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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  25/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  419/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 08η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 25η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 02-10-2009 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’ αριθ. 423 απόφαση), 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
17) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 421 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ 
αριθ. 423 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης 
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 422 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ράλλης Γεώργιος 
και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Λεϊκων κα Κάτσαρη 
– Τσαούση Παναγιώτα, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ. 
Κούτρος Χρήστος, 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός 
Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης 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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων για την εκτέλεση από τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ. έργων του 
Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»:  

«Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ελαιοχωρίου» 
«Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης στα πεδινά τοπικά διαµερίσµατα ∆ήµου Καλαµάτας». 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος της δηµοτικής επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.) κ. Γουρδέας Ανδρέας αναφέρεται στο υπ’ 
αριθ. πρωτ. 4625/846/17-9-2009 (αριθ. πρωτ. ∆ήµου 22082/18-9-2009) έγγραφο της 
παραπάνω επιχείρησης το οποίο έχει ως εξής:  
 
«Θέµα: Προγραµµατικές Συµβάσεις για εκτέλεση από τη ∆.Ε.Υ.Α.Κ. έργων του προγράµµατος 

«ΘΗΣΕΑΣ» 
 
Όπως είναι γνωστό µε τις µε αρ. πρωτ. 2409/12778/31.7.09 και 229/3.9.2009 αποφάσεις του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε η οριστική ένταξη στο 
πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» των παρακάτω έργων:  
 

• «Βελτίωση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο τοπικό διαµέρισµα Ελαιοχωρίου» 
µε ποσό χρηµατοδότησης 23.000,00 ευρώ. 

• Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης στα πεδινά τοπικά διαµερίσµατα ∆ήµου Καλαµάτας» µε 
ποσό χρηµατοδότησης 60.000,00 ευρώ.  

 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να υπογραφούν οι προγραµµατικές συµβάσεις.  
 
Συν.: σχέδια προγραµµατικών συµβάσεων  
         των παραπάνω έργων 
  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ» 

 
Συνεχίζοντας ο κ. Γουρδέας αναφέρει τα εξής:  

 
Το πρώτο έργο είναι να αντικαταστήσουµε τον αµιαντοσωλήνα που υπάρχει στο 
Ελαιοχώριο  και έρχεται από την γεώτρηση µέχρι την πηγή του Κελεψού και το 

δεύτερο είναι δύο χιλιόµετρα µικροεπεκτάσεις στα πεδινά και στην πόλη της Καλαµάτας, 
προϋπολογισµού 60.000 και 37.000 το καθένα και τα οποία θα υλοποιήσει η ∆ΕΥΑΚ, το ένα µε 
εργολαβία και το άλλο µε αυτεπιστασία από τη ∆ΕΥΑΚ.  
 
Ακολούθως το λόγο παίρνει ο κ. Κοσµόπουλος ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

 
Αυτό που µε απασχολεί περισσότερο είναι ότι επιβαρύνεται επιπρόσθετα η 
∆ΕΥΑΚ.  

Έχουµε στο ένα προϋπολογισµό 37.000. Θα παρθούν 20.000, κ. Γουρδέα, από το ΘΗΣΕΑ. 
Το δεύτερο προϋπολογισµού 95.000. Θα παρθούν 60.000.  
Άρα λοιπόν δεν είναι έργα του ΘΗΣΕΑ, συνχρηµατοδοτούµενα από το ΘΗΣΕΑ είναι. Εγώ θα 
περίµενα σαν έργα του ΘΗΣΕΑ να είναι πλήρως χρηµατοδοτούµενα, να µην χρειασθεί η ∆ΕΥΑΚ 
να βάλει ιδίους πόρους. Πολλώ δε µάλλον σε ένα τµήµα που είναι αντικατάσταση δικτύου. 
 

ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 225 του 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 του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 

του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
Καλαµάτας (∆ΕΥΑΚ) για την εκτέλεση από τη ∆ΕΥΑΚ του έργου «Βελτίωση και 
αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο Τοπικό ∆ιαµέρισµα Ελαιοχωρίου», του 
προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», το κείµενο της οποίας αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Καλαµάτα σήµερα την ........................ 2009 στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµάτας, οι 

συµβαλλόµενοι: 

1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο νόµιµα εκπροσωπούµενο από το Γενικό γραµµατέα της Περιφέρειας     

Πελοποννήσου κ. Νικόλαο Κ. Αγγελόπουλο  

2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας που  εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους 28 και 

εκπροσωπείται νοµίµως από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα. 

3. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας ∆ΕΥΑΚ, νόµιµα 

εκπροσωπούµενη από τον πρόεδρο αυτής κ. Ανδρέα Γουρδέα   

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο “Κώδικας δήµων και 

Κοινοτήτων”. 

2. Την µε αριθµό 22819/11.04.08 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

3. Την µε αριθµό 752.5 απόφαση της κεντρικής επιτροπής παρακολούθησης του 

προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 

4. Την µε αριθµό πρωτ. οικ. 24029/12778/31.7.09 απόφαση του Γενικού γραµµατέα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου  

5. Την µε αριθµό ………………..  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

6. Την µε αριθµό ……………. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Καλαµάτας (∆.Ε.ΥΑ.Κ.) 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

Η σύµβαση αυτή περιέχει : 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Σκοπός και περιεχόµενο του Προγράµµατος που αποτελούν αντικείµενο της 

σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Προϋπολογισµός. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο – ∆ιάρκεια της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο – Πόροι - Χρηµατοδότηση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης, καθορισµός των 

αρµοδιοτήτων  του. 

  
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η υλοποίηση του έργου  µε τίτλο «Βελτίωση και 
αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στο τοπικό διαµέρισµα Ελαιοχωρίου»  
Η κατασκευή του έργου αυτού θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν 

στα επόµενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση και αντικατάσταση τµήµατος υπάρχοντος δικτύου 

ύδρευσης στο τοπικό διαµέρισµα Ελαιοχωρίου 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου  ανέρχεται στο ποσό των  37.000,00  ευρώ πλέον 

ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  αναλαµβάνει  την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει το έργο 

από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ µε το εγκεκριµένο ποσό, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη 

ροή των χρηµατοδοτήσεων σύµφωνα µε την πορεία εκτέλεσης και την ενηµέρωση από το 

φορέα εκτέλεσης του έργου (∆ΕΥΑΚ) και γενικά να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια µε 

σκοπό την  ταχεία αποπεράτωσή του . 

• Ο ∆ήµος Καλαµάτας  αναλαµβάνει την υποστήριξη της ∆.Ε.Υ.Α.Κ στη διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου. 

• Η ∆ΕΥΑ  Καλαµάτας αναλαµβάνει την κατασκευή , τη λειτουργία και συντήρηση του 

έργου, το οποίο θα ενταχθεί οργανικά στο δίκτυο ύδρευσης της Επιχείρησης.  

Το έργο θα εκτελεστεί µε εργολαβία και η  ∆ΕΥΑΚ αναλαµβάνει την ευθύνη της µελέτης, 

της  δηµοπράτησης , της επίβλεψης , του ελέγχου των πιστοποιήσεων των εργασιών 

καθώς και την οικονοµική διαχείριση της έκδοσης των ενταλµάτων πληρωµής.   

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης καθορίζεται  από 25/9/2009 έως 31-12-2009. Μπορεί δε να 

παραταθεί µε συµφωνία και των τριών συµβαλλοµένων µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των  23.000,00 €. Το ποσό αυτό 

θα προέρχεται από το  πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ. Τυχόν επιπλέον απαιτούµενο ποσό πέραν του 

εγκεκριµένου για την ολοκλήρωση  του έργου θα καλύπτεται από ιδίους πόρους της            
∆. Ε. Υ. Α .Κ.   

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης που αποτελείται από : 

1.  Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου   

2.  Ένα εκπρόσωπο του  ∆ήµου Καλαµάτας. 

3.  Ένα εκπρόσωπο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ..  

Κάθε συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα αλλαγής του εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή, µετά 

από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας 

σύµβασης και την τήρηση όλων των όρων αυτής. Θα επιλύει κάθε δυσκολία ή διαφορά 

που θα προκύπτει.  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας µε αναπληρωτή τον 

εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας .  

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα τρία µέλη της. Οι αποφάσεις 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει 

η ψήφος του Προέδρου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Καλαµάτας 

Για το 

∆ήµο Καλαµάτας 

Για την Περιφέρεια  

Πελοποννήσου 

   

Ανδρέας Γουρδέας Παναγιώτης Νίκας  Νικόλαος Κ. Αγγελόπουλος 

Πρόεδρος του ∆.Σ. της 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

και ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Καλαµάτας 

∆ήµαρχος Καλαµάτας Γενικός Γραµµατέας 

Περιφέρειας  
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ΙΙ. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 
Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆ΕΥΑΚ) για την εκτέλεση από τη ∆ΕΥΑΚ του έργου 
«Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης στα πεδινά τοπικά διαµερίσµατα ∆ήµου 
Καλαµάτας», του προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ», το κείµενο της οποίας αναλυτικά 
έχει ως εξής:  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Καλαµάτα σήµερα την ........................ 2009 στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµάτας, οι 

συµβαλλόµενοι: 

1. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο νόµιµα εκπροσωπούµενο από το Γενικό γραµµατέα της Περιφέρειας     

    Πελοποννήσου κ. Νικόλαο Κ. Αγγελόπουλο  

2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας που  εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους 28 και 

εκπροσωπείται νοµίµως από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα. 

3. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαµάτας ∆ΕΥΑΚ, νόµιµα 

εκπροσωπούµενη από τον πρόεδρο αυτής κ. Ανδρέα Γουρδέα   

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο “Κώδικας δήµων και 

Κοινοτήτων”. 

2. Την µε αριθµό 22819/11.04.08 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

3. Την µε αριθµό 752.5 απόφαση της κεντρικής επιτροπής παρακολούθησης του 

προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 

4. Την µε αριθµό πρωτ. ΕΜΠ 229/3.9.2009 απόφαση του Γενικού γραµµατέα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου  

5. Την µε αριθµό ………/2009  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

6. Την µε αριθµό …………. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης  Καλαµάτας (∆.Ε.ΥΑ.Κ.) 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

Η σύµβαση αυτή περιέχει : 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Σκοπός και περιεχόµενο του Προγράµµατος που αποτελούν αντικείµενο της 

σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Προϋπολογισµός. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο – ∆ιάρκεια της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο – Πόροι - Χρηµατοδότηση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης, καθορισµός των 

αρµοδιοτήτων  του. 

  
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η υλοποίηση του έργου  µε τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου 
ύδρευσης στα πεδινά τοπικά διαµερίσµατα ∆ήµου Καλαµάτας». 

Η κατασκευή του έργου αυτού θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους όρους που ακολουθούν 

στα επόµενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σκοπός του έργου είναι οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης στα πεδινά Τοπικά ∆ιαµερίσµατα 

Ασπροχώµατος, Αντικαλάµου, Σπερχογείας και στην πόλη της Καλαµάτας  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου  ανέρχεται στο ποσό των  95.000,00  ευρώ πλέον 

ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου  αναλαµβάνει  την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει το έργο 

από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ µε το εγκεκριµένο ποσό, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη 

ροή των χρηµατοδοτήσεων σύµφωνα µε την πορεία εκτέλεσης και την ενηµέρωση από το 

φορέα εκτέλεσης του έργου (∆ΕΥΑΚ) και γενικά να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια µε 

σκοπό την  ταχεία αποπεράτωσή του . 

• Ο ∆ήµος Καλαµάτας  αναλαµβάνει την υποστήριξη της ∆.Ε.Υ.Α.Κ στη διάρκεια εκτέλεσης 

του έργου. 

• Η ∆ΕΥΑ  Καλαµάτας αναλαµβάνει την κατασκευή , τη λειτουργία και συντήρηση του 

έργου, το οποίο θα ενταχθεί οργανικά στο δίκτυο ύδρευσης της Επιχείρησης.  

Το έργο θα εκτελεστεί µε αυτεπιστασία από συνεργεία της ∆ΕΥΑΚ.   

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης καθορίζεται  από 25/9/2009 έως 31-12-2009. Μπορεί 

δε να παραταθεί µε συµφωνία και των τριών συµβαλλοµένων µερών. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των  60.000,00 €. Το ποσό αυτό 

θα προέρχεται από το  πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ. Τυχόν επιπλέον απαιτούµενο ποσό πέραν του 

εγκεκριµένου για την ολοκλήρωση του έργου θα καλύπτεται από ιδίους πόρους της            
∆. Ε. Υ. Α .Κ.   

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης που αποτελείται από : 

1. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου   

2. Ένα εκπρόσωπο του  ∆ήµου Καλαµάτας. 

3. Ένα εκπρόσωπο της ∆.Ε.Υ.Α.Κ..  

Κάθε συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα αλλαγής του εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή, µετά 

από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας 

σύµβασης και την τήρηση όλων των όρων αυτής. Θα επιλύει κάθε δυσκολία ή διαφορά που θα 

προκύπτει.  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας µε αναπληρωτή τον 

εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας .  

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα τρία µέλη της. Οι αποφάσεις 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει 

η ψήφος του Προέδρου. 

 

 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης – Αποχέτευσης 

Καλαµάτας 

Για το 

∆ήµο Καλαµάτας 

Για την Περιφέρεια  

Πελοποννήσου 

   

Ανδρέας Γουρδέας Παναγιώτης Νίκας  Νικόλαος Κ. Αγγελόπουλος 

Πρόεδρος του ∆.Σ. της 

∆.Ε.Υ.Α.Κ. 

και ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Καλαµάτας 

∆ήµαρχος Καλαµάτας Γενικός Γραµµατέας 

Περιφέρειας  
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III. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην επιτροπή παρακολούθησης 
υλοποίησης του αντικειµένου των παραπάνω προγραµµατικών συµβάσεων τον 
Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Σπίνο Γεώργιο.  

 

ΙV. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή των εν λόγω 
προγραµµατικών συµβάσεων και τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.   

      

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 1. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  2. Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα (Λεϊκων) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  3. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 4. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  5. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης   

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος   

 12. Κουδούνης Αργύριος  

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος   

 14. Λαγανάκος Γεώργιος   

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος    

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 19. Οικονοµάκου Μαρία   
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 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 22. Σπίνος Γεώργιος   

 23. Τσερώνης Κων/νος   

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 14  Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


