
Συνεδρίαση :06/2008                                 Παρασκευή 29 / 02 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  117/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  06/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  117/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Φεβρουαρίου 2008, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 µ.µ., 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού 
Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 6η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 25-02-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος,  19) Οικονοµάκου Μαρία (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 116 απόφαση), 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,   22) Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 116 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος 
(προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 116 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 118 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και  3) Ράλλης Γεώργιος. 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµατα που αφορά και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 
4) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 5) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 6) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 5) 
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτη. 
 
Στη συνεδρίαση 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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 : 

Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, της 
Τ.Ε.∆.Κ. Ν. Μεσσηνίας, του ∆ήµου Καλαµάτας και της ΑΝ.ΜΕΣ ΑΕ ΟΤΑ για την 

υλοποίηση του έργου «Καθαρισµός Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Νοµού 
Μεσσηνίας από Απορρίµµατα, Συλλογή & Αποµάκρυνση Νεκρών Ζώων, Καθαρισµός 

Ακτών Νοµού». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος 
αναφέρεται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 353/19-2-2008 (αριθ. πρωτ. 4156/21-2-2008 ∆ήµου 
Καλαµάτας) έγγραφο της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.)  προς τον ∆ήµο Καλαµάτας, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής :  
 

 
Οµήρου & Μαιζώνος 50 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – 24100 
Τηλέφωνο: 27210 96120 
Fax: 27210 96121 

Πληροφορίες: Βασ. Χαντζής 
 
 
 
Θέµα: Προγραµµατική Σύµβαση «Καθαρισµός Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Νοµού 
Μεσσηνίας από απορρίµµατα, Συλλογή & Αποµάκρυνση  Νεκρών ζώων, Καθαρισµός Ακτών 
Νοµού» 
 
 Σε συνέχεια της επιτυχηµένης προσπάθειας που ξεκίνησε το προηγούµενο έτος και 
αφορούσε την υλοποίηση εργασιών για τη βελτίωση της εικόνας του εθνικού και επαρχιακού 
δικτύου του Νοµού αλλά και την υλοποίηση εργασιών καθαρισµού των ακτών, συντάχθηκε 
σχέδιο νέας προγραµµατικής σύµβασης το οποίο και σας αποστέλλεται.   
Το φυσικό αντικείµενο της εν λόγω σύµβασης, στην οποία συµµετέχουν η ΝΑ Μεσσηνίας, η 
ΤΕ∆Κ, ο ∆ήµος Καλαµάτας και η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ, αφορά την υλοποίηση των εξής εργασιών: 

• καθαρισµό των ακτών του Νοµού(συλλογή και αποµάκρυνση πλαστικών, ξύλων και 
άλλων απορριµµάτων)  

• συλλογή και εναπόθεση των συλλεγέντων απορριµµάτων σε ειδικούς χώρους(Κέντρο 
∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών ∆. Καλαµάτας ή στο Προσωρινό Χώρο Εναπόθεσης 
Απορριµµάτων στην περιοχή «Μαραθόλακκα») 

• συλλογή και µεταφορά νεκρών ζώων (σύµφωνα µε τον Ν. 3170, το Π∆ 211/2006 και 
τον Κανονισµό 1774/2002/ΕΚ) σε αποτεφρωτήριο προς καύση  

Ο συνολικός προϋπολογισµός της προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 
175.000,00 €, ενώ η διάρκειά της ορίζεται σε 5 µήνες (από 01-04-2008 έως 30-09-2008).  
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει καµία οικονοµική συµµετοχή και οι υποχρεώσεις του αφορούν: 

Καλαµάτα 19 - 02-2008 
Αριθµ. Πρωτ.: 353 

Προς 
∆ήµο Καλαµάτας 

Υπόψη ∆ηµάρχου  κ. Παν. Νίκα 
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• τον ορισµό εκπρόσωπου και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης 

• τον ορισµό υπαλλήλου µε την ειδικότητα του Μηχανικού, στην επιστηµονικοτεχνική 
επιτροπή παρακολούθησης έργου κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ηµάρχου 

• την χορήγηση άδειας στον φορέα υλοποίησης(ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ)  του έργου για 
εναπόθεση των συλλεγέντων απορριµµάτων στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών ή στον προσωρινό χώρο εναπόθεσης απορριµµάτων στην περιοχή 
«Μαραθόλακκα» 

Για να ξεκινήσει άµεσα η εφαρµογή της προγραµµατικής σύµβασης θα πρέπει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να προχωρήσει στη λήψη όλων των σχετικών αποφάσεων. Ήδη, η αρµόδια 
Νοµαρχιακή Επιτροπή Προγραµµατισµού και Υποδοµών έχει λάβει σχετική απόφαση και 
αναµένεται εντός των προσεχών ηµερών να αποφασίσει σχετικά και το Νοµαρχιακό Συµβούλιο.  

Πιο συγκεκριµένα, οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι οι εξής: 

α) Έγκριση της σκοπιµότητας και των όρων της προγραµµατικής σύµβασης:  

β) Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή της  

γ) Ορισµό υπαλλήλου του ∆ήµου και αναπληρωτή αυτού  στην επιστηµονικοτεχνική επιτροπή 
της προγραµµατικής σύµβασης 

δ) Ορισµό εκπροσώπου του ∆ήµου και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
της προγραµµατικής σύµβασης 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε στη διάθεσή σας.  
 

Για την ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος 

Χρίστος Ριζάς 
 

Συνηµµένα ένα (1) 

Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης» 
 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 

 
Η προγραµµατική σύµβαση βάζει χρονοδιάγραµµα για την υλοποίηση του 
έργου έως 30 Σεπτεµβρίου. ∆εν είναι µεγάλο, τη στιγµή που πρέπει να 

είµαστε έτοιµοι για την τουριστική περίοδο; Τι σηµασία θα έχει ο καθαρισµός να γίνεται τον 
Αύγουστο και τον Σεπτέµβριο, όταν θα έχει φύγει το τουριστικό κύµα και θα έχει µείνει µια 
κακή εικόνα για το δίκτυό µας; Πως θα γίνεται η περισυλλογή των νεκρών ζώων; Πως θα 
ενηµερώνεται ο εργολάβος; 

 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν επιβαρύνεται µε τίποτα. ∆εν επιβαρύνεται πλέον ούτε 
για τα κουνούπια. Εµείς θα αναλάβουµε τα υπολείµµατα ανακυκλούµενων 

σκουπιδιών, κυρίως από τη δική µας περιφέρεια,  που θα πηγαίνουν στην Μαραθόλακα. 
 
Εγώ έθεσα θέµα χρονοδιαγράµµατος, που νοµίζω πρέπει να µαζευτεί. 
 

Είναι όλα κανονισµένα και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα. Επιστηµονικός 
υπεύθυνος θα είναι ο ∆ιευθυντής Περιβάλλοντος του ∆ήµου. 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Από την εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς έχουµε οδηγηθεί σε ασφαλή συµπεράσµατα και  
κινούµαστε στη σωστή κατεύθυνση. Τα ζώα δεν θα χώνονται αλλά θα πηγαίνουν στο Ναύπλιο 
σε συγκεκριµένη µονάδα και θα αποδοµούνται. 
Ο µηχανισµός είναι στηµένος στην Αναπτυξιακή και στην ΤΕ∆Κ. Υπάρχουν 3-4 υπάλληλοι της 
ΤΕ∆Κ που έχουν αναλάβει την επίβλεψη. Πέρσι είχαµε τον καλύτερο νοµό σε επίπεδο 
περιφέρειας από άποψη καθαριότητας. Το ίδιο θα προσπαθήσουµε και φέτος. 
 
 
 
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 
 
I. Εγκρίνει την σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, 

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, της ΑΝ.ΜΕΣ ΑΕ, και της Τ.Ε.∆.Κ. 
Νοµού Μεσσηνίας για την υλοποίηση του έργου «Καθαρισµός Εθνικού και 
Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου Νοµού Μεσσηνίας από απορρίµµατα, συλλογή και 
αποµάκρυνση Νεκρών Ζώων, Καθαρισµός ακτών Νοµού». 

 
Η εν λόγω προγραµµατική σύµβαση έχει ως εξής : 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Στην Καλαµάτα, σήµερα, …../…../2008 ηµέρα της εβδοµάδος …………………… οι ακόλουθοι 
συµβαλλόµενοι: 
 
 

1. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαµάτα  και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Νοµάρχη Μεσσηνίας κ. ∆ηµήτριο ∆ράκο 

 
2. Η Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, που εδρεύει στη 

Καλαµάτα και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρό της  κ. Παναγιώτη Νίκα 
 

3. Ο ∆ήµος Καλαµάτας, που εδρεύει στη Καλαµάτα και εκπροσωπείται νόµιµα από 
………………κ. …………………… 

 
4. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. που 

εδρεύει στην Καλαµάτα (Οµήρου & Μαιζώνος 50) και εκπροσωπείται νόµιµα από την 
∆ιευθύνουσα Σύµβουλο κα. Ελένη Αλειφέρη.  

 
Λαµβάνοντας  υπόψη: 

 
1) την υπ’ αριθ. ……/….-…..-…… απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Μεσσηνίας περί 
έγκρισης σκοπιµότητας  των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότησης του 
Νοµάρχη κ. ∆ηµητρίου ∆ράκου, για την υπογραφή της. 
 
2)  την υπ’ αριθ. ……/….-…..-……..  απόφαση του ∆.Σ. της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων & 
Κοινοτήτων περί έγκρισης σκοπιµότητας  των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότησης του Προέδρου κ. Παναγιώτη Νίκα , για την υπογραφή της . 
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3)  την υπ’ αριθ. ……/….-…..-……..  απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Καλαµάτας περί έγκρισης 
σκοπιµότητας  των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότησης 
………………………….. , για την υπογραφή της . 
 
4) την υπ’ αριθ. ……/….-…..-………απόφαση του ∆.Σ. της  Αναπτυξιακής Μεσσηνίας –
Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α. περί έγκρισης σκοπιµότητας  των όρων της 
Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότησης της ∆ιευθύνουσας Συµβούλου κ. Ελένης 
Αλειφέρη, για την υπογραφή της. 
 

συµφωνούν,  συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Νοµική Βάση και Περιεχόµενα Σύµβασης 

 
 Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 12 του Π.∆. 30/96 
(ΦΕΚ Α΄21), στο άρθρο 25 του Ν.2738/99 µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 35 του Π.∆. 
410/95, στο άρθρο 19 παρ. 7 του Ν.2344/95 και στο άρθρο 225 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 
Α΄114/8.6.2006), καθώς και στην αριθµ.37287/1-11-1999 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί Προγραµµατικών Συµβάσεων. 
 
Η Σύµβαση αυτή περιέχει: 

1. Νοµική Βάση και Περιεχόµενα Σύµβασης 

2. Προοίµιο 

3. Σκοπός 

4. Αντικείµενο της σύµβασης 

5. Περιοχή Εφαρµογής 

6. Ισχύς και διάρκεια της σύµβασης -Χρονοδιάγραµµα  

7. Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων 

8. Προϋπολογισµός Έργου-Χρηµατοδότηση-Τρόπος Καταβολής 

9. Επιστηµονικοτεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης του Έργου 

10. Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης 

11. Απασχόληση προσωπικού 

12. Επίλυση διαφορών 

13. Τροποποίηση 

Παράρτηµα 1 

Παράρτηµα 2 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) τα σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν για την ασφάλεια των κινούµενων  στο 
βασικό οδικό δίκτυο από την ύπαρξη απορριµµάτων και νεκρών αδέσποτων ζώων την 
ανάγκη για βελτίωση της εικόνας του οδικού δικτύου τόσο για τους κατοίκους των 
περιοχών του Νοµού, καθώς και των επισκεπτών 
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2) το µεγάλο µήκος της ακτογραµµής του Νοµού, καθώς και στις επιπτώσεις που 
υπάρχουν στην ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στην τουριστική 
ανάπτυξη του Νοµού Μεσσηνίας από την ρύπανση των ακτών  

3) το γεγονός ότι η κύρια µορφή τουρισµού για το Νοµό είναι ο θαλάσσιος τουρισµός   
4) την ανάγκη να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες άµεσα ώστε πριν την έναρξη της 

θερινής περιόδου η εικόνα των ακτών τουλάχιστον στις περιοχές που αποτελούν τους 
κυριότερος πόλους έλξης τουριστών να έχει βελτιωθεί 

5) την αποδοχή που είχαν κατά το προηγούµενο έτος τόσο η πρωτοβουλία καθαρισµού  
των ακτών όσο και η συλλογή και αποµάκρυνση των νεκρών ζώων (ή τραυµατισµένων 
ζώων)  και την ανάγκη συνέχισης τέτοιων πρωτοβουλιών  

 
η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, η Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ν. 
Μεσσηνίας, ο ∆ήµος Καλαµάτας και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυµη 
Εταιρεία Ο.Τ.Α. αναλαµβάνουν την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΟ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΗ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
ΑΚΤΩΝ ΝΟΜΟΥ» 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΚΟΠΟΣ  

 
Σκοπός της σύµβασης είναι η υλοποίηση επιµέρους εργασιών είτε αυτές αφορούν τον 
καθαρισµό  ακτών είτε τη συλλογή, αποµάκρυνση των απορριµµάτων ή των νεκρών ζώων που 
βρίσκονται κατά µήκος του οδικού δικτύου (εθνικό-επαρχιακό)  

 
 

                            ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείµενο της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η συνεργασία των 
συµβαλλοµένων µερών, ώστε µε τις ενέργειες και υπηρεσίες, του κάθε ενός εξ’ αυτών, να 
εκτελεστούν οι εργασίες που αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο της Π.Σ.  
 
Αναλυτικά, οι εργασίες που θα γίνουν είναι: 

• καθαρισµός των ακτών του Νοµού(συλλογή και αποµάκρυνση πλαστικών, ξύλων και 
άλλων απορριµµάτων)  

• συλλογή και εναπόθεση των συλλεγέντων απορριµµάτων σε ειδικούς χώρους(Κέντρο 
∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών ∆. Καλαµάτας ή στο Προσωρινό Χώρο Εναπόθεσης 
Απορριµµάτων στην περιοχή «Μαραθόλακκα») 

• συλλογή και µεταφορά νεκρών ζώων (σύµφωνα µε τον Ν. 3170, το Π∆ 211/2006 και 
τον Κανονισµό 1774/2002/ΕΚ) σε αποτεφρωτήριο προς καύση  

 
Ακολουθεί το τεχνικό δελτίο της σύµβασης µε τις επιµέρους ενέργειες:  

 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1.  
Καθαρισµός ερεισµάτων και καταστρώµατος εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου από απορρίµµατα και άλλα 
αντικείµενα καθώς και µεταφορά αυτών  

98.000,00 
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2. 
Εντοπισµός, Συλλογή και Μεταφορά νεκρών ζώων σε 
αποτεφρωτήριο – Απολύµανση χώρου 

(κόστος ανά ανθρωποηµέρα 140,00€)  

21.000,00 

3. Καθαρισµός Ακτών  30.000,00 

4. 
Τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων(σχετικών µε την 
αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από 
τα απορρίµµατα) –Τοποθέτηση κάδων ρίψης απορριµµάτων 

7.000,00 

5. ∆ιαχειριστική και ∆ιοικητική Παρακολούθηση - Έξοδα 
∆ηµοσιεύσεων  

19.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ: 175.000,00 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

Οι επιµέρους ενέργειες όπως αυτές περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο της παρούσης θα 
εφαρµοστούν:  
 
α) στους παράλιους ∆ήµους του Νοµού όσον αφορά τις εργασίες καθαρισµού των ακτών. Ο 
καθαρισµός θα γίνεται σε µέσο πλάτος 30µ. 
 
Όσον αφορά τις εργασίες συλλογής, αποµάκρυνσης των απορριµµάτων ή άλλων αντικειµένων 
και νεκρών ζώων θα γίνουν:  

β) στο Εθνικό Οδικό ∆ίκτυο, µήκους 235 χλµ .(παράρτηµα 1)  

γ) στο Επαρχιακό Οδικό ∆ίκτυο, του οποίου το συνολικό µήκος είναι 813 χλµ.(παράρτηµα 
1) 

δ)στο κύριο διαδηµοτικό οδικό δίκτυο, µήκους 202 χλµ.    

Η συχνότητα επανάληψης των εργασιών θα είναι 4 φορές.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 

Η έναρξη της ισχύος της παρούσας ξεκινά από 01/04/2008 και λήγει στις 30-09-2008. 

Η λογιστική διεκπεραίωση για το σύνολο του έργου συµφωνείται ρητά ότι θα έχει ολοκληρωθεί 
µέχρι τις 31-10-2008. 

Τυχόν ενέργειες ταµειακού χαρακτήρα µπορούν να ολοκληρωθούν µέχρι τις 31-10-2008. 

Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των εργασιών περιγράφεται στο παράτηµα 2 της παρούσας. 
 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας  αναλαµβάνει τα εξής: 

1. Να χρηµατοδοτήσει το έργο µε το ποσό των 99.750,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  
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2. Να ορίσει εκπρόσωπό της και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης.  

3. Να ορίσει, κατόπιν σχετικής απόφασης του Νοµάρχη υπάλληλο (ή άλλο υπηρεσιακό 
παράγοντα), µε την ειδικότητα του Μηχανικού, στην επιστηµονικοτεχνική επιτροπή 
παρακολούθησης του έργου ο οποίος θα είναι και ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος του 
έργου. 

4. Να υποστηρίξει µε τις υπηρεσίες της το φορέα υλοποίησης ώστε να αποφευχθούν 
τυχόν καθυστερήσεις που θα επηρεάσουν την οµαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού 
αντικειµένου 

 
 

Η Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων ως το ανώτερο συλλογικό όργανο των 
πρωτοβάθµιων ΟΤΑ στο Νοµό Μεσσηνίας αναλαµβάνει τα εξής: 

1. Να χρηµατοδοτήσει το έργο µε το ποσό των 75.250,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ  

2. Να συνεργαστεί µε τους ∆ήµους ώστε να ορίσουν υπαλλήλους τους οι οποίοι θα 
αναλάβουν να βρίσκονται σε καθηµερινή επικοινωνία µε το φορέα υλοποίησης του έργου 
ώστε να εξελίσσεται οµαλά το φυσικό αντικείµενο της παρούσας ή να επιλύεται 
οποιοδήποτε πρόβληµα που τυχόν προκύπτει (όπως για παράδειγµα, υπόδειξη σηµείων του 
οδικού δικτύου στα οποία υπάρχουν απορρίµµατα ή υπολείµµατα νεκρών ζώων) 

3. Να ορίσει εκπρόσωπό της και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης  

4. Να ορίσει εκπρόσωπό της στην επιστηµονικοτεχνική επιτροπή του έργου. Ο εν λόγω 
εκπρόσωπος δύναται να είναι υπάλληλος ∆ήµου ο οποίος θα έχει την ειδικότητα του 
Μηχανικού, καθώς στο προσωπικό της ΤΕ∆Κ δεν συµπεριλαµβάνεται  υπάλληλος τέτοιας 
ειδικότητας  

5. Να συνεργάζεται µε τους ΟΤΑ του Νοµού ώστε σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη να 
ενισχύουν τον φορέα υλοποίησης µε προσωπικό ή µηχανολογικά µέσα 

6. Να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία που έχει στην διάθεσή της και µπορούν να 
συµβάλλουν στην υλοποίηση του έργου.  

 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει τα εξής :  

1. Να ορίσει εκπρόσωπό του και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης 

2. Να ορίσει µε απόφαση του ∆ηµάρχου υπάλληλο, µε την ειδικότητα του Μηχανικού, στην 
επιστηµονικοτεχνική επιτροπή παρακολούθησης έργου 

3. Να επιτρέψει στον φορέα υλοποίησης του έργου την εναπόθεση των συλλεγέντων 
απορριµµάτων στο Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών ή στον προσωρινό χώρο 
εναπόθεσης απορριµµάτων στην περιοχή «Μαραθόλακκα» 

 
 

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ  αναλαµβάνει τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις: 

Α) Να εκτελέσει το έργο συνεργαζόµενη µε την ΝΑ Μεσσηνίας, το ∆ήµο Καλαµάτας και την 
ΤΕ∆Κ . 
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Β) Να διαθέσει για τις ανάγκες υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της παρούσας 
προγραµµατικής σύµβασης το µηχάνηµα καθαρισµού ακτών το οποίο βρίσκεται στην 
ιδιοκτησία της . 

Γ) Να ορίσει εκπρόσωπό της και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

∆) Να ορίσει µε απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου στέλεχός της, µε την ειδικότητα 
του Μηχανικού, στην επιστηµονικοτεχνική επιτροπή παρακολούθησης έργου  

Ε) Ορίζεται φορέας υλοποίησης του έργου καθ΄ όλη τη διάρκεια της Προγραµµατικής 
Σύµβασης. Η υλοποίηση των ενεργειών θα γίνει σύµφωνα µε τους όρους που θέτει η 
παρούσα προγραµµατική σύµβαση, τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που τίθονται 
γενικότερα από τη νοµοθεσία που διέπει τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 
 
Ειδικότερα συµφωνείται ρητά ότι: 

1) Ο φορέας υλοποίησης θα πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίζει στα αρµόδια όργανα 
ελέγχου (Υπηρεσία ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου) την πρόσβαση στα στοιχεία που θα 
απαιτηθούν στα πλαίσια του ελέγχου. 

2) Υποχρεούται να τηρεί σε ξεχωριστούς φακέλους τα αντίγραφα όλων των εγγράφων που 
σχετίζονται µε την υλοποίηση του έργου. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι διαθέσιµα σε 
οποιονδήποτε έλεγχο διενεργηθεί στα πλαίσια της παρακολούθησης. 

3) Επιλέξιµες δαπάνες είναι οι δαπάνες (ταµειακές εκροές του φορέα υλοποίησης του έργου) 
που πραγµατοποιούνται νόµιµα για την εκτέλεση των ενεργειών όπως αυτές περιγράφονται 
στο τεχνικό δελτίο. Ως δαπάνες νοούνται αυτές που προβλέπονται στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό του έργου και εξυπηρετούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της 
Προγραµµατικής Σύµβασης.  

4)  Οι δαπάνες αυτές τεκµηριώνονται µε βάση τα σχετικά έγγραφα και νόµιµα παραστατικά, τα 
οποία ο φορέας υλοποίησης του έργου τηρεί σε ξεχωριστή καρτέλα και καθ΄όλη τη διάρκεια 
του έργου. Το σύστηµα καταλογισµού των δαπανών είναι απολογιστικό. 

5) Ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται επίσης να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και 
παραστατικά δαπανών τα οποία αφορούν στην εκτέλεση του έργου επί µία τριετία µετά τη 
λήξη της παρούσας σύµβασης και την πραγµατοποίηση της τελευταίας πληρωµής. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ- 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 175.000,00 Ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. και πιθανών άλλων κρατήσεων, που δεν συµψηφίζονται από 
το φορέα υλοποίησης και αποτελούν δαπάνη του έργου. 
Η χρηµατοδότηση του έργου γίνεται από πόρους της Ν.Α.Μ. κατά το ποσό των 99.750,00 € 
το οποίο προέρχεται από πιστώσεις του προγράµµατος «………………………….….». Το 
υπόλοιπο ποσό των 75.250,00 € θα καταβληθεί από την Τοπική Ένωση ∆ήµων και 
Κοινοτήτων.  
Υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισµού δεν γίνεται δεκτή. Είναι εν τούτοις δυνατή η 
απόκλιση των προβλεποµένων για επιµέρους ενέργειες κονδυλίων (εσωτερική ανακατανοµή), 
µη υπερβαίνουσα σε ποσοστό 15% του προϋπολογισµού των επιµέρους ενεργειών του 
Τεχνικού ∆ελτίου. 
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Η καταβολή της χρηµατοδότησης θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την πρόοδο του όλου 
έργου και σύµφωνα µε το ποσοστό συµµετοχής κάθε συµβαλλόµενου µέρους στο συνολικό 
προϋπολογισµό της παρούσας (ήτοι 57% η ΝΑΜ και 43% η ΤΕ∆Κ) αφού έχει προηγηθεί η 
σχετική πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης. 

Τα αιτήµατα πληρωµής θα κατατίθενται: 

α) στη ∆/νση Οικονοµικών της Ν.Α. Μεσσηνίας συνοδευόµενο από αντίστοιχο τιµολόγιο 
Παροχής Υπηρεσιών, στο οποίο θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
νόµους και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονοµικών, β) στο ανάλογο οικονοµικό τµήµα της 
ΤΕ∆Κ νοµού Μεσσηνίας συνοδευόµενο από αντίστοιχο τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, στο 
οποίο θα γίνονται οι νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους και εγκυκλίους 
του Υπουργείου Οικονοµικών 

Η αµοιβή της ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ για την διαχειριστική και διοικητική παρακολούθηση του έργου 
θα γίνεται τµηµατικά επιµεριζόµενη στα αιτήµατα πληρωµής.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

 
Για την παρακολούθηση του έργου και την αποτελεσµατική υλοποίηση των επιµέρους 
ενεργειών ορίζεται επιτροπή παρακολούθησης αποτελούµενη από τρία µέλη ήτοι: α) 
Υπηρεσιακό παράγοντα/υπάλληλο της ΝΑΜ µε την ειδικότητα του Μηχανικού οποίος και θα 
έχει την επιστηµονική ευθύνη του έργου , β) Εκπρόσωπο της ΤΕ∆Κ, ο οποίος δύναται να είναι 
υπάλληλος ∆ήµου, µε την ειδικότητα του Μηχανικού, καθώς η ΤΕ∆Κ δεν διαθέτει υπάλληλο 
τέτοιας ειδικότητας, γ)Υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας µε την ειδικότητα του Μηχανικού, δ) 
Στέλεχος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας –Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ µε τη ειδικότητα 
του Μηχανικού.  

Η επιτροπή θα συνεδριάσει πρώτη φορά ένα µήνα µετά την έναρξη του έργου, ενώ οι 
υπόλοιπες συνεδριάσεις θα γίνονται κάθε µήνα ή νωρίτερα εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Τα µέλη της επιστηµονικοτεχνικής µετά το πέρας της συνεδρίασης θα συντάσσουν έκθεση 
προόδου των εργασιών την οποία θα κοινοποιούν στα µέλη της επιτροπής παρακολούθησης 
της σύµβασης.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Για την παρακολούθηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης θα συσταθεί Επιτροπή 
Παρακολούθησης αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο των συµβαλλοµένων µερών, ήτοι: έναν 
εκπρόσωπο της Ν.Α.Μ., έναν εκπρόσωπο της ΤΕ∆Κ, έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας 
και έναν εκπρόσωπο της ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ. Ο.Τ.Α. Οι εκπρόσωποι αυτοί καθώς και οι αναπληρωτές 
τους θα οριστούν ύστερα από απόφαση των αρµοδίων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών.   
 
Οι αρµοδιότητες της επιτροπής είναι:  

� Έγκριση του απολογισµού των πεπραγµένων (φυσικό αντικείµενο) που θα υποβάλλεται 
από την ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε την έκθεση προόδου την οποία θα συντάσσει 
η επιτροπή του άρθρου 10 της παρούσης   

� Εξέταση τυχόν προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την υλοποίηση του έργου και 
λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων επίλυσής τους  
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� Εντολή πληρωµής συµφώνως µε το άρθρο 8 της παρούσης.   

Η επιτροπή θα συνεδριάσει για πρώτη φορά ένα µήνα µετά την έναρξη του έργου και 
µετέπειτα σε µηνιαία βάση, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την πορεία υλοποίησης του 
έργου. 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία, οι δε αποφάσεις της δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής εκπροσώπου τους στην επιτροπή. 
Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή στους άλλους 
συµβαλλόµενους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Είναι δυνατή, η απασχόληση προσωπικού του ενός φορέα στον άλλο, σύµφωνα µε το άρθρο 
25 παρ.4 του Ν.2738/99,για τις ανάγκες της προγραµµατικής σύµβασης. 
 

 
Άρθρο 12 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
Η Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρµόδια για την επίλυση όλων των 
διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή των άρθρων 
της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι εφικτή µε το 
ανωτέρω τρόπο τότε θα παραπέµπεται σε διαιτησία ή σε αρµόδια δικαστική αρχή. 

 
 

Άρθρο 13 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

 
Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης απαιτείται νέα 
έγγραφη συµφωνία, µετά από απόφαση των αρµόδιων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών.  

 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε πέντε (5) Πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συµβαλλόµενος από 
ένα. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

Για την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας 
Ο Νοµάρχης 

∆ηµήτριος ∆ράκος 
 
 

Για την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων  
Νοµού Μεσσηνίας  

Ο……….. 
 

…………………………………. 
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Για το ∆ήµο Καλαµάτας 
Ο …………….. 

 
…………………………………………. 

 
 

Για την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ  
Η ∆/νουσα Σύµβουλος 

 

                                         Ελένη Αλειφέρη 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: 
 

ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ  
• Τρίπολη – Καλαµάτα(Τσακώνα-Καλαµάτα) 

• Σπάρτη - Καλαµάτα 

• Κυπαρισσία - Πύλος - Μεθώνη 

• Πύλος - Καλαµάτα 
 

Ο∆ΟΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ  

1η Επαρχιακή Οδό: Καλαµάτα –Καρδαµύλη προς Αρεόπολη 

2η Ε.Ο. Καρδαµύλη-Καστανέα προς Κόκκινα Λουριά και Γύθειο δια Προαστείου, Σαϊδόνας, 
Καρυοβουνίου και Μηλέας µετά διακλαδώσεως προς Βασιλική  

3η Ε.Ο: Θουρία-Αριστοµένη-Χώρα δια Μικροµάνης, Άριος, Τριόδου, Βρωµόσβρυσης, Στέρνας, 
Μάνεσι, ∆ιοδίων, Μηλιώτη, Χανάκια και Μεταµορφώσεως 

4η Ε.Ο.: Θουρία – Πολιανή προς ∆υρράχι και Λεοντάρι 

5η Ε.Ο.: Άγιος Κων/νος-Αρφαρά-Πήδηµα ως παρακαµπτήριο Εθνικής οδού Καλαµάτας-Τρίπολη 

6η Ε.Ο.: Μπούκα-Μεσσήνη-Σπιτάλι δια Μαυροµατίου Μεσσήνης & Πιλαλίστρας ως την 
Επαρχιακή οδό 3  

7η Ε.Ο.: Μεσσήνη-Μελιγαλά προς Ναό Επικουρείου Απόλλωνα δια Ευα, Βαλύρα, Ζευγολατιό, 
∆ιαβολίτσι, Αγριλόβουνο, Κάτω Μέλπεια, ∆ιµάνδρα, Σύριζο, Στάσιιµο, Κακαλέτρι, Νέδα και 
Αµπελιώνα 

8η Ε.Ο.: Μεσσήνη-Αριστοµένης- Κυπαρισσία δια Αβραµιού, Στέφι, ∆ιόδια, Χορεύτρα, 
Χαλβάτσου, Λυκουδέσι, Κλωνί, Ραυτόπουλο, Κάτω Λεντεκάδα, Μουριατάδα και Βρυσών 

9η Ε.Ο.: Ριζόµυλος-Πεταλίδι-Κορώνη 

10η Ε.Ο.: Πετριτσίου-Βλαχόπουλο-Ραυτόπουλο από Εθνική οδό Καλαµών-Πύλου  & δια Χατζή, 
Χράνων, Μανιακίου, Φλεσσιάδος, Κάτω και Άνω Βουταίνης και Κλωνίου 

11η Ε.Ο.: Ενωτική επαρχιακών οδών 8 και 10 πλησίον Κάτω Βουταίνης 

12η Ε.Ο.: Πύλος- Καλλιθέα- Άγιος Ανδρέας δια Παλαιονέρου, Μεσοχωρίου, Πηδάσου, 
Χωµατάδας, Κάτω Μιναγείων, Μηλίτσας, Ανδριανής και Λογγά µέχρι Επαρχ. Οδό 9 

13η Ε.Ο.: Μεθώνη –Κορώνη δια Ευαγγελισµού, Φοινικούντας, Γριζοκάµπου, Καπλάνι, Υάµειας, 
Ακριτοχωρίου, Φαλάνθης και  Πετριάδων µέχρι Επαρχιακή Οδό 9 
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14η Ε.Ο.: Γαργαλιάνοι – Μαραθούπολις 

15η Ε.Ο.: Φιλιατρά- Μαραθούπολις δια Αγίας Κυριακή και Βρωµονερίου ως παρακαµπτήριος 
Εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Πύλου 

16η Ε.Ο.: Φιλιατρά-Καναλουπού 

17η Ε.Ο.: Λιµενάρι-Φιλιατρά-Χριστιάνοι 

18η Ε.Ο.: Φιλιατρά-Αγρίλι µέχρι Εθνική οδό Κυπαρισσίας – Πύλου  

19η Ε.Ο.: Κυπαρισσία –Καναλουπού –Χώρα δια Στασιού, Χριστιάνων, Μουζακίου και Πυργάκια 

20η Ε.Ο.: Μουζάκι-Μανιάκι από Επαρχιακή Οδό 19 έως Επαρχιακή οδό 10 

21η Ε.Ο.: Φαρακλάδα-Στασιό  από Εθνική οδό Κυπαρισσίας – Πύλου έως Επαρχιακή οδό 19 

22η Ε.Ο.: Χάνια Λάµπαινας, Τρίκορφο, Μουριατάδα από Επαρχιακή οδό 7 και δια 
Ελληνοεκκλησιάς, Κλίµατος, ∆ραίνας, Κοροµηλιάς, Ξηροκασίου, Λαντζουνάτου, Ανύδρου και 
Σελλάς µέχρι Επαρχιακή οδό 8 

23η Ε.Ο.: Ελληνοεκκλησιά –Ανδρούσα-Βρωµόβρυση από Επαρχιακή Οδό 22 ως Επαρχιακή οδό 
3 

24η Ε.Ο.: Λάµπαινα-Μαυροµάτι Ιθώµης-Αλλαγή από Επαρχ. Οδό 22 και δια Αρχαίου Αρκαδικού 
–∆ιπύλου, Νεοχωρίου, Μελιγαλά, Μερόπης µέχρι Εθνική οδός Καλαµάτας-Τρίπολης 

25η Ε.Ο.: Λαντζουνάτο-Λυκουδέσι από Επαρχιακή οδό 22 µέχρι Επαρχιακή οδό 8 

26η Ε.Ο.: Σελλά, ∆ώριο, Κάτω Μέλπεια από Επαρχιακή οδό 22 και δια Σαρακηνάδος, Μαλικίου 
και Αετού µέχρι Επαρχιακή οδό 7 

27η Ε.Ο.:Φίλια-Βασιλικό –Γέφυρα Περιστεράς από 31ον χλµ Εθνικής οδού Καλαµών –Τρίπολης 
και δια Λουτρού, Ανδανίας, Ματζάρι, Καλιρρόης, Κόκλα κα ιΚοπανάκι µέχρι Εθνικής Οδού 
Κυπαρισσίας – Πύλου 

28η Ε.Ο.: Φίλια-Οιχαλία-Μερόπη από επαρχιακή οδό 27 έως επαρχιακή οδό 24 

29η Ε.Ο.: Χάνια Σιδηροκάστρου –Αυλώνος προς Ναό Επικούρειου Απόλλωνα δια 
Σιδηροκάστρου και Καλλίτσαινας 

30η Ε.Ο.: Σύρριζο προς Βάστα και Μεγαλόπολη από Επαρχιακή οδό 7 

31η Ε.Ο.: Νέδα προς Καρύταινα από Επαρχιακή οδό 7 

32η Ε.Ο.: Ενωτική Εθνικής οδού Καλαµάτας – Τριπόλεως  και επαρχ. Οδό 7 προς Τσουκαλέικα 

33η Ε.Ο.: Πλάτσα-Μηλέα από Επαρχιακή οδό1 έως Επαρχιακή οδό 2 

34η Ε.Ο.: Προάστειο-Εξωχώρι από Επαρχιακή Οδό 2 

35η Ε.Ο.: Κάµπος – Κεντρο-Τσέρια  

36ης Ε.Ο.: Σωτηριάνικα-Αλτοµιρά από Επαρχιακή Οδό 1 

37η Ε.Ο.; Προσήλιο –Τσέρια από Επαρχιακή Οδό 1 

38η  Ε.Ο. Σουληνάρι-Κρεµµύδια-Κορυφάσιο από Εθνική οδό Καλαµάτας-Πύλου και δια 
Καραµανώλι, Ίκλαινα µέχρι Εθνική Οδό Κυπαρισσίας – Πύλου 
 
 
ΚΥΡΙΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ 
Ως κύριο διαδηµοτικό δίκτυο ορίζονται οι κύριοι διαδηµοτικοί οδοί στις οποίες 
πραγµατοποιούνται υπεραστικά δροµολόγια του ΚΤΕΛ Μεσσηνίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: 

 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

ΜΗΝΑΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
4ος/2008 

5ος/08 6ος/08 7ος/08 8ος/08 9ος/08 

Καθαρισµός ερεισµάτων και 
καταστρώµατος εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου  
από απορρίµµατα και άλλα 
αντικείµενα καθώς και 
µεταφορά αυτών 

      

Εντοπισµός, Συλλογή και 
Μεταφορά νεκρών ζώων σε 
αποτεφρωτήριο – Απολύµανση 
χώρου 

      

Καθαρισµός Ακτών (ο 
καθαρισµός θα γίνεται σε µέσο 
πλάτος 30µ) 

      

Τοποθέτηση ενηµερωτικών 
πινακίδων(σχετικών µε την 
αναγκαιότητα προστασίας του 
φυσικού περιβάλλοντος από τα 
απορρίµµατα) –Τοποθέτηση 
κάδων ρίψης απορριµµάτων 

      

 
 

II. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
της προγραµµατικής σύµβασης τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Αθανασόπουλο Κων/νο µε αναπληρωτή του τον επίσης Αντιδήµαρχο 
Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο. 

  
III. 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 
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 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  17  Μαρτίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


