISO 9001:2000, του «ΑΝΤΙΚ4», ποσό ίσο µε 40% του «ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ», το οποίο θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 
2008. 
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Γ΄φάση : Με την ολοκλήρωση της προγραµµατικής σύµβασης ποσό ίσο µε 30% του 
«ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ», το οποίο θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Καλαµάτας έτους 2008. 

∆ιάρκεια Σύµβασης 

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση ισχύει από την ηµέρα υπογραφής της και 
λήγει την 30.11.2008, που είναι η ηµεροµηνία λήξης πληρωµών του «ΑΝΤΙΚ1» που 
είναι το µεγαλύτερο σε χρόνο υλοποίησης αντικείµενο από όλα τα αντικείµενα του 
άρθρου 1 της παρούσας. 
Σε περίπτωση που η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού ή οικονοµικού αντικειµένου 
των έργων του άρθρου 1 παραταθεί, θα παρατείνεται αντίστοιχα και η διάρκεια της 
παρούσας σύµβασης, µε απόφαση των µελών της Κοινής Επιτροπής. 

∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων 

1. (ΑΝΤΙΚ1 - Αφορά την ΓΓΠΠ): Η υπογραφή της παρούσας Προγραµµατικής 

Σύµβασης, η οποία µεταξύ άλλων σκοπεύει στην διασφάλιση των καλλίτερων 

προϋποθέσεων για την επιτυχή υλοποίηση του αντικειµένου «ΑΝΤΙΚ1», 

διευρύνοντας ουσιαστικά την επάρκεια του Τελικού ∆ικαιούχου (ΓΓΠΠ), δεν 

αίρει την ευθύνη του (ως τελικού δικαιούχου), στην εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει έναντι της ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ για 

το συγκεκριµµένο αντικείµενο («ΕΡΓΟ1»).  

2. (ΑΝΤΙΚ1 - Αφορά την ΓΓΠΠ): Η ΓΓΠΠ, ως τελικός δικαιούχος, θα πρέπει να 

ακολουθεί τις ισχύουσες διατάξεις για τις δηµόσιες συµβάσεις (Π.∆. 60/2007 

(ΦΕΚ 64/16-3-2007) µε το οποίο έγινε προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών 

σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών») και τις 

σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ, για την υλοποίηση του 

έργου «ΑΝΤΙΚ1». Ιδιαίτερα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες και κατευθύνσεις 

που δίδονται µέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, από το Υποστηρικτικό 

υλικό της πρόσκλησης καθώς και µέσα από τις συχνές ερωτήσεις και 

απαντήσεις (αρχεία Frequently Asked Questions - FΑQ'S) που αναρτώνται στο 

δικτυακό τόπο της ΕΥ∆ ΕΠ ΚτΠ, τις οποίες θα πρέπει να κοινοποιεί και στα 

υπόλοιπα συµβαλλόµενα µέρη της παρούσας. 

3. (ΑΝΤΙΚ1 - Αφορά την ΓΓΠΠ): Το τελικό σχέδιο της προκήρυξης θα υποβληθεί 

µε ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου για προέλεγχο 

και έγκριση από την ΕΥ∆ ΚτΠ πριν από τη δηµοπράτηση του.  

4. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

έχει την υποχρέωση για την πλήρη τεκµηρίωση της νοµιµότητας των 

διαδικασιών ανάληψης οποιασδήποτε νοµικής δέσµευσης. ∆απάνες, των οποίων 

οι αναληφθείσες νοµικές δεσµεύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε διαδικασίες που 
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δεν τηρούν ή δεν µπορεί να αποδειχθεί πλήρως ότι τήρησαν την κοινοτική και 

εθνική νοµοθεσία περί προµηθειών δεν χρηµατοδοτούνται. Θα πρέπει επίσης να 

αποδεικνύεται ότι οι πραγµατοποιούµενες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά το 

χρηµατοδοτούµενο έργο. Αδυναµία απόδειξης κατά τον επιτόπιο έλεγχο του 

συσχετισµού των πάσης φύσεως δαπανών µε το αντικείµενο του έργου, 

συνεπάγεται απόρριψη της χρηµατοδότησης της δαπάνης από το ΕΠ. 

5. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως 

τελικός δικαιούχος, έχει την υποχρέωση για άµεση ενηµέρωση της Ειδικής 

Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης κάθε φορά που θα διαφοροποιηθούν οι συνθήκες ή το 

χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του «ΕΡΓΟ1». Σε περίπτωση αύξησης του 

προϋπολογισµού του «ΕΡΓΟ1», η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, οφείλει να υποβάλλει εκ νέου για ένταξη την πράξη µε τα νέα 

οικονοµικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ήµος Καλαµάτας και το ΚΕΠΠ 

έχουν την υποχρέωση να της παρέχουν την ανάλογη τεχνική υποστήριξη. 

6. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως 

τελικός δικαιούχος, έχει την υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση να δέχεται 

επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος καθώς και από τα άλλα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 

7. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

έχει την υποχρέωση ενηµέρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών και µε 

Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης της πράξης και των υποέργων της (ΦΕΚ 

1002/τΒ/31.07.2001) µε την επισήµανση ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση 

υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις πληρωµές και για το 

πραγµατοποιηθέν έργο και αποτελούν αίτηµα χρηµατοδότησης της 

αναλογούσας εθνικής και κοινοτικής συµµετοχής. Η υποβολή των µηνιαίων 

δελτίων δαπανών υποέργου και των τριµηνιαίων δελτίων παρακολούθησης 

έργου θα γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.delta02.mnec.gr. 

Για την σύνταξη των παραπάνω δελτίων, ο ∆ήµος Καλαµάτας και το ΚΕΠΠ 

έχουν την υποχρέωση να της παρέχουν την ανάλογη τεχνική υποστήριξη 

καθώς και όποιες πληροφορίες της ζητηθούν σχετικές µε το «ΕΡΓΟ1» από την 

Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

8. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

έχει την υποχρέωση τήρησης ξεχωριστής λογιστικής κωδικοποίησης για το 

«ΕΡΓΟ», στην οποία θα καταχωρίζονται όλες οι επιλέξιµες πληρωµές, που θα 

αντιστοιχούν πλήρως µε τις δηλούµενες δαπάνες προς την Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος στα µηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης 

∆απανών. 
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9. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Οι συµβαλλόµενοι έχουν την υποχρέωση 

κοινοποίησης στη διαχειριστική αρχή όλων των εγγράφων που αφορούν το 

«ΕΡΓΟ1» και σχετίζονται µε τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτής και 

ιδίως: 

• Υποχρέωση της ΓΓΠΠ, για άµεση ενηµέρωση της διαχειριστικής αρχής όταν η 

πράξη υποστεί σηµαντική τροποποίηση, 

• Υποχρέωση της ΓΓΠΠ, για αποστολή προς διαβούλευση και έγκριση στη 

∆ιαχειριστική Αρχή του Σχεδίου Προκήρυξης των ∆ιαγωνισµών πριν τη 

∆ηµοσιοποίηση τους καθώς και του σχεδίου Σύµβασης µε τον Ανάδοχο πριν 

την υπογραφή τους 

• Η ∆ιαχειριστική Αρχή για λόγους διασφάλισης της νοµιµότητας και 

κανονικότητας της εκτέλεσης και της ορθής χρηµατοδοτικής διαχείρισης των 

πόρων, έχει το δικαίωµα να ορίσει συγκεκριµένα στάδια εκτέλεσης για τα 

οποία η ΓΓΠΠ, έχει υποχρέωση να λάβει προέγκριση από την ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ 

προκειµένου να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο. 

• Υποχρέωση της ΓΓΠΠ, για αποστολή στη ∆ιαχειριστική Αρχή της 

υπογεγραµµένης Σύµβασης µε τον Ανάδοχο, µε τεκµηρίωση των 

παραδοτέων και του προϋπολογισµού της. 

10. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Ειδικότερα η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστή λογιστική παρακολούθηση των 

εσόδων που προέρχονται ή προκύπτουν από τη χρηµατοδοτούµενη πράξη.  

11. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

υποχρεούται να τηρεί ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασµό για το «ΕΡΓΟ1», στον 

οποίο κατατίθενται οι πιστώσεις και µέσω του οποίου θα πραγµατοποιούνται οι 

πληρωµές. Στο λογαριασµό αυτόν κατατίθενται και τα έσοδα που προκύπτουν 

από οποιαδήποτε αιτία (ιδίως τόκοι, καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών, 

ποινικές ρήτρες, πρόστιµα αναδόχων) και τα οποία χρησιµοποιούνται υπέρ του 

«ΕΡΓΟ1» 

12. (ΑΝΤΙΚ1 – Αφορά ΓΓΠΠ): Η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

υποχρεούται, να διασφαλίσει κατά τις συµβάσεις, εφόσον πρόκειται για επί 

παραγγελία (custom made) εφαρµογές, την αποκλειστικότητα των 

πνευµατικών δικαιωµάτων και τη διάθεση χρήσης του λογισµικού, την 

απαραίτητη τεκµηρίωση και τη µεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας για τη 

συντήρηση του. 

13.  (ΑΝΤΙΚ1 - Αφορά τον ∆ήµο Καλαµάτας): Ο ∆ήµος Καλαµάτας, για λογαριασµό 

του οποίου αναπτύσσεται ο Εξυπνος Οικισµός του έργου «ΑΝΤΙΚ1», θα πρέπει 

να συντάξει, µε την υποστήριξη του ΚΕΠΠ, τροποποιηµένο Τ∆Ε/Υ και Έντυπο 
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Ανάλυσης Κόστους, προσαρµόζοντας κατάλληλα το φυσικό αντικείµενο και το 

µέγεθος του οικισµού µε βάση τον εγκριθέντα Π/Υ και τις αλλαγές που έχουν 

σηµειωθεί στο συνηµµένο εγκεκριµένο Τ∆Ε/Υ. Το τροποποιηµένο Τ∆Ε/Υ θα 

αποσταλεί προς έγκριση στην ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ και θα υποβληθεί και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://delta02.mnec.gr 

14. (ΑΝΤΙΚ1 - Αφορά τον ∆ήµο Καλαµάτας) : Το τεύχος προκήρυξης θα 

δηµοσιευτεί για δηµόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο της ΕΥ∆ του ΕΠ 

«ΚτΠ» (www.infosociety.gr) και στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΠΠ και ∆ήµου 

Καλαµάτας.   

15. (ΑΝΤΙΚ1 - Αφορά τον ∆ήµο Καλαµάτας): Ο Φορέας Πρότασης (∆ήµος 

Καλαµάτας), θα υλοποιήσει κατά το δυνατόν και τις συµπληρωµατικές δράσεις 

που περιγράφονται στο Επιχειρηµατικό Σχέδιο που έχει υποβληθεί στην 

∆ιαχειριστική Αρχή 

16. (ΑΝΤΙΚ2 - Αφορά το ΚΕΠΠ): Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς 

(ΚΕΠΠ) ορίζεται ως Φορέας Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποστήριξης της ΓΓΠΠ 

και του ∆ήµου Καλαµάτας για την υλοποίηση του αντικειµένου «ΑΝΤΙΚ1» του 

«ΕΡΓΟ1». Το ΚΕΠΠ  θα προβεί για λογαριασµό του ∆ήµου, ο οποίος έχει και την 

τελική ευθύνη, στη σύνταξη Αναλυτικής Μελέτης Εφαρµογής και Υλοποίησης 

του έργου, µε βάση τα αναφερόµενα στο τροποποιηµένο εγκεκριµένο Τ∆Ε/Υ, 

την οποίαν θα κληθεί να υλοποιήσει ο Ανάδοχος του «ΕΡΓΟ1» και η οποία θα 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχετικής διακήρυξης.  

17. (ΑΝΤΙΚ2 - Αφορά το ΚΕΠΠ): Το ΚΕΠΠ  θα προβεί για λογαριασµό του ∆ήµου, ο 

οποίος έχει και την τελική ευθύνη, στη δηµιουργία του  επικαιροποιηµένου 

τεύχους προκήρυξης µε βάση:α) την Αναλυτική Μελέτη Εφαρµογής και 

Υλοποίησης του συγκεκριµένου Έξυπνου Οικισµού και β) την απόφαση ένταξης 

και το τροποποιηµένο Τ∆Ε/Υ. γ) το πιθανό οριζόντιο υπόδειγµα διακήρυξης που 

θα δοθεί από την ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ. Στο επικαιροποιηµένο τεύχος προκήρυξης θα 

περιγράφονται αναλυτικά εκτός από τις υποδοµές και τις υπηρεσίες οι οποίες θα 

υλοποιηθούν στο επίπεδο του οικισµού και όλα τα πληροφοριακά νέα 

επικαιροποιηµένα γεωγραφικά και πληθυσµιακά στοιχεία που αφορούν στον 

Οικισµό (ακριβή όρια, πλήθος νοικοκυριών κλπ). 

18.  (ΑΝΤΙΚ2 - Αφορά το ΚΕΠΠ): Το ΚΕΠΠ  θα προβεί για λογαριασµό του ∆ήµου 

Καλαµάτας, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη, στην επικαιροποίηση της 

Αναλυτικής Μελέτης Εφαρµογής και Υλοποίησης του έργου, µε βάση τις 

ενδεχόµενες προτάσεις του Αναδόχου του έργου «ΕΡΓΟ1» για βελτίωση της 

µελέτης, µετά την υπογραφή της σχετικής Σύµβασης.  

19.  (ΑΝΤΙΚ2 - Αφορά το ΚΕΠΠ) : Με τη λήξη της δηµόσιας διαβούλευσης, το 

ΚΕΠΠ  θα προβεί για λογαριασµό του ∆ήµου, ο οποίος έχει και την τελική 
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ευθύνη, στην ενσωµάτωση των  τυχόν σχολίων και παρατηρήσεων της 

διαβούλευσης. 

20.  (ΑΝΤΙΚ2 - Αφορά το ΚΕΠΠ): Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο θα εξειδικευθεί και 

επικαιροποιηθεί από το ΚΕΠΠ, πριν από το τέλος της πιλοτικής λειτουργίας του 

έργου, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τους όρους της απόφασης ένταξης, όσο και 

την Αναλυτική Μελέτη Εφαρµογής και Υλοποίησης και να επανυποβληθεί στην 

ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ. ∆ιευκρινίζεται όµως σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα και µε σχετικό 

όρο της απόφασης ένταξης, ότι το  έργο «ΕΡΓΟ1» που αναλαµβάνει να 

υλοποιήσει η ΓΓΠΠ ως τελικός δικαιούχος έναντι της ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ είναι 

αυτόνοµο, αφορά αποκλειστικά στην ανάπτυξη του Ε.Ο όπως περιγράφεται στο 

Τ∆Ε/Υ και η χρηµατοδότησή του και ολοκλήρωσή του δεν συνδέεται µε την 

συνολική υλοποίηση του Επιχειρηµατικού Σχεδίου.    

21. (ΑΝΤΙΚ3 - Αφορά το ΚΕΠΠ): Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς 

(ΚΕΠΠ) ορίζεται ως  Φορέας Επιστηµονικής και Τεχνικής Υποστήριξης του 

∆ήµου Καλαµάτας για την υλοποίηση από τον ∆ήµο (που είναι ο τελικός 

δικαιούχος των έργων «ΕΡΓΟ2» και «ΕΡΓΟ3») του αντικειµένου «ΑΝΤΙΚ3» 

όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 1. Το ΚΕΠΠ  θα υποστηρίξει τον ∆ήµο – 

τελικό δικαιούχο σε θέµατα που σχετίζονται µε την τεχνική αξιολόγηση των 

προσφορών, στη σύνταξη του σχεδίου σύµβασης, στην παρακολούθηση της 

ορθής υλοποίησης της σύµβασης, και λοιπών θεµάτων που σχετίζονται άµεσα 

µε τα ανωτέρω. 

22. (ΑΝΤΙΚ4 - Αφορά το ΚΕΠΠ): Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς 

(ΚΕΠΠ) αναλαµβάνει για λογαριασµό του ∆ήµου την υλοποίηση του «ΑΝΤΙΚ4» 

όπως ορίζεται στο άρθρο 1 .Ειδικότερα το ΚΕΠΠ αναλαµβάνει:  

� Την ανάπτυξη εγκατάσταση και λειτουργία προς πιστοποίηση ενός 

συστήµατος Ποιότητας σύµφωνου µε το ∆ιεθνές πρότυπο ISO 

9001:2000, το οποίο θα περιλαµβάνει τις κρίσιµες διεργασίες όλων 

των ∆ιευθύνσεων του ∆ήµου και θα καλύπτει τις απαιτήσεις του 

Σχεδίου του Ελληνικού Προτύπου ∆ιαχείρισης Έργων για την 

Επιβεβαίωση της  ∆ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων.  

� Την εκπαίδευση του αρµόδιου Στελεχιακού δυναµικού του ∆ήµου, 

θεωρητική και πρακτική προκειµένου να είναι σε θέση να διαχειρισθεί 

το συγκεκριµένο Σύστηµα Ποιότητας µετά την λήξη του Έργου και την 

Πιστοποίηση.  

Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια ισχύος της Σύµβασης υπάρξει 

οριστικοποίηση από την ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  

ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  του ΥΠΟΙΟ του Σχεδίου για την Επιβεβαίωση της  

∆ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων, το ΚΕΠΠ θα υποστηρίξει 
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τον ∆ήµο για να αναθεωρήσει το αρχικά σχεδιασθέν σύστηµα ποιότητας µε 

τρόπο που να είναι σύµφωνο µε το τελικό σχέδιο – νόµο για την Επιβεβαίωση 

της  ∆ιαχειριστικής Επάρκειας των Τελικών ∆ικαιούχων.    

23. Ορισµός Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού (Ε∆Α∆) του 

«ΕΡΓΟ1» Πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού του έργου «ΕΡΓΟ1», 

συστήνεται µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

πενταµελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 

� ∆ύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους . 

� ∆ύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας, µε τους νόµιµους 

αναπληρωτές τους   

� Έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΠΠ  µε τον νόµιµο αναπληρωτή του. 

Πριν από την διενέργεια κάθε διαγωνισµού οι συµβαλλόµενοι πρέπει να 

κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Επιτροπής.   

Στην πρώτη της συνεδρίαση τα µέλη της Ε∆Α∆ εκλέγουν µεταξύ των µελών τον 

πρόεδρο και τον γραµµατέα της Επιτροπής.   

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού, υλοποιεί το αντικείµενο 

της διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών όπως αυτό περιγράφεται 

στους σχετικούς όρους της διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΟ1» και ειδικότερα:   

� Παραλαµβάνει τις προσφορές των διαγωνιζόµενων µε την µορφή και 

το περιεχόµενο που περιγράφεται στην διακήρυξη.  Αποσφραγίζει τις 

προσφορές των διαγωνιζόµενων σύµφωνα µε την ακολουθούµενη στο 

δηµόσιο πρακτική.  

� Προβαίνει στην Τεχνική και Οικονοµική Αξιολόγηση των προσφορών 

και συντάσσει τον σχετικό πίνακα κατάταξης µε βάση την 

συµφερότερη προσφορά, µε την διαδικασία που αναφέρεται στην 

διακήρυξη και αναδεικνύει τον Ανάδοχο.  

� Συντάσσει το Πρακτικό ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού, το οποίο και 

κοινοποιεί στα συµβαλλόµενα µέρη.    

24. Ορισµός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του «ΕΡΓΟ1»  

Πριν από την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο του έργου «ΕΡΓΟ1» 

συστήνεται µε απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

πενταµελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από:  

� ∆ύο (2) εκπροσώπους της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους 



Συνεδρίαση :26/2007                                 ∆ευτέρα  03 / 09 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  543/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  23 

� ∆ύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας, µε τους νόµιµους 

αναπληρωτές τους  

� Έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΠΠ, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του  

Στην πρώτη της συνεδρίαση τα µέλη της ΕΠΠΕ εκλέγουν µεταξύ των µελών τον 

πρόεδρο και τον γραµµατέα της Επιτροπής. 

Αντικείµενο της Επιτροπής, είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης, η πιστοποίηση 

της ορθότητας, καθώς και η οριστική παραλαβή του.   

Η ΕΠΠΕ υλοποιεί το έργο της  όπως αυτό περιγράφεται στους σχετικούς όρους της 

διακήρυξης του έργου «ΕΡΓΟ1» και επιπλέον:   

� Μπορεί να αναθέτει στα µέλη της, συγκεκριµένες αρµοδιότητες και 

υποχρεώσεις αναφορικά µε την παρακολούθηση και επίβλεψη της 

υλοποίησης του «ΕΡΓΟ1»   

� Έχει την ευθύνη πιστοποίησης ορθής εκτέλεσης του «ΕΡΓΟ1», µε τρόπο που 

να εξασφαλίζεται ο αποτελεσµατικός έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας 

των υπηρεσιών και του τελικού παραδοτέου αποτελέσµατος. 

� Έχει την ευθύνη διενέργειας εσωτερικού έλεγχου των πληρωµών, έτσι ώστε 

να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα και κανονικότητα τους.  

� Ελέγχει και πιστοποιεί την ορθότητα του εκτελεσθέντος φυσικού 

αντικειµένου πριν την διενέργεια πληρωµών προς το Ανάδοχο  

� Ενηµερώνει µε τα κατάλληλα µέσα τον ανάδοχο του «ΕΡΓΟ1» για τις 

υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν ως τελικοί αποδέκτες 

συµπεριλαµβανοµένων και των επιτόπιων ελέγχων από την Ειδική Υπηρεσία 

∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και από τα άλλα 

αρµόδια ελεγκτικά όργανα.  

∆εν απαγορεύεται η συµµετοχή µελών της Ε∆Α∆ στην ΕΠΠΕ.  

Τα οριζόµενα από τους συµβαλλοµένους µέλη στην ΕΠΠΕ, µπορεί να συµµετέχουν 

σε περισσότερες από µία Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής, εφόσον κάτι 

τέτοιο επιβάλλεται από την φύση και τις ανάγκες του «ΕΡΓΟ1».   

25. Κατακύρωση της Σύµβασης  του «ΕΡΓΟ1» 

Μετά την ανάδειξη και επιλογή του αναδόχου, η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας 

Πελοποννήσου προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:  

� Ενηµερώνει (µε e-mail, fax, συστηµένη επιστολή) τον επιλεγέντα καθώς και 

όλους που συµµετείχαν στο διαγωνισµό, µε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού 



Συνεδρίαση :26/2007                                 ∆ευτέρα  03 / 09 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  543/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  24 

και τους λόγους για τους οποίους δεν επιλέχθηκαν αυτοί και επελέγη ο 

επιτυχών.  

� Αναµένει την παρέλευση των προθεσµιών και των διαδικασιών που 

προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.  

� Αφού παρέλθουν οι διαδικασίες και οι προθεσµίες της προηγούµενης 

παραγράφου αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο 

κατακυρώθηκε η σύµβαση, και τον καλεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη 

διακήρυξη για να συνεργαστούν στην σύνταξη και υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης.   

� Συµπληρώνει και αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός 48 ηµερών και 

µε τον τρόπο και τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του 

άρθρου 35 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, το τυποποιηµένο έντυπο προκήρυξης, 

Γνωστοποίηση Συναφθείσας Σύµβασης.  

Το ΚΕΠΠ είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της ορθής τεκµηρίωσης από 

τον ανάδοχο της υποδοµής µε αυτοµατοποιηµένη µέθοδο (π.χ. χρήση CAD ή 

GIS συστηµάτων σε συνδυασµό µε Βάσεις ∆εδοµένων), στην οποία θα 

αποτυπώνονται όλα τα γεωγραφικά και αλφαριθµητικά στοιχεία της υποδοµής, 

κατά προτίµηση σε επάλληλα επίπεδα πληροφόρησης (LΑΥΕRS).  

Επίσης το ΚΕΠΠ είναι υποχρεωµένο να διαθέτει στα υπόλοιπα συµβαλλόµενα 

µέρη τα στοιχεία αυτά και η Γενική Γραµµατεία Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

ως Τελικός ∆ικαιούχος υποχρεούται εφόσον της ζητηθούν να τα διαθέσει στην 

ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ. 

26. Ο ∆ήµος Καλαµάτας, είναι υποχρεωµένος να παρέξει τα απαιτούµενα 

δικαιώµατα διέλευσης στον Ανάδοχο του «ΕΡΓΟ1» για την οµαλή και 

απρόσκοπτη υλοποίηση του «ΕΡΓΟ1» και να διασφαλίσει για λογαριασµό του 

Αναδόχου δικαιώµατα διέλευσης τρίτων φορέων αν αυτό απαιτείται. 

27. Το Σύστηµα Παρακολούθησης και ∆ιαχείρισης του «ΕΡΓΟ1» που θα 

χρησιµοποιηθεί και εφαρµοσθεί από τους συµβαλλοµένους κατά το µέρος που 

τους αναλογεί θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα αναλυτικής κοστολόγησης. 

28. Οι συµβαλλόµενοι έχουν την υποχρέωση τήρησης της ισχύουσας, κατά την 

εκτέλεση του «ΕΡΓΟ1», κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας και ιδίως όσον 

αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις. 

29. Οι συµβαλλόµενοι έχουν την υποχρέωση τήρησης του κανονισµού (ΕΚ) 

1159/2000 της Επιτροπής για τις δράσεις Πληροφόρησης και ∆ηµοσιότητας που 

πρέπει να λαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των 

διαρθρωτικών ταµείων και ειδικότερα για την συγκεκριµένη πρόταση. Επίσης 

έχουν την υποχρέωση ανάρτησης ενηµερωτικής πινακίδας µετά το πέρας 
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εκτέλεσης του «ΕΡΓΟ1» καθώς και αναφοράς της κοινοτικής και κρατικής 

συµµετοχής σε οποιαδήποτε δηµοσίευση ή δια των µέσων µαζικής επικοινωνίας 

δηµοσιότητα του «ΕΡΓΟ1» (Κανονισµός 1260/99 άρθρο 46). 

30. Οι συµβαλλόµενοι έχουν την υποχρέωση τήρησης όλων των δικαιολογητικών 

που αφορούν στην εκτέλεση του «ΕΡΓΟ1» τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά 

την ολοκλήρωση του Ε.Π. 

31. ΟΙ συµβαλλόµενοι έχουν την υποχρέωση τήρησης κατάλληλου συστήµατος 

παρακολούθησης και πιστοποίησης της ποσότητας, του είδους και της ποιότητας 

των παρεχόµενων από φυσικά πρόσωπα υπηρεσιών.  

32. Οι συµβαλλόµενοι έχουν την υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

«ΕΡΓΟ1», να θέτουν στη διάθεση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος, της Αρχής Πληρωµής, της Επιτροπής 

∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. όλα τα 

έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία της πράξης, καθώς και σε όλους τους 

ελεγκτικούς µηχανισµούς της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποχρέωση 

επίσης να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος καθώς και από τα άλλα αρµόδια ελεγκτικά 

όργανα. 

33. Το ΚΕΠΠ αναλαµβάνει και το ρόλο του επισπεύδοντα φορέα των «ΕΡΓΟ1», 

«ΕΡΓΟ2» και «ΕΡΓΟ3».  

34. Το ΚΕΠΠ για την υλοποίηση των «ΑΝΤΙΚ2», «ΑΝΤΙΚ3» θα ορίσει Επιστηµονικό 

Υπεύθυνο και θα συγκροτήσει την αντίστοιχη Οµάδα Έργου, ενηµερώνοντας 

την «Κοινή Επιτροπή», που ορίζεται στο άρθρο7. 

35. Το ΚΕΠΠ για την υλοποίηση του «ΑΝΤΙΚ4», θα ορίσει Επιστηµονικό Υπεύθυνο 

και θα συγκροτήσει την αντίστοιχη Οµάδα Έργου, ενηµερώνοντας την «Κοινή 

Επιτροπή», που ορίζεται στο άρθρο7. 

Χρονοδιάγραµµα Εκτέλεσης της Σύµβασης 

1. Το επιµέρους χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης και οι αντίστοιχες φάσεις  

υλοποίησης που αφορούν στο ΑΝΤΙΚ1 θα περιγράφεται αναλυτικά στο 

επικαιροποιηµένο τεύχος προκήρυξης, λαµβανοµένων βεβαίως υπόψη του 

περιορισµού που αναφέρεται στο Άρθρο 4 που αφορά στην ηµεροµηνία 

λήξης της προγραµµατικής σύµβασης. 

2. Το επιµέρους χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης από το Κέντρο Ερευνών 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) των τµηµάτωντου αντικειµένου «ΑΝΤΙΚ2», 

όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 σηµείο β, ορίζεται ως εξής : 
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a. Το τροποποιηµένο Τ∆Ε/Υ και το Έντυπο Ανάλυσης Κόστους, θα 

παραδοθεί 30 ηµέρες µετά την υπογραφή της παρούσας 

προγραµµατικής σύµβασης 

b. Η δηµιουργία του  επικαιροποιηµένου τεύχους προκήρυξης, µε 

βάση:α) την Αναλυτική Μελέτη Εφαρµογής και Υλοποίησης του 

συγκεκριµένου Έξυπνου Οικισµού β) την απόφαση ένταξης και το 

τροποποιηµένο Τ∆Ε/Υ και γ) το πιθανό οριζόντιο υπόδειγµα 

διακήρυξης που θα δοθεί από την ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ, σε 45 ηµέρες από την 

έγκριση του τροποποιηµένου Τ∆Ε/Υ από την ΕΥ∆ΕΠ ΚτΠ. 

3. Το επιµέρους χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης από το Κέντρο Ερευνών 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) του αντικειµένου «ΑΝΤΙΚ3» όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 1 σηµείο γ, ορίζεται ως εξής: α) όσον αφορά, στην 

επιστηµονική υποστήριξη για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών για 

όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία αξιολόγησης από την αντίστοιχη επιτροπή β) 

όσον αφορά στο σχέδιο σύµβασης αυτό θα πρέπει να έχει συνταχθεί εντός 

15 ηµερών από την ηµεροµηνία που θα ζητηθεί από τον ∆ήµο  αφού πρώτα 

έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες από τη σχετική διακήρυξη διαδικασίες 

για την σύναψη της σχετικής σύµβασης µε τον  Ανάδοχο γ) όσον αφορά 

στην επιστηµονική υποστήριξη για την παρακολούθηση της ορθής 

υλοποίησης της σύµβασης, και λοιπών θεµάτων θα ακολουθείται το 

χρονοδιάγραµµα που περιγράφεται στην σχετική σύµβαση του ∆ήµου µε τον 

Ανάδοχο. 

4. Το επιµέρους χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης από το Κέντρο Ερευνών 

Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) του αντικειµένου «ΑΝΤΙΚ4» όπως αυτό 

περιγράφεται στο άρθρο 1 σηµείο δ, ορίζεται ως εξής: α) όσον αφορά στην 

ανάπτυξη του συστήµατος Ποιότητας αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί µε την 

υποβολή στο ∆ήµο των αντίστοιχων εγχειριδίων εντός τριών µηνών από την 

έναρξη ισχύος της προγραµµατικής σύµβασης β) όσον αφορά στην  

εγκατάσταση και λειτουργία του συστήµατος καθώς και η ON THE JOB 

εκπαίδευση του αρµόδιου Στελεχιακού δυναµικού του ∆ήµου, αυτή θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία που θα 

ζητηθεί από τον ∆ήµο 

Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης 

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης 
συνίσταται όργανο µε την επωνυµία «Κοινή Επιτροπή» µε έδρα, την έδρα της 
ΓΓΠΠ. 
Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από : 
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1. Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας της Περιφέρειας µε τον νόµιµο 

αναπληρωτή του. 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας µε τον νόµιµο αναπληρωτή του 

3. Έναν (1) εκπρόσωπο του ΚΕΠΠ µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,  

Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς πρέπει να 
κοινοποιήσουν αµφίδροµα τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής Επιτροπής. 
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι η τήρηση των όρων της Προγραµµατικής 
Σύµβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης µε την 
έννοια της επισπεύδουσας του έργου, η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των 
συµβαλλοµένων µερών, σχετικής µε την ερµηνεία των όρων ή τον τρόπο 
εφαρµογής της. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, που 
συγκαλείται σε 5 µέρες από την υπογραφή της σύµβασης µε πρωτοβουλία του 
∆ήµου Καλαµάτας. 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Επιτροπής. 
Η επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση γράφονται τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη έγκαιρα µε τον 
προσφορότερο τρόπο.  
Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 
τα θέµατα που θα ζητήσουν έγγραφα οι εκπρόσωποι έστω και ενός των 
συµβαλλοµένων µερών. 
Η επιτροπή είναι δυνατόν να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει 
γνώση του αντικειµένου της σύµβασης όταν και εφόσον ζητηθεί από την Κοινή 
Επιτροπή ή από οποιονδήποτε από τους συµβαλλόµενους. 
Το ειδικό αυτό προσωπικό εκφράζει άποψη πάνω στα ειδικά επιστηµονικά θέµατα 
αλλά δεν έχει δικαίωµα ψήφου. 
Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά δίµηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από 
τους συµβαλλόµενους φορείς. 
Συνεδριάζει στα γραφεία της Γενικής Γραµµατείας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα 
πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σ' όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. 
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα και τα τρία (3) από τα µέλη 
της. 
Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και παίρνονται κατά πλειοψηφία των 
παρόντων µελών.  
Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό. 
Οι λοιπές λεπτοµέρειες για την λειτουργία της Κοινής Επιτροπής καθορίζονται µε 
αποφάσεις της. 

Αντισυµβατική Συµπεριφορά - Συνέπειες 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύµβασης που θεωρούνται 
όλοι σηµαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από 
οποιαδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωµα να 
καταγγείλουν τη σύµβαση και να αξιώσουν κάθε ζηµιά τους. 

∆ιαιτησία 

Η Σύµβαση αυτή διέπεται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. 
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Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά την εκτέλεση και ερµηνεία 
της σύµβασης και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή της παρούσας 
σύµβασης, θα λύνεται µε ∆ιαιτησία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 867 του 
Κ. Πολ. Οικονοµίας. 
Η τοποθέτηση της διαιτησίας γίνεται για λόγους ευελιξίας και οικονοµίας χρόνου. 
Τα µέρη συµφωνούν να ορισθεί ως διαιτητής µετά από αίτηση οποιουδήποτε από 
αυτά, εκπρόσωπος που θα ορισθεί από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Καλαµάτας. 

Παραίτηση – Εκχώρηση 

Η παραίτηση εκ µέρους των συµβαλλοµένων µερών από οποιονδήποτε όρο, 
πρόβλεψη ή συµφωνία που προέρχεται από τη σύµβαση µετά από κοινή συµφωνία 
των µερών, δεν δηµιουργεί προηγούµενο, ούτε υποχρεώνει κανένα από τα δύο 
µέρη σε παρόµοια µελλοντική παραίτηση. 
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν δικαιούνται να εκχωρήσουν, είτε µέρος, είτε το σύνολο 
των οποιονδήποτε δικαιωµάτων και υποχρεώσεων τους που απορρέουν από την 
παρούσα σύµβαση, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη αποδοχή του 
αντισυµβαλλοµένου µέρους. 

Τελικές ∆ιατάξεις 

Καµιά τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλοµένων µελών που στην 
προκειµένη περίπτωση είναι τα µέλη της Κοινής Επιτροπής. 
Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιονδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος, ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική 
σύµβαση η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από 
οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των 
συµβαλλόµενων µερών από δικαίωµα, η απαλλαγή από υποχρεώσεις τους, η 
αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από 
αυτή την Προγραµµατική Σύµβαση. 

Έγγραφα Αναφοράς που προσαρτώνται στην Προγραµµατική Σύµβαση 

Τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στην παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση είναι 
τα εξής: 

Η υπ’ αριθµ. 151.975/ΚτΠ6728/Β Απόφαση Ένταξης Πράξης στο Μέτρο 4.3 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ 

ΚτΠ), µε τίτλο «Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισµού στην πόλη της Καλαµάτας 

του ∆ήµου Καλαµάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε την ονοµασία 

Έξυπνος Οικισµός ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» 

Η υπ’ αριθµ. 152.802/ΚτΠ5555-Β 19/7/2006  Απόφαση Ένταξης Πράξης στο 

Μέτρο 2.2 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), µε τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ.  

151.068/ΚτΠ10164-Β  23/1/2007 απόφαση 
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Η υπ’ αριθµ. 151367/ΚτΠ11397-Β   16/03/2007  Απόφαση Ένταξης Πράξης 

στο Μέτρο 2.4 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 

Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), µε τίτλο «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»  

Η Εγκύκλιος µε Αριθ. Πρωτ.: ΕΥΣΣΑΑΠ  1469/ 04-5-2007 της ΕΙ∆ΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ  ΕΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  του 

ΥΠΟΙΟ:   «Κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας ∆ικαιούχων των 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013»   

Επικύρωση Προγραµµατικής Σύµβασης 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη 
και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόµενο της σύµβασης αυτής, υπογράφεται ως εξής: 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Γενική Γραµµατεία  

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

 

Η Γενική Γραµµατέας 

Αγγέλα Αβούρη 

Για τον ∆ήµο 
Καλαµάτας 

 

 

Ο ∆ήµαρχος 

Παναγιώτης Νίκας 

 

Για το Κέντρο 
Ερευνών 

Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς 

Ο Πρόεδρος 

Λάµπρος Λάιος 

 
 

Β. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στη «Κοινή Επιτροπή» για την 
παρακολούθηση υλοποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης (όπως ορίζεται 
στο άρθρο 7 της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης) τον Αντιδήµαρχο 
Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικόλαο µε αναπληρωτή του τον επίσης 
Αντιδήµαρχο Καλαµάτας   κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο.  

 
 

Γ. 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 
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 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 
 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 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 ∆ηµήτριος 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 11 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 
 


