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Οικονομική Επιτροπή

Κ. Λαμπρινάτου

Προς: Δήμου Καλαμάτας

2721360752
k.lamprinatou@kalamata.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το
έργο: «Σωστική ανασκαφή στο πλαίσιο του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της
πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας»»

Με την προτεινόμενη προς έγκριση σύναψης προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής
ανάπτυξης, καθορίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των τριών (3) συμβαλλομένων
μερών (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ &
ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της
συμφωνίας αυτής, για την εκτέλεση του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή
της Πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας».
Η προτεινόμενη προς έγκριση Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης αφορά
στην εκτέλεση του έργου: «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της Πλατείας Υπαπαντής
Δήμου Καλαμάτας», με αντικείμενο την ανασκαφική έρευνα στη νότια/νοτιοανατολική
περιοχή της πλατείας Υπαπαντής στην Καλαμάτα από ειδικευμένο συνεργείο.
Στόχος της είναι η εκτέλεση επειγουσών ανασκαφικών εργασιών και η διενέργεια έρευνας
στη νότια/νοτιοανατολική περιοχή της πλατείας του Ι.Ν. Υπαπαντής για την αποκάλυψη
και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, που είχαν ήδη εντοπισθεί κατά το παρελθόν.
Επιπλέον, θα επεκταθεί η ανασκαφική έρευνα επί της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη, όπου
είχαν κατά το παρελθόν αποκαλυφθεί οικοδομικά λείψανα, σε συνεργασία με τον Δήμο
Καλαμάτας, προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τις απαιτούμενες
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, θα υποβληθεί από την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας
στις
συναρμόδιες Διευθύνσεις του
ΥΠΠΟΑ,
πρόταση
διαχείρισης
των αποκαλυφθεισών αρχαιοτήτων, προκειμένου να
εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων
ευρώ (182.000,00 €), το οποίο δύναται να αυξηθεί έως το 10% του αρχικού
προϋπολογισμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου
9 της Προγραμματικής Σύμβασης και εφόσον απαιτείται, προκειμένου να αποφευχθεί
καταχρηστική αύξηση του αρχικού προϋπολογισμού.
Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται αποκλειστικά από πιστώσεις του Δήμου
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Καλαμάτας, και είναι εγγεγραμμένες στον ΚΑΕ 00.6737.18 - Προγραμματική σύμβαση
μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Δήμου Καλαμάτας για την υλοποίηση του έργου
"Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας" του
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2021.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, θα έχει χρονική διάρκεια 9
μήνες, έως το πέρας του έργου, η δε ισχύς της αρχίζει από την υπογραφή της. Το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου συμπίπτει με τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, και
περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσης.
Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου ορίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συγκροτείται, με κοινή
απόφαση των τριών συμβαλλομένων μερών, Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιτροπή
Παρακολούθησης αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη, εκπροσώπους των συμβαλλομένων
(με τους νόμιμους αναπληρωτές τους), ως ακολούθως:
Από το ΥΠΠΟΑ ορίζονται:
Α) Η κ. Ευαγγελία Μηλίτση-Κεχαγιά, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας,
με αναπληρωτή τον κ. Σταμάτιο Φριτζίλα, Προϊστάμενο του Τμήματος Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.
Ο κ. Δημοσθένης Κοσμόπουλος, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, με
αναπληρωτή τον κ. Αθανάσιο Κατάκο, Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης της ΕΦΑ
Μεσσηνίας.
Από τον Δήμο Καλαμάτας ορίζεται:
Β) Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ.
.........................

Αθανάσιο

Π.

Βασιλόπουλο,

με

αναπληρωτή

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ορίζεται:
Γ) Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ορίζεται…………….. με αναπληρωτή…………….
Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται, εκ προοιμίου, ο Δήμαρχος Καλαμάτας.
χρέη γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος του Δήμου Καλαμάτας, που θα οριστεί με απόφαση
του Δημάρχου.
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία του Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99.
Έχοντας υπ’ όψη μεταξύ άλλων τα κάτωθι:
➢ την με αριθμό 405983/27-08-2021 (πρωτ. Δήμου 80352/31-08-21) Σύμφωνη
γνώμη για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με
αντικείμενο την « Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της Πλατείας Υπαπαντής
Δήμου Καλαμάτας». του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
➢ Το από 20-09-21 ηλεκτρονικό έγγραφο του ΥΠΠΟΑ, περί αποστολής από αυτούς,
του νέου Σχεδίου της αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης
➢ Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
Και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω:
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Παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει για:
1. Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το
έργο: «Σωστική ανασκαφή στο πλαίσιο του έργου «Αρχαιολογική έρευνα
στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας»», συνολικού
προϋπολογισμού 182.000,00€ και χρονικής διάρκειας 9 μηνών από την
υπογραφή της.
2. Τον ορισμό ενός (1) αναπληρωτή του κ. Δημάρχου Καλαμάτας, στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης (άρθρο 9 του συνημμένου
σχεδίου).
3. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου, κ. Αθανάσιου Βασιλόπουλου, όπως
υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση και για τις παραπέρα
νόμιμες
ενέργειες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΕΩΝ ΈΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Συν.
1.

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης
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