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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  07/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  137/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η Μαρτίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 7η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-03-2008 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. 154 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος,   17) 
Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 154 απόφαση), 20) Οικονοµάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 
απόφαση), 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 135 απόφαση),  24) Σπίνος Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση)  και 26) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 148 απόφαση).    
 
∆εν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας 
κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος ο οποίος προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 
39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Υπογραφή συµφωνητικού συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) του ∆ήµου Καλαµάτας για την υλοποίηση πρακτικής 

άσκησης προγράµµατος ανέργων. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος και πρόεδρος της δηµοτικής επιχείρησης Κ.Ε.Κ. ∆ήµου 
Καλαµάτας κ. Μπασακίδης, αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 5652/12-3-2008 εισήγησή του, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
«Θέµα: Υπογραφή Συµφωνητικού Συνεργασίας 
 
Κ. Πρόεδρε, 
           παρακαλούµε στην επόµενη Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Καλαµάτας να εισάγεται σαν θέµα την υπογραφή Συµφωνητικού Συνεργασίας για την 
υλοποίηση πρακτικής άσκησης µεταξύ της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ΚΕΚ ∆ήµου 
Καλαµάτας και του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Εισήγηση: 
Το ΚΕΚ ∆ήµου Καλαµάτας στα πλαίσια του Ε. Π. «Συνεχιζόµενη Επαγγελµατική 
Κατάρτιση» υλοποιεί πρόγραµµα κατάρτισης 23 ανέργων µε θεµατικό αντικείµενο την 
«Κατασκευή, συντήρηση και βελτίωση Ιστοσελίδων». Το πρόγραµµα περιλαµβάνει 280 
ώρες θεωρίας που θα γίνει στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ και 120 ώρες πρακτικής 
άσκησης που πρέπει να γίνουν σε επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού τοµέα που 

διαθέτουν τµήµα Πληροφορικής και ειδικότερα Ιστοσελίδες. Προτείνουµε ο ∆ήµος 
Καλαµάτας να δεχτεί 5-10 άτοµα να υλοποιήσουν την πρακτική άσκηση στο τµήµα 
πληροφορικής. Ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει καµία οικονοµική υποχρέωση απέναντι 
στους καταρτιζόµενους και στους εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ 
από το ΚΕΚ, ενώ αντιθέτως έχει οικονοµικό όφελος το οποίο ορίζεται ως εξής : 

«Ο ∆ΗΜΟΣ για την παροχή των όσων περιγράφονται θα λάβει ως αµοιβή το ποσό των 
δυο € (2,00) ευρώ για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης πολλαπλασιαζόµενο επί των 
αριθµό των καταρτιζοµένων Χ 120 ώρες (2,00€ Χ 120 ώρες Χ αριθµό καταρτιζοµένων). 

Στην αµοιβή περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και οι φόροι. 
Οι ώρες απουσίας του ωφελούµενου θα αφαιρούνται από την πληρωµή της 
επιχείρησης. Η πληρωµή του ∆ήµου θα γίνει µετά τη λήξη του προγράµµατος 
κατάρτισης και αφού το Κ.Ε.Κ. λάβει την Β΄ δόση του προϋπολογισµένου ποσού του 
Υποέργου, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του Υπουργείου Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας. 
 
Θα πρέπει επίσης να ορισθεί υπεύθυνος εκπαιδευτής εργαζόµενος η συνεργάτης του 
∆ήµου που έχει σχέση µε  το θεµατικό αντικείµενο δηλαδή την Πληροφορική και 
ειδικότερα την συντήρηση Ιστοσελίδων. 
Παρακαλούµε να εξουσιοδοτήσετε τον ∆ήµαρχο ή άλλο αρµόδιο πρόσωπο να 
υπογράψει Συµφωνητικό Συνεργασίας προκειµένου να διευκολυνθούν οι άνεργοι στην 
ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. 
 

Με εκτίµηση, 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι. Εγκρίνει την υπογραφή Συµφωνητικού Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας για την 
υλοποίηση προγράµµατος κατάρτισης ανέργων µε θεµατικό αντικείµενο την 
«Κατασκευή συντήρηση και βελτίωση Ιστοσελίδων», το κείµενο του οποίου έχει ως 
εξής: 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Σήµερα στην Καλαµάτα, την  ………………………………………………………..…….., µεταξύ  

1ον  Του Κ.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που εδρεύει στην Καλαµάτα, οδό Θουκυδίδου 2 µε 

Α.Φ.Μ. 090175183  ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας και εκπροσωπείται νόµιµα από τον  Πρόεδρο 

του ∆.Σ. κ. Νικόλαο Μπασακίδη  και εφεξής καλούµενο ως ΚΕΚ και  

2ον Του ∆ήµου Καλαµάτας που εδρεύει στην Καλαµάτα, οδό Αριστοµένους αριθµ. 28 µε 

Α.Φ.Μ. 090020775 ∆.Ο.Υ Καλαµάτας και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο κ. 

Παναγιώτη Νίκα και εφεξής καλούµενο ως ∆ΗΜΟΣ, συµφωνήθηκαν και 

συναποδέχθηκαν τα εξής: 

 

1. Το ΚΕΚ έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης ανέργων 
µε τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ - ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ» στα 
πλαίσια του Έργου «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΚΕΚ) - Περίοδος 2006 – 2008» , που συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το 
ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς πόρους, του Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ σύµφωνα µε την Σύµβαση µε ηµεροµηνία 19/11/2007 που υπεγράφη µεταξύ 
του Κ.Ε.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 

2. Ο ∆ΗΜΟΣ θα διαθέσει τις εγκαταστάσεις  της, τον εξοπλισµό της και κάθε 
διευκόλυνση για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης ……... ωφελουµένων που θα 
παρακολουθήσουν το πιο πάνω πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων και για εκατόν είκοσι 
(120) ώρες πρακτικής άσκησης. 

           3. Η πρακτική άσκηση των ωφελουµένων σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας, 
θα πραγµατοποιηθεί υπό την επίβλεψη του συνεργάτη Μιχάλη Βασιλειάδη, Μηχανικό 
Η/Υ,  µε Α.Φ.Μ. 078804905, ∆.Ο.Υ. Καλαµάτας ο οποίος είναι συνεργάτης του ∆ΗΜΟΥ  
σε συναφή ειδικότητα µε το αντικείµενο κατάρτισης του ως άνω προγράµµατος. Το ΚΕΚ 
αναλαµβάνει την υποχρέωση καταβολής αµοιβής µε το ποσό των 10€ ανά ώρα. Στην 
αµοιβή περιλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις και οι φόροι.  
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4. Το ΚΕΚ θα καταβάλει και όλες τις υποχρεώσεις προς τους ωφελούµενους (τις 
προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, το εκπαιδευτικό επίδοµα, τις υποχρεώσεις προς 
το ∆ηµόσιο-παρακράτηση φόρου κ.λ.π.).  

5. Ο ∆ΗΜΟΣ δεν έχει καµιά οικονοµική υποχρέωση προς τους εκπαιδευτές και 
τους εκπαιδευόµενους.  

6. Ο ∆ΗΜΟΣ για την παροχή των όσων περιγράφονται στην παρ. 2 του 
παρόντος θα λάβει ως αµοιβή το ποσό των δυο € (2,00) ευρώ για κάθε ώρα πρακτικής 
άσκησης που διενεργείται στις εγκαταστάσεις της και για κάθε ωφελούµενο και θα 
εκδώσει αντίστοιχο Τ.Π.Υ., Α.Π.Υ. ή όποιο άλλο σχετικό παραστατικό σύµφωνα µε τον 
Κ.Β.Σ. Οι ώρες απουσίας του ωφελούµενου θα αφαιρούνται από την πληρωµή της 
επιχείρησης. Η πληρωµή της επιχείρησης θα γίνει µετά τη λήξη του προγράµµατος 
κατάρτισης και αφού το Κ.Ε.Κ. λάβει την Β΄ δόση του προϋπολογισµένου ποσού του 
Υποέργου, από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών 
ΕΚΤ. 

7. Οι ώρες που θα πραγµατοποιηθεί η πρακτική άσκηση, οι οποίες δεν θα 
υπερβαίνουν τις οκτώ (8) ηµερησίως (συµπεριλαµβανοµένων των συνεδριών ΣΥΥ και 
των διαλειµµάτων) και η διδαχθείσα ύλη ορίζονται στο Αναλυτικό Ωρολόγιο 
Πρόγραµµα που έχει εκπονηθεί µε ευθύνη του ΚΕΚ µετά από συνεννόηση µε τον ∆ΗΜΟ, 
έχει κατατεθεί στην ΕΥΕ και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος.  

8. Ο ∆ΗΜΟΣ αναλαµβάνει τη δέσµευση να συντάξει και να χορηγήσει σε κάθε 
ωφελούµενο µετά το τέλος της πρακτικής άσκησης έντυπο / βεβαίωση, το οποίο 
αναφέρεται στον καταρτιζόµενο και τις δεξιότητες που απέκτησε, στο αντικείµενο 
ενασχόλησής του στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και στο χρονικό διάστηµα που 
υλοποιήθηκε η πρακτική. 

9. Επίσης ο ∆ΗΜΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει το έργο του 
οριζόµενου από το Κ.Ε.Κ. επόπτη πρακτικής άσκησης, καθώς και των στελεχών της 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής στις περιπτώσεις ελέγχου της ορθής εφαρµογής της 
πρακτικής άσκησης του προγράµµατος. Σηµειώνεται ότι την ευθύνη έναντι της Ειδικής 
Υπηρεσίας Εφαρµογής όσον αφορά την ορθή εκτέλεση του προγράµµατος πρακτικής 
άσκησης του προαναφερθέντος προγράµµατος έχει εξολοκλήρου το Κ.Ε.Κ. 

 

Αυτά συµφωνήθηκαν και συναποδέχθηκαν οι δύο συµβαλλόµενοι.  

Για κάθε διαφορά την ευθύνη έχουν τα αρµόδιά δικαστήρια. Το παρόν συντάχθηκε σε 
τρία (3) αντίγραφα και δόθηκε στον κάθε συµβαλλόµενο από ένα για το αρχείο τους και 
ένα για την αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 

        Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ ΕΝ Ο Ι  
 

Για το 

Κ.Ε.Κ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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ΙΙ. Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα για την υπογραφή του 
συµφωνητικού συνεργασίας και για 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 Ιωάννης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
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 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 24. Τσερώνης Κων/νος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 15 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


