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Θέμα : Ορθή επανάληψη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της ΔΕΥΑΚ 

και του Συνδέσμου Ύδρευσης για την υλοποίηση του έργου (Επισκευή κτιρίου για την μετεγκατάσταση 

των γραφείων της ΔΕΥΑΚ και του Συνδέσμου Ύδρευσης).» 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την με αρ. 13/18 απόφασή του είχε εγκρίνει την προγραμματική σύμβαση 

μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας, της ΔΕΥΑΚ και του Συνδέσμου Ύδρευσης για την υλοποίηση του έργου 

«Επισκευή κτιρίου για την μετεγκατάσταση των γραφείων της ΔΕΥΑΚ και του Συνδέσμου Ύδρευσης» 

Εισηγούμεθα την ορθή επανάληψη της προγραμματικής σύμβασης ως προς το ύψος του 

προϋπολογισμού και ως προς τα ακριβή τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας επισκευής του κτιρίου, 

σύμφωνα και με την αίτηση αδειοδότησής του.  

Η ορθή επανάληψη της προγραμματικής σύμβασης έχει ως εξής:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:                             

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΔΕΥΑΚ  -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ » 

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

συμβαλλομένων: 

1. Του Δήμου Καλαμάτας που εδρεύει στην Καλαμάτα, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον κ. Παναγιώτη Νίκα, Δήμαρχο  Καλαμάτας και ο οποίος θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «A’ συμβαλλόμενος».  

2. Της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον κ. Δημήτρη Βεργόπουλο, Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Καλαμάτας και ο 
οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος Φορέας 
Υλοποίησης». 

3.  Του  Συνδέσμου Ύδρευσης Καλαμάτας – Μεσσήνης & Κοινοτήτων Περιοχής 
Καλαμάτας, που εδρεύει στην πόλη της Καλαμάτας, όπως εκπροσωπείται 
νόμιμα από τον κ. Μπούχαλη Δημήτριο, Πρόεδρο του Συνδέσμου και ο οποίος 
θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Β’ συμβαλλόμενος». 
 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο    

ΠΡΟΟΙΜΙΟ -ΣΚΟΠΟΣ 

                                                                      
                                                                                
 

ΣΧΕΔΙΟ                               

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 

 

Μεταξύ του  

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                             

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

και του  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – 

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                                      
Για την υλοποίηση  του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ  -  ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ »  

 

 

 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 



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 Μελέτη για την επισκευή του κτηρίου που ανατέθηκε από την ΔΕΥΑΚ και 

εκπονείται. 

4. Την με αρ. 114/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας, που 

παραχωρεί  δωρεάν τη χρήση του κτιρίου Γ’ του παλαιού Νοσοκομείου στην ΔΕΥΑΚ 

για τη στέγαση των υπηρεσιών της. 

5. Την με αρ.  53/16   απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για Αποδοχή της Παραχώρησης 

του κτηρίου. 

6. Την υπογραφή Σύμβασης Χρησιδανείου μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑΚ.  

7. Την με αριθμό 12/2018  απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου 

Καλαμάτας για συναίνεση παραχώρησης χρήσης τμήματος του παραχωρηθέντος 

κτηρίου Γ’ από την ΔΕΥΑΚ στο Σύνδεσμο Ύδρευσης για στέγαση των υπηρεσιών 

του. 

8. Την με αριθμό 13/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

9. Την με αριθμό 6/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. 

10. Το με αριθμό 2/2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων 

Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας. 

11. Την με αριθμό …………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας. 

12. Την με αριθμό……….. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας. 

13. Την με αριθμό…………….. απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων 

Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας. 

 

     Ο Κύριος φορέας υλοποίησης  προγραμματίζει την υλοποίηση της  Πράξης 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ  -  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ »  

Η ΔΕΥΑΚ έχει αναλάβει την ύδρευση και την αποχέτευση Ακαθάρτων και ομβρίων 

του Δήμου Καλαμάτας. 

Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής 

Καλαμάτας έχει αναλάβει την Υδρομάστευση του νερού στις πηγές του Πηδήματος και 

την μεταφορά του έως και τις δεξαμενές της Καλαμάτας, της Μεσσήνης και των 

τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας.  

Λόγω της φύσης του αντικειμένου των εργασιών της ΔΕΥΑΚ και του Συνδέσμου 

Ύδρευσης κρίθηκε σκόπιμο να συστεγαστούν σε κτήριο κοντά στις τεχνικές υπηρεσίες 

του Δήμου Καλαμάτας. 



Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Καλαμάτας έχει παραχωρήσει προς χρήση στη ΔΕΥΑΚ το 

κτήριο Γ’ της σχολής νοσοκόμων του παλαιού  Νοσοκομείου με δυνατότητα φιλοξενίας 

του Συνδέσμου Ύδρευσης.  

Για την επισκευή του κτηρίου η ΔΕΥΑΚ έχει εκπονήσει ήδη σχετική Μελέτη επισκευής και 

έχει συντάξει  Τεύχη Δημοπράτησης, για να είναι το Έργο ώριμο για τυχόν 

χρηματοδότηση και δημοπράτηση. 

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, βάσει του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, στη 

σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την παρούσα σύμβαση 

καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διατάξεις 

υλοποίησής της, το γενικό πλαίσιο και οι  ειδικοί  όροι για την εκτέλεση του αντικειμένου 

της, ως κάτωθι : 

 

1.2  Σκοπός 

     Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η υλοποίηση της Πράξης  

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ  -  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ » 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

        Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής Σύμβασης είναι ο καθορισμός των 

υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών για την επισκευή του κτηρίου Γ΄ του 

παλαιού Νοσοκομείου ώστε να στεγαστούν οι Υπηρεσίες της ΔΕΥΑΚ και του 

Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας – Μεσσήνης και κοινοτήτων περιοχής 

Καλαμάτας που σήμερα στεγάζονται σε νοικιασμένα κτήρια. Το προς επισκευή κτήριο 

αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 199,50 m2,ισόγειο επιφάνειας 459,47 m2 και όροφο 

επιφάνειας 406,32 m2. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

        Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της Πράξης ανέρχεται σε ποσό 950.000€  

πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την μελέτη. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος 

του προσωπικού της ΔΕΥΑΚ & του Δήμου Καλαμάτας, αλλά αφορά τις δαπάνες προς 

Τρίτους και το ακριβές ποσόν θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του σχετικού 

διαγωνισμού.  

        Πόροι χρηματοδότησης: είναι ίδιοι πόροι της ΔΕΥΑΚ σε ποσοστό τουλάχιστον 75% 

και ίδιοι πόροι του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας – Μεσσήνης και 

κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας έως ποσοστού 25%  ανάλογα με τα τμ. γραφείων  και 

κοινόχρηστων χώρων που θα χρησιμοποιούν. Ειδικά στην περίπτωση που ο Δήμος 

Καλαμάτας – αρχικός δικαιούχος του κτηρίου Γ΄ καταστεί δικαιούχος χρηματοδότησης 

από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα , από το ΠΔΕ ή άλλο αναπτυξιακό – επενδυτικό μέτρο ή 

χρηματοδοτικό εργαλείο – ταμείο, μπορεί να είναι αυτός χρηματοδότης κατά το μέρος 

της χρηματοδότησης. Το δε υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει η ΔΕΥΑΚ και ο Σύνδεσμος 

σύμφωνα με τα ποσοστά που τους αναλογούν.  

 

 



ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

      Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώματα: 

 

     4.1. Ο Α΄συμβαλλόμενος  (Δήμος  Καλαμάτας ) αναλαμβάνει: 

• Να παραχωρήσει  το κτήριο σύμφωνα με την απόφαση 114/16  του Δημοτικού 

συμβουλίου. 

• 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 ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. 

• Να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της πράξης σε συνεργασία με τη 

ΔΕΥΑΚ. 

• Να παρέχει έγκαιρα στο Κύριο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση 

σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση της 

Πράξης. 

• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης της Πράξης και σε όλες τις ενέργειες για απρόσκοπτη έκδοση αδειών 

μέσω των υπηρεσιών του. 

 

      4.2 Ο Κύριος Φορέας Υλοποίησης (ΔΕΥΑΚ) αναλαμβάνει: 

• Να ολοκληρώσει την σύνταξη της οριστικής μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης 

και να μεριμνήσει για την έγκριση της από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΚ. 

• Να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για να είναι το έργο ώριμο για τυχόν 

Χρηματοδότηση και Δημοπράτηση. 

• Να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα 

προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης της πράξης σε συνεργασία με το 

Δήμο Καλαμάτας. 

• Να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες για την ανάδειξη μειοδότριας 

εργοληπτικής επιχείρησης για την εκτέλεση έργου. 

• Την υλοποίηση του έργου μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας βάσει: 



• Του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων προμηθειών και υπηρεσιών». 

 

 

• Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε 

θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  (ΟΤΑ) 

και άλλες διατάξεις». 

• Κάθε άλλη Διάταξη που διέπει σήμερα την εκτέλεση Δημοσίων Έργων ή κάθε άλλη 

τροποποιητική διάταξη. 

• Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ και προϊσταμένη Αρχή  το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ. 

• Να καταβάλει από ιδίους πόρους ή χρηματοδότηση ή άλλο τρόπο  το ποσό που 

αναλογεί  στην εκτέλεση του έργου. 

• Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο με τον Αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης της σύμβασης. 

 

    4.3 Ο Β΄ Συμβαλλόμενος  (Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και 

Κοινοτήτων Περιοχής Καλαμάτας ) αναλαμβάνει:   

• Να καταβάλλει από ιδίους πόρους ή χρηματοδότηση ή άλλο τρόπο έως ποσοστό 25% 

του συνολικού κόστους για την επισκευή του κτηρίου. 

• Να ορίσει εκπρόσωπο στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το 

άρθρο 7 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

         Το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης που είναι διάρκειας είκοσι επτά (27) μηνών 

αναλύεται ως εξής:  

1. Τέσσερις (4) μήνες για την διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι την υπογραφής 

της σύμβασης από την παραλαβή της εγκεκριμένης μελέτης. 

2. Οκτώ (8) μήνες για την υλοποίηση της πράξης. 

3. Δεκαπέντε (15) μήνες ο χρόνος για την οριστική παραλαβή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

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 του Ν.4412/16 και 

θα έχει χρονική διάρκεια είκοσι επτά (27) μήνες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΚΑΙ 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 τριμελής (3 μέλη) αποτελούμενη από : 

1. Ένα (1)  εκπρόσωπο του Δήμου Καλαμάτας, με τον αναπληρωτή του . 

2. Ένα (1) εκπροσώπο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας 

ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του.  

3. Ένα (1) εκπροσώπους του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Καλαμάτας – Μεσσήνης και 

κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας, με τον αναπληρωτή του.   

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

συμβαλλομένων.  

              Η Κ.Ε. παρακολουθεί την πορεία 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 της Μελέτης 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 8ο 

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 9ο 

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. 

      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 10ο 

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.  
 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

1. Τίτλος Πράξης  

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ  - 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 

2. Κύριος Φορέας Υλοποίησης : ΔΕΥΑΚ 

3. Α΄Συμβαλλόμενος : ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ                            

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ                      
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ                         
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 



4. Β΄ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΜΕΣΣΗΝΗΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης  

Ο  Δήμος Καλαμάτας έχει παραχωρήσει προς χρήση στη ΔΕΥΑΚ το κτήριο Γ΄ της σχολής 

νοσοκόμων του παλαιού  Νοσοκομείου.  

Για την επισκευή του κτηρίου η ΔΕΥΑΚ έχει ήδη εκπονήσει  Μελέτη επισκευής και έχει συντάξει 

Τεύχη Δημοπράτησης.   

 

6. Προϋπολογισμός: 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 

 

950.000 ευρώ  

πλέον ΦΠΑ                       

 ή ότι ποσόν προκύψει 

από το διαγωνισμό 

7. Διάρκεια   υλοποίησης: 

Συνολική Διάρκεια Πράξης 27 μήνες 

 

 

 

 

 


