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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  441/2010  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 9:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 29η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-09-2010 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 456 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13)  
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης 
∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 443 απόφαση), 18) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος και  21) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 448 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία, 5) Ράλλης 
Γεώργιος και 6) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το 
πρώτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς 
παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) 
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. 
Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση 
Παναγιώτα, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) 
Ασπροχώµατος κ. Νίκας Ιωάννης, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 1) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος και 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης. 
 
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 εκτός  ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του,  µε τίτλο : 

Τροποποίηση του σχεδίου της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και του Λιµενικού Ταµείου για την υλοποίηση του έργου ¨Βελτίωση και 

συντήρηση δρόµων στην περιοχή Τελωνείου Καλαµάτας¨. 
 
Η από 30/9/2010 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: 
 

ΘΕΜΑ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΤΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" 

 

 

      Με το υπ' αριθµ. 1865/20-09-2010 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου Καλαµάτας 21261/28-09-2010) 

έγγραφο του Λιµενικού Ταµείου Ν. Μεσσηνίας που αφορά την προγραµµατική σύµβαση για 

την υλοποίηση του έργου "Βελτίωση και συντήρηση δρόµων στην περιοχή Τελωνείου 

Καλαµάτας", µας κοινοποιείται το υπ' αριθµ. 8221.Τ47/08/09 έγγραφο του Υπουργείου 

Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας σύµφωνα µε το οποίο ζητείται  να απαλειφθεί 

το άρθρο 10 της παραπάνω προγραµµατικής σύµβασης  µε τίτλο "Ιδιοκτησιακό καθεστώς". 

  Κατόπιν τούτου εισηγούµαστε την έγκριση του τροποποιηµένου σχεδίου της προγραµµατικής 

σύµβασης.  

                                                      

                                                                  Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

                                                                         ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
Στην συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Σπίνο τι τροποποίηση γίνεται;  

 
Αν θυµόσαστε είχαµε εισηγηθεί και είχε περάσει την προγραµµατική σύµβαση µε το 
Λιµενικό ταµείο για να κάνουµε το φρεζάρισµα και την ασφαλτόστρωση δρόµων 

στην περιοχή του Λιµανιού. Η προγραµµατική σύµβαση πήγε στο Υπουργείο και το  Υπουργείο 
δια µέσου του Λιµενικού ταµείου ζήτησε µία τροποποίηση για να εγκρίνει την προγραµµατική 
σύµβαση. 

 
Αφορά στο χαρακτηρισµό και στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου 
επέµβασης στο άρθρο 10 της προγραµµατικής σύµβασης.  

 
 
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,  
 

ΣΠΙΝΟΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 
Εγκρίνει την τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και του Λιµενικού Ταµείου Νοµού Μεσσηνίας για την υλοποίηση του 
έργου «Βελτίωση και συντήρηση δρόµων στην περιοχή τελωνείου Καλαµάτας», 
απαλείφοντας το άρθρο 10 αυτής µε τίτλο «Ιδιοκτησιακό καθεστώς», εγκρίνοντας 
παράλληλα και την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 324/2010 προηγούµενης απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε την οποία ψηφίστηκε η εν λόγω 
προγραµµατική σύµβαση, της οποίας το αποφασιστικό µέρος επαναδιατυπώνεται εξ 
αρχής ως εξής: 
 
 
I.  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: 
 
 

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. 
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    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 όργανο επίλυσης διοικητικών διαφορών (άρθρο 10) 
      11.  Την τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης (άρθρο 11) 
 

 
ΑΡΘΡΟ 2o  
ΣΚΟΠΟΣ 

 
   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 .     



Συνεδρίαση :29/2010                                Πέµπτη 30/09/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  441/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  5 

    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 . 

  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 3,00µκαι  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. 
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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 

 
  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. 
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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. 

 
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. 
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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 

  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 11ο 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Πιθανή τροποποίηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης αυτής θα γίνεται 
µόνο ύστερα από έγγραφη συµφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τα αρµόδια 
όργανα των συµβαλλοµένων µερών, τηρουµένων των 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. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 5. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 6. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 7. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 8. Κουδούνης Αργύριος 

 9. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 10. Λαγανάκος Γεώργιος 

 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 12. Μπάκας Ιωάννης  
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 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  6 Οκτωβρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


