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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  05/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  081/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Μαρτίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 05/03-03-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7) ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στο υπ’ αριθµ. 79 πρακτικό), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) 
Κυριακόπουλος Γεώργιος, 16) Λαφαζάνος Γεώργιος, 17) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 18) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 19) Μαλαπάνης Χρήστος, 20) Μασούρας Γρηγόριος, 21) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
22) Μαυρέα Αικατερίνη, 23) Μέλιος Ιωάννης, 24) Μπάκας ∆ηµήτριος, 25) Μπάκας Ιωάννης, 26) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 27) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 30) Σούµπλης Μιχαήλ, 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 32) Τσώλης 
Πέτρος και  33) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Οικονοµόπουλος 
Βασίλειος και 2) Παπαµικρούλης Παναγιώτης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι οι κ.κ. 
Βαρελάς Γεώργιος (∆.∆. Πηγών), Βουτσής Γεώργιος (∆.∆. Λαδά), Μαρινάκης Σαράντος (∆.∆. 
Καρβελίου)  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος (∆.∆. Νέδουσας). 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµπλήρωση – τροποποίηση της συναφθείσας προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 

του ∆ήµου Καλαµάτας, των Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Αθλητισµού και Νεολαίας» και 

«∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης “Ε. ΣΤΑ∆ΙΟ – Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ”»,  όπως αυτά 
συγχωνεύθηκαν σε ένα νοµικό πρόσωπο και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 7 Μαρτίου 2006 εισήγηση του 
Γραφείου Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας, 

η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Καλαµάτα  7  Μαρτίου  2006 
  ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ   

 ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   

∆/ΝΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ   

ΤΜΗΜΑ : 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

 ΠΡΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ : ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  Καλαµάτας 
 
 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Η  Σ  Η 
 

ΘΕΜΑ : Συµπλήρωση – τροποποίηση της συναφθείσας προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, των Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Αθλητισµού και 
Νεολαίας» και «∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης “Ε. ΣΤΑ∆ΙΟ – Ε. 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ”», όπως αυτά συγχωνεύθηκαν σε ένα νοµικό πρόσωπο 
και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας. 

 
Η από 23-10-2001 συναφθείσα Προγραµµατική Σύµβαση, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 521/2001 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και των Ν.Π.∆.∆. 
«Οργανισµός Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Καλαµάτας» και «∆ηµοτικοί Χώροι 
Άθλησης “Ε. Στάδιο - Ε. Κολυµβητήριο Καλαµάτας”», τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε στις 
12-6-2002 µε την συµµετοχή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Τ.Α.Κ.), σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 302/2002 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Αυτό έγινε προκειµένου η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Τ.Α.Κ.), η οποία διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και υποδοµή λόγω του αντικειµένου 
της, να αναλαµβάνει την διοργάνωση των εκδηλώσεων όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 & 2 
της προγραµµατικής σύµβασης,  συνεργαζόµενη µε τα άλλα µέρη αυτής. 
 

Επειδή όµως : 

• τα Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου Καλαµάτας» και 
«∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης “Ε. Στάδιο - Ε. Κολυµβητήριο Καλαµάτας”» συγχωνεύθηκαν 
σε ένα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας». 

• η εν λόγω προγραµµατική σύµβαση ισχύει µέχρι 22-10-2006. 
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• υπάρχει ανάγκη επέκτασης του αντικειµένου και του σκοπού. 

• απαιτείται αύξηση του ποσού της επιχορήγησης του ∆ήµου προς τη ∆.Ε.Τ.Α.Κ. µετά την 
επέκταση του αντικειµένου και του σκοπού. 

 
προτείνεται η τροποποίηση και συµπλήρωση της ως άνω προγραµµατικής 
σύµβασης στα εξής σηµεία : 

• στους συµβαλλόµενους διαγράφονται οι παρ. (β) & (γ) και προστίθεται το Ν.Π.∆.∆. 
«Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας» 

• στο προοίµιο προστίθεται τελευταίο εδάφιο « …………… και της Κοινωνικής Μέριµνας στην 
πόλη της Καλαµάτας και στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα». 

• στο άρθρο 1 «Αντικείµενο της σύµβασης» : 

- διαγράφεται η παρ. (γ) 

- προστίθενται οι παρ. (ε) «Η ανάπτυξη, η λειτουργία και η υποστήριξη των κοινωνικών 
δράσεων που έχει αναλάβει η ∆.Ε.Τ.Α.Κ. και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας 
προς τους δηµότες» και (στ) «Η διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικού ενδιαφέροντος σε 
διάφορα σηµεία της πόλης της Καλαµάτας και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων». 

• στο άρθρο 2 «Σκοπός της σύµβασης» : 

- προστίθεται η λέξη «και κοινωνικό» 

- στους στόχους προστίθεται παρ. (3) «η άσκηση κοινωνικής πολιτικής µέσω της 
εξυπηρέτησης των κατοίκων» 

- στην επίτευξη των στόχων προστίθεται παρ. (δ) Με τη δηµιουργία και λειτουργία των 
µονάδων κοινωνικής µέριµνας «Βοήθεια στο Σπίτι (της πόλης)», «Βοήθεια στο Σπίτι» 
(∆.∆.), «Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών» (∆.∆.) και «Κέντρο ηµερήσιας 
φροντίδας ηλικιωµένων» (της πόλης). 

•••• στο άρθρο 3 : 

- διαγράφονται οι παρ. (β) & (γ) και αντικαθίστανται µε την παρ. «Ο Αθλητικός Φορέας 
τον προγραµµατισµό λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων  και 
τη διοικητική υποστήριξη για την αποτελεσµατικότητα του περιγραφοµένου στη 
σύµβαση αυτή σκοπού και την παραχώρηση της χρήσης των εγκαταστάσεών τους  Ε. 
Στάδιο και  Ε. Κολυµβητήριο,  για την υλοποίηση του προγράµµατος της σύµβασης 
αυτής». 

- στην παρ. (δ) προστίθεται η φράση «….καθώς και των κοινωνικών δράσεων, …….»   

•••• το άρθρο 4 «ισχύς της σύµβασης» διαµορφώνεται ως εξής : 

       Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της και θα έχει 
τριετή διάρκεια.  

•••• στο άρθρο 5 «πόροι – χρηµατοδότηση» το ύψος της επιχορήγησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας προς τη ∆.Ε.Τ.Α.Κ. ανέρχεται συνολικά και για τα τρία έτη της προγραµµατικής 
σύµβασης σε ενενήντα τρεις  χιλιάδες ευρώ (93.000,00 €) µε σειρά εκταµίευσης ως εξής : 
38.000,00 € για το 1ο έτος, 30.000,00 € για το 2ο έτος και 25.000,00 € για το 3ο έτος. 
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•••• στο άρθρο 7 «κοινή επιτροπή παρακολούθησης» και στην παρ. 2 «η κοινή επιτροπή 
αποτελείται από:» διαγράφονται οι περ. (β) & (γ) και αντικαθίστανται από «ένα (1) 
εκπρόσωπο του Ν.Π.∆.∆. Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας».  

Μετά την τροποποίηση – συµπλήρωση το πλήρες κείµενο της προγραµµατικής 
σύµβασης θα έχει ως το συνηµµένο σχέδιο (µε έντονη γραφή τα σηµεία της 
συµπλήρωσης). 
 
 Για  το  Γραφείο  Νοµικών  Προσώπων 

Χρήστος  Αλεξανδρόπουλος» 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπ’ όψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 106 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), 
 
 

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

I. Τροποποιεί και συµπληρώνει το κείµενο της από 23-10-2001 Προγραµµατικής 
Σύµβασης όπως αυτή :  
 

α) Είχε υπογραφεί - βάσει της υπ’ αριθ. 521/2001 απόφασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου - µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Ν.Π.∆.∆. µε 

την επωνυµία «Οργανισµός Αθλητισµού και Νεολαίας» και του Ν.Π.∆.∆. 

µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης “Ε. ΣΤΑ∆ΙΟ - Ε. 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ”». 
 

β) Είχε τροποποιηθεί και συµπληρωθεί - βάσει της υπ’ αριθ. 302/2002 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου - µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, 

του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Οργανισµός Αθλητισµού και Νεολαίας», 
του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης “Ε. ΣΤΑ∆ΙΟ - 

Ε. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ”» και του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 
 

 
 
 
II. Εγκρίνει την υπογραφή της παραπάνω αναφεροµένης Προγραµµατικής 

Σύµβασης - βάσει της παρούσας απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου –  

µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Αθλητικός 

Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας» και του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «∆ΗΜΟΤΙΚΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 
 
 
 
III. Το πλήρες κείµενο της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης, µετά τις 

προτεινόµενες από την εισήγηση τροποποιήσεις και συµπληρώσεις όπως 

αυτές καταχωρούνται στο ιστορικό της απόφασης αυτής,  έχει ως εξής : 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ     Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 
 

 

Στην  Καλαµάτα σήµερα _____________  οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 
 
α. Ο ∆ήµος Καλαµάτας νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Ν. 

Κουτσούλη,  κάτοικο Καλαµάτας. 

 
β. Ο Αθλητικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον Πρόεδρό 

του κ. ∆ηµήτριο Πουλόπουλο,  δηµοτικό σύµβουλο,  κάτοικο Καλαµάτας. 

και 

γ. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.), νόµιµα  
εκπροσωπούµενη από την Πρόεδρό της κα Αικατερίνη Μαυρέα, δηµοτική σύµβουλο,  
κάτοικο Καλαµάτας. 

 
 
Έχοντας  υπόψη : 
 
1. Την από 23-10-2001 υπογραφείσα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου 

Καλαµάτας και των Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας» και «∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης Ε. Στάδιο - Ε. Κολυµβητήριο Καλαµάτας», 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε την συµµετοχή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.). 

 

2. Την συγχώνευση των Ν.Π.∆.∆. «Οργανισµός Αθλητισµού και Νεολαίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας» και «∆ηµοτικοί Χώροι Άθλησης Ε. Στάδιο - Ε. Κολυµβητήριο Καλαµάτας» σε 
ένα Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας». 

 

3. Την ανάγκη τροποποίησης και συµπλήρωσης της ως άνω προγραµµατικής σύµβασης ως 
προς το αντικείµενο, το σκοπό, τη διάρκεια και την χρηµατοδότηση. 

 

4. Την υπ’ αριθ.  …………… απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
 

5. Την υπ’ αριθ.  …………… απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. µε την 
επωνυµία «Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας».   

 

6. Την υπ’ αριθ.  …………… απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.). 

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2738 / 1999 και του άρθρου 35 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 
410/1995). 

 
 

Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται την τροποποίηση και συµπλήρωση 
της  ως  άνω  αναφερόµενης  προγραµµατικής  σύµβασης  ως  εξής : 
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Προοίµιο 
 
Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας, του Αθλητικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες 
υλοποίησης της συµφωνίας αυτής η οποία έχει σκοπό µε την ενεργό και συντονισµένη 
επέµβαση των συµβαλλοµένων φορέων στην ουσιαστική και ολοκληρωµένη ανάπτυξη του 
Αθλητισµού, του Τουρισµού και της Κοινωνικής Μέριµνας στην πόλη της Καλαµάτας και στα 
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα. 

 
 
 
Άρθρο  1 

Αντικείµενο της Σύµβασης 
 
α. Η ανάπτυξη των αθλητικών δραστηριοτήτων και η διοργάνωση εκδηλώσεων Πανελληνίων 

και ∆ιεθνών που διοργανώνονται και πραγµατοποιούνται στην Καλαµάτα είτε µέσω του 
Ν.Π.∆.∆. «Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας» είτε µέσω του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Όλες οι παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες και εκδηλώσεις υποστηρίζονται µε 
επισκέψεις και ξεναγήσεις των συµµετεχόντων σ’ αυτές σε έργα του ∆ήµου, σε 
πολιτιστικούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους,  αλλά και στα αξιοθέατα της πόλης 
και της ευρύτερης περιοχής. 

 
β. Η συντήρηση και βελτίωση όλων των υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου 

Καλαµάτας και του Ν.Π.∆.∆. «Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας» µε τα απαραίτητα 
έργα και επεµβάσεις ώστε να καταστούν κατάλληλες για την υλοποίηση των σκοπών της 
σύµβασης αυτής. 

 

γ. Η εκπόνηση νέων αναπτυξιακών προγραµµάτων για τη δηµιουργία νέων έργων υποδοµής 
ικανών να ανταποκριθούν στην προοπτική ανάπτυξης του αθλητισµού και του τουρισµού 
στην πόλη της Καλαµάτας. 

 
δ. Η αποτελεσµατική λειτουργία όλων των περιγραφοµένων στις παραγράφους β και γ του 

παρόντος άρθρου εγκαταστάσεων για την απρόσκοπτη υλοποίηση των σκοπών της 
σύµβασης αυτής. 

 
ε. Η ανάπτυξη, η λειτουργία και η υποστήριξη των κοινωνικών δράσεων που έχει αναλάβει η 

∆ΕΤΑΚ και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προς τους δηµότες. 
 
στ. Η διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικού ενδιαφέροντος σε διάφορα σηµεία της πόλης της 

Καλαµάτας και των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων. 
 
 
 
Άρθρο  2 

Σκοπός της σύµβασης 
 
Οι δραστηριότητες που προβλέπονται µε τη σύµβαση αυτή θα αναπτυχθούν στους τοµείς 
αθλητικό,  επιµορφωτικό, ψυχαγωγικό, τουριστικό και κοινωνικό. 
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Στόχος είναι : 
 
1. Να συνδυαστούν οι αθλητικές δραστηριότητες -επαγγελµατικές και ερασιτεχνικές- µ’ ένα 

σύνολο επιµορφωτικών και ψυχαγωγικών πρωτοβουλιών, όπως σεµινάρια, διαλέξεις, 
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις αλλά και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων πανελληνίων και 
διεθνών. 

 
2. Η προβολή και παραπέρα τουριστική ανάπτυξη της Καλαµάτας και της ευρύτερης περιοχής 

και η προσέλκυση επισκεπτών. 
 
3. Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής µέσω της εξυπηρέτησης των κατοίκων. 
 
 

Η επίτευξη αυτού του στόχου µπορεί να γίνει : 
 
α) Με την βελτίωση της υφισταµένης υποδοµής. 
 
β) Με την ουσιαστικότερη και συστηµατικότερη βοήθεια των σωµατείων και των αθλητικών 

οµάδων σε θέµατα οργάνωσης εκδηλώσεων, διεξαγωγής αγώνων,  σεµιναρίων,  
επιµόρφωσης προπονητών,  διαιτητών κ.λ.π. 

 
γ) Με τη δηµιουργία επιστηµονικής οµάδας που θα αποτελείται από αθλίατρο, 

φυσικοθεραπευτή, διαιτολόγο  κ.λ.π.  που θα δίνουν την απαραίτητη υποστήριξη στους 
αθλητές σε άµεση συνεργασία µε τους προπονητές και τις οµάδες τους. 

 
δ) Με τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων,  επίσηµων συναντήσεων των 

εθνικών οµάδων και τη διεξαγωγή συνεδρίων, επιστηµονικών, πολιτιστικών και 
αθλητικών, πανελληνίων και διεθνών. 

 
ε) Με την συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας και των άλλων συµβαλλοµένων της σύµβασης 

αυτής σε εκδηλώσεις,  συνέδρια,  επιστηµονικές,  πολιτιστικές,  αθλητικές και κοινωνικές 
συναντήσεις που διοργανώνουν άλλοι φορείς στην πόλη µας. 

 
στ) Με τη δηµιουργία και λειτουργία των µονάδων κοινωνικής µέριµνας «Βοήθεια στο Σπίτι 

(της πόλης)», «Βοήθεια στο Σπίτι» (∆.∆.), «Κέντρο δηµιουργικής απασχόλησης 
παιδιών»(∆.∆.) και «Κέντρο ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων» (της πόλης). 

 

 

 

Άρθρο  3 

∆ικαιώµατα  –  Υποχρεώσεις  
 
Για την υλοποίηση του προγράµµατος της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης όπως 

αναφέρεται στα άρθρα 1 και 2,  τα συµβαλλόµενα  µέρη  αναλαµβάνουν : 
 
α) Ο ∆ήµος Καλαµάτας τη συντήρηση και βελτίωση της υπάρχουσας υποδοµής σε αθλητικές 

και πολιτιστικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στα συµβαλλόµενα µέρη,  την τεχνική 
υποστήριξη σε αναγκαίες µελέτες παρεµβάσεων,  επιβλέψεων, συντηρήσεων κ.λ.π.  
καθώς και την οικονοµική υποστήριξη για την υλοποίηση του αντικειµένου της Σύµβασης 
αυτής. 
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β) Ο Αθλητικός Φορέας τον προγραµµατισµό λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων και 

εγκαταστάσεων  και τη διοικητική υποστήριξη για την αποτελεσµατικότητα του 
περιγραφοµένου στη σύµβαση αυτή σκοπού και την παραχώρηση της χρήσης των 
εγκαταστάσεών τους  Ε. Στάδιο και  Ε. Κολυµβητήριο,  για την υλοποίηση του 
προγράµµατος της σύµβασης αυτής. 

 
 
γ) Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) αναλαµβάνει όλες 

τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον προγραµµατισµό και την πραγµατοποίηση όλων 
των δραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη της Σύµβασης καθώς 
και την υλοποίηση των κοινωνικών δράσεων, όπως περιγράφονται στα άρθρα 1 και 2 της 
παρούσας. 

  

 
 
Άρθρο  4 

Ισχύς της σύµβασης 
 

Η παρούσα προγραµµατική αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της και θα έχει τριετή 
διάρκεια.   

 
 
Άρθρο  5 

Πόροι - Χρηµατοδότηση 
 
 

Οι πόροι για την υλοποίηση του προγράµµατος θα προέρχονται κυρίως : 
 
 
α) Από τους τακτικούς προϋπολογισµούς των συµβαλλοµένων µερών. 
 
 
β) Από την επιχορήγηση του ∆ήµου Καλαµάτας προς την ∆.Ε.Τ.Α.Κ. µε το συνολικό ποσό 

των ενενήντα τριών χιλιάδων ευρώ (93.000,00 €) για όλη τη διάρκεια της Σύµβασης 

αυτής,  που  αναλύεται  ως  εξής : 

•••• Για το πρώτο έτος τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (38.000,00 €) 

•••• Για το δεύτερο έτος τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €) 

•••• Για το τρίτο έτος είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 €) 
 
 
γ) Από τα έσοδα των αθλητικών και των άλλων εκδηλώσεων και την εκµετάλλευση των 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 
 
δ) Από δωρεές,  χορηγίες κ.λ.π. 
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Άρθρο  6 

Γενικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

 
Για την καλλίτερη υλοποίηση της προγραµµατικής σύµβασης σε όλους τους τοµείς που 
καθορίζονται από αυτήν επιτρέπεται η απασχόληση τεχνικού, διοικητικού ή άλλου προσωπικού 
του ενός συµβαλλόµενου φορέα στον   άλλο,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
2738 / 99. 
 
 

 

Άρθρο  7 

Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης 
 
 
1. Οι συµβαλλόµενοι φορείς συµφωνούν στην συγκρότηση Κοινής Επιτροπής σκοπός της 

οποίας θα είναι : 
 
α. Η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της προγραµµατικής σύµβασης    

 

        και 

β. Η επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής της 
προγραµµατικής σύµβασης, που τυχόν θα προκύψει µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

 
 

•••• Η  Κοινή Επιτροπή  θα εισηγείται στα συµβαλλόµενα µέρη κάθε τί  που κρίνει σκόπιµο για 
την καλλίτερη εκτέλεση του προγράµµατος και των εκδηλώσεων που προβλέπει η 
προγραµµατική σύµβαση και γενικότερα για την ορθή εφαρµογή της. 

 
 

•••• Η  Κοινή Επιτροπή όταν καλείται να επιλύσει διαφορές που αναφύονται κατά την εκτέλεση 
της σύµβασης έχει αποφασιστική αρµοδιότητα και οι αποφάσεις της είναι τελεσίδικες και 
δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 
 
 
 
2. Η  Κοινή Επιτροπή αποτελείται από : 

 
α. Ένα (1) εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας (που ορίζεται µε απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας). 
 

 
β. Ένα (1) εκπρόσωπο του Ν.Π.∆.∆.  «Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας» (που 

ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆.). 
 

γ. Ένα (1) εκπρόσωπο της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Τ.Α.Κ.)  (που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Επιχείρησης). 
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3. 

 
Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου Καλαµάτας (που προτείνεται από τον 
∆ήµαρχο Καλαµάτας). 

 
 
4. Η θητεία των µελών της Κοινής Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της ∆ηµοτικής Αρχής (η 

θητεία λήγει µε τον ορισµό νέων µελών). 
 
Η πρώτη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής πρέπει να γίνει µέσα σε δύο µήνες από την 
ηµεροµηνία ισχύος της παρούσας σύµβασης. 
 
Η πρωτοβουλία για τη διαδικασία συγκρότησης της Κοινής Επιτροπής,  για τις 
συνεδριάσεις καθώς και για κάθε άλλο συναφές θέµα ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 
ΟΙ   Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 

 
Για τον ∆ήµο Καλαµάτας 

Γεώργιος Ν. Κουτσούλης 
∆ήµαρχος Καλαµάτας 

Για το Ν.Π.∆.∆. 
«Αθλητικός Φορέας ∆ήµου 

Καλαµάτας» 

∆ηµήτριος Πουλόπουλος 
Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. 

και ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Καλαµάτας 

 

Για τη  
∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής 
Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) 

Αικατερίνη Μαυρέα 
Πρόεδρος του ∆.Σ της ∆.Ε.Τ.Α.Κ. 

και ∆ηµοτικός Σύµβουλος Καλαµάτας

 
 
 
IV. Η απαιτουµένη πίστωση για την υλοποίηση της εν λόγω Προγραµµατικής 

Σύµβασης θα προβλεφθεί σε επόµενη τροποποίηση του δηµοτικού 
προϋπολογισµού. 

 
 
V. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την διενέργεια όλων των νοµίµων 

διαδικασιών που απαιτούνται,  προκειµένου να υπογραφεί η σύµβαση και να 
υλοποιηθούν οι στόχοι αυτής. 

 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Αργυροπούλου Βασιλική 
  4. Βασιλάκη Γεωργία 
  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος 
  6. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  10. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  12. Κουδούνης Αργύριος 
  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  14. Κυριακόπουλος Γεώργιος 
  15. Λαφαζάνος Γεώργιος 
  16. Λευθεριώτης Ευστάθιος 
  17. Μάλαµας Παναγιώτης  
  18. Μαλαπάνης Χρήστος 
  19. Μασούρας Γρηγόριος 
  20. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  21. Μαυρέα Αικατερίνη 
  22. Μέλιος Ιωάννης 
  23. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  24. Μπάκας Ιωάννης 
  25. Μπαστακός Παναγιώτης 
  26. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  27. Πασχάλης Γεώργιος 
  28. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  29. Σούµπλης Μιχαήλ 
  30. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  31. Τσώλης Πέτρος 
  32. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  26  Μαΐου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Μαρία  Ηλία 

 
 
 

 


