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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  12/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  205/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Απριλίου 2008, ηµέρα Μ. Τρίτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 12η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 17-04-2008 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος,  8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 206 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 234 απόφαση), 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην 
υπ’ αριθµ. 206 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 2) Κλείδωνας Θεοφάνης και 3) Τσερώνης Κων/νος.  
 
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) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης.    
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέων κ. ∆ούσης Θεόδωρος.  
 
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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., του ∆ήµου Καλαµάτας και του Α΄ ΚΑΠΗ 

∆ήµου Καλαµάτας  για την υλοποίηση του προγράµµατος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨ . 
 
Εισηγούµενη το θέµα η Αντιδήµαρχος κ. Οικονοµάκου Μαρία, αναφέρεται στην από 18/4/2008 
εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., του ∆ήµου Καλαµάτας και του Α΄ 
ΚΑΠΗ ∆ήµου Καλαµάτας για την υλοποίηση του προγράµµατος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ¨. 

 
Το πιλοτικό πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ της Καλαµάτας άρχισε να υλοποιείται σύµφωνα µε 
την υπ΄ αριθµ. Π4β/5814/1997 απόφαση του Υπουργού Υγείας βάση συναφθείσας 
Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, της 
Κ.Ε.∆.Κ.Ε., του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆.Ε.Τ.Α.Κ. η οποία 
έληξε στις 31-3-2007. 
Η Κ.Ε.∆.Κ.Ε. µε το υπ΄ αριθµ. 582/2008 έγγραφό της µας γνωρίζει ότι το παραπάνω πιλοτικό 
πρόγραµµα παρατείνεται µέχρι 31-8-2008 και για το σκοπό αυτό µας απέστειλε σχέδιο 
Προγραµµατικής Σύµβασης προκειµένου να εγκριθεί και αποσταλεί ώστε τα αρµόδια 
συµβαλλόµενα Υπουργεία να χρηµατοδοτήσουν µέχρι 31-8-2008 το εν λόγω πρόγραµµα. 
Η χρηµατοδότηση θα αρχίζει από 1-4-2007 µέχρι 31-8-2008, µε ετήσιο ποσό 17.608,00 €. 
 
Μετά από συνεννόηση µε την Κ.Ε.∆.Κ.Ε., επειδή οι εργαζόµενες στο πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο  
Σπίτι¨ εντάχθηκαν βάση νόµου στο ∆ήµο, δεν απαιτείται στην παρούσα Προγραµµατική 
Σύµβαση να συµβάλλει πλέον και η ∆.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
Συνηµµένα: 
Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης 
 

Η ∆ιευθύντρια 
Ανάπτυξης – Συντονισµού 

Αθανασία Ιντζέ» 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Θα υπάρχει κάποια επιτροπή παρακολούθησης για την υλοποίηση, για τη 
σωστή υλοποίηση του προγράµµατος; 
 
Το παρακολουθούµε το πρόγραµµα κε Μπάκα και σας είχα πει και σε κάποιο 
προηγούµενο Συµβούλιο ότι όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεσή σας όποτε 

θέλετε. 
 
Όχι. Εγώ ρωτάω. 
 
Επειδή είχε ξανατεθεί το θέµα, µπορείτε να περάσετε κάποια στιγµή από το 
γραφείο µου. . . 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 
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∆ηλαδή το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί απ΄ αυτές τις κυρίες που ήταν στη 
∆ΕΤΑΚ; 
 
Συν τα άτοµα που έχουµε προσλάβει, τα τετράωρα. 
 
Τα τετράωρα. 
 
Ναι, τα τετράωρα. 
 
Και βέβαια και οι κυρίες αυτές που είναι σχετικές µε το  πρόγραµµα. 
 
Βέβαια. Μπορώ να πω, είµαι σε θέση, ότι το πρόγραµµα µπορεί να µην έχει 
πιάσει το 100% της απόδοσης αλλά είµαστε σε πάρα πολύ καλό δρόµο. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Εντάξει, δεν µπορώ να ξέρω το κάποτε γιατί δεν ήµουνα, αλλά τώρα 
πραγµατικά και φαίνεται και από τους πολίτες οι οποίοι και στο δρόµο µας 

συναντούν και είναι. . . Είµαστε σε καλό δρόµο τέλος πάντων. Πάντως τα στοιχεία είναι στη 
διάθεση οποιουδήποτε. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Ι. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου 

Εσωτερικών, του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., 
του ∆ήµου Καλαµάτας και του Α΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Καλαµάτας  για την υλοποίηση 
του προγράµµατος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨.  

 
Η εν λόγω προγραµµατική σύµβαση έχει ως εξής : 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στην Αθήνα σήµερα . . . . . . . . .  . . . . ……., οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, νόµιµα εκπροσωπούµενο στη παρούσα από τον 
Υφυπουργό Αθανάσιο Νάκο.  

2. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, νόµιµα εκπροσωπούµενο 
στην παρούσα από τον Υφυπουργό Γεώργιο Κωνσταντόπουλο. 

3. Η Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος, νόµιµα εκπροσωπούµενη 
στη παρούσα από τον  Πρόεδρό της Νικήτα Κακλαµάνη, ∆ήµαρχο Αθηναίων, 
που ενεργεί σε εκτέλεση των υπ΄ αριθµ. 18/452/6.2.2007 και 63/1924/30.5.2007 
αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 
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4. Ο ∆ήµος Καλαµάτας, νόµιµα εκπροσωπούµενος στη παρούσα από τον ∆ήµαρχο 
Παναγιώτη Νίκα, που ενεργεί σε εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. ………… απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

5. Το ∆ηµοτικό Νοµικό Πρόσωπο µε την επωνυµία Α΄ Κέντρο Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων ∆ήµου Καλαµάτας νόµιµα εκπροσωπούµενο στη παρούσα από τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Αργύριο Κουδούνη, που ενεργεί σε 
εκτέλεση της υπ΄ αριθµ. . . . . . . . . απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 συµφωνούν και αναλαµβάνουν να τηρήσουν τα ακόλουθα:  
 
 

Άρθρο 1  

Περιεχόµενο της σύµβασης 
 
Η παρούσα σύµβαση είναι Προγραµµατική και στηρίζεται στις διατάξεις: 

1. του άρθρου 13 του ν. 3106/2003 (30 Α). 

2. του άρθρου 13 του ν. 3146/2003 (125 Α). 

3. του άρθρου 26 του ν. 3329/2005 (81 Α). 

4. του άρθρου 27 του ν. 3613/2007 (263 Α). 

5. την υπ’ αριθ. 2724/2008 κοινή υπουργική απόφαση, σύµφωνα µε την οποία το 
πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρατείνεται από τη λήξη της προθεσµίας του 
άρθρου 26 του Ν. 3329/2005, σε όσους δήµους υλοποιείται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των υπ’ αριθ. Π4β/5814/1997 (917 Β΄), Π1γ/Γ.Π.οικ. 62329/2003 (925 Β΄) 
και Π1γ/Γ.Π.οικ. 6974/2005 (932 Β΄) κοινών υπουργικών αποφάσεων.         

 
Στη σύµβαση αυτή περιέχονται: 

Α) Το προοίµιο της σύµβασης. 

Β) Το αντικείµενο της σύµβασης. 

Γ) Ρυθµίσεις που αφορούν: 

• την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδοµής για την εφαρµογή του προγράµµατος. 

• την εξασφάλιση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού. 

• την εξασφάλιση οικονοµικών πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
και των γενικών εξόδων. 

• τη διατύπωση των βασικών κανόνων οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης του 
προγράµµατος. 

• το πλαίσιο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών σε σχέση 
µε τις ως άνω προϋποθέσεις λειτουργίας και πραγµατοποίησης των σκοπών του 
προγράµµατος. 

• την διάρκεια ισχύος της συνεργασίας. 
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Άρθρο 2 

Προοίµιο 
 

Σκοπός του προγράµµατος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» είναι να προσφέρει 
υπηρεσίες στους ηλικιωµένους και τα άτοµα µε αναπηρίες, µη επαρκώς 
αυτοεξυπηρετούµενους, που διαβιούν µοναχικά και το εισόδηµά τους δεν τους 
επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες και µέσα εξυπηρέτησης, έτσι 
ώστε να παραµένουν στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.  

Ο σκοπός του προγράµµατος θα επιτευχθεί µέσω της παροχής οργανωµένης 
και συστηµατικής κοινωνικής φροντίδας από ειδικούς επιστήµονες και καταρτισµένα 
στελέχη, από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε µη 
επαρκώς αυτοεξυπηρετούµενους µε προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν µόναχικά 
και το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες 
και µέσα εξυπηρέτησης . 

      
 
 

Άρθρο 3 

Αντικείµενο της σύµβασης 
                                          
Αντικείµενο της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι : 
 
Η παράταση της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 26 του ν. 3329/2005 (81 Α) 
για την εφαρµογή του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», για δύο έτη από τη λήξη 
της κατά την ανωτέρω διάταξη, σε όσους δήµους εφαρµόζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των υπ’ αριθ. Π4β/5814/1997 (917 Β΄), Π1γ/Γ.Π.οικ. 62329/2003 (925 Β΄) και 
Π1γ/Γ.Π.οικ. 69674/2005 (932 Β΄) κοινών υπουργικών αποφάσεων 

 

Ειδικότερα οι δράσεις του προγράµµατος είναι οι ακόλουθες: 

1.  Η ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή, ταξινόµηση και συστηµατική επεξεργασία 
των αναγκών κοινωνικής φροντίδας των ηλικιωµένων. Πηγές πληροφοριών θα 
αποτελέσουν οι ανάγκες που έχουν εντοπισθεί στα Κ.Α.Π.Η., τα αιτήµατα πολιτών, 
οι παραποµπές άλλων φορέων, οι επιτόπιες προσεγγίσεις, κ.α. 

2.  Η ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών των ηλικιωµένων (καθορισµός 
προτεραιοτήτων) που αφορούν: 

• ανάγκες εξασφάλισης ή βελτίωσης της αυτοεξυπηρέτησης  

• ανάγκες κάλυψης βασικών αναγκών καθηµερινής λειτουργίας (διαβίωσης) 

• αντιµετώπιση αναγκών πρόληψης, παρακολούθησης ή αποκατάστασης 
ψυχοσωµατικών και συναισθηµατικών προβληµάτων. 

• κάλυψη πολιτιστικών, θρησκευτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. 

3.  Η κοινωνική χαρτογράφηση της ευρύτερης κοινότητας. 

4.  Η διερεύνηση των κοινωνικών δυνάµεων και τάσεων που θα µπορούσαν να 
συµβάλλουν στη προβολή, στήριξη και ανάπτυξη του προγράµµατος και την 
αποτελεσµατική κάλυψη των αναγκών των ηλικιωµένων. 
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5.  Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας για το πρόγραµµα, τις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ηλικιωµένων. 

6.  Η ανάπτυξη ατοµικό και οµαδικό επίπεδο εθελοντικών δραστηριοτήτων των 
∆ηµοτών που θα αποσκοπούν στην έκφραση συναισθηµάτων και πράξεων 
κοινωνικής αλληλεγγύης και στην καλλιέργεια της αλληλεγγύης των γενεών. 

7.  Η καταγραφή των δυνατοτήτων και των εµπειριών των ηλικιωµένων της τοπικής 
κοινωνίας και οργάνωση συστήµατος αξιοποίησής τους σε όφελος του ∆ήµου και 
ιδιαίτερα των παιδιών και των ίδιων των ηλικιωµένων. 

8.  Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τοµείς: 

• Συµβουλευτικής και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης των ηλικιωµένων και 
των οικογενειών τους. 

• Νοσηλευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας 

• Οικογενειακής φροντίδας    

• Φυσικοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης 

• Αγωγής Υγείας και Πρόληψης 

• Εργοθεραπείας 

• ∆ιασυνδετικής µε άλλους φορείς (κοινής ωφέλειας, κ.ά.) 

• Πολιτιστικής, θρησκευτικής και κοινωνικής δράσης 

• Ιατροφαρµακευτικής φροντίδας 

• Ψυχαγωγίας, διακοπών 

• κ.ά.  

9.  Η συστηµατοποίηση του δικτύου υπηρεσιών και των διαδικασιών κοινωνικής 
φροντίδας σε επίπεδο ∆ήµου, µηχανοργάνωση του δικτύου και η διασύνδεση του 
µε άλλα δίκτυα. 

10.  Η σύνταξη εκθέσεων προόδου, στατιστικών στοιχείων, ποιοτικών αναλύσεων, 
διαχρονικών αξιολογήσεων εφαρµογής ή αποτελέσµατος για την 
επανατροφοδότηση του σχεδιασµού του προγράµµατος αλλά και άλλων σχετικών 
κοινωνικών προγραµµάτων. 

 
 
 

Άρθρο 4 

∆ικαιώµατα-Υποχρεώσεις συµβαλλοµένων 
 

1. Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα 
καταβάλλουν την οικονοµική επιχορήγηση που προβλέπει η ……………………….. 
…………………… Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

 
2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας θα παρέχει κάθε µορφή διευκόλυνσης για την εφαρµογή του 

προγράµµατος. Επίσης θα καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και θα εξασφαλίσει τα 
αναγκαία µέσα για το πρόγραµµα.  
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Θα παρέχει επίσης την τεχνική και επιστηµονική στήριξη που απαιτείται για την 
υλοποίηση του προγράµµατος µε την διάθεση εξειδικευµένου προσωπικού που θα 
καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες του προγράµµατος. 

Το ήδη απασχολούµενο προσωπικό του προγράµµατος είχε τις προϋποθέσεις και 
εντάχθηκε στο ∆ήµο Καλαµάτας µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3491/2006 
σε θέσεις αορίστου χρόνου. 

Το προσωπικό αυτό που προσφέρει τις υπηρεσίες του στο πρόγραµµα είναι: 

•••• Μία Κοινωνική Λειτουργός 

•••• Μία Νοσηλεύτρια  

•••• Μία Οικογενειακή Βοηθός 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας έχει την υποχρέωση στα πλαίσια της παρούσας 
προγραµµατικής σύµβασης να συλλέξει υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζοµένων, 
που εργάζονται στο πρόγραµµα, από τις οποίες να προκύπτει ο φορέας 
απασχόλησης και η σχέση εργασίας τους. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα 
προσυπογραφούν και από τον ∆ήµαρχο. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης. 

Σε περίπτωση αποχώρησης προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο ο ∆ήµος 
Καλαµάτας θα προχωρήσει σε πρόσληψη νέου, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 

 
3. Η διοίκηση του Α΄ Κ.Α.Π.Η. εντάσσοντας το πρόγραµµα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

στο ολοκληρωµένο πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που 
υλοποιεί, µαζί µε τα στελέχη του και σε συνεργασία µε τα εθελοντικά προγράµµατα 
που θα αναπτύξει στα πλαίσια του προγράµµατος ή που ήδη λειτουργούν, και µε 
τους τοπικούς φορείς και λαµβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και 
ιδιαιτερότητες ενεργοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο, για την παροχή, 
τουλάχιστον υπηρεσιών: 

• κοινωνικής εργασίας, 

• νοσηλευτικής φροντίδας, 

• οικογενειακής βοήθειας,  

• λοιπών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας ανάλογα µε την υπάρχουσα 
στελέχωση στο οικείο Κ.Α.Π.Η., προς τα µέλη του και τους ηλικιωµένους του 
πληθυσµού ευθύνης του και σύµφωνα µε την ανίχνευση και εξειδίκευση των 
αναγκών τους. 

 
 
 

Άρθρο 5 

Χρηµατικοί πόροι 
 

1.  Για την οικονοµική ενίσχυση του προγράµµατος ισχύουν τα προβλεπόµενα στην 
Κοινή Υπουργική Απόφαση που µνηµονεύεται στο άρθρο 4 της παρούσης. 

  
2.  Το πρόγραµµα δύναται επίσης να έχει πόρους από: 
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• ∆ωρεές, Επιδοτήσεις, Επιχορηγήσεις είτε προς τον φορέα εκτέλεσης είτε προς 
τον καθένα των συµβαλλοµένων για τον προβλεπόµενο στην παρούσα σύµβαση 
σκοπό και κάθε άλλη νόµιµη πηγή εσόδων 

• Την τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών όπου υπάρχει δυνατότητα και 
προσφορά αποζηµίωσης. 

Οι ανωτέρω πόροι διατίθενται αποκλειστικά για την βελτίωση των όρων 
λειτουργίας του προγράµµατος και δεν απαλλάσσουν τους συµβαλλόµενους από 
τις παραπάνω υποχρεώσεις. 

 
 
 

Άρθρο 6                                             

Φορέας υλοποίησης - Προϋποθέσεις 
 

1.  Φορέας στον οποίο ανατίθεται η υλοποίηση του προγράµµατος, ορίζεται η νόµιµη 
διοίκηση του Κ.Α.Π.Η. που συµβάλλεται στην παρούσα. 

2.  Προϋποθέσεις καταλληλότητας του φορέα εκτέλεσης αποτελούν: 

• Η λειτουργία Κ.Α.Π.Η. µε πλήρη στελέχωση. 

• Η αποδοχή του περιεχοµένου της παρούσης συµφωνίας. 

3. Ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται: 

• Να µεριµνά για την εφαρµογή και την πιστή τήρηση των αρχών, των στόχων και 
του περιεχοµένου του προγράµµατος, όπως και των όσων προβλέπονται στην 
παρούσα συµφωνία. 

• Να παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα µέσα 
στα στελέχη του προγράµµατος για την άσκηση του έργου τους. 

• Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
προγράµµατος και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις όπως απορρέουν από 
τις ανάγκες παρακολούθησης όπως γενικά περιγράφονται από την παρούσα 
σύµβαση και θα εξειδικευθούν µε αντίστοιχες τις εγκυκλίους και οδηγίες της 
Επιτροπής. 

• Να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και της 
Περιφέρειας που έχουν την ευθύνη εποπτείας των προνοιακών  κρατικών 
προγραµµάτων. 

 
 

Άρθρο 7 

Επιτροπή Παρακολούθησης 
 

1.  Το πρόγραµµα συντονίζεται σε θέµατα οργάνωσης, διαχείρισης και εύρυθµης 
λειτουργίας από 7µελή Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.), η οποία συστήνεται 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. Π4β/5814 (ΦΕΚ 917/Β/1997), και έχει αποφασιστικό, 
εποπτικό και συντονιστικό ρόλο. 
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2.  Οι φορείς υλοποίησής του υποχρεούνται να παρέχουν κάθε διευκόλυνση στους 
εκπροσώπους της Ε. Π. 

                                              
 
 

Άρθρο 8 

∆ιάρκεια 
 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση ισχύει από την λήξη της προηγούµενης και µέχρι 
την 31.08.2008. 
 
 
 

Άρθρο 9 

Ουσιώδεις όροι   

       

Όλοι οι όροι της παρούσης συµβάσεως θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω 
και ενός εξ αυτών, παρέχει στα συµβαλλόµενα µέρη το δικαίωµα να προχωρήσουν 
στην καταγγελία και τη λύση της. 

 
 
 
 

Τα ανωτέρω συµφωνήθηκαν, συνοµολογήθηκαν και συναποδέχθηκαν οι 
συµβαλλόµενοι και προς αυτών συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση που αποτελείται 
από εννέα (9) άρθρα και επτά (7) σελίδες, που υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα. 

 
 

ΟΙ  ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ 

 Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.∆.Κ.Ε. 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 

 
 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Α΄  Κ.Α.Π.Η. 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ 

 
    

ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή της 
παραπάνω σύµβασης  και για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
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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 Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Ράλλης Γεώργιος  

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 29 Απριλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


