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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2011 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  130/2011  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η  Μαρτίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:00 µ.µ., στο Αµφιθέατρο 

«Αλέξανδρος Κουµουνδούρος», συνέρχεται στην  13η/2011 συνεδρίαση, κατεπείγουσα, το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12845/24-3-2011 

πρόσκληση του κ. Προέδρου και την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 13097/28-3-2011 ορθή επανάληψη αυτής, 

οι οποίες επιδόθηκαν σύµφωνα µε το νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Γουρδέας Ανδρέας, 

Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αδαµόπουλος Ιωάννης, 3) Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος, 4) Αναζίκος 

Ιωάννης, 5) Ανδρεάκος Κωνσταντίνος, 6) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 7) Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 

8) Γκλεγκλές Ιωάννης, 9) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 10) ∆ιασάκος Νικόλαος, 11) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 12) Καµβυσίδης Ιωάννης, 13) Καραγιάννης Ανδρέας, 14) Καρβέλης Γεώργιος, 15) 

Κουδούνης Αργύριος, 16) Μανδηλάρης Ιωάννης, 17) Μαρινάκης Σαράντος, 18) Μιχαλόπουλος 

Σωτήριος, 19) Μπάκας Ιωάννης, 20) Μπασακίδης Νικόλαος, 21) Μπεχράκης Σταµάτης, 22) 

Μπουζιάνης Παύλος, 23) Μπούρας Ιωάννης, 24) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 25) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 

26) Μωραγιάννης Κωνσταντίνος, 27) Μωρακέας Σπυρίδων, 28) Νιάρχος Αναστάσιος, 29) 

Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 126 απόφαση), 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) 

Οικονοµάκου Μαρία, 32) Πολίτης ∆ηµήτριος, 33) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 34) Ριζάς Χρήστος, 35) 

Στασινάκης ∆ιονύσης, 36) Στασινόπουλος Στυλιανός, 37) Φαββατάς ∆ηµήτριος, 38) Φωτέας 

Νικόλαος και 39) Χριστόπουλος Ιωάννης.  

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 

Βασίλειος και 2) Χουλιάρα – Παλιατσέα Αµαλία λόγω προβλήµατος υγείας.  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων: 1) Καλαµάτας κα Λιακουνάκου Βενετία και 2) Βέργας κ. Χειλάς Γεώργιος.  

 

Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αρτεµισίας 

κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Αιθαίας κ. ∆ουρδουνάς Αργύριος, 3) Ασπροχώµατος κ. Ζαγαρέλος Ηλίας, 

4) Πηδήµατος κ. Κάργας Γεώργιος, 5) Πολιανής κ. Κοροµηλάς Παναγιώτης, 6) Μικροµάνης κ. 

Κουτσουρόπουλος Χαράλαµπος, 7) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός, 8) Θουρίας κα Λιάππα 

Χρυσή, 9) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαµας Στυλιανός, 10) Αντικαλάµου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 

11) Αλαγονίας κ. Μπαλίκος Ιωάννης, 12) Αγίου Φλώρου κα Μπελόγιαννη – Θεοδωρακοπούλου 

Αναστασία, 13) Άριος κ. Μπρούµας Αθανάσιος, 14) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 15) 

Άνθειας κ. Πετρούλιας Περικλής, 16) Πλατέος κ. Τζαβάρας Γεώργιος,  17) Λεΐκων κ. Τσαούσης 

Αθανάσιος, 18) Αµφείας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 19) Αρφαρών κ. Φέστας Κωνσταντίνος,  

ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αριοχωρίου κ. 

Σκούρας Παναγιώτης.  

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.  

Από αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Λαδά κ. Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ, , 2) Αγρίλου κ. ∆ηµόπουλος Ευστάθιος, , 3) Ασπροπουλιάς κ. Κατσιµαγκλής Παναγιώτης, 

4) Άµµου κ. Κοσµόπουλος Νικόλαος, 5) Βελανιδιάς κα Κοτταρίδη ∆ιαµαντούλα, 6) Καρβελίου κ. 

Μαραβάς ∆ηµήτριος, 7) Σταµατινού κ. Μωραγιάννης Ιωάννης και 8) Νέδουσας κ. Σούµπλης 

Κων/νος,  

ενώ δεν παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Αλωνίων κ. Γκρέτσας Γεώργιος, 2)  

Βροµόβρυσης κ. Καµαρινόπουλος Βασίλειος, 3) Ανεµόµυλου κ. Μαθιός Νικόλαος και 4) Πηγών κ. 

Μαρκόπουλος Απόστολος.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώµατος 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα που 
το Σώµα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, µε 
τίτλο : 

Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του ∆ήµου Πύλου 
– Νέστορος για την πράξη: «Ολοκλήρωση ∆ικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων Οικισµού Μεθώνης». 

 

Η από 24-3-2011 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλαµάτας 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 
«ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και 
του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος για την πράξη: «Ολοκλήρωση ∆ικτύων Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων Οικισµού Μεθώνης»  
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τα άρθρα 95 και 100 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης). 

2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και  εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013»  (ΦΕΚ  267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 
3  αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3840/2010. 

3.Την ύπαρξη επιβεβαίωσης ∆ιαχειριστικής Επάρκειας Τελικού ∆ικαιούχου για τον ∆ήµο 
Καλαµάτας (αρ. πρωτ. 8072/14-4-09) 

4. Την υπ’ αριθ. 2.11 ανοιχτή πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

 
Εισηγούµεθα 

 
α) την έγκριση του σχεδίου προγραµµατικής σύµβασης του θέµατος, σύµφωνα µε τους 

Ν.3852/10, Ν.3840/10 και Ν.3614/07, 

β) την υποβολή πρότασης µε τίτλο : «Ολοκλήρωση ∆ικτύων Αποχέτευσης Ακαθάρτων 
Οικισµού Μεθώνης», από τον ∆ήµο Καλαµάτας, στο πλαίσιο της  Ανοιχτής Πρόσκλησης µε κωδικό 
2.11 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ>> 2007-
2013 και την ανάληψη εκ µέρους του ∆ήµου Καλαµάτας όλων των απαραίτητων ενεργειών για την 
συµµετοχή και την υλοποίηση της συγκεκριµένης πρότασης.  

 Επισηµαίνουµε ότι η ηµεροµηνία λήξης υποβολής της πρότασης είναι η 31η Μαρτίου 2011. 
 

 

       Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

                                    ΝΤΙΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Συν/να: Σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης» 

 
 
Η διαλογική συζήτηση επί του θέµατος αυτού διεξήχθη και έχει καταγραφεί στην προηγούµενη υπ’ 
αριθµ. 128/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επειδή και τα τρία αυτά θέµατα είναι 
παρεµφερή και συζητήθηκαν από κοινού. 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη του 
την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, µεταξύ των παρόντων κατά τη 
διάρκεια της ψηφοφορίας των δηµοτικών συµβούλων, σύµφωνα µε την οποία ΥΠΕΡ τάσσονται οι 
παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας και των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ & ¨∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨,  ΚΑΤΑ τάσσονται οι 
παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨, ενώ 
ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ¨, κατά 
πλειοψηφία,  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 
Ι. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του 

∆ήµου Πύλου – Νέστορος για την  πράξη «Ολοκλήρωση ∆ικτύων Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων Οικισµού Μεθώνης», το κείµενο της οποίας αναλυτικά έχει ως εξής:  

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ. 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΜΕΘΩΝΗΣ» 

 

Στην Καλαµάτα, σήµερα  την ……………………………………µεταξύ  των  παρακάτω συµβαλλοµένων : 

1. Του ∆ήµου Πύλου-Νέστορος Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που εδρεύει στην  
Πύλο  Μεσσηνίας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ∆ηµήτριο Καφαντάρη, ∆ήµαρχο του 
∆ήµου Πύλου-Νέστορος και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως «Κύριος του 
Έργου» 

2. Του ∆ήµου Καλαµάτας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαµάτα, 
όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον  κ. Παναγιώτη Νίκα, ∆ήµαρχο του ∆ήµου Καλαµάτας 
και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «Φορέας 
Υλοποίησης» 

Έχοντας υπόψη την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω 
διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά : 

1. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και  εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013»  (ΦΕΚ  267 Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 
παρ. 3  αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3840/2010. 

2. To N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Την µε αριθµό 97/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πύλου –Νέστορος µε 
την οποία εγκρίνεται η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 για την ένταξη της Πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» και ορίζεται ως ∆ικαιούχος 
της ως άνω πράξης ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

4.  Την µε αριθµό ……/2011 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας µε την 
οποία εγκρίνεται η αποδοχή της αρµοδιότητας του ∆ήµου Καλαµάτας ως  δικαιούχου για 
την υποβολή πρότασης της ως άνω Πράξης  ,της οποίας ως Κύριος του έργου είναι ο 
∆ήµος Πύλου-Νέστορος, στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013  
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5. Το µε αριθ. πρωτ. 8072/14-4-2009 έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της 
Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε το οποίο επιβεβαιώνεται 
η διαχειριστική επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. 

συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο   Κύριος   του   Έργου,   στο   πλαίσιο   του   Επιχειρησιακού   Προγράµµατος 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013, προγραµµατίζει την 
υλοποίηση   της  πράξης: 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» 

η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντοµίας «το Έργο». 

 

Το προβλεπόµενο έργο είναι εξαιρετικά επείγον καθόσον θα αντιµετωπίσει τα υπαρκτά 
οξυµένα προβλήµατα ρύπανσης του υπόγειου, του επιφανειακού, αλλά κυρίως του θαλάσσιου 
υδατικού περιβάλλοντος του οικισµού Μεθώνης του τέως ∆ήµου Μεθώνης. 

Παράλληλα το έργο εµφανίζει ικανό βαθµό ωριµότητας εφόσον έχει ήδη εκπονηθεί και 
εγκριθεί η οριστική µελέτη µε τίτλο «Πλήρες δίκτυο αποχέτευσης µετά εγκαταστάσεων 
βιολογικού καθαρισµού Κοινότητας Μεθώνης», που περιλαµβάνει τον σχεδιασµό των 
προβλεπόµενων έργων κατασκευής εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης λυµάτων στον 
εξεταζόµενο οικισµό Μεθώνης  και η οριστική µελέτη µε τίτλο «Μελέτη έργων ενοποίησης 
αποχετευτικών δικτύων νέου ∆ήµου Μεθώνης και αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
και διάθεσης λυµάτων» που περιλαµβάνει τον σχεδιασµό των προβλεπόµενων έργων 
κατασκευής της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ.), του αγωγού διάθεσης των 
επεξεργασµένων λυµάτων, των δικτύων αποχέτευσης της παραλίας Μεθώνης, των 
αντλιοστασίων και του αγωγού µεταφοράς λυµάτων στην Ε.Ε.Λ. Επίσης έχει ήδη 
κατασκευαστεί η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων, το µεγαλύτερο τµήµα του εσωτερικού 
δικτύου του οικισµού Μεθώνης και τα αντλιοστάσια και ο αγωγός µεταφοράς λυµάτων στην 
Ε.Ε.Λ. 

 

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα: 

Υποέργο 1: Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµού Μεθώνης το οποίο 
προβλέπεται να δηµοπρατηθεί βάσει του Ν.3669/08 µε εφαρµογή του µειοδοτικού 
συστήµατος δηµοπράτησης. 

Υποέργο 2: Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο. 

Στο Υποέργο 1 συνοπτικά συµπεριλαµβάνονται τα εξής έργα: 

•  Η κατασκευή των υπόλοιπων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυµάτων στον 
εξυπηρετούµενο παραλιακό οικισµό της Μεθώνης και δικτύων αποχέτευσης της παραλίας 
Μεθώνης και σύνδεση αυτών µε το υφιστάµενο δίκτυο ή αντλιοστάσιο, συνολικού µήκους 
αγωγών περίπου 6016,00µ βαρυτικού δικτύου. 

Στο Υποέργο 2 συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πεδίου (επίβλεψη – ανασκαφική 
έρευνα) από αρχαιολόγο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του υποέργου 1. 

 

Η συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου ευρίσκεται στο συνηµµένο παράρτηµα Ι. 
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∆εδοµένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του 
επάρκεια ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριµένου Έργου, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες ρυθµίσεις της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας 
Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας του για έργα 
συγχρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαµβάνει επιβεβαίωση τύπου Α που 
απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συµβαλλόµενα µέρη προβαίνουν, κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007 , όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 10 του Ν. 3840/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης, µε την 
οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της, ως κάτωθι: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η µεταβίβαση της 
αρµοδιότητας υλοποίησης της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο 
Φορέα Υλοποίησης. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης 
ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα Υλοποίησης να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου 
έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

1) Οργάνωση και σχεδιασµό υλοποίησης. 

2) Σύνταξη και υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την 
ένταξη της στο ΕΠ 

3) Επικαιροποίηση διακηρύξεων. 

4) ∆ιενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχων σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία ∆ηµοσίων Συµβάσεων. 

5) Υπογραφή των συµβάσεων ανάθεσης του έργου από κοινού µε τον Κύριο του 
έργου και τον Ανάδοχο µε ρητή πρόβλεψη ότι οι άµεσα αντισυµβαλλόµενοι είναι 
ο Κύριος του έργου και ο Ανάδοχος (Ειδική σχέση). 

6) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων. 

7) ∆ιαχείριση και παρακολούθηση-επίβλεψη της υλοποίησης του Έργου. 

8) Παρακολούθηση χρηµατορροών του έργου. 
 

10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολο του (στις περιπτώσεις τεχνικών έργων έως 
και την οριστική παραλαβή) . 

11) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου µε πλήρη 
τεχνική και οικονοµική τεκµηρίωση. 

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δηµοσίων συµβάσεων τεχνικών έργων και µελετών, 
δια των αρµοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της 
Προϊσταµένης Αρχής και της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη 
νοµοθεσία περί ∆ηµοσίων Έργων. 

 



Συνεδρίαση :13/2011                                Τρίτη  29 / 3 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ  130/2011 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς αναλαµβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 

 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαµβάνει: 

• Να υπογράψει µαζί µε τον Φορέα Υλοποίησης και τον Ανάδοχο τις συµβάσεις ανάθεσης 
του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι εκτός από τον Φορέα Υλοποίησης, και ο 
Κύριος του έργου µε τον Ανάδοχο είναι οι άµεσα συµβεβληµένοι (ειδική σχέση). 

• Να διασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετες 
εργασίες απαραίτητες για την λειτουργία του έργου που δεν είναι 
συγχρηµατοδοτούµενες. 

• Να διασφαλίσει την οικονοµική διαχείριση και την διενέργεια των πληρωµών προς τον 
Ανάδοχο ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόµενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία 
(τιµολόγια, δελτία αποστολής κλπ) στο όνοµα του Κυρίου του έργου. 

• Να αποστέλλει στον φορέα υλοποίησης του έργου φωτοαντίγραφα των ενταλµάτων 
πληρωµής του Αναδόχου που εκδίδει, για την πληρότητα του φακέλου που διατηρεί ο 
Φορέας Υλοποίησης στο αρχείο του. 

• Να   διευκολύνει   µε   κάθε   τρόπο   το   επιστηµονικό   προσωπικό   που   θα 
απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης στη 
συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. 

• Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και µελέτες που έχει 
στη διάθεση του και να συνεργάζεται µαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού ∆ελτίου 
Προτεινόµενης Πράξης. 

• Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύµβασης 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 της παρούσας. 

• Να   διαθέσει   στον   Φορέα Υλοποίησης   προσωπικό, στα πλαίσια των δυνατοτήτων 
του,   για   την   υλοποίηση    του   Έργου  κατά   τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 της 
παρούσας. 

• Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά   
µε   οργανωτικές   ή   διοικητικές   αλλαγές   που   επηρεάζουν   την υλοποίηση του 
Έργου. 

• Να προβαίνει   στις απαιτούµενες ενέργειες για τη διασφάλιση της οµαλής 
χρηµατοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική 
του ΣΑΕ  

• Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου µετά την ολοκλήρωση του είτε 
αναλαµβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα. 

• Να συνεργάζεται µε το Φορέα Υλοποίησης για την ενηµέρωση του κοινού και την 
προβολή του Έργου. 

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαµβάνει: 

• Να υπογράψει µαζί µε τον Κύριο του έργου  και τον Ανάδοχο τις συµβάσεις ανάθεσης 
του έργου, στην οποία ρητά θα προβλέπεται ότι εκτός από τον Φορέα Υλοποίησης, 
και ο Κύριος του έργου µε τον Ανάδοχο είναι οι άµεσα συµβεβληµένοι (ειδική σχέση). 

• Να παραλαµβάνει από τον Ανάδοχο τα παραστατικά και τα προβλεπόµενα από τον 
ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία που αυτός εκδίδει στο όνοµα του Κυρίου του έργου, να 



Συνεδρίαση :13/2011                                Τρίτη  29 / 3 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ  130/2011 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

τηρεί φωτοτυπίες αυτών στο αρχείο του, να τα εγγράφει στο λογιστικό του σύστηµα 
σε λογαριασµούς τάξεως και στη συνέχεια να αποστέλλει τα πρωτότυπα µε ευθύνη 
του στον Κύριο του έργου, ώστε αυτός έγκαιρα να πραγµατοποιήσει τις σχετικές 
εγγραφές στα βιβλία του.        

• Να  ενεργεί  ως  ∆ικαιούχος  για  την  υλοποίηση  του  Έργου,   όπως  αυτό 
περιγράφεται    στο    συνηµµένο    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ    Ι,    το    οποίο    αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστηµονικό προσωπικό µε τα απαραίτητα και  
ανάλογα προσόντα, προκειµένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του 
Έργου. 

• Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει  στον 
αρµόδιο (Ειδική   Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης   του   Ε.Π.   ή   την  Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική 
Αρχή ή τον Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης). 

•  Να συνεργαστεί µε τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού  
  ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική 
  Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ  
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και να προβαίνει στις απαιτούµενες τροποποιήσεις του Τεχνικού 
∆ελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων Υποέργων. 

• Να υπογράψει ως ∆ικαιούχος το σύµφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης 
πράξης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 3840/2010 και την Υπουργική Απόφαση 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισµών. 

• Να διενεργεί τους διαγωνισµούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία και το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του. 

• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαµβάνει βάσει των 
σχετικών συµβάσεων. 

• Να παρακολουθεί τις χρηµατορροές του Έργου. 

• Να µεριµνά για την ενηµέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε 
συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου. 

• Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία µε τον Κύριο του Έργου) τη χρηµατοδότηση του  
Έργου   µεριµνώντας  για  την  εγγραφή   του   σε  συλλογική  απόφαση 
χρηµατοδότησης και για την ετήσια κατανοµή πιστώσεων. 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης, ο Φορέας 
Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής δικαιούχος έχει καταγράψει όλες τις υφιστάµενες µελέτες και 
αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαµβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήµατος II, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της  παρούσας.  

Οι εκκρεµείς ενέργειες για την ωρίµανση του Έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του 
Παραρτήµατος II, όπου τα συµβαλλόµενα µέρη ορίζουν ότι η Κύριος του Έργου είναι υπεύθυνος 
για την πραγµατοποίηση ή ολοκλήρωση τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός των επιλέξιµων δαπανών για την εκτέλεση του Έργου της 
προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.475.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου στο 
ποσόν αυτό του ΦΠΑ που αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη, όπως και του εργολαβικού οφέλους, των 
αναθεωρήσεων και των απροβλέπτων. Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µε τη σύµφωνη 
γνώµη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Ειδικής 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ.  

∆ιευκρινίζεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης δεν µπορεί να αναλάβει συµβατικές δεσµεύσεις έναντι 
τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο 
του Έργου. 

Η ίδια συµµετοχή που προκύπτει από την χρηµατοοικονοµική ανάλυση κόστους – οφέλους, καθώς 
και το κόστος κατασκευής εργασιών των ιδιωτικών συνδέσεων το οποίο δεν είναι επιλέξιµο από το 
ΕΠΠΕΡΑΑ βαρύνουν αποκλειστικά τον Κύριο του έργου. 

Εφόσον για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του έργου πρόσθετη δαπάνη που 
υπερβαίνει ή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριµένου επιλέξιµου προϋπολογισµού (σύµφωνα 
µε το ΕΠΠΕΡΑΑ) η δαπάνη αυτή καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον Κύριο του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγει µε 
την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοση του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα 
Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.     

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 µήνες γίνονται µετά από σύµφωνη γνώµη της 
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύµβασης συστήνεται όργανο  µε την επωνυµία 
«Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης», µε έδρα την Καλαµάτα   

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από: 

• έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος   της Επιτροπής µε 
τον αναπληρωτή του  

• έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης µε τον αναπληρωτή του και  

• ένα  (1)  µέλος  υποδεικνυόµενο  από  την  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Αρµόδιου Υπουργείου (ΥΠΕΚΑ), µε τον 
αναπληρωτή του.  

Το αργότερο εντός 15 ηµερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης 
στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ, οι συµβαλλόµενοι 
φορείς και η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ ορίζουν τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 
Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισµός και η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της 
παρούσας προγραµµατικής σύµβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της 
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προγραµµατικής σύµβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 
υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρµόδια όργανα των συµβαλλοµένων µερών 
κάθε αναγκαίου µέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η 
αιτιολογηµένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του 
εξαµήνου παράταση του χρονοδιαγράµµατος και η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ 
των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτει σχετικά µε την ερµηνεία των όρων της 
παρούσας σύµβασης και τον τρόπο εφαρµογής της. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρο της. Στην 
πρόσκληση αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα 
µέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά 
και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέµατα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα 
από τα µέλη της. Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.   

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό 
προσωπικό που έχει γνώση του αντικειµένου της σύµβασης, όταν και εφόσον 
ζητηθεί από κάποιο από τα µέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί 
την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, µετά από αίτηµα της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης, γνωµοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστηµονικών 
θεµάτων που σχετίζονται µε την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωµα 
ψήφου. Οι σχετικές γνωµοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής 
δεν είναι δεσµευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι µήνες και έκτακτα 
όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα µέλη της. Κάθε µέλος της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 
υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι 
εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης.  

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη 
αφού υπογραφούν . 

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα 
µέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογηµένες, λαµβάνονται δε κατά 
πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν όλους τους συµβαλλόµενους 
φορείς. 

Οι λοιπές λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής 
Επιτροπής, θα καθορισθούν µε αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6                   

 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύµβασης, οι οποίοι 
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής 
πίστης από οποιοδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη παρέχει στο άλλο µέρος το 
δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµία 
του.                                            

                                                   ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α' του ν. 3614/2007, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 10 του Ν. 3840/2010 ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της 
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παρούσας προγραµµατικής σύµβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή 
εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον µε τον 
Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των 
τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της µεταβίβασης της 
αρµοδιότητας υλοποίησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία 
των όρων της παρούσας σύµβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της παρούσας σύµβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρµόδια 
∆ικαστήρια Καλαµάτας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10       

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύµβασης είναι δυνατή η 
απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για 
τις ανάγκες του συγκεκριµένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται µε απόφαση του 
αρµοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 11        

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

11.1 Υποκατάσταση.   Απαγορεύεται    ρητώς   στο    Φορέα   Υλοποίησης   η  
υποκατάσταση  του  από  τρίτο  για  την  υλοποίηση  του Έργου.  Αν χωρήσει 
υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσµα του τρίτου 
έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του 
Φορέα Υλοποίησης. 

11.2 Πνευµατικά  δικαιώµατα. Όλα τα  έγγραφα  (σχέδια,   µελέτες,  στοιχεία κ.ο.κ.) που 
θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστιθέντες και αντισυµβαλλοµένους 
του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύµβασης και των συµβάσεων που θα 
υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην 
ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου,  ο οποίος   έχει   το   δικαίωµα   να   τα   
επαναχρησιµοποιήσει   ελεύθερα,   θα   είναι πάντοτε στη διάθεση των νοµίµων εκπροσώπων 
του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης  και  θα παραδοθούν  στον  Κύριο  του Έργου  
κατά  το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή 
λύση της   Σύµβασης.   Τα   σχετικά   πνευµατικά   και   συγγενικά   δικαιώµατα   ρητώς 
εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αµοιβής. 

11.3 Εµπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, αλλά και µετά τη 
λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συµπεριλαµβανοµένων των εκπροσώπων του 
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ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς   την   προηγούµενη   έγγραφη   συγκατάθεση   του   
Κυρίου   του   Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση 
του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης γίνεται 
µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο 
µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η 
καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών 
από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα 
συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραµµατική σύµβαση. 

Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε 
συµβαλλόµενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην  Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                                                                                                                                               

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                       ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ 

  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. Τίτλος Πράξης:  «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ» 

2.  Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

3. ∆ικαιούχος (Φορέας υλοποίησης): ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

4. Φορέας λειτουργίας: ∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

5. Φυσικό αντικείµενο της Πράξης  

 

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα: 

Υποέργο 1: Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισµού Μεθώνης το οποίο 
προβλέπεται να δηµοπρατηθεί βάσει του Ν.3669/08 µε εφαρµογή του µειοδοτικού 
συστήµατος δηµοπράτησης. 
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Υποέργο 2: Αρχαιολογική επίβλεψη και σωστικό έργο. 

Στο Υποέργο 1 συνοπτικά συµπεριλαµβάνονται τα εξής έργα: 

•  Η κατασκευή των υπόλοιπων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης λυµάτων στον 
εξυπηρετούµενο παραλιακό οικισµό της Μεθώνης και δικτύων αποχέτευσης της παραλίας 
Μεθώνης και σύνδεση αυτών µε το υφιστάµενο δίκτυο ή αντλιοστάσιο, συνολικού µήκους 
αγωγών περίπου 6016,00µ βαρυτικού δικτύου. 

Στο Υποέργο 2 συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες πεδίου (επίβλεψη – ανασκαφική 
έρευνα) από αρχαιολόγο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του υποέργου 1. 

 

Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του Έργου 

Α. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΜΕΘΩΝΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) 

Το αντικείµενο του Υποέργου 1, της προς χρηµατοδότηση Πράξης περιλαµβάνει την 
κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυµάτων του οικισµού Μεθώνης  του τέως 
∆ήµου Μεθώνης, καθώς και του δικτύου αποχέτευσης λυµάτων της παραλίας Μεθώνης και των 
τουριστικά αναπτυσσόµενων περιοχών του οικισµού µέχρι τη σύνδεση αυτών µε το 
υφιστάµενο δίκτυο αποχέτευσης ή το υφιστάµενο αντλιοστάσιο. 

Συνοπτικά,τα προτεινόµενα έργα περιλαµβάνουν την κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης 
λυµάτων στον εξυπηρετούµενο οικισµό συνολικού µήκους αγωγών περίπου 6016,00µµ  βαρυτικού 
δικτύου. 

 

Β. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 

Το αντικείµενο του Υποέργου 2 περιλαµβάνει εργασίες πεδίου (επίβλεψη – ανασκαφική 
έρευνα) από αρχαιολόγο κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του υποέργου 1.  

 

 

6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΘΩΝΗΣ του τέως  ∆ΗΜΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ 

 

7. Προϋπολογισµός 

 

Υποέργο 1 1.440.000,00 

Υποέργο 4 35.000,00 

Συνολικός προϋπολογισµός Πράξης 
1.475.000,00 

 

8. ∆ιάρκεια υλοποίησης 

 

Υποέργο 1 35 µήνες 

Υποέργο 2 18 µήνες 

Συνολική ∆ιάρκειας υλοποίησης 
Πράξης 

35 µήνες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II1                                                                                             

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΎΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ2 
 

Έγγραφο / απόφαση 
 

Φορέας έγκρισης ή 
αδειοδότησης ή 
γνωµοδότησης 

Αριθµός 
πρωτ./ 

ηµεροµηνία 

Οριστική µελέτη «Πλήρες δίκτυο αποχέτευσης 
µετά εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού 
Κοινότητας Μεθώνης» 

Τέως ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕΘΩΝΗΣ 

14/06/1993 

Οριστική µελέτη «Μελέτη έργων ενοποίησης 
αποχετευτικών δικτύων νέου ∆ήµου Μεθώνης και 
αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 
διάθεσης λυµάτων» 

Τ.Υ.∆.Κ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 24/01/2003 

Απόφαση προέγκρισης χωροθέτησης 
«Προέγκριση χωροθέτησης εγκατάστασης 
βιολογικού καθαρισµού της κοινότητας Μεθώνης 
Ν. Μεσσηνίας» 

∆/ΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ. 31/08/1993 

Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
«Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τις 
εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού της 
Κοινότητας Μεθώνης που βρίσκεται στην θέση 

Κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε - 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

16/01/1996 

Απόφαση τροποποίησης – ανανέωσης Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων για τα «Έργα ενοποίησης 
αποχετευτικών δικτύων νέου ∆ήµου Μεθώνης και 
αναβάθµιση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και 
διάθεσης λυµάτων του Νοµού Μεσσηνίας 

Κοινή απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε - 
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠ. 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

16/12/2002 

Εισήγηση «Βιολογικός καθαρισµός Κοινότητας 
Μεθώνης Μεσσηνίας» 

ΕΟΤ 07/03/1994 

Απόφαση «Παραχώρηση ∆ηµόσιας ∆ασικής 
Έκτασης» 

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 18/04/1997 

Απόφαση «∆ίκτυο αποχέτευσης µε βιολογικό 
σταθµό λυµάτων» 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

12/02/1994 

Απόφαση «∆ίκτυο βιολογικού καθαρισµού 
λυµάτων Μεθώνης» 

ΕΠΚΑ 13/06/1993 

Απόφαση «Βιολογικός καθαρισµός Μεθώνης» 
 

ΕΒΑ 16/11/1993 

Απόφαση «Περί καθορισµού του σηµείου 
εκβολής των λυµάτων της Κοινότητας Μεθώνης» 

∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

09/03/1993 

Απόφαση «Καθορισµός των ορίων του αιγιαλού 
και δηµιουργία ζώνης παραλίας νοτίως θέσεως 
“Παπά Λίµνα” διοικητικών ορίων Κοιν. Μεθώνης 
Ν. Μεσσηνίας» 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 11/03/1994 
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Απόφαση «Παραχώρηση προς δικαιώµατος 
χρήσης χώρου αιγιαλού και χώρου θαλάσσης 
στην θέση “Παπά Λίµνα” ∆. ∆. Μεθώνης προς 
κατασκευή φρεατίου φόρτισης και αγωγού 
µεταφοράς Βιολογικού Καθαρισµού Μεθώνης» 

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΠΕΡ. 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

23/04/2007 

«Παραχώρηση τη χρήσεως αιγιαλού – παραλίας 
και θαλάσσιου πυθµένα στην περιοχή “Παπά 
Λίµνα” ∆. ∆. Μεθώνης για την κατασκευή 
φρεατίου φόρτισης και αγωγού µεταφοράς 
Βιολογικού Καθαρισµού Μεθώνης» 

ΓΕΝ 20/12/2006 

 

1.  Το περιεχόµενο των πινάκων είναι ενδεικτικό. 
  2.  Στον Πίνακα  καταγράφονται όλα τα έγγραφα  και αποφάσεις που αφορούν στο Έργο και έχουν  εκδοθεί, πχ 

τίτλοι ιδιοκτησίας, εγκριτικές αποφάσεις µελετών, περιβαλλοντικοί όροι, γνωµοδοτήσεις κλπ. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, 

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Υπεύθυνος φορέας Ενέργεια 

Κύριος του έργου Φορέας  υλοποίησης 

• Επικαιροποιηµένη µελέτη µε τίτλο 

«Ολοκλήρωση δικτύων 

αποχέτευσης ακαθάρτων 

οικισµού Μεθώνης» που 

περιλαµβάνει τον σχεδιασµό των 

προβλεπόµενων έργων: κατασκευής 

δικτύου αποχέτευσης λυµάτων του 

οικισµού Μεθώνης 

 Αναλαµβάνει την 
διαδικασία 
επίβλεψης - 
έγκρισης της 
µελέτης 

• Ανανέωση έγκρισης 

Περιβαλλοντικών όρων για τα 

«Έργα ενοποίησης αποχετευτικών 

δικτύων νέου ∆ήµου Μεθώνης και 

αναβάθµιση εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων 

του Νοµού Μεσσηνίας», η οποία 

έχει κατατεθεί στην Ε.Υ.Π.Ε. Γεν. 

∆/νσης Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 

Α.Π. 136173/31/12/2007 

Παρακολουθεί 
την 
περιβαλλοντική 
διαδικασία 
έγκρισης των 
Π.Ο. των 
έργων  
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ΙΙ. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης µε τίτλο: «Ολοκλήρωση ∆ικτύων Αποχέτευσης 

Ακαθάρτων Οικισµού Μεθώνης» από τον ∆ήµο Καλαµάτας, στο πλαίσιο της  Ανοιχτής 
Πρόσκλησης µε κωδικό 2.11 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2007-2013 και την ανάληψη εκ µέρους του ∆ήµου 
Καλαµάτας όλων των απαραίτητων ενεργειών για την συµµετοχή και την υλοποίηση 
της συγκεκριµένης πρότασης. 

 
 ΙΙΙ. Ορίζει ως εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης τον κ. ∆ηµόπουλο 
∆ηµήτριο, δηµοτικό σύµβουλο µε αναπληρωτή του τον  κ. Μανδηλάρη Ιωάννη, 
επίσης δηµοτικό σύµβουλο.  

 
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 : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Γουρδέας Ανδρέας   1. Αδαµόπουλος Ιωάννης 

  2. Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος  

  3. Αναζίκος Ιωάννης 

  4. Ανδρεάκος Κωνσταντίνος  

  5. Βασιλόπουλος Αθανάσιος 

  6. Βασιλόπουλος Παναγιώτης 

  7. Γκλεγκλές Ιωάννης 

  8. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  10. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  11. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  12. Καραγιάννης Ανδρέας 

  13. Καρβέλης Γεώργιος 

  14. Κουδούνης Αργύριος 

  15. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  16. Μαρινάκης Σαράντος 

  17. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  18. Μπάκας Ιωάννης  

  19. Μπασακίδης Νικόλαος 

  20. Μπεχράκης Σταµάτης 



Συνεδρίαση :13/2011                                Τρίτη  29 / 3 / 2011 ΑΠΟΦΑΣΗ  130/2011 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  17 

  21. Μπουζιάνης Παύλος 

  22. Μπούρας Ιωάννης 

  23. Μπούχαλης ∆ηµήτριος 

  24. Μπρεδήµας Θεόδωρος 

  25. Μωραγιάννης Κωνσταντίνος 

  26. Μωρακέας Σπυρίδων 

  27. Νιάρχος Αναστάσιος 

  28. Ντίντα Παναγιώτα 

  29. Οικονοµάκου Μαρία  

  30. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  31. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος  

  32. Ριζάς Χρήστος 

  33. Στασινάκης ∆ιονύσης 

  34. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  35. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  36. Φωτέας Νικόλαος 

  37. Χριστόπουλος Ιωάννης 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,   12  Απριλίου  2011 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


