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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  324/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η  Ιουλίου 2010, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-07-2010 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 325 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 13) 
Λαγανάκος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 328 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 18) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) 
Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε επίσης και παραβρίσκεται  ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Λιµενικού Ταµείου 
Μεσσηνίας για την υλοποίηση του έργου «Βελτίωση και συντήρηση δρόµων στην περιοχή 

Τελωνείου Καλαµάτας». 
 
Η µε αριθµ. πρωτ. 15105/9-7-2010 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία ήταν στο 
φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

« Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  

 

ΘΕΜΑ:"ΣΥΝΑΨΗ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" 

 

Λαµβάνοντας υπόψη : 

 

1.Την ανάγκη υλοποίησης του έργου:"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ".        

2.Την υπ' αρ. 21/2010  µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 

3.Την υπ'αριθµ. 100/2010 Απόφαση της Λιµενικής Επιτροπής Ν. Μεσσηνίας. 

 

                                                          Εισηγούµεθα 

 

1.Την έγκριση του συνηµµένου σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 

Καλαµάτας και του Λιµενικού Ταµείου Ν. Μεσσηνίας, προκειµένου να υλοποιηθεί το έργο: 

"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" και την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την 

υπογραφή της. 

2.Τον ορισµό εκπροσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της 

προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 9.   

Απαιτούνται δύο (2) εκπρόσωποι µε τους αναπληρωτές τους  εκ των οποίων ο ένας ορίζεται 

πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής. 

3.Τον ορισµό εκπροσώπου του ∆ήµου Καλαµάτας στο Όργανο Επίλυσης ∆ιοικητικών 

∆ιαφορών της προγραµµατικής σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 11.   

Απαιτείται ένας (1) εκπρόσωπος µε τον αναπληρωτή του. 

 

                                                                              Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                                      ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Συνηµµένα: 

1.Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης 

2.Η υπ'αρ. 100/2010 Απόφαση Λιµενικής  

Επιτροπής Ν. Μεσσηνίας»  

 

 

 

Στην αρχή της συζήτησης το λόγο παίρνει ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κοσµόπουλος, ο οποίος 
λέει τα εξής:  
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Επειδή το έργο αυτό βρίσκεται σε απόλυτη συνάφεια µε τη δανειοδότηση 
του ∆ήµου, η οποία είναι µέσα…. 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι, είναι.  

 
….. και η οποία έχει κρυφτεί σε κάποιο από τα πίσω θέµατα,  είναι το Νο 
16, δεν κρίνουµε αλλά χρειάζεται µία ιεράρχηση των θεµάτων.   

∆εν µπορεί από τη µια µεριά να λέει ο κ. ∆ήµαρχος ότι, και συµφωνούµε απόλυτα σ΄ αυτό, ότι 
δεν έχουµε χρήµατα φέτος κατά συνέπεια φέτος θα κοιτάξουµε µόνο τις συντηρήσεις και από 
την άλλη µε µεγάλη άνεση να διαθέτουµε 213, µείον 60 που θα βάλει το Λιµενικό Ταµείο, 
160.000 περίπου ευρώ έτσι και να ζητάµε γι΄ αυτά τα χρήµατα. ∆εν το καταλαβαίνουµε αυτό. 
∆εν είναι από τα θέµατα τα οποία είναι άµεσης επικαιρότητας αυτό τώρα. Εάν υπήρχαν τα 
χρήµατα, µε µεγάλη χαρά. Είχε εγγραφεί αυτό το θέµα στον προϋπολογισµό µήπως; Είχε 
εγγραφεί στο τεχνικό πρόγραµµα µήπως, όταν ψηφίζαµε το τεχνικό πρόγραµµα; Ούτε εκεί είχε 
εγγραφεί. Για να µην εγγραφεί ούτε στο τεχνικό πρόγραµµα, στο σχεδιασµό δηλαδή της 
∆ηµοτικής Αρχής,  σήµαινε ότι δεν ήτανε προτεραιότητα, πως τώρα ξαφνικά γίνεται 
προτεραιότητα και θα πρέπει γι΄ αυτό να δανειστούµε κιόλας;  

 
Εκτός εάν, για να συµπληρώσω, δηµοπρατηθεί το έργο και 
χρησιµοποιηθούνε για το 2010  οι 60.000 του Λιµενικού Ταµείου.      

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µπορεί.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: ∆εν µπορεί.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Η σύµβαση προβλέπει σταδιακή εκταµίευση.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Σπίνο.  

 
Το συγκεκριµένο έργο είναι προτεραιότητα και εγώ νόµιζα κιόλας ότι ίσως η 
∆ηµοτική Αρχή θα είχε κατηγορηθεί γιατί δεν το είχε ξεκινήσει εδώ και τα 

προηγούµενα 3 χρόνια. Οι λόγοι είναι απλοί. Οι λόγοι είναι ότι είναι χώρος του Λιµενικού 
Ταµείου, άρα τώρα που,  ανοίγω µια παρένθεση κ. Πρόεδρε για να καταγραφεί ότι και εµείς, η 
∆ηµοτική Αρχή η δικιά µας συνεχίζει το πάγιο αίτηµα ότι το Λιµενικό Ταµείο πρέπει να 
περιέλθει στη δικαιοδοσία του ∆ήµου Καλαµάτας, κλείνω την παρένθεση, τώρα όµως που 
έχουµε βρει µια καλή φόρµα συνεργασίας µε το Λιµενικό Ταµείο είναι η δεύτερη προς 
συζήτηση που έρχεται προγραµµατική σύµβαση, να θυµίσω ότι και το νότιο πεζοδρόµιο της 
Ναυαρίνου γίνεται σε συνεργασία, µε τη χρηµατοδότηση εννοώ του Λιµενικού Ταµείου σε ένα 
δικό του χώρο µε δικιά µας µελέτη και συγχρηµατοδότηση και µας έχει δώσει 200.000 €, 
εννοείται ότι πρέπει να εκµεταλλευτούµε αυτήν την συγκυρία και αυτή τη χρηµατοδότηση του 
Λιµενικού Ταµείου που δυστυχώς τόσα χρόνια δεν είχε κάνει τίποτα για το δικό του χώρο και 
εµείς ετοιµάσαµε τη µελέτη, είµαστε έτοιµοι και να το συγχρηµατοδοτήσουµε.  
Ολοκληρώνοντας, δύο οι λόγοι της προτεραιότητας. Πρώτον ότι είναι η εικόνα της πόλης, είναι 
η είσοδος της πόλης ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο αλλά τώρα πια έχει γίνει καθ΄ όλη 
τη διάρκεια του έτους και ο δεύτερος λόγος ότι έχουµε ήδη την οµόφωνη απόφαση του 
Λιµενικού Ταµείου για συγχρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου κατά 63.000 σε ένα έργο 
που είναι 213.000 € και αν  θεωρήσουµε, και είναι δεδοµένο αυτό, ότι θα υπάρξει και µια καλή 
έτσι έκπτωση, έτσι έχουνε δείξει όλα τα προηγούµενα έργα, µιλάµε για ένα κόστος που µπορεί 
να επιβαρυνθεί ο ∆ήµος Καλαµάτας άλλα 60 µε 70 χιλιάρικα. Άρα τη στιγµή που έχουµε αυτή 
την ευκαιρία πρέπει να αλλάξουµε τη συγκεκριµένη εικόνα και τώρα που έχουµε µια καλή 
συνεργασία µε το Λιµενικό Ταµείο, επειδή δεν ξέρουµε τι µπορεί να γίνει … 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΣΠΙΝΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχουµε λεφτά.  
 
ΣΠΙΝΟΣ: ¨∆εν έχουµε λεφτά¨ , τι εννοείτε δεν ¨έχουµε λεφτά¨;       
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχουµε χρήµατα.  
 
ΣΠΙΝΟΣ: Ποιος σας το είπε αυτό;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   … (δεν ακούγεται) 
 
ΣΠΙΝΟΣ: Αφήστε τη ∆ηµοτική Αρχή να δηµοπρατήσει το έργο. Μην προκαταλαµβάνετε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε.  

 
Με συγχωρείτε, µε συγχωρείτε.   
Ξέρεις από πού θα χρηµατοδοτηθεί αυτό; Από δηµοτικούς πόρους. Που θα 

βρεθούνε αυτοί οι δηµοτικοί πόροι ξέρεις;   
 
ΣΠΙΝΟΣ: ….. (δεν ακούγεται) 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια;  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε. 
Κύριε Κοσµόπουλε, θα σας απαντήσει ο ∆ήµαρχος.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Απίστευτα πράγµατα.  

 
Παρά το γεγονός, εδώ δεν υπάρχουν ούτε κάµερες, προς εσάς οµιλώ, παρά το 
γεγονός ότι υπάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα σε ∆ήµους,  κάποιοι ∆ήµοι πήραν 

δάνεια για να  πληρώσουν µισθούς και κάποιοι όπως ο ∆ήµος Αθηναίων από τον Αύγουστο 
είναι στο κόκκινο, εµείς  σε σχέση µε αυτούς είµαστε σε καλή κατάσταση. Παρά το γεγονός 
επαναλαµβάνω ότι  το 40% των πόρων µας είναι µειωµένοι. Υπάρχουν δυνατότητας και αν δεν 
υπάρχουν θα τις βρούµε.  
Όταν έρχεται ένας άλλος φορέας και σου λέει πάρε το 1/3 των χρηµάτων για να  φτιάξεις το 
πρόσωπο της πόλης, όπου πέφτουν µηχανάκια και επιπλέον από την ανακατασκευή στο Λιµάνι 
έχουν αφεθεί κάποιες µύτες Γιώργο, δεν ξέρω αν τις έχεις προσέξει, όπου εγκυµονούν 
κινδύνους, είναι από τα πιο άσχηµα σηµεία της πόλης. Το 1/3 των χρηµάτων δίνεται από το 
Λιµενικό Ταµείο. Και µόνο γι’  αυτό, για το ότι δίνεται το 1/3 των χρηµάτων συν την έκπτωση 
που επιτύχουµε, πρέπει να τρέξοµε να βρούµε και να στηρίξοµε το συγκεκριµένο έργο και να 
γίνει. Αυτός είναι ο λόγος και το έργο αυτό πρέπει να γίνει το καλοκαίρι, είναι το πρόσωπο της 
πόλης. Μόνο και µόνο επειδή το 1/3 των χρηµάτων το δίνουν οι άλλοι.  
 
Φωνή: Ποιο καλοκαίρι;  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το φθινόπωρο.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Ηλιόπουλε.  

 
Κύριε Πρόεδρε, το ένα επιχείρηµα που λέει η ∆ηµοτική Αρχή είναι ότι 
υπάρχει συνεργασία και καλή διάθεση από το Λιµενικό Ταµείο. Όπως 

ξέρετε µε το νέο νόµο το Λιµενικό ταµείο από την 1η/1 έρχεται στο ∆ήµο Καλαµάτας.  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  



Συνεδρίαση :23/2010                                Παρασκευή 16/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  324/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

 
ΣΠΙΝΟΣ: Μην είσαι σίγουρος.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Είναι πολύ σίγουρος. Το αναφέρει ο νόµος ο οποίος έχει ψηφιστεί.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και ο 3463 το ίδιο λέει, το ίδιο γράφει. 

 
Ο 3463 έλεγε µε σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Υπουργού, του 
Εµπορικής Ναυτιλίας, αυτός ο νόµος δεν το λέει, οπότε όποια θα είναι η 

∆ηµοτική Αρχή 1η/1 πρέπει να πάρουνε απόφαση πρώτη να ορίσουνε ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
να πάει να εγκατασταθεί.  
 
ΣΠΙΝΟΣ: ∆εν είναι σίγουρο Παναγιώτη.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καθόλου σίγουρο.     
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Σας είπα τη διαφορά των δύο νόµων. Ο ένας νόµος λέει ότι … 

 
Όταν θα τελειώσεις θα στο πω. Μπορώ να σε διακόψω; Μου επιτρέπεις;  
Λοιπόν άκουσε, χωρίζονται τα λιµάνια σε 3 επίπεδα … 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Τα ξέρουµε αυτά.  

 
… τοπικής, περιφερειακής και εθνικής σηµασίας. Ανάλογα µε το επίπεδο που θα 
είναι το κάθε λιµάνι θα έχει και τη ∆ιοίκησή του. Στο µεταξύ η κυβέρνηση 

προχωρεί ταχύτατα και σε Οργανισµούς Λιµένων και παίζει πολύ το σενάριο Οργανισµός 
Λιµένων Πελοποννήσου, Περιφέρειας, θα πάει σε επίπεδο Περιφερειών. Εντάξει; Είναι µακρύς ο 
δρόµος ακόµα. Μακάρι να ήταν έτσι όπως τα λες.  

 
Ο δρόµος δεν είναι µακρύς είναι πάρα πολύ σύντοµος άρα ο λόγος για 
τον οποίο η ∆ηµοτική Αρχή βιάζεται να υλοποιήσει αυτό το έργο, όχι ότι 

το έργο δεν είναι επείγον, δεν χρειάζεται για την πόλη, χρειάζεται και παραχρειάζεται, αλλά 
πιστεύω ότι αναλαµβάνοντας τη ∆ιοίκηση του Λιµενικού Ταµείου ο ∆ήµος Καλαµάτας θα 
µπορέσει να κάνει καλλίτερη αξιολόγηση των υπαρχόντων χρηµάτων που θα έχει το Λιµενικό 
Ταµείο και να προγραµµατίσει το έργο πάρα πολύ σωστά. ∆ιότι αυτά που λέει ο κ. Σπίνος ότι 
θα κοστίσει στο ∆ήµο 60.000 – 70.000 σηµαίνει ότι θα έχουµε 50% έκπτωση.   
Ε αυτό δεν µπορεί να γίνει! 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάλι καλά που έπεισε τον κ. Τζάννε.      

 
Γι΄ αυτό εµείς έχουµε πάρα πολλές επιφυλάξεις όταν ο κωδικός που 
αφορά την είσπραξη των δηµοτικών πόρων είναι πάρα πολύ ισχνός. Άρα 

δηλαδή πάει να πει ότι παίρνουµε δάνειο για να βάλουµε τα 2/3 στο Λιµενικό Ταµείο για να 
φτιάξουµε το Λιµάνι. Έτσι κι  αλλιώς µέσα στο καλοκαίρι δεν µπορεί να γίνει το έργο. ∆εν 
πιστεύω να έχετε διάθεση µέσα στον Αύγουστο να φτιάχνετε εκεί κάτω το Λιµάνι;  
 
ΣΠΙΝΟΣ: ∆εν προλαβαίνουµε. 

 
∆εν προλαβαίνετε. Άρα λοιπόν µην σας πιάνει πρεµούρα, η νέα 
∆ηµοτική Αρχή θα έχει και λεφτά του Λιµενικού Ταµείου και αν θέλεις 

διεκφρασµένες τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης των ∆ήµων από τον Καλλικράτη και θα 
µπορέσει να κάνει καλλίτερη αξιοποίηση των χρηµάτων.   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Πιστεύω ότι στη φάση που είναι αυτή, να παίρνουµε δάνεια, να κόβουµε έργα, γιατί τελικά 
κόβουµε έργα, έτσι, γιατί αµφισβητείται πάρα πολύ σοβαρά ότι ο τρόπος διαχείρισης των 
σκουπιδιών θα είναι πάρα πολύ ακριβώς και η ∆ηµοτική Αρχή το ένα (1)  εκατοµµύριο που 
ζητάει δεν θα φτάνουνε και δεν ξέρω αν το όριο δανειοδότησης τους ∆ήµου, που θα χρειαστεί 
να πάρει και άλλο δάνειο για τα σκουπίδια, θα υπερβαίνει  το 20% και δεν θα µπορεί να πάρει 
δάνειο. ∆ηλαδή οδηγείτε την πόλη σε οικονοµική ασφυξία. Άρα λοιπόν να είσαστε πάρα πολύ 
επιφυλακτικοί διότι το µέλλον είναι παρά πολύ οικονοµικά δαπανηρό για το ∆ήµο και θα 
έχουµε πάρα πολλά προβλήµατα. 
Εµείς θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ διότι πιστεύουµε ότι το έργο είναι βέβαια καλό για την πόλη αλλά 
δεν µπορώ µε τις υπάρχουσες οικονοµικές συνθήκες να πω ότι είναι και επείγον.  
Ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ. 
Λοιπόν η πλειοψηφία ΝΑΙ, οι µειοψηφίες ΛΕΥΚΟ. 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίως επειδή δεν υπάρχουν τα χρήµατα, έτσι. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ναι.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων µειοψηφούντων των συµβούλων των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ , ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ οι οποίοι δηλώνουν 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

 
Ι.   Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας 

και του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Μεσσηνίας για την υλοποίηση του παραπάνω 
έργου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 
σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης,  το κείµενο της οποίας έχει αναλυτικά 
ως εξής:  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
                                                              

 
      Στην Καλαµάτα σήµερα………………ηµέρα της εβδοµάδας………… ………….. οι   

ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 
 

1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. 
Παναγιώτη Νίκα, κάτοικο Καλαµάτας, 

2. Το Λιµενικό Ταµείο Ν.Μεσσηνίας, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο 
κ. Νικόλαο Τζάννε, κάτοικο Καλαµάτας. 

 
 
              Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΑΡΘΡΟ 1o   
ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
1.1 Προοίµιο 
 
    Μεταξύ των συµβαλλοµένων υπογράφεται η παρούσα προγραµµατική σύµβαση 
(στο εξής σύµβαση), σύµφωνα µε: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο   
“Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων” καθώς και την υπ'αριθµ. 37287/01-11-1999 
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. "Περί Προγραµµατικών Συµβάσεων". 

2. Τις διατάξεις του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001). 

3. Τις διατάξεις του Ν.3153/03 (ΦΕΚ 153/Α/19-06-03). 

4. Την µε αριθµό 6882/21-05-1999, απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ,περί τροποποίησης της χερσαίας ζώνης Λιµένα Καλαµάτας. 

5. Την µε αριθµό  100/2010 απόφαση της Λιµενικής Επιτροπής Ν.Μεσσηνίας. 

6. Την µε αριθµό    .........  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 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: «Βελτίωση και συντήρηση 
δρόµων στην περιοχή τελωνείου Καλαµάτας».  

 
 

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.   Τον σκοπό (άρθρο 2) 

3.   Το αντικείµενο (άρθρο 3) 

4.   Τον προϋπολογισµό του έργου (άρθρο 4) 

5.   Τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων (άρθρο 5) 

6.   Το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου (άρθρο 6) 

7.   Τους πόρους χρηµατοδότησης του έργου και τον τρόπο πληρωµής (άρθρο 7) 

8.   Την διάρκεια της Σύµβασης (άρθρο 8) 

9. Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της Σύµβασης και τις       
αρµοδιότητές του (άρθρο 9) 

      10.  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (άρθρο 10) 

      11. Το όργανο επίλυσης διοικητικών διαφορών (άρθρο 11) 

      12.  Την τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης (άρθρο 12) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2o  
ΣΚΟΠΟΣ 
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   Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι η βελτίωση και συντήρηση των δρόµων στην 
περιοχή Τελωνείου της Καλαµάτας µήκους περίπου 450,00 µ. µε την πραγµατοποίηση 
εργασιών οδοποιίας , έτσι ώστε να επιτευχθεί η οµαλή κυκλοφορία των οχηµάτων σε 
όλο το πλάτος των οδών. Παράλληλα θα πραγµατοποιηθούν και εργασίες δικτύων 
αποχέτευσης οµβρίων, όπως προβλέπεται από την  θεωρηµένη µελέτη της ∆ΕΥΑΚ, η 
οποία έχει ληφθεί υπόψη στην υπ' αριθµ. 21/2010 Τεχνική Μελέτη του ∆ήµου 
Καλαµάτας για το συγκεκριµένο έργο. 
   
       

ΑΡΘΡΟ 3o  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 
    Αντικείµενο της σύµβασης είναι η βελτίωση και συντήρηση των εξής δρόµων: 

Α. Τµήµα οδού Ψαρών µήκους 140,00 µ. και πλάτους 16,00 µ. 

Β. Τµήµατα οδών Τελωνείου µήκους 200,00 µ. και πλάτους 15,00 µ. και Αναλήψεως 
µήκους 100,00 µ. και πλάτους 8,00 µ.  αντίστοιχα. 
     
     
  Οι  εργασίες που θα εκτελεστούν  αναλυτικά είναι οι εξής: 
 
 1.XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΕΣ 

   Καθαιρέσεις µεταλλικών  κατασκευών (σιδηροδροµικές γραµµές, στέγαστρα) καθώς 
και  το  οπλισµένο σκυρόδεµα όπου είναι εγκιβωτισµένες οι σιδηροδροµικές γραµµές .     

    Προβλέπεται να γίνει εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες για την διαµόρφωση των δρόµων  
υψοµετρικά, σε σηµεία που θα γίνει αποξήλωση των ασφαλτικών ταπήτων των 
δρόµων  υψοµετρικά. 

   Εκσκαφή  µε φρέζα  ασφαλτικού οδοστρώµατος βάθους 4 έως 6 εκ. σε κάποια 
τµήµατα των δρόµων : 1)περιοχή Τελωνείου, 2) Αναλήψεως κλπ.                  

    Καθαρισµός οδοστρώµατος των ήδη ασφαλτοστρωµένων δρόµων µε µηχανοκίνητη 
σκούπα. 

    Κοπή ασφαλτοδέµατος, καθαίρεση ασφαλτικών ταπήτων και αόπλου σκυροδέµατος  
για την διαµόρφωση σε διάφορα σηµεία των τµηµάτων οδών . 

Στις παραπάνω εργασίες περιλαµβάνεται η φορτοεκφόρτωση και η αποζηµίωση για 
την µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου και για µέση απόσταση που 
αναφέρεται  ξεχωριστά (για µεταφορά προϊόντων εκσκαφής, η απόσταση είναι 12  ΚΜ. 

Η παραπάνω απόσταση µεταφοράς των υλικών θεωρείται σταθερή ανεξάρτητα του 
τόπου προµήθειας από τον εργολάβο. 
 
2.ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

   Θα αντικατασταθεί τµήµα παλαιού αγωγού οµβρίων µε νέο πλακοσκεπή αγωγό 
διαστάσεων 2,20µΧ1,50µ µε οπλισµένο σκυρόδεµα C16-20 ,στο σηµείο συµβολής των 
οδών Ψαρών και  Μπουµπουλίνας  και θα κατασκευαστούν  φρεάτια  υδροσυλλογής 
επί των οποίων θα τοποθετηθούν χυτοσιδηρές σχάρες για την διευθέτηση των  
όµβριων υδάτων . 
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  Κατασκευή κρασπεδορείθρων  µε σκυρόδεµα C16-20   όπου  απαιτηθεί κατόπιν  
εντολής της επίβλεψης και θα γίνει επίσης όπου χρειασθεί υπερύψωση ή ταπείνωση 
φρεατίων οµβρίων ή ακαθάρτων και µεταφορά παροχών ύδρευσης. 

   Θα γίνει διάστρωση µε οπλισµένο σκυρόδεµα C16-20 πλάτους 3,00 µ και  πάχους 
0,10 µ.  µε πλέγµα Τ 139 για την έδραση των σιδηροδροµικών γραµµών.  

    Η προµήθεια και η τοποθέτηση των σιδηροδροµικών γραµµών  θα γίνει από τον 
ΟΣΕ και στην συνέχεια θα γίνει εγκιβωτισµός µε οπλισµένο σκυρόδεµα C16-20 
πλάτους 3,00µ και  πάχους 0,30 µ σύµφωνα µε  τις λεπτοµέρειες των σχεδίων. 
 
 
3.Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

   Θα κατασκευασθεί στρώση υπόβασης , κυµαινόµενου πάχους απο 10 εκ. – 20 εκ., 
καθώς και βάση οδοστρωσίας πάχους 10 εκ. στους  δρόµους όπου απαιτείται.  Η 
µεταφορά των αδρανών υλικών έχει ενσωµατωθεί στην τιµή και υπολογισθεί στα 
20ΚΜ. 

  Επίσης προβλέπεται να γίνει ασφαλτική προεπάλειψη ( πετρελαϊκό) για την 
συγκόλληση του ασφαλτοτάπητα µε την βάση από 3Α, καθώς και ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψης για την συγκόλληση του  νέου ασφαλτοτάπητα µε υπάρχον 
ασφαλτόδροµο . 

   Επίσης στο τµήµα δρόµου ψαρών θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση βάσης  
πάχους 0,05 µ. (Π.Τ. Π. Α 260), και τέλος θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας πάχους 0,05 µ. (Π.Τ. Π. Α 265), µε χρήση κοινής ασφάλτου σε όλους 
τους υπό κατασκευή  δρόµους. 

    Πιο λεπτοµερής αναφορά στην τεχνική περιγραφή των παραπάνω εργασιών γίνεται 
στα αντίστοιχα τεύχη της Τεχνικής µελέτης του έργου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4o  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
  Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 213.339,12 € (συµπεριλαµβανοµένου  
ΦΠΑ 21%) σύµφωνα µε την µελέτη και τα  τεύχη δηµοπράτησης που συντάχθηκαν 
από το Τµήµα Μελετών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5o  
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
  1.Το Λιµενικό Ταµείο Ν.Μεσσηνίας αναλαµβάνει:  

i. Να ορίσει εκπροσώπους του µε τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 
του άρθρου 9 της παρούσας σύµβασης. 

ii. Να υποστηρίζει και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη υλοποίηση από το ∆ήµο 
Καλαµάτας του προς κατασκευή έργου σύµφωνα µε το αντικείµενο της 
σύµβασης και τις ισχύουσες διατάξεις. 

iii. Να χρηµατοδοτήσει το έργο όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 7 της 
παρούσας σύµβασης 
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2.Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει:      

i. Να ορίσει εκπροσώπους του µε τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 
του άρθρου 9 της παρούσας σύµβασης.  

ii. Να αναλάβει τις αρµοδιότητες ως φορέας υλοποίησης και  φορέας επίβλεψης 
του έργου, µέσω της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του, βάση του Ν.3463/06 
"Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων" , του Ν.1418/84 "∆ηµόσια Έργα και ρυθµίσεις 
συναφών θεµάτων", του Π.∆. 609/85 "Κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων" όπως 
τροποποιήθηκαν µε το Ν.3263/2004 και το Ν.3669/08,το Π.∆. 171/87 και το 
Π.∆. 410/94 ,και κάθε άλλη διάταξη που διέπει την εκτέλεση ∆ηµοσίων Έργων 
και διατάξεις που αναφέρονται στους ∆ήµους.Ήτοι ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι 
η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας και Προϊσταµένη αρχή το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

iii. Να τηρεί πλήρη φάκελο του έργου και να διευκολύνει την πρόσβαση σε αυτόν 
σε όλα τα αρµόδια όργανα ελέγχου.  

iv. Να ενηµερώνει εγγράφως το Λιµενικό Ταµείο Ν.Μεσσηνίας για τυχόν 
προβλήµατα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα κάθε 
τροποποίηση του έργου αποτελεί τροποποίηση της παρούσας σύµβασης και 
απαιτεί απόφαση των αρµόδιων οργάνων των συµβαλλοµένων.  

v. Να υποβάλλει στο Λιµενικό Ταµείο Ν.Μεσσηνίας µετά το τέλος των εργασιών 
βεβαίωση περαίωσης, καθώς επίσης πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 
παραλαβής. 

vi. Να χρηµατοδοτήσει το έργο όπως περιγράφεται παρακάτω στο άρθρο 7 της 
παρούσας σύµβασης 

vii. Να λάβει όλα τα απαιτούµενα µέτρα για την ασφάλεια και προστασία των 
χρηστών των έργων και εγκαταστάσεων µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων 
και των υποχρεώσεων του από τις κείµενες διατάξεις. 

 
    

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

  Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 120 ηµερολογιακές ηµέρες 
και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

− Το Λιµενικό Ταµείο Ν. Μεσσηνίας θα χρηµατοδοτήσει το έργο µε το ποσό των 
60.000,00 €, µε την πρόοδο των εργασιών ,δηλαδή µετά από βεβαίωση από την 
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ότι έχει εκτελεστεί το 33% των εργασιών, το 66% και 
το 100% του έργου. 

− Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα χρηµατοδοτήσει το έργο µε το υπόλοιπο ποσό όπως 
αυτό θα προκύψει µετά την συµβασιοποίησή του. 
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Η πληρωµή του αναδόχου του έργου θα γίνεται µε την προσκόµιση στη ∆/νση 
Οικονοµικών του ∆ήµου των πιστοποιηµένων λογαριασµών που θα συντάσσει η 
επιβλέπουσα υπηρεσία (∆.Τ.Υ.) και των απαραίτητων δικαιολογητικών εκ µέρους του, 
και 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.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης, 
συµφωνούν στη συγκρότηση της παρακάτω Κοινής Επιτροπής (στο εξής Κ. Ε.) για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 

 
-Η Κ.Ε. είναι τετραµελής (4 µέλη) αποτελούµενη από 

1. ∆ύο (2) εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας των οποίων ο ένας ορίζεται 
πρόεδρος της   Κ. Ε. 

2. ∆ύο (2) εκπροσώπους του Λιµενικού Ταµείου Ν.Μεσσηνίας 

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. 

- 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. 

- Η Κ.Ε. στην πρώτη συνεδρίαση καθορίζει εκτός των άλλων τον τρόπο λειτουργίας 
της. 
   
Στην Κ.Ε. συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα  ψήφου οι επιβλέποντες του έργου που θα 
οριστούν από την υπηρεσία µετά την υπογραφή του εργολαβικού συµφωνητικού 
µεταξύ του αναδόχου και του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ   
 

   Το έργο θα κατασκευασθεί σε χώρο που ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας και στο 
Λιµενικό Ταµείο σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 6882/21-05-1999 Απόφαση Γ.Γ. 
Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

   Το Λιµενικό Ταµείο Ν.Μεσσηνίας ορίζεται φορέας λειτουργίας, µετά την ολοκλήρωση 
του   έργου, για το τµήµα που ανήκει στη χερσαία ζώνη λιµένα Καλαµάτας. 
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ΑΡΘΡΟ 11ο 

  ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
 

Οι συµβαλλόµενοι φορείς, εκτιµώντας τη σοβαρότητα του αντικειµένου της σύµβασης, 
συµφωνούν στη συγκρότηση οργάνου επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών, το οποίο θα 
επιλαµβάνεται σε περίπτωση που θα ανακύψουν διαφορές κατά την εφαρµογή της 
Προγραµµατικής Σύµβασης. 

Το όργανο επίλυσης ∆ιοικητικών ∆ιαφορών αποτελείται από 5 µέλη: 

      1. ∆ύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας (∆/νση Τοπ. Αυτ. & ∆/σης  
Ν.Μεσσηνίας). 

      2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Λιµενικού Ταµείου Ν. Μεσσηνίας. 

      3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Κεντρικού Λιµεναρχείου Καλαµάτας και 

      4. Έναν (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

-Τα µέλη και οι αναπληρωτές του οργάνου αυτού ορίζονται µε  αποφάσεις των 
αρµοδίων οργάνων τους. 

-Το ανωτέρω όργανο γνωµοδοτεί και εισηγείται στο Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας, ο οποίος και λαµβάνει την τελική απόφαση για την επίλυση των 
διαφορών. 
     

ΑΡΘΡΟ 12ο 

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 ισχυουσών διατάξεων. 
  Η µη άσκηση δικαιωµάτων, ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
Συµβαλλόµενο Μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντιθέτων προς τη Σύµβαση ή 
καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή ,από οποιοδήποτε 
συµβαλλόµενο µέρος δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλόµενων 
Μερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 
δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτήν την 
Σύµβαση.Η Σύµβαση αυτή καταρτίστηκε και θα εκτελεστεί µε βάση τις αρχές τις καλής 
πίστης και των Συναλλακτικών Ηθών. 
 
 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και 
προς απόδειξη, αφού αναγνώσθηκε η σύµβαση αυτή, υπογράφεται σε τέσσερα (4) 
πρωτότυπα αντίγραφα. 
 
                                            ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                          ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ   
                                                                                                   Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
   ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                      ΤΖΑΝΝΕΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
           ∆ήµαρχος                                                                          Πρόεδρος               
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ΙΙ. Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή 

παρακολούθησης της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 9 αυτής, τους: 

- κ. Σπίνο Γεώργιο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Αθανασόπουλο Κων/νο, επίσης Αντιδήµαρχο Καλαµάτας 

- κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, ∆ηµοτικό Σύµβουλο Καλαµάτας, µε αναπληρωτή 
του τον κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, επίσης ∆ηµοτικό Σύµβουλο Καλαµάτας. 

 
 
ΙΙΙ. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στο ¨Όργανο Επίλυσης ∆ιοικητικών 

∆ιαφορών¨  της ανωτέρω προγραµµατικής σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο 11 
αυτής, τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο και Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Μπασακίδη 
Νικόλαο, µε τον αναπληρωτή του τον κ. Μπάκα Ιωάννη επίσης ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο. 

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

προγραµµατικής σύµβασης και τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες.  
 
 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης  

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  



Συνεδρίαση :23/2010                                Παρασκευή 16/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  324/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  14 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  3 Αυγούστου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


