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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2009 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  439/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η 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 26η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 16-10-2009 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. 455 απόφαση), 4)  Γιαννακούλας Γρηγόριος, 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) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας  
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 440 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 455 απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 
20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 438 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 3)  
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 4) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 5) 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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και του 
∆ήµου Καλαµάτας για την αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής σε σχολεία 

του ∆ήµου Καλαµάτας . 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του θέµατος βρίσκεται το υπ’  αριθµ. πρωτ. 
10964/20-10-2009 έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και σχέδιο 
προγραµµατικής σύµβασης. Το έγγραφο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ: Αποστολή του Σχεδίου της Προγραµµατικής Σύµβασης µε τίτλο 
«Αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής σε σχολεία του ∆ήµου 
Καλαµάτας» 
 
(Συνηµµένα: Σχέδιο της Π.Σ. για την υλοποίηση του έργου «Αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και 
υγιεινής σε σχολεία του ∆ήµου Καλαµάτας») 

 
 Στα πλαίσια της σύναψης της προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου: 
«Αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής σε σχολεία του ∆ήµου 
Καλαµάτας» θα πρέπει να ληφθούν οι κάτωθι αποφάσεις: 

1. Έγκριση των όρων και της σκοπιµότητας της Προγραµµατικής Σύµβασης 
2. Εξουσιοδότηση του αρµοδίου για την υπογραφή της 
3. Ορισµός εκπροσώπων και αναπληρωτών τους για συµµετοχή στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης της προγραµµατικής Σύµβασης. 
 

Ο Αντινοµάρχης 
Προγραµµατισµού & Υποδοµών 

Στάθης Αναστασόπουλος 
 
 
Για το παρόν θέµα διεξάγεται η εξής διαλογική συζήτηση: 

 
Έχουµε κάποιες ενστάσεις. Έχει να κάνει µε την υγιεινή στα δηµοτικά 
σχολεία. Εδώ ετοιµάζονται να γίνουν οµαδικοί εµβολιασµοί. ∆εν πρέπει να το 

συζητήσουµε αυτό το θέµα; ∆εν πρέπει να πάρουµε θέση; 
 
Μα υπάρχει επιστηµονική επιτροπή η οποία έχει την εποπτεία όλων, των πάντων. 

 
Συζητάµε ένα θέµα. Εµβόλιµα θέλω να βάλω και κάποια ζητήµατα που 
εµπλέκονται µε την υγιεινή. Θα µου πεις εµένα τι θα πω; 

 
Όχι, απλά είπα ότι έχουν έρθει οδηγίες στα σχολεία µε το που ανοίξανε. 

 
Ακούστε κε Πρόεδρε, καλά κάνουν οι οδηγίες και ήρθανε.  
 

Ωραία, πείτε ότι θέλετε. 
 
Και εγώ αµφιβάλω για τις οδηγίες. 
 

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Κε Πρόεδρε µισό λεπτό να πω κάτι. Σχετικά µε την προγραµµατική σύµβαση. Να 
εγκρίνουµε τους όρους και τη σκοπιµότητα της προγραµµατικής σύµβασης, να 

εξουσιοδοτήσουµε τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή, να ορίσουµε εκπροσώπους στην επιτροπή 
παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης. Πρέπει να ορίσουµε δύο άτοµα. 

 
Ναι. ∆ηλαδή είναι προγραµµατική σύµβαση. ∆ηλαδή δεν είναι το θέµα 
επιστηµονικώς στην γρίπη. Αυτό θέλω να πω. 

 
Έχει να κάνει µε την υγιεινή στους χώρους του σχολείου. Εµβόλιµα λοιπόν, 
αντί να φάω το χρόνο αν θέλετε, να φάω σε εισαγωγικά, στα προ ηµερησίας 

διάταξης, για την οικονοµία του χρόνου και µε προτροπή κι άλλων συναδέλφων το άφησα το 
ζήτηµα να το αναπτύξω µέσα σε ελάχιστα λεπτά κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης.  

Το θέµα των µαζικών εµβολιασµών είναι πάρα πολύ σοβαρό, ο κόσµος έχει τροµοκρατηθεί από 
την υστερία που σπέρνουν σκόπιµα και µεθοδικά τα µέσα ενηµέρωσης και σε διεθνές επίπεδο. 
∆εν υπάρχουν κλινικές δοκιµές για τις παρενέργειες τις οποίες θα προκαλέσει κύριοι 
συνάδελφοι το συγκεκριµένο εµβόλιο.  

Αφού µιλάµε για νέα γρίπη θα πρέπει να µάθετε ότι η νέα γρίπη είναι ποιο ήπιας µορφής και 
από τη συνηθισµένη γρίπη. Θα πρέπει ακόµα να πληροφορηθείτε ότι στο Μεξικό όπου 
εµφανίστηκε αυτή η γρίπη πέρυσι Μάρτιο – Απρίλιο  – Μάιο και είχανε 145 θύµατα µόνο εκτός 
από ένα περιστατικό, όλα τα υπόλοιπα άτοµα τα 144 είχαν εµβολιαστεί κατά τους µήνες 
∆εκέµβριο και Ιανουάριο µε αυτό το εµβόλιο που θέλουν να εµβολιάσουν τώρα τον κόσµο. 

Επίσης θέλω να σας ενηµερώσω ότι ήδη αυτό το εµβόλιο έχει απαγορευτεί σε πολλές χώρες. 
Μερικές απ’ αυτές: Νέα Ζηλανδία, Σκοτία, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία, 
Σουηδία, ακόµα και το Μεξικό το οποίο προσέφυγε στα διεθνή δικαστήρια κατά της εταιρίας 
ΜΑΞΕΛ που είναι υπεύθυνη γι’  αυτό το εµβόλιο. 

Να σας ενηµερώσω επιπλέον κε Πρόεδρε, ακούστε τα. 
 
Τα ξέρω κε Μπάκα, εγώ είµαι γιατρός. 

 
Τα ξέρετε; 
 

Ναι, πολύ καλά. 
 
Οφείλατε λοιπόν από καθήκον, από επιστηµονικό καθήκον αντί να λέω εγώ 
αυτά που λέω αυτή την ώρα, να τα έχετε πει εσείς. 

 
Όχι κε Μπάκα. Υπάρχει επιστηµονική επιτροπή των λοιµώξεων και είναι αρµόδια 
να κάνει αυτή τη δουλειά και την κάνει εις µήκος και πλάτος.  

 
Ακούστε λοιπόν τη συνέχεια. Στη Γαλλία αρχές και οργανώσεις παρέπεµψαν 
στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης τις φαρµακευτικές εταιρείες που παράγουν 

το συγκεκριµένο εµβόλιο µε την κατηγορία ότι δικά τους εργαστήρια, προσέξτε πόσο σοβαρό 
είναι, δηµιούργησαν τον εν λόγω ιό και σκόπιµα τον απελευθέρωσαν στον αέρα µε σκοπό το 
κέρδος. 

Πάµε τώρα στις Ηνωµένες Πολιτείες να δείτε τι γίνεται. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ 
αυτή την ώρα που µιλάµε ασχολείται µε καταγγελίες που κατέθεσαν δηµόσιοι λειτουργοί των 
Ηνωµένων Πολιτειών αλλά και γιατροί και επιστηµονικό προσωπικό του Αµερικανικού ιατρικού 
συλλόγου Βασίλη και προσέξτε τι καταγγέλλουν. Καταγγέλλουν ότι οι µεγάλες εταιρείες µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης επιχορηγήθηκαν απ’ αυτές τις φαρµακευτικές βιοµηχανίες µε τεράστια 
ποσά. 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Στην Αµερική οι µεγάλες εταιρίες µέσων ενηµέρωσης ελέγχουν και τους µικρούς όπως έχει 
αρχίσει και γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. Βλέπετε ένας µεγαλοεκδότης είναι και καναλάρχης, 
έχει και 5 – 6 ραδιοφωνικούς σταθµούς και προσπαθεί να ελέγξει και κάποιες εφηµερίδες στην 
επαρχία και ευτυχώς που οι δικές µας τοπικές εφηµερίδες δεν έχουν µπει ακόµα στο άρµα 
κάποιου µεγαλοκαναλάρχη. Εκεί λοιπόν έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις το θέµα γιατί ήδη 
έχουν αποκαλυφθεί τα πάντα, δηλαδή έχουν αποκαλυφθεί ποσά τα οποία δόθηκαν σε media 
της Αµερικής απ’  αυτές τις εταιρείες για να ξεσπάσει το θέµα και να πάρει διεθνείς διαστάσεις. 

Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι η γρίπη των χοίρων πρωτοεµφανίσθηκε το 1976 στην Αµερική. 
Ακούστε κύριοι συνάδελφοι, εκπέµπω αυτή τη στιγµή µια κραυγή αγωνίας. Μάλιστα µέσα από 
την τροµοκρατία που άσκησαν τα µέσα ενηµέρωσης, το 1976 εµβολιάστηκαν 46.000.000 
αµερικανοί. Μέσα σε λίγους µήνες είχαν χιλιάδες θανάτους και δεκάδες χιλιάδες αµερικανοί 
έµειναν ανάπηροι για όλοι τους τη ζωή.  

Θέλετε να πούµε κι άλλα; Να πούµε µόνο το τελευταίο. Ότι πρέπει να λάβουµε τα µέτρα µας, 
πρέπει να ενεργοποιηθούµε, πρέπει να ευαισθητοποιηθούµε, πρέπει να αναζητήσουµε την 
αλήθεια. Και αλήθεια τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέµατα; Σε λίγες µέρες θα εµβολιαστούν 
χιλιάδες παιδιά εδώ στην Καλαµάτα. Εάν τα πράγµατα είναι έτσι όπως αναφέρονται και 
καταγγέλλονται, αντιλαµβάνεστε ότι η πραγµατική πανδηµία θα έρθει τους επόµενους µήνες 
του χειµώνα µε ολέθρια αποτελέσµατα. Αυτό θέλω να πω. Εκπέµπω S.O.S. 

 
Απλά υπάρχει ένα ανοσοποιητικό σύστηµα στον άνθρωπο το οποίο 
ενεργοποιείται µε . . . (δεν ακούγεται τι λέει). . ., το οποίο δουλεύει ρολόι όταν ο 

άνθρωπος δουλεύει σωστά σαν µηχανή. 
 
Εγώ θα πω δυο κουβέντες και για το θέµα το οποίο έθιξε ο κ. Μπάκας και για 
την ουσία του άλλου θέµατος το οποίο θα ψηφίσουµε τώρα. 

Είναι αλήθεια ότι υπάρχει µια δόση αλήθειας σε αυτά τα οποία είπε. Μέσα ενηµέρωσης, φοβίες, 
στην εποχή της οικονοµικής κρίσης κέρδη βιοµηχανιών. Αλλά ακούστε. Υπάρχει η παγκόσµια 
οργάνωση υγείας, υπάρχει το σύνολο των κρατών, υπάρχει ο Επίτροπος, υπάρχει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση, υπάρχουν ιατρικοί σύλλογοι, υπάρχει ο επιστηµονικός κόσµος. Ε, χωρίς να θέλω να 
υποστηρίξω ότι δεν έχουν ισχυρή δόση αλήθειας αυτά τα οποία είπε, ε δα και όλος αυτός ο 
κόσµος ο επιστηµονικός δεν είναι δυνατόν να είναι υποχείριο των µεγάλων συµφερόντων. Εγώ 
θέλω να παρακαλέσω επειδή ότι λέµε εδώ διαχέεται και προς την κοινωνία µας, να υπάρχει 
εµπιστοσύνη στους γιατρούς, εµπιστοσύνη στο σύστηµα υγείας, εµπιστοσύνη στο εθνικό 
κέντρο αναφοράς όσον αναφορά στη γρίπη και από κει και πέρα ο καθένας θα κάνει τις 
εκτιµήσεις του, θα το κάνει σε συνεργασία µε τους επιστήµονες τους αρµόδιους, µε τον 
οικογενειακό του γιατρό, µε το επιτελείο το οποίο υπάρχει στο νοσοκοµείο γι’ αυτές τις 
περιπτώσεις. Εµείς για να βοηθήσοµε την κατάσταση έχοµε προσλάβει ως ∆ήµος και δύο 
γιατρούς µέσω ΦΑΡΙΟΣ οι οποίοι ιδιαίτερα τις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες όπως είναι οι 
δηµοτικοί σταθµοί, όπως είναι τα ΚΑΠΗ, θα τις παρακολουθούν και θα τις συνδράµουν. 
Ψυχραιµία χρειάζεται, σκέψη και νοµίζω ότι όλα θα πάνε καλά. 

Ως προς το δεύτερο έχω να σας πω το εξής: Υπάρχει ένα πρόβληµα αγαπητοί συνάδελφοι να 
ξέρετε, είναι σοβαρό πρόβληµα σε µία πόλη που αντιµετωπίζει, που υπάρχει το ενδεχόµενο 
καταστροφών. Γίνονται διάφορες επεµβάσεις στα σχολεία και δεν υπάρχουν τα αρχεία αυτών 
των επεµβάσεων. Άλλα έχει η Νοµαρχία, αναφέροµαι στη συντήρηση, άλλα έχει ο ∆ήµος, 
έχουν και κάποια σχολεία. Καταλαβαίνετε αυτό το αλαλούµ έχει οδηγήσει σε κωµικοτραγικές 
καταστάσεις. ∆ηλαδή να κάνει η Νοµαρχία ηλεκτρολογικά και υδραυλικά και να πηγαίνει ο 
∆ήµος µετά να κάνει πλακάκια. Ή να έχοµε δύο συνεργεία για δύο µικροεργολαβίες στο ίδιο 
σχολείο.  

Από το νόµο την αρµοδιότητα την έχει ο ∆ήµος για τις µικρές επεµβάσεις, για τα συνήθη 
προβλήµατα επισκευών. Η Νοµαρχία έχει την αρµοδιότητα για τις κατασκευές και τις µεγάλες 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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επεµβάσεις όσον αφορά στη συντήρηση. Που είναι το όριο δεν το ξέροµε, η κόκκινη γραµµή 
µεταξύ µικρής και µεγάλης επέµβασης. Έχει δοθεί εντολή στις τεχνικές υπηρεσίες, έχει υπάρξει 
και µία συνεργασία µε τον Νοµάρχη να µαζέψοµε όλα αυτά τα αρχεία των επεµβάσεων και στο 
κάθε σχολείο να υπάρχει αρχείο και από τη µελέτη κατασκευής και ότι άλλα έγγραφα 
απαιτούνται τα οποία είναι το αποτέλεσµα των επισκευών ώστε να µπορούµε ανά πάσα στιγµή 
γιατί δεν ξέροµε από πού περνούν καµιά φορά και τα καλώδια διότι τα καλώδια τα έκανε 
συνεργείο το οποίο είχε άλλο φορέα. Να τα µαζέψοµε όλα αυτά.  

Και θέλω να πω επιπλέον ότι έχει υπάρξει συνεννόηση µε τον Νοµάρχη να τα ξεκαθαρίσοµε 
αυτά τα ζητήµατα έστω και αν σε επίπεδο νόµου είναι νεφελώδη και αυτό για την ασφάλεια 
των σχολείων και την ασφάλεια των µαθητών. 

Σας παρακαλώ αυτή η προγραµµατική σύµβαση η οποία στηρίζεται σε χρήµατα που πήρε η 
Νοµαρχία για επισκευές και τα πήρε από το Υπουργείο Παιδείας µέσω ΟΣΚ, τα µισά απ’  αυτά 
έπεσαν σε σχολεία της Καλαµάτας, θα παρακολουθήσει και η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 
εάν γίνονται, εάν έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγµατα, θα πέσουν υπογραφές, θα υπάρξει 
προτείνεται και εκπροσώπηση, ο κ. Σπίνος και ο κ. Ηλιόπουλος από πλευράς ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για τη βεβαίωση ότι όλα είναι καλά και παρακαλώ να ψηφισθεί αυτή η 
προγραµµατική. 

 
Να πω κάτι άλλο σ’ αυτό που είπε ο Γιάννης επάνω. Τα σχολεία 
αντιµετωπίζουν οικονοµικό πρόβληµα όσον αφορά την επιχορήγηση για τη 

λήψη των µέτρων υγιεινής τα οποία απαιτούνται. Πληροφορήθηκα, ήδη έχω ενηµερώσει και 
τον κ. Πολίτη, ότι στην κεντρική και δυτική Μακεδονία υπήρξε µέσα από την Περιφέρεια ένα 
αντίστοιχο κονδύλι και ο κ. Μπεζεράς το επιβεβαίωσε ότι υπήρχε ένα αντίστοιχο κονδύλι το 
οποίο µέσα από την Περιφέρεια κατανεµήθηκε στη συνέχεια στους δήµους και στις δηµοτικές 
επιτροπές παιδείας για να φτάσει τελικά µες στα σχολεία. Παρακαλώ πολύ να το ελέγξουµε και 
εµείς άλλη µια φορά από τη δικιά µας πλευρά και να δούµε εάν όντως και στη δικιά µας 
περίπτωση έχει φτάσει αντίστοιχο κονδύλι, για απολυµαντικά και για φάρµακα. 

 
Γενικά φάρµακα. Η ενηµέρωση που έχω είναι γενικά για φάρµακα εναντίον της 
γρίπης. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Εγκρίνει την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας και ∆ήµου Καλαµάτας για την υλοποίηση του έργου 
«Αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής σε σχολεία του ∆ήµου 
Καλαµάτας». 

 
Το σχέδιο της εν λόγω προγραµµατικής σύµβασης έχει ως εξής : 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΕΤΑΞΥ 

1. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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2.         ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

   

  Στην Καλαµάτα σήµερα             ηµέρα  της εβδοµάδας           οι ακόλουθοι 

συµβαλλόµενοι: 

1. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, που εκπροσωπείται νόµιµα στην παρούσα από 

το Νοµάρχη Μεσσηνίας, κ. ∆ηµήτρη ∆ράκο. 

2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας που 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.  Το άρθρο 19 παρ. 7 του Ν. 2344/95.. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.∆. 410/95.  

5. Την υπ΄ αριθµ. 37287/1-11-99 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. περί Προγραµµατικών 

Συµβάσεων . 

6. Το υπ΄ αριθµ. 8831/9-9-2008 έγγραφο της ∆/νσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης της 

Ν. Α. Μεσσηνίας. 

7. Το υπ΄ αρίθµ. 454/13-10-2008 έγγραφο ΟΣΚ. 

8. Την από 03/07/2009 συναφθείσα Σύµβαση Κατασκευής του ανωτέρου έργου µεταξύ 

Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας (∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Ανάδοχο 

κατασκευής  του έργου για την 1
η
 Εργολαβία ). 

9.  Την   υπ’ αριθµ. 139/27-10-2009  Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Μεσσηνίας 

10.  Την υπ’ αριθµ. 439/22-10-2009 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Καλαµάτας 

11. Την ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης Προβληµάτων Ασφάλειας και Υγιεινής σε Σχολεία 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: «Αντιµετώπιση των Προβληµάτων 
Ασφάλειας και Υγιεινής σε Σχολεία του ∆ήµου Καλαµάτας». 
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1.2  Περιεχόµενο της Σύµβασης 

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

κατασκευή του έργου και συγκεκριµένα: 

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

2. Το αντικείµενο της Σύµβασης (άρθρο 2) 

3. Ο σκοπός του έργου (άρθρο 3) 

4. Ο προϋπολογισµός του έργου (άρθρο 4) 

5. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 5) 

6. Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (άρθρο 6) 

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

8. Η διάρκεια της Σύµβασης (άρθρο 8) 

9. Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της Σύµβασης και οι αρµοδιότητές του 

(άρθρο 9) 

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

11.Τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης (άρθρο 11) 

 

ΑΡΘΡΟ 2o  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι η υλοποίηση του έργου: 

«Αντιµετώπιση των Προβληµάτων Ασφάλειας και Υγιεινής σε Σχολεία του ∆ήµου 
Καλαµάτας».  

 

ΑΡΘΡΟ 3o  

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο σκοπός του έργου είναι η αντιµετώπιση των προβληµάτων ασφάλειας και υγιεινής σε 

σχολεία του ∆ήµου Καλαµάτας που θα πραγµατοποιηθεί µε την 1
η
 εργολαβία (βάσει της από 

3-7-2009 Σύµβασης µεταξύ ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΝΑΜ  και Αναδόχου ). 

 

ΑΡΘΡΟ 4o  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

  Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι 370.156 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5o  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

5.1 Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας η οποία ορίζεται Φορέας Υλοποίησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης αναλαµβάνει: 

1. Να χρηµατοδοτήσει το έργο µέχρι του ποσού των 370.156 € µε ΦΠΑ.  
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2. Να ορίσει εκπρόσωπό της µε τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή του άρθρου 9 

της παρούσας  

3. Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτόν σε όλα 

τα αρµόδια όργανα ελέγχου.  

4. Να επιβλέπει το έργο για την καλή εκτέλεσή του 

5.2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :  

1. Να παρέχει κάθε αναγκαία τεχνική και διοικητική υποστήριξη κατά την υλοποίηση του 

έργου στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του µε τις υπηρεσίες του και το προσωπικό του. 

2. Να παρέχει κάθε πληροφορία και στοιχείο που τυχόν ζητείται  και να υποβοηθά 

γενικότερα την προώθηση του έργου σε θέµατα αρµοδιότητας του. 

3. Να συµµετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου µε εξουσιοδοτηµένο 

προς τούτο εκπρόσωπό του καθώς και αναπληρωτή του σύµφωνα µε το άρθρο 9 της 

παρούσης.    

  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει µε την υπογραφή της και λήγει µε την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του έργου, όπως αυτό προκύπτει από τη σύµβαση σύµφωνα µε το Ν. 3669/08. 

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.3369/08. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η χρηµατοδότηση γίνεται από την ΝΑΜ  η οποία  θα διαθέσει το ποσό των 370.156 € από 

πιστώσεις που θα προέλθουν από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων. Η  πληρωµή του 

αναδόχου του έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση στη ∆/νση Οικονοµικών της ΝΑΜ  των 

πιστοποιηµένων λογαριασµών που θα συντάσσει η επιβλέπουσα υπηρεσία (∆.Τ.Υ.) και των 

απαραίτητων  δικαιολογητικών εκ µέρους του, µέσω της Κοινής Επιτροπής του άρθρου 9 της 

παρούσας, αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος από την Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού 

Ελέγχου.   

 

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 74 & 75 του Ν.3669/08. Η λογιστική διεκπεραίωση για το 

όλο έργο συµφωνείται  ότι θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι δυο (2) µήνες µετά την συνολική 

παραλαβή. Τυχόν ενέργειες ταµειακού χαρακτήρα θα ολοκληρωθούν µέχρι δύο µήνες µετά την 

λογιστική διεκπεραίωση. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο
 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς, 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 διµελής (2 µέλη) αποτελούµενη από: 

9.1.1 Έναν (1) εκπρόσωπο της Νοµαρχιακής Αυτ/σης Μεσσηνίας ο οποίος ορίζεται ως 

πρόεδρος της   Κ. Ε. 

9.1.2    Έναν (1) εκπρόσωπο 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, 

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

προγραµµατικής σύµβασης που τυχόν θα προκύψουν µεταξύ των συµβαλλοµένων και 

παραλαµβάνει το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

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. 

 

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 Προγραµµατική 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 τρία (3) πρωτότυπα. Κάθε 

µέρος λαµβάνει από ένα (1) και ένα παραµένει στη ∆/νση οικονοµικού της Ν.Α.Μ. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ      

 

ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
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Ο  ΝΟΜΑΡΧΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΡΑΚΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
 
 
ΙΙ. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της προγραµµατικής σύµβασης τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Σπίνο Γεώργιο  
µε αναπληρωτή του τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη. 

 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της εν λόγω προγραµµατικής 

σύµβασης και για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 4 Νοεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


