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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

         Στην Καλαμάτα σήμερα 19/07/2017, ημέρα Τετάρτη οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι : 

1. Ο Δήμος Καλαμάτας που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ .Παναγιώτη Ε. Νίκα, 

κάτοικο Καλαμάτας, 

2. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) που 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Βεργόπουλο Δημήτριο, Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

               

Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο    

ΠΡΟΟΙΜΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.1.Προοίμιο 

       Μεταξύ των συμβαλλομένων υπογράφεται η παρούσα προγραμματική σύμβαση (στο 

εξής σύμβαση), σύμφωνα με : 

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 100 (Προγραμματικές Συμβάσεις). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α/8.06.2006) με τίτλο   «Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και την υπ' αριθμ. 37287/01-11-1999 Εγκύκλιο του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. «Περί Προγραμματικών Συμβάσεων». 

3. Την με αριθμό ΔΑΕΕ/275/Φ. ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ./14-3-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων.  

4. Την με αριθμό 129/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., με την οποία 

εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

5. Το με αριθμό 42171/28-9-16 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας προς το Υπουργείο 

Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, απεστάλει η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης και με 

το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση της Β΄ Φάσης του έργου. 

6. Την με αριθμό 198/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας 

7. Την με αριθμό 31/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης Αποχέτευσης 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 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ 

ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Β΄ ΦΑΣΗ».  
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1.2. Περιεχόμενο της Σύμβασης 

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

κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα : 

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

2. 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 της σύμβασης   (άρθρο 6). 

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

8. Τη διάρκεια της Σύμβασης (άρθρο 8). 

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

(άρθρο 9).     

10. Την επίλυση των διαφορών (άρθρο 10). 

11. Την τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 11). 

12. Επιβαλλόμενες κυρώσεις – ποινική ρήτρα (άρθρο 12). 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο   

ΣΚΟΠΟΣ 

       Σκοπός της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΕΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΘΟΥΡΙΑ ΕΩΣ ΝΕΔΟΝΤΑ 

ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Β’ ΦΑΣΗ».  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

        Το έργο έχει σκοπό να επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα απορροής ομβρίων που 

παρουσιάζονται στην παλαιά Εθνική οδό Τρίπολη – Καλαμάτα στο τμήμα από Νοσοκομείο 

έως Ασπρόχωμα και κάνουν τον δρόμο αδιάβατο κατά τους χειμερινούς μήνες.  

Με την υλοποίησή του θα συλλέγονται τα όμβρια των ανάντη περιοχών και της παλαιάς 

Εθνικής Οδού στο τμήμα από Νοσοκομείο έως Ασπρόχωμα και μέσω κυρίου συλλεκτήρα 

αγωγού θα παροχετεύονται στον ποταμό Άρι. 

Πιο συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν : 

Κύριος συλλεκτήρας  αγωγός.                                                                                              

Αγωγός συνολικού μήκους 982 μέτρων με έργο εισόδου στη περιοχή του Αντικαλάμου και θα 

εκβάλει στο ποταμό Άρι και θα αποτελείται : 

Από Αγωγό κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 

3,00Χ1,50 σε μήκος 359 μέτρα και διαστάσεων 3,00 Χ 1,80 σε μήκος 623 μέτρα. 

Δευτερεύοντες συλλεκτήρες αγωγοί : 

1. Αγωγός κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1,50Χ1,50 

σε μήκος 434 μέτρα με έργο εισόδου στον Αντικάλαμο βορειανατολικά του Νοσοκομείου. 

ΑΔΑ: ΨΓΖΥΟΡ0Χ-ΧΕ8



 2. Αγωγός κλειστής ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα διαστάσεων 1,50 Χ 

1,50 σε μήκος 89 μέτρα και 2,00 Χ 1,50 σε μήκος 244 με έργο εισόδου βορειανατολικά του ΤΕΙ 

Καλαμάτας. 

3. Σωληνωτός Αγωγός από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες :                                                                       

 α) D 600  σε μήκος  212 μέτρα.   

 β) D 800  σε μήκος  135 μέτρα.  

 γ) D 1000 σε μήκος 100 μέτρα. 

   Ακόμη θα κατασκευασθούν 15 φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών αγωγών και 120 φρεάτια 

υδροσυλλογών.  

   Επιπλέον θα ανακατασκευασθούν τμήματα αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων διατομών 

Φ200 έως Φ315 συνολικού μήκους 1.000 μέτρων στις περιοχές ανατολικά του Νοσοκομείου 

και δυτικά του ΤΕΙ Καλαμάτας. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

        Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. σύμφωνα με τη 

μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης που συντάχθηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Καλαμάτας και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 129/2016 Απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο   

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

    1. Ο Δήμος Καλαμάτας αναλαμβάνει :  

i. Να ορίσει (2) δυο εκπροσώπους του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 

του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης. 

ii. Ως κύριος του έργου,  τη χρηματοδότηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ως Φορέα Υλοποίησης του εν 

λόγω έργου. 

2.   Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Καλαμάτας αναλαμβάνει :      

I. Να ορίσει  (3) τρεις εκπροσώπους της με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή 

του άρθρου 9 της παρούσας σύμβασης.  

II. Να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την ανάδειξη μειοδότριας 

εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την μελέτη η οποία 

συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 129/2016 

απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, 

III. Την υλοποίηση του έργου, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας της, βάσει : 

 του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006),  

 του Ν. 4412/16   Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) 
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 του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 84/Α’/02.06.1987) και 

 κάθε άλλης διάταξης που διέπει την εκτέλεση Δημοσίων Έργων. 

Ήτοι, Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και Προϊσταμένη αρχή 

το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

IV. Να ενημερώνει εγγράφως την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 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 στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης μετά το τέλος των εργασιών 

βεβαίωση περαίωσης, καθώς επίσης πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

         Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που είναι διάρκειας τριάντα (30) μηνών αναλύεται ως 

εξής:  

1. Τρείς (3) μήνες για την διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι της υπογραφής της 

σύμβασης 

2. Δώδεκα (12) μήνες για την εκτέλεση του έργου. 

3. Δεκαπέντε (15) μήνες για τις εργασίες συντήρησης του πριν την οριστική παραλαβή του 

έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 

του Φορέα Χρηματοδότησης Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική 

Γραμματεία Υποδομών, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων.  Η 

δέσμευση πίστωσης ποσού 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης 

αναθεώρησης και Φ.Π.Α., έγινε με την με αριθμό ΔΑΕΕ/275/Φ. ΠΕΡ. ΠΕΛ/ΣΟΥ./14-03-2017 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε βάρος του 

προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57200002 με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής 

προστασίας αρμοδιότητας ΥΠΥΜΕΔΙ (Μελέτες – Τεχνικοί Σύμβουλοι – Απαλλοτριώσεις)» της 

ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε. 2016 της Ειδικής Διάταξης 1.ΙΒ. 

Το λοιπό ποσό των 600.000,00 ευρώ, μέχρι του ύψους του προϋπολογισμού της μελέτης, θα 

χρηματοδοτηθεί  από τη ΔΕΥΑΚ.   

Ο Δήμος Καλαμάτας, θα καταβάλει στον Φορέα Υλοποίησης Δ.Ε.Υ.Α.Κ. την πίστωση που θα 

μεταβιβάζεται σε αυτόν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενική 

Γραμματεία Υποδομών, Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, ανάλογα 

με την πορεία υλοποίησης του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

        Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της μέχρι την οριστική παραλαβή του 

έργου από την Προϊσταμένη Αρχή και την έγκριση του τελικού λογαριασμού από τη 

Διευθύνουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 151,171 & 172 του Ν.4412/16 

και θα έχει χρονική διάρκεια τριάντα (30) μηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

          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 πενταμελής (5 μέλη) αποτελούμενη από : 

1. Δύο (2)  εκπροσώπους του Δήμου Καλαμάτας, με τους αναπληρωτές τους,. Ένας εκ των 

οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος της Κ.Ε. 

2. Τρείς (3) εκπροσώπους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας, με 

τους αναπληρωτές τους.  

Τα μέλη της Κ.Ε. ορίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων.  

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 της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μετά την υπογραφή του εργολαβικού συμφωνητικού μεταξύ του 

αναδόχου και της  Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

        Η Κοινή Επιτροπή, 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 

τον ανωτέρω τρόπο, τότε παραπέμπεται στα αρμόδια δικαστήρια Καλαμάτας. 

 

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 πιθανή τροποποίηση της δεν θα αφορά επέκταση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της. 
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   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. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

       Σε περίπτωση αναίτιας καθυστέρησης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης  ή µη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ αυτή ή σε 

περίπτωση παραβάσεων αυτής ή των γενικών διατάξεων ή διαπίστωσης σημαντικών 

δυσλειτουργιών στην πορεία του έργου, κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα 

καταγγελίας της σύμβασης.  

Για το υπαίτιο μέρος πέραν του καταλογισμού της ευθύνης που του ανήκει, ορίζεται ποινική 

ρήτρα σε περίπτωση υπαναχώρησης ή µη εκτέλεσης των όρων της παρούσας, ύψους 5% επί 

του συμβατικού τιμήματος του έργου. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στην κοινή επιτροπή, η 

οποία θα αποφασίζει για τη διάθεσή του υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων.  

 

      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 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 198/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥΔ.Σ. ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 

 ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 31/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ                       

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ                      

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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