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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  15/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  282/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22η Μαΐου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται στην 15η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, 
µετά την από 16-05-2008 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  
22) Σπίνος Γεώργιος, 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση 
και αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 282 απόφαση) και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. 281 απόφαση). 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.   
 
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) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 
απόφαση), 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281  απόφαση), 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 281  απόφαση), 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος 
κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 281 απόφαση), ενώ δεν παραβρίσκεται ο Πρόεδρος του 
Τοπικού Συµβουλίου  Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.   
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 παραβρίσκεται 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 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης  µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου 
Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, Νοµικού Προσώπου του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας για την 
εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρει τα εξής:  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006), ¨Μεταβατικές ρυθµίσεις για επιχειρήσεις ΟΤΑ¨ ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να 
προσαρµόσει τις Επιχειρήσεις του (επιλογή αντικειµένου δραστηριότητας, κατάργηση, 
συγχωνεύσεις, µετεξελίξεις, ίδρυση νέων) στα οριζόµενα από τις παραπάνω διατάξεις. Επίσης µε 
τις διατάξεις του άρθρου 241 του ίδιου Κώδικα για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µπορεί 
να γίνει συγχώνευση ή κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ.  

Με την απόφαση 598/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος Καλαµάτας σύναψε 
προγραµµατική σύµβαση µε το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου (ΚΤΕΠ), µε 
αντικείµενο τη σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για τη µετεξέλιξη των δηµοτικών του 
επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 253/2008 µεταγενέστερη απόφασή του, ενέκρινε µε βάση την 
µελέτη σκοπιµότητας του ΚΤΕΠ τη δηµιουργία µιας κοινωφελούς επιχείρησης, µε τη 
συγχώνευση της ∆ΕΠΑΚ, του ∆ΗΠΕΘΕΚ, της ∆ΕΤΑΚ, του ΚΕΚ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του 
Κοινωνικού Φορέα που πλέον καταργείται ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Με την παρούσα σύµβαση, ο ∆ήµος Καλαµάτας και το ΚΤΕΠ θα συνεργαστούν για την εκπόνηση 
της απαραίτητης οικονοµοτεχνικής µελέτης και των άλλων βασικών κανονισµών που 
απαιτούνται από το νόµο για την ίδρυση της κοινωφελούς επιχείρησης. 
 
 
Ακολούθως τον λόγο παίρνει ο κ. Κοσµόπουλος, ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

 
Την στιγµή που δεν έγινε δεκτή η πρότασή µας για την µετεξέλιξη των 
δηµοτικών επιχειρήσεων δεν συµφωνούµε.  

 
 
Με την παραπάνω πρόταση του κ. Κοσµόπουλου συµφωνούν οι παρόντες σύµβουλοι της 
δηµοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ» και ο κ. Μπάκας Ιωάννης.  
 
 
To ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, µειοψηφούντων των παρόντων συµβούλων των δηµοτικών  
παρατάξεων «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ», «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» και του κ. 
Μπάκα Ιωάννη, οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης  µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας 
και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, Νοµικού Προσώπου του 
Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας για την εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της 
νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης.  

  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η εν λόγω προγραµµατική σύµβαση έχει ως εξής:  
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Καλαµάτα, σήµερα, .............. , οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 

1) Ο ∆ήµος Καλαµάτας, ο οποίος εδρεύει στην Καλαµάτα (οδός Αριστοµένους 
28), θα καλείται στα επόµενα ∆ήµος Καλαµάτας ή ∆ήµος και 
εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα, 

2) Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, Νοµικό Πρόσωπο του ΤΕΙ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, το οποίο εδρεύει στην Καλαµάτα (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 
Αντικάλαµος, Καλαµάτα - 24100), θα καλείται στα επόµενα ΚΤΕΠ ή Κέντρο 
και εκπροσωπείται από την ∆ιευθύντρια του ΚΤΕΠ κα Ελένη Μανωλοπούλου 

από κοινού καλούµενοι στα επόµενα "συµβαλλόµενοι", έχοντας υπόψη: 

• τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων) και τις διατάξεις του άρθρου 241 του ίδιου νόµου, 

• την υπ΄ αριθµ. 16 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης για το νέο θεσµικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων 

ΟΤΑ 

• την απόφαση µε αριθµό ……/2008 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, 

• την απόφαση µε αριθµό .. του ∆.Σ. του ΚΤΕΠ, 
 
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στον ∆ήµο Καλαµάτας λειτουργούν: 

Α. Ως αµιγείς ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις : 

1. ∆.Ε.Π.Α.Κ. µε την επωνυµία  ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Καλαµάτας  , έχει συσταθεί  µε την µε Α.Π.   30071 / 11-4-1985 (Φ.Ε.Κ. 
204/Β/17-4-1985), Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, η οποία έχει 
συµπληρωθεί   µε την µε Α.Π.   1512 / 30-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β/4-10-
2001) του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου  

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης της Καλαµάτας και της ευρύτερης περιοχής ,µε 
ειδικότερους στόχους τη δηµιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδοµής ,τη 
διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας ,τη στήριξη και διάδοση της 
σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας και την εξασφάλιση των 
συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατοµικών 
δηµιουργικών ικανοτήτων στο χορό, τη µουσική, τον κινηµατογράφο και τις 
εικαστικές τέχνες. 

Η προβολή ,ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών και η ανάπτυξη της 
συνεργασίας µε τους πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήµατα της 
πόλης ,για την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και την διεύρυνση των 
πρωτοβουλιών και των παρεµβάσεων τους. 
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Η κατασκευή και διαχείριση χώρων   κοινωνικών και πολιτιστικών 
λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών ,καθώς και η πραγµατοποίηση επενδύσεων για 
την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής. 
 

2. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ., µε την επωνυµία  ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας , 
έχει συσταθεί  µε την µε Α.Π.  9462 / 15-2-1985  (Φ.Ε.Κ. 91/Β/21-2-1985) 
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών  

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : α) Η προβολή και ανάπτυξη της Ελληνικής 
Θεατρικής παραγωγής στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια. Η παροχή 
δυνατότητας στους νέους δηµιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους 
γύρω από την θεατρική τέχνη.Η παροχή ευκαιρίας στους νέους της περιφέρειας να 
εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες ,η τόνωση της πολιτιστικής ζωής που 
είναι υποβαθµισµένη και η δυνατότητα για γενικότερη πολιτιστική άνθηση, 
β) Η δηµιουργία ∆ραµατικής Σχολής στην πόλη της Καλαµάτας, 
γ) Η συνεισφορά στον τοµέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η 
συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ∆ήµου, 
δ) Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής 
τέχνης µε απώτερο στόχο την πνευµατική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού 
της περιοχής. 
 

3. ∆.Ε.Τ.Α.Κ. µε την επωνυµία  ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης 
Καλαµάτας έχει συσταθεί  µε την µε αριθµό  ΕΣ ΟΙΚ  17800 / 26-6-1991 
(Φ.Ε.Κ. 613/Β/2-8-1991) Απόφαση  του Νοµάρχη  Μεσσηνίας 

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η επίτευξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στον 
τοµέα του τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ,µε παράλληλο στόχο την 
αντιµετώπιση συγκεκριµένων αναγκών του τοµέα  παροχής τουριστικών 
υπηρεσιών µε την διαχείριση των δύο ξενοδοχείων Α΄  κατηγορίας ΑΧΙΛΕΙΟΝ και 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ, του Τουριστικού Γραφείου και της Μαρίνας για τον ελλιµενισµό 
τουριστικών σκαφών µε όλες τις συµπληρωµατικές υπηρεσίες που παρέχει. 
Η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη δράσεων και δραστηριοτήτων µε σκοπό την 
κοινωνική ανάπτυξη και πρόνοια (πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨, Κέντρο 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κ.λ.π.). 
 

4. Κ.Ε.Κ.  ∆ήµου Καλαµάτας µε την επωνυµία  Κέντρο Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης ∆ήµου Καλαµάτας, έχει συσταθεί  µε την µε  Α.Π. 21492 /4-9-
1995  (Φ.Ε.Κ. 843/Β/5-10-1995)Απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Ν. Μεσσηνίας και έχει λάβει την µε Α.Π. 555/12-1-2006  Βεβαίωση 
Ανανέωσης Πιστοποίησης (2006-2007) του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης 
Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης ή και συναφείς προς το αντικείµενο αυτό 
δραστηριότητες (έρευνα-µελέτες).   

Β. Ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου: 

Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας 
συστήθηκε µε την  5223/18-3 1993 Απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας  (Φ.Ε.Κ. 
250/Β/12-4-1993) και τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό 20712/16-2-2006 
Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 
294/Β/10-3-2006) 

 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 
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• Η αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων (Ναρκωτικά,Aids,Αλκοολισµός 
κλπ), 

• Η αγωγή και προαγωγή της υγείας, 
• Η ενηµέρωση-πρόληψη-πρόνοια. 

 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 του νέου Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), ¨Μεταβατικές ρυθµίσεις για επιχειρήσεις ΟΤΑ¨ ο 
∆ήµος είναι υποχρεωµένος να προσαρµόσει τις Επιχειρήσεις του (επιλογή 
αντικειµένου δραστηριότητας, κατάργηση, συγχωνεύσεις, µετεξελίξεις, ίδρυση 
νέων) στα οριζόµενα από τις παραπάνω διατάξεις. Επίσης µε τις διατάξεις του 
άρθρου 241 του ίδιου Κώδικα για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, µπορεί να 
γίνει συγχώνευση ή κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ.  

Με την απόφαση 598/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο ∆ήµος Καλαµάτας 
σύναψε προγραµµατική σύµβαση µε το ΚΤΕΠ, µε αντικείµενο τη σύνταξη µελέτης 
σκοπιµότητας για τη µετεξέλιξη των δηµοτικών του επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 253/2008 απόφαση, ενέκρινε µε βάση την 
µελέτη σκοπιµότητας του ΚΤΕΠ τη δηµιουργία µιας κοινωφελούς επιχείρησης, µε 
τη συγχώνευση της ∆ΕΠΑΚ, του ∆ΗΠΕΘΕΚ, της ∆ΕΤΑΚ, του ΚΕΚ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του Κοινωνικού Φορέα που πλέον καταργείται ως Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Με την παρούσα σύµβαση, ο ∆ήµος Καλαµάτας και το ΚΤΕΠ θα συνεργαστούν 
για την εκπόνηση της απαραίτητης οικονοµοτεχνικής µελέτης και των άλλων 
βασικών κανονισµών που απαιτούνται από το νόµο για την ίδρυση της κοινωφελούς 
επιχείρησης. 

Η σύνταξη της µελέτης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τους ακόλουθους όρους 
και προϋποθέσεις.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει: 
Προοίµιο 

Άρθρο 1 : Αντικείµενο της Σύµβασης και αναλυτική περιγραφή του έργου 
Άρθρο 2 : Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Σύµβασης 
Άρθρο 3 : Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση έργου 
Άρθρο 4 : ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις συµβαλλοµένων 
Άρθρο 5 : Επίβλεψη – Παρακολούθηση έργου 
Άρθρο 6 : ∆ιαδικασία παραλαβής έργου 
Άρθρο 7 : Καταγγελία σύµβασης 
Άρθρο 8 : Τελικές ∆ιατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι: 

Η εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης µε βάση την οποία θα προκύπτει η 
βιωσιµότητα της νέας κοινωφελούς επιχείρησης, η οποία θα περιλαµβάνει : 

1. Σκοπό της Επιχείρησης 

2. Οργανόγραµµα ∆ιοικητικής διάρθρωσης – Ανάλυση λειτουργιών 
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3. Προτεινόµενο οργανόγραµµα 

4. Απαιτούµενο προσωπικό (αριθµός – ειδικότητες – προσόντα) 

5. Βασικά στοιχεία κανονισµών 

6. Μετοχικό κεφάλαιο  

7. Τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία για την πρώτη διετία λειτουργίας 

8. Προϋπολογισµός του επενδυτικού προγράµµατος 

9. Προσδιορισµός λειτουργικού και του συνολικού κόστους 

10. Κόστος δραστηριοτήτων:  

a. Αναλώσιµα υλικά, αµοιβές και έξοδα προσωπικού και τρίτων, 
παροχές σε τρίτους γενικά έξοδα, αποσβέσεις  

b. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διάθεσης και 
χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 

11. Προσδιορισµός εσόδων 

12. Πρόβλεψη αποτελεσµάτων – βιωσιµότητα για την επόµενη διετία 
λειτουργίας 

13. Προβλέψεις βιωσιµότητας (λογαριασµός εκµετάλλευσης) για την πρώτη 
τετραετία λειτουργίας 

14. Προσχέδιο διετούς προγράµµατος δράσης 

15. Σχέδιο σύµβασης µε το ∆ήµο      

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει µε την υπογραφή της και λήγει την 
31 Ιουλίου 2008. 
Η οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας της κοινωφελούς επιχείρησης θα 
παραδοθεί έως 31 Ιουλίου 2008. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός της οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας για την ίδρυση της 
κοινωφελούς επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων Ευρώ (8.000,00 
€) πλέον ΦΠΑ.  
Το ποσόν αυτό θα προέρχεται από δηµοτικούς πόρους, η δε καταβολή του  ποσού 
θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική έγκριση της µελέτης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι στην παρούσα Σύµβαση αναλαµβάνουν την υποχρέωση να 
εξασφαλίζουν τη συστηµατική συνεργασία του αρµόδιου επιστηµονικού 
δυναµικού και διοικητικού προσωπικού τους, προκειµένου να υλοποιηθεί το 
αντικείµενό της. 

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει : 
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• Να διαθέσει κάθε στοιχείο που αφορά τις επιχειρήσεις και το Νοµικό 
Πρόσωπο που συγχωνεύονται και τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύνταξη 
της µελέτης. 

• Να καταβάλλει το ποσό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης µε 
τους όρους που αναφέρονται.  

Το ΚΤΕΠ αναλαµβάνει : 

• Να συντάξει τη µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που θα διατεθούν από το 
∆ήµο, το νοµικό πρόσωπο και τις υφιστάµενες δηµοτικές επιχειρήσεις του. 

Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του ∆ήµου, θα έχει την ευθύνη της 
διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

1) Για την σύνταξη της µελέτης θα ορισθεί Συντονιστής του Έργου από το 
∆ήµο, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

2) Για τον έλεγχο του αντικειµένου οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας, θα 
συγκροτηθεί τριµελής επιτροπή αποτελούµενη:  
• από έναν (1) δηµοτικό σύµβουλο, µετά του αναπληρωτή του, που 

ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
• δύο (2) δηµοτικούς υπαλλήλους οικονοµολόγους, τεχνικούς ή 

ασχολούµενους σε αντικείµενο σχετικό µε το περιεχόµενο  της µελέτης, 
µετά των αναπληρωτών τους, που ορίζονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου.  

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος του περιεχοµένου της µελέτης, αν 
περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα και την ακρίβεια αυτών, καθώς και η 
παρακολούθηση αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ίδια ανωτέρω στο άρθρο 5 περιγραφόµενη τριµελής επιτροπή παραλαµβάνει και 
υποβάλει τη µελέτη µε σχετική εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ρητά συµφωνείται ότι αντισυµβατική συµπεριφορά από οποιονδήποτε των 
συµβαλλοµένων παρέχει στο άλλο συµβαλλόµενο τη δυνατότητα να καταγγείλει 
την Προγραµµατική Σύµβαση αξιώνοντας κάθε νόµιµη αποζηµίωση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η µη τήρηση ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος 
δεν απαλλάσσει τα συµβαλλόµενα µέρη από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
τη σύµβαση αυτή. 

Η τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης, είτε µε τη συµφωνία των µερών 
είτε κατ΄ εφαρµογή νοµοθετικών ρυθµίσεων, γίνεται µε την υπογραφή όλων των 
συµβαλλοµένων µερών. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το ∆ήµο Καλαµάτας Για το Κέντρο Τεχνολογικής 

Έρευνας Πελοποννήσου 

Ο ∆ήµαρχος  

Παναγιώτης Νίκας 

Η ∆ιευθύντρια του ΚΤΕΠ 

Ελένη Μανωλοπούλου 

 
ΙΙ. Ορίζει συντονιστή του έργου για τη σύνταξη της εν λόγω µελέτης τον 

Αντιδήµαρχο Καλαµάτας κ. Μπασακίδη Νικόλαο.  
 
ΙΙΙ. Ορίζει µέλος στην τριµελή επιτροπή για τον έλεγχο του αντικειµένου της 

οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας τον κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο, 
Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, µε αναπληρωτή του τον κ. Πολίτη ∆ηµήτριο, 
δηµοτικό σύµβουλο.  

        
ΙV. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή 

της παραπάνω σύµβασης  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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  
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 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 6 Ιουνίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


