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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2010 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  218/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Μαΐου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 17η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 14-05-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε σύµφωνα µε το 
νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 220 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας,  6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος  12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 221 απόφαση), 
15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 232 
απόφαση), 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης ∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 
20) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 221 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Λαγανάκος Γεώργιος, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµάκου Μαρία, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 
1)  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος και 2) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Μεσσηνίας και 
του ∆ήµου Καλαµάτας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – Αποκατάσταση ζηµιών από 

πυρκαγιές ορεινού όγκου Ταϋγέτου». 

Με το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 518/12-05-2010 έγγραφό του το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Μεσσηνίας 
απέστειλε στο ∆ήµο Καλαµάτας, για δικές του ενέργειες, την υπ΄ αριθµ. 57/2010 απόφασή του 
που αφορά στην έγκριση σκοπιµότητας και όρων Προγραµµατικής σύµβασης για την 
υλοποίηση του έργου «Βελτίωση – αποκατάσταση ζηµιών από πυρκαγιές ορεινού όγκου 
Ταϋγέτου».  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης: 

 
Προγραµµατική σύµβαση µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ύψους 450.000 € 
από τα οποία 200.000 € βαρύνουν τον ∆ήµο, για έργα τα οποία θα γίνουν 

στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, είναι εγγεγραµµένα στη σύµβαση να µην τα αναφέρω. Εκείνο 
που θέλω να πω είναι ότι για τη φετινή χρονιά 2010 θα δεσµευτεί κονδύλι ποσού 50.000 € από 
κωδικούς τους οποίους θα τους καταθέσω στο Γραµµατέα, να µην τους διαβάζω τώρα τους 
κωδικούς, και θα πρέπει εµείς να ψηφίσουµε αυτή την τροποποίηση του προϋπολογισµού για 
την χρηµατοδότηση της πίστωσης αυτής από ΣΑΤΑ το 2010 και βεβαίως να ορίσουµε δύο 
εκπροσώπους µε τους αναπληρωτές τους και να εξουσιοδοτηθεί και ο ∆ήµαρχος για την 
υπογραφή της Σύµβασης. 
 
Το έγγραφο µε τους κωδικούς το οποίο κατέθεσε στον Ειδικό  Γραµµατέα ο κ. Μπασακίδης έχει 
ως εξής: 
 
«Την τροποποίηση του προϋπολογισµού και του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 
2010 του ∆ήµου Καλαµάτας µε τη δηµιουργία νέου Κ.Α. 30.7323.98 µε τίτλο ¨Βελτίωση – 
αποκατάσταση ζηµιών από πυρκαγιές ορεινού όγκου Ταϋγέτου (βάσει προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας¨ και 
διατιθέµενη πίστωση για το 2010 πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000,00 €) από ΣΑΤΑ.  
Η παραπάνω δαπάνη θα προέλθει από µείωση: 
- κατά 10.000,00 ευρώ του Κ.Α. 30.7323.56 µε τίτλο ¨διαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων σε 
διάφορα σηµεία της πόλης¨.  
- κατά 10.000,00 ευρώ του Κ.Α. 30.7323.88 µε τίτλο ¨Εργασίες βελτίωσης Ανατολικού 
Κέντρου¨ 
- κατά 30.000,00 ευρώ του Κ.Α. 30.7323.23 µε τίτλο ¨Βελτίωση δηµοτικών δρόµων στο 
τοπικό διαµέρισµα Λαιϊκων¨».  
   

 
Αυτά τα λεφτά δεν είναι από το Ταµείο Μολυβιάτη, είναι δικά µας. Το 
Ταµείο Μολυβιάτη τι έγινε; 

 
∆εν ξέροµε τι έγινε. Το Ταµείο Μολυβιάτη έστειλε κάποια χαρτιά, υπήρξαν 
κάποιες αποφάσεις αλλά χρήµατα δεν έχουνε έρθει. Και η προηγούµενη 

προγραµµατική που υπεγράφη µε τη Νοµαρχία, όπου η Νοµαρχία χρηµατοδοτήθηκε µε 
800.000 € και αυτό θεωρητικό είναι µέχρι τώρα. Μπορεί να υπάρξουν χρήµατα, µέχρι τώρα 
είναι θεωρητικά όµως πρέπει να προχωρήσουν τα έργα. Βεβαίως εµείς στις προγραµµατικές 
συµβάσεις είµαστε πολύ προσεκτικοί διότι είµαστε σε µία φάση µεταβολών και τις 
προγραµµατικές συµβάσεις θα τις πληρώσουν τα διάδοχα σχήµατα. 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:    
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Ο προϋπολογισµός είναι 450.000. 200.000 τις βάζεις ο ∆ήµος, τα 
υπόλοιπα ποιος τα βάζει;  

 
Η Νοµαρχία.         

 
 Είναι σίγουρο ότι θα τα βάλει; 
 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  Γι’ αυτό υπογράφουµε την προγραµµατική σύµβαση. 
 
Ας προχωρήσει το πρόγραµµα, ας προχωρήσει.  
 
Και δύο εκπροσώπους και αναπληρωτές για την παρακολούθηση της σύµβασης.  

 
Σπίνος – Ηλιόπουλος Παν. µε αναπληρωτές Μιχαλόπουλο – Κοσµόπουλο 
αντίστοιχα. 

 
Σηµασία έχει ότι το πρόγραµµα Μολυβιάτη αγνοείται η τύχη του, είµαστε 
κατά κάποιο ποσοστό δικαιούχοι και δεν διαµαρτυρόµεθα γιατί δεν 

παίρνουµε το µερτικό µας. Εγώ έτσι έχω µείνει άφωνος γιατί τον καιρό των σεισµών δεκάρα να 
µην δικαιολογιότανε, γινότανε σεισµός, τώρα κάποια λεφτά προορίζονται για πυρόπληκτες 
περιοχές και κανένας δεν ξέρει τι γίνεται. 

 
 Όχι, µια στιγµή. Από το ταµείο Μολυβιάτη έχουν χρηµατοδοτηθεί προγράµµατα 
αναδασώσεων, έχουν χρηµατοδοτηθεί τα προγράµµατα των λιµνοδεξαµενών, 

από το ταµείο Μολυβιάτη γίνονται οι δανειοδοτήσεις και οι επιδοτήσεις αυτών που 
ανακατασκευάζουνε σπίτια τα οποία έχουνε καεί στις πυρόπληκτες περιοχές. Αυτό το Ταµείο 
τα πληρώνει.  

 
Κύριε ∆ήµαρχε καµία αντίρρηση αλλά κάποτε θα πρέπει να ξέρουµε ότι σαν 
∆ήµος Καλαµάτας, σαν Νοµός Μεσσηνίας από το συνολικό ποσό 

καταµερίστηκε αυτό.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πήρανε και περιοχές που δεν είχανε καεί.  

 
Συµφωνούµε οµόφωνα;  
Οµόφωνα. 

 
 
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 προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και του ∆ήµου Καλαµάτας   για την υλοποίηση του 
έργου «Βελτίωση - Αποκατάσταση ζηµιών από πυρκαγιές ορεινού όγκου 
Ταϋγέτου», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται 
στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης,  το κείµενο της οποίας έχει 
αναλυτικά ως εξής:  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
                                                              

ΜΕΤΑΞΥ 
 
1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
2. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
 

 Στην Καλαµάτα σήµερα                        ηµέρα της εβδοµάδας                          οι ακόλουθοι 

συµβαλλόµενοι: 

1. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαµάτα και 

εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από τον Νοµάρχη Μεσσηνίας, κ. ∆ηµήτρη 

∆ράκο. 

2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας, που εδρεύει στην Καλαµάτα και εκπροσωπείται νόµιµα στην 

παρούσα από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα. 

 

 

                      Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1o   
ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1.1 Προοίµιο 

Μεταξύ των συµβαλλοµένων υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση (στο εξής 

σύµβαση), σύµφωνα µε : 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 49 παρ. 1 εδαφ. (ιδ) και (ιστ), 62 παρ. 1 εδαφ. (στ) του    

Π.∆. 30/96.  

2. Το άρθρο 25 του Ν.2738/99 µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 35 του Π.∆.   410/95. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και  225 του Ν.3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και      

Κοινοτήτων». 

4. Το άρθρο 19 παρ. 7 του Ν. 2344/95. 

5.   Την υπ΄ αριθµ. 37287/1-11-99 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.  
6.  Την  αρ. 57/10-05-2010 Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Νοµού Μεσσηνίας 

7.   Την αρ.                    Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας  

8.  Την από 31/2010 µελέτη η οποία εκπονήθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου 

 Καλαµάτας 

  

Με την παρούσα σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι 

και οι διατάξεις υλοποίησής της. Σκοπός της σύµβασης είναι η υλοποίηση του έργου: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ  - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ 
ΤΑΥΓΕΤΟΥ». 

  

1.2  Περιεχόµενο της Σύµβασης 

Η παρούσα σύµβαση περιέχει τις διατάξεις και τις διαδικασίες που θα ισχύσουν για την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου και συγκεκριµένα: 

1.2.1   Το προοίµιο και το περιεχόµενο της Σύµβασης (άρθρο 1) 

1.2.2   Το αντικείµενο της Σύµβασης (άρθρο 2) 

1.2.3   Ο σκοπός του έργου (άρθρο 3) 

1.2.4   Ο προϋπολογισµός του έργου (άρθρο 4) 
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1.2.5   Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 5) 

1.2.6   Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (άρθρο 6) 

1.2.7   Οι πόροι χρηµατοδότησης του έργου και τρόπος πληρωµής (άρθρο 7) 

1.2.8   Η διάρκεια της Σύµβασης (άρθρο 8) 

       1.2.9 Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της Σύµβασης και οι             

αρµοδιότητές του (άρθρο 9) 

1.2.10 Τις ρήτρες για παράβαση των όρων της σύµβασης (άρθρο 10) 

1.2.11 Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης (άρθρο 11) 

 

ΑΡΘΡΟ 2o  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Το προτεινόµενο έργο τοποθετείται στην ευρύτερη περιοχή των τοπικών διαµερισµάτων 

Ταϋγέτου του ∆ήµου Καλαµάτας που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 

του 2007 και έχει ως αντικείµενο: 

 

1.  ∆.∆. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ 

1.1 Στην είσοδο του οικισµού Μαχαλά κατασκευή τοίχου βαρύτητας, ενός φρεατίου και 

τσιµεντόστρωση δρόµου  

1.2  Τσιµεντόστρωση του δρόµου προς Ι.Ν.Υπαπαντής - Κοιµητήριο Οικισµού Μαχαλά. 

1.3 Τσιµεντόστρωση του δρόµου προς πάνω Μαχαλά 

1.4 Αποκατάσταση δρόµου προς Αγ.Μαρίνα  

1.5 Ι.Ν.Αγ.Σώζων Αγροκήπιο(παροχέτευση οµβρίων) 

1.6 Στον κεντρικό δρόµο από Αλαγονία προς Μαχαλά (πριν τις αποθήκες) κατασκευή ενός 

οπλισµένου τοίχου και τσιµεντόστρωση δρόµου 

 

2. ∆.∆.ΠΗΓΩΝ 

 Κεντρικός δρόµος Πηγών – Ι.Ν. Αγ.Αποστόλων  κατασκευή τεσσάρων οπλισµένων τοίχων 

και ενός τοίχου βαρύτητας  

 

3. ∆.∆. ΛΑ∆Α  

3.1  Αγροτικός δρόµος προς γήπεδο µπάσκετ (τσιµεντόστρωση) 

3.2  Αποκατάσταση των πρανών του κεντρικού δρόµου Καρβελίου – Λαδά στη θέση Ι.Ν. 

Αγ.Ηλία σε τρία σηµεία.(κατασκευή επιχωµάτων, κατασκευή οπλισµένου τοίχου) 

 

4. ∆.∆. ΚΑΡΒΕΛΙΟΥ 

4.1 Κεντρικός δρόµος προς Σιδηρόπορτα-Μαραβεϊκα (κατασκευή οχετού, τσιµεντόστρωση)  

4.2 Κεντρικός δρόµος προς Κουτούπη (τσιµεντόστρωση, κατασκευή πέτρινου τοίχου) 

4.3 Αγροτικός δρόµος προς Βαθύ Λαγκάδι (κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού) 

4.4 Τσιµεντόστρωση αγροτικού δρόµου προς κάτω Καρβέλι από δρόµο Μενινα-

Περιβολακίων (κατασκευή οχετού και βελτίωση υπάρχοντος οχετού)  

 

5. ∆.∆. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑΣ  

5.1 Ασφαλτόστρωση Εθνικού ∆ρόµου Καλαµάτας – Σπάρτης  έµπροσθεν ξενώνα – ταβέρνα 

(Βολιµός) 

5.2 Κατασκευή πέτρινου τοίχου έναντι Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 

 

6. ∆.∆. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 

6.1 Αποκατάσταση της καθίζησης του κεντρικού δρόµου  µε κατασκευή τοίχων βαρύτητας. 

6.2 Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης επί του κεντρικού δρόµου 
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6.3 Ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόµου παλιού σκουπιδότοπου  

6.4 Αποκατάσταση  πέτρινων τοίχων του κεντρικού δρόµου πριν και µετά την πλατεία 

Μπούνα 

6.5 Επέµβαση σε υφιστάµενο µονοπάτι και διευθέτηση οµβρίων  

6.6 Τσιµεντόστρωση κεντρικού δρόµου  

6.7 Κατασκευή τοίχων βαρύτητας 

6.8 Αποχέτευση οµβρίων 

6.9 Τσιµεντοστρώσεις αγροτικών δρόµων στους οικισµούς ∆ιάσελα και Περιβολάκια. 

7. Τσιµεντόστρωση δρόµου κατά τµήµατα Βέργα-Άγιος Νικήτας-Άγιος Γεώργιος 

8. Αποκατάσταση δρόµου και διευθέτηση οµβρίων υδάτων στην κατασκήνωση Αγίας 

Μαρίνας Ταϋγέτου 

 

ΑΡΘΡΟ 3o  
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Σκοπός του έργου είναι η αποκατάσταση µέρους των ζηµιών που υπέστησαν οι υποδοµές των 

περιοχών αυτών και κυρίως οι οδικές, όχι µόνο από τις πυρκαγιές του Αυγούστου του 2007, 

αλλά κυρίως και από τις βροχοπτώσεις που ακολούθησαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 4o  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 450.000,00 € (µε ΦΠΑ 21%) σύµφωνα µε την από 31/2010 

µελέτη η οποία εκπονήθηκε από τη Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας. 

       

ΑΡΘΡΟ 5o  
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
5.1 Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας  αναλαµβάνει:  

1. Να χρηµατοδοτήσει το έργο µέχρι το ποσό των 250.000,00 ευρώ. 

2. Να ορίσει εκπροσώπους της µε τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή του 

άρθρου 9 της παρούσης. 

3. Να παρακολουθεί την εξέλιξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της 

σύµβασης. 

4. Να διευκολύνει την υλοποίηση του έργου διαθέτοντας προσωπικό και µέσα σε 

συνεργασία µε την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας.  

5. Οι υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η Ν.Α.Μ. µε την παρούσα θα περιέλθουν στην 

διάδοχη κατάσταση εφόσον και όπως αυτή ρυθµιστεί νοµοθετικά. 

 

5.2 Ο ∆ήµος Kαλαµάτας αναλαµβάνει:  

1. Την αρµοδιότητα του φορέα υλοποίησης και του φορέα επίβλεψης µέσω της Τεχνικής 

του Υπηρεσίας. Η υλοποίηση των ως άνω ενεργειών θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους 

που έχει θέσει η παρούσα Π.Σ., τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που τίθενται 

γενικότερα από τους Κανονισµούς Χρηµατοδότησης και τη Νοµοθεσία για την 

εκτέλεση έργων που εφαρµόζεται στον φορέα υλοποίησης.  

2. Να χρηµατοδοτήσει το έργο µέχρι το ποσό των 200.000,00 ευρώ  

3. Να ορίσει εκπροσώπους του µε τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή του 

άρθρου 9 της παρούσης.  
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4. Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτόν σε όλα 

τα αρµόδια όργανα ελέγχου.  

5. Να ενηµερώνει εγγράφως τη ΝΑΜ για τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν κατά την 

υλοποίηση του έργου και για κάθε τροποποίηση της µελέτης του έργου. 

6. Ορίζεται φορέας λειτουργίας του έργου µετά την ολοκλήρωσή του. 

 

                                                               ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου θα συνταχθεί από τον ανάδοχο µετά την υπογραφή 

του εργολαβικού συµφωνητικού και θα εγκριθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία όπως προβλέπει 

το άρθρο 46 του Ν.3669/08 « Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής 

δηµοσίων έργων». 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει από την Ν.Α.Μ που θα διαθέσει ποσό µέχρι 250.00,00 

ευρώ από πιστώσεις που θα προέλθουν από το  Πρόγραµµα ΚΑΠ/ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ έτους 2010 

για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και από το ∆ήµο Καλαµάτας που θα διαθέσει  ποσό µέχρι 

200.000,00 ευρώ από ……………..     

Η πληρωµή του αναδόχου του έργου θα γίνεται από το ∆ήµο Καλαµάτας µε την προσκόµιση 

στη ∆/νση Οικονοµικών του ∆ήµου, των πιστοποιηµένων λογαριασµών που θα συντάσσει η 

επιβλέπουσα υπηρεσία και των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ µέρους του, µέσω της Κοινής 

Επιτροπής του άρθρου 9 της παρούσας, και αφού προηγηθεί ο απαραίτητος ∆ηµοσιονοµικός 

Έλεγχος.  

Η οικονοµική συµµετοχή της Ν.Α.Μ. θα γίνεται µε πληρωµή προς τον ∆ήµο Καλαµάτας, µε 

την προσκόµιση από αυτόν όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την 

ενταλµατοποίηση της δαπάνης στο όνοµα εργολάβου-κατασκευαστή σε επικυρωµένα 

φωτοαντίγραφα µέσω της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 9 της παρούσας, και αφού προηγηθεί 

ο απαραίτητος ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος. Στη συνέχεια ο ∆ήµος Καλαµάτας θα εξοφλεί τον 

ανάδοχο. 

Το ποσό συµµετοχής  του κάθε συµβαλλόµενου θα γίνεται εκ περιτροπής και µέχρι του ποσού 

συµµετοχής του στην παρούσα. 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 54 & 55 του Π.∆.609/85. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης, 

συµφωνούν στη συγκρότηση της παρακάτω Κοινής Επιτροπής (στο εξής Κ. Ε.) για την 

παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 

9.1 Η Κ. Ε. είναι τετραµελής (4 µέλη) αποτελούµενη από 
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9.1.1 ∆ύο (2) εκπροσώπους της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Μεσσηνίας των οποίων ο ένας 

ορίζεται πρόεδρος της   Κ. Ε. 

9.1.2 ∆ύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας 

9.1.3 Τα µέλη της Κ.Ε. ορίζονται µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων των 

συµβαλλοµένων. Όλα τα µέλη της Κ. Ε. ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους. 

9.2  Η Κ. Ε. παρακολουθεί την εκτέλεση του έργου και την τήρηση των όρων της σύµβασης 

και επιλύει κάθε διαφωνία σχετικά µε την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής της παρούσας 

που τυχόν θα προκύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

9.3 Η Κ.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει εκτός των άλλων τον τρόπο λειτουργίας της.   

9.4 Στην Κ.Ε. συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα  ψήφου οι επιβλέποντες του έργου που θα 

οριστούν µετά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού µεταξύ του αναδόχου και της 

αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΡΗΤΡΕΣ 
 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα επιλύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 867 Ε.Π. του Κ. ΠΟΛ. ∆ΙΚ.  

Τα Αποκλειστικά κατά τόπο αρµόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από 

την παρούσα  Σύµβαση, ορίζονται τα δικαστήρια του Ν. Μεσσηνίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Πιθανή τροποποίηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης αυτής θα γίνεται µόνο ύστερα 

από έγγραφη συµφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων 

µερών, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 25, του Ν. 2738/1999 

 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς 

απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα  (4) πρωτότυπα, κάθε 

µέρος λαµβάνει από ένα (1), ενώ από ένα (1) παραµένει στις ∆/νσεις Οικονοµικών της Ν.Α.Μ. 

και του ∆ήµου Καλαµάτας. 

                                               
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

                                     
ΓΙΑ ΤΗ Ν. Α. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                         ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΚΟΣ                                                     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
        ΝΟΜΑΡΧΗΣ                                                                      ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 
ΙΙ. Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της εφαρµογής της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 αυτής, τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ. Σπίνο 
Γεώργιο και Ηλιόπουλο Παναγιώτη, µε αναπληρωτές τους τους κ.κ. 
Μιχαλόπουλο Σωτήριο  και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα. 
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ΙΙΙ. Εγκρίνει: 
 

Α.  την τροποποίηση του τεχνικού προγράµµατος, οικον. έτους 2010, του ∆ήµου 
Καλαµάτας,  µε την προσθήκη σε αυτό νέου έργου, βάσει της εν λόγω 
προγραµµατικής σύµβασης,  µε κωδικό αριθµό Κ.Α. 30.7323.98, τίτλο 
««Βελτίωση - Αποκατάσταση ζηµιών από πυρκαγιές ορεινού όγκου 
Ταϋγέτου»  και πίστωση για το έτος 2010 ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000,00 €) από ΣΑΤΑ.  

 
 
Β. την τροποποίηση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 2010, του ∆ήµου 

Καλαµάτας ως εξής:   
 
ΕΣΟ∆Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Από µείωση προβλεπόµενων εξόδων (µείωση δαπανών) 
 

1. Κ.Α. 30.7323.23 Βελτίωση δηµοτικών δρόµων στο 
Τοπικό ∆ιαµέρισµα Λαιϊκων  

30.000,00 

2. Κ.Α. 30.7323.56 ∆ιαµόρφωση κοινοχρήστων χώρων 
σε διάφορα σηµεία της πόλης 

10.000,00 

3. Κ.Α. 30.7323.88  Εργασίες βελτίωσης Ανατολικού 
Κέντρου 

10.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 

 
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ  

Από µείωση προβλεπόµενων εξόδων (µείωση δαπανών)            50.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ                                                              50.000,00 

 
 
ΕΞΟ∆Α 

∆ηµιουργία νέου κωδικού  

1. Κ.Α. 30.7323.98 Βελτίωση – Αποκατάσταση ζηµιών 
από πυρκαγιές ορεινού όγκου 
Ταϋγέτου (βάσει προγραµµατικής 
σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας) 

50.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 

 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ  

Από δηµιουργία νέου κωδικού                         50.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ                                                              50.000,00 
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ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 

 ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  589.191,98 

 Αύξηση αποθεµατικού   

    Από µείωση προβλεποµένων εξόδων  50.000,00  

                  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  639.191,98 

    

 Μείωση αποθεµατικού   

     Από δηµιουργία νέων δαπανών 50.000,00  

           ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  589.191,98 

     
 
 
ΙV. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της εν λόγω 

προγραµµατικής σύµβασης και 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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 
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 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος  

 19. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 26  Μαΐου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


