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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  307/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 12η Ιουνίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 17η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 06-06-2008 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 ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης,  18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) Τσερώνης Κων/νος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 309 απόφαση). 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στη 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 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας, του 
∆ήµου Καλαµάτας και της ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας για την χρήση οχήµατος προς εξυπηρέτηση 

ατόµων µε αναπηρία. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. ∆ήµαρχος, ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής: 
 
Το µη κερδοσκοπικό Σωµατείο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» µε έδρα την Καλαµάτα, που αποτελεί το µε 
αριθµό επτά (7) τµήµα Καλαµάτας, Ελληνικής ∆ικαιοδοσίας, του αναγνωρισµένου Σωµατείου 
υπό το διακριτικό τίτλο «ΑΧΕΠΑ» που εδρεύει στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, προσφέρει στην 
ΤΕ∆Κ Ν. Μεσσηνίας και στο ∆ήµο Καλαµάτας ένα όχηµα κατάλληλο για τη µεταφορά ατόµων 
µε κινητικά προβλήµατα. 

Το όχηµα είναι τύπου µικρού λεωφορείου, µάρκας Ford Transit µε 8 σηµεία θέσεων, στο οποίο 
έχουν προστεθεί αυτόµατη υδραυλική ράµπα για την ανύψωση των αµαξιδίων και ηλεκτρικό 
σκαλί στη δεξιά πλευρά για τα ανήµπορα άτοµα. 

Το όχηµα θα δοθεί µε δωρεάν παραχώρηση χρήσης για πέντε (5) έτη µε την άδεια 
κυκλοφορίας και την ασφάλεια του αυτοκινήτου καλυµµένη από τον δωρητή.  
 
Εισηγούµαι: 

1. Τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της ΤΕ∆Κ και του ∆ήµου Καλαµάτας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006. 

2. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Καλαµάτας για την υπογραφή της ανωτέρω 
προγραµµατικής σύµβασης. 

 
Σκοπός της σύµβασης αυτής θα είναι η εξυπηρέτηση ατόµων µε τις παραπάνω εδικές ανάγκες, 
κινητικά προβλήµατα κ.λ.π., του Ν. Μεσσηνίας και του ∆ήµου Καλαµάτας από τους παραπάνω 
φορείς αντίστοιχα, αναλαµβάνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας και τους οδηγούς (ένας 
οδηγός από κάθε φορέα) του οχήµατος. 
Η διάρκεια της προγραµµατικής σύµβασης θα καλύψει όλο το χρονικό διάστηµα της δωρεάν 
παραχώρησης χρήσης του οχήµατος στην ΤΕ∆Κ, ήτοι τα πέντε (5) έτη. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 
 

 
Οµόφωνα; 
 

 
Μία εκτίµηση του κόστους µπορούµε να έχουµε; 
 

 
Το οµόφωνα σηµαίνει ότι εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος να υπογράψει την σχετική 
προγραµµατική σύµβαση µε την ΤΕ∆Κ.  

Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΕ∆Κ αποφασίσαµε οµόφωνα να ψηφίσουµε την προγραµµατική 
σύµβαση µε το ∆ήµο Καλαµάτας. Έχει εξασφαλισθεί ένα όχηµα µε εξαιρετικές δυνατότητες 
υποστήριξης ατόµων µε κινητικά προβλήµατα, από την τοπική οργάνωση ¨ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ¨ 
της ΑΧΕΠΑ. Νοµίζω έχει στοιχίσει περί τις 40.000 €.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ο ∆ήµος Καλαµάτας σε συνεργασία µε την ΤΕ∆Κ, σε συνεργασία µε τον Ερυθρό Σταυρό αλλά 
και άλλες εθελοντικές οµάδες θα υποστηρίζει άτοµα µε κινητικά προβλήµατα σε ολόκληρο το 
νοµό. Ο φορέας ο οποίος θα το διαχειρίζεται θα είναι ο Κοινωνικός Φορέας και στη συνέχεια η 
κοινωφελής επιχείρηση.  
Από κει και πέρα η ΤΕ∆Κ έχει προσωπικό το οποίο θέλει απασχόληση. Είχαµε µια κινητή 
βιβλιοθήκη που µε οµόφωνη απόφαση την καταργήσαµε γιατί δεν υπήρχε νόηµα µετά τη 
δηµόσια βιβλιοθήκη και την κινητή µονάδα την οποία έχει. Μπορεί να διαθέσει η ΤΕ∆Κ οδηγό 
και µπορεί να υπάρξει και οικονοµική υποστήριξη. Από την άλλη µεριά χρειάζεται ένας 
οργανωµένος ∆ήµος για να υποστηρίζει τα λειτουργικά έξοδα. Στα λειτουργικά δεν 
εντάσσονται ζητήµατα ασφάλειας και λοιπά τα οποία έχουν διασφαλίσει και πληρώνει η 
ΑΧΕΠΑ.  
Υπάρχει λοιπόν µια ευκαιρία συνεννόησης των φορέων της πόλης για να υποστηριχθεί 
γενικότερα ο νοµός. Εννοώ Ερυθρός Σταυρός, ∆ήµος και ο Κοινωνικός Φορέας. 
 

 
Εµείς δεν έχουµε καµία αντίρρηση αλλά επειδή δεν είδα µέσα σχέδιο 
σύµβασης, γι’ αυτό ρώτησα, ποιος θα πληρώνει τους οδηγούς. ∆ηλαδή για 

να καταλάβω, η συνεισφορά του ∆ήµου έγκειται στην δυνατότητα του Κοινωνικού Φορέα να 
αποτελέσει ο ίδιος τον συντονιστή αυτής της διαδικασίας; 
 

 
Η εισφορά του ∆ήµου Καλαµάτας θα είναι διττή. Θα είναι η φύλαξη του 
οχήµατος, θα είναι το πετρέλαιο κίνησης, θα είναι το πρόγραµµα. Η ΤΕ∆Κ θα 

βάζει τον οδηγό όπου είναι και το µεγάλο κόστος, η ΑΧΕΠΑ θα βάλει την ασφάλεια και την 
συντήρηση ο ∆ήµος. Από κει και πέρα το πρόγραµµα θα καταρτίζεται από κοινού θα υπάρξει 
συνεννόηση όλων των εµπλεκοµένων πλευρών για την κίνηση του οχήµατος. Θα υποστηριχθεί 
το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και θα υπάρξει µια συνεργασία µε τον σύλλογο των αναπήρων διότι υπάρχουν 
πράγµατι, ιδιαίτερα σε χωριά, σοβαρά προβλήµατα µετακίνησης κόσµου ο οποίος µπορεί να 
µην θέλει να πάει στο Νοσοκοµείο αλλά θέλει να πάει σε ένα γιατρό σε µια υπηρεσία.  
 

 
 Ο κ. ∆ήµαρχος θα υπογράψει ως Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ. Μήπως θα πρέπει να 
εξουσιοδοτήσουµε εµείς την κα Οικονοµάκου να υπογράψει  ως 

Αντιδήµαρχος; Γιατί δεν νοµίζω ότι ο κ. ∆ήµαρχος µπορεί να υπογράψει και ως Πρόεδρος και 
ως ∆ήµαρχος. 
 

 
 Αυτά είναι τεχνικά ζητήµατα. Μια υπογραφή θα βάλω κ. Μπάκα. Ο ∆ήµαρχος 
έχει νόµιµο αναπληρωτή όπως έχει και ο Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ.  

 
 
 
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 Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Ι.  Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου 

Καλαµάτας «∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας», του ∆ήµου 
Καλαµάτας και της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων & Κοινοτήτων (Τ.Ε.∆.Κ.) Ν. 
Μεσσηνίας,  το πλήρες κείµενο της οποίας έχει ως εξής: .  

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Στην Καλαµάτα, σήµερα, …../…../2008 ηµέρα της εβδοµάδος …………………… οι ακόλουθοι 
συµβαλλόµενοι: 
 
1. Ο Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας που εδρεύει στη Καλαµάτα και 
εκπροσωπείται νόµιµα από την Πρόεδρο  κ. Μαρία  Οικονοµάκου 
 
2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας, που εδρεύει στην Καλαµάτα  και εκπροσωπείται νόµιµα από τον 
∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα 
 
3. Η Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, που εδρεύει στη Καλαµάτα και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αντιπρόεδρό της  κ. Περικλή Ψώνη ∆ήµαρχο Παπαφλέσσα 
 

Λαµβάνοντας  υπόψη: 
 
1) την υπ’ αριθ. ……/….-…..-…… απόφαση του ∆.Σ του Κοινωνικού Φορέα ∆ήµου Καλαµάτας 
περί έγκρισης σκοπιµότητας  των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότησης της 
Προέδρου και Αντιδηµάρχου κας Μαρίας  Οικονοµάκου, για την υπογραφή της. 
 
2)  την υπ’ αριθ. 307/12-06-2008  απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Καλαµάτας περί έγκρισης 
σκοπιµότητας  των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης και εξουσιοδότησης του ∆ηµάρχου κ. 
Παναγιώτη Νίκα , για την υπογραφή της. 
 
3) την υπ’ αριθ. ……/….-…..-……..  απόφαση του ∆.Σ. της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων & 
Κοινοτήτων περί έγκρισης σκοπιµότητας  των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης και 
εξουσιοδότησης του Αντιπροέδρου κ. Περικλή Ψώνη , για την υπογραφή της . 
 
 

συµφωνούν,συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
Νοµική Βάση και Περιεχόµενα Σύµβασης 

 
 Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση στηρίζεται  , στο άρθρο 25 του Ν.2738/99 µε το οποίο 
τροποποιήθηκε το άρθρο 35 του Π.∆ 410/95 , στο άρθρο 19 παρ. 7 του Ν.2344/95 και στο 
άρθρο 225 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α’114/8.6.2006), καθώς και στην αριθµ.37287/1-11-1999 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Προγραµµατικών Συµβάσεων.  
 
Η Σύµβαση αυτή περιέχει: 

1. Νοµική Βάση και Περιεχόµενα Σύµβασης 
2. Προοίµιο 
3. Σκοπός 
4. Αντικείµενο της σύµβασης 
5. Περιοχή Εφαρµογής 
6. Ισχύς και διάρκεια της σύµβασης -Χρονοδιάγραµµα 
7. Υποχρεώσεις Συµβαλλοµένων 
8. Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραµµατικής Σύµβασης 
9. Απασχόληση προσωπικού 

 10. Επίλυση διαφορών 
    11. Τροποποίηση 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1) τα σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν για την µεταφορά ατόµων µε κινητική 
αναπηρία, 

2) την ανάγκη για την υλοποίηση ενεργειών που θα συµβάλλουν στη µεταφορά αυτών 
των ατόµων, για την κάλυψη κυρίως των ιατροφαρµακευτικών και κοινωνικών αναγκών 
τους 

3) την ανάγκη για κοινωνική προσφορά των τοπικών φορέων στις ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδες 

4) την παραχώρηση από το µη κερδοσκοπικό Σωµατείο «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ», µε έδρα την 
Καλαµάτα, που αποτελεί το µε αρ. (7) τµήµα Καλαµάτας Ελληνικής ∆ικαιοδοσίας, του 
αναγνωρισµένου Σωµατείου υπό το διακριτό τίτλο «ΑΧΕΠΑ» που εδρεύει στην 
Ουάσιγκτον Η.Π.Α., νοµίµως εκπροσωπουµένου υπό του Προέδρου του Ιωάννη Π. 
Μητρόπουλου, στον ∆ήµο Καλαµάτας µε χρησιδάνειο ενός αυτοκινήτου µάρκας Ford 
Transit, µε αριθµ. κυκλοφορίας ΚΜΝ 4940,    8 συν 1 θέσεων, στο οποίο έχει προστεθεί 
αυτόµατη υδραυλική ράµπα για την ανύψωση των αµαξιδίων και ηλεκτρικό σκαλί στη 
δεξιά πλευρά, για την µετακίνηση ατόµων µε κινητική αναπηρία.  

 

Ο Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας, ο ∆ήµος Καλαµάτας και η Τοπική Ένωση ∆ήµων 
& Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας, αναλαµβάνουν την υλοποίηση του έργου:  

 
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ 

ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ» 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΣΚΟΠΟΣ  

 
Σκοπός της σύµβασης είναι η υλοποίηση ενεργειών για την µεταφορά και εξυπηρέτηση των 
ατόµων µε κινητικά προβλήµατα καθώς και ηλικιωµένων του Νοµού Μεσσηνίας   µε στόχο την 
κάλυψη των Ιατροφαρµακευτικών και κοινωνικών αναγκών τους  

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείµενο της παρούσης Προγραµµατικής Σύµβασης αποτελεί η συνεργασία των 
συµβαλλοµένων µερών, ώστε µε τις ενέργειες και υπηρεσίες, του κάθε ενός εξ’ αυτών  
Αναλυτικά, οι ενέργειες που θα γίνουν σε όλο τον Νοµό είναι: 

• Μεταφορά των ατόµων αυτών µε όχηµα τύπου µικρού λεωφορείου , µάρκας Ford 
Transit µε 8 συν 1 θέσεις, στο οποίο έχουν προστεθεί αυτόµατη υδραυλική ράµπα για 
την ανύψωση των αµαξιδίων και ηλεκτρονικό σκαλί στη δεξιά πλευρά για τα ανήµπορα 
άτοµα. 

• Επιπροσθέτως, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των ατόµων αυτών  θα διατεθούν 
Εθελόντριες ως συνοδοί ή υπάλληλοι του Κοινωνικού Φορέα ή της ΤΕ∆Κ ή του ∆ήµου 
Καλαµάτας.  
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
Οι ενέργειες που θα εφαρµοστούν  είναι για τους πολίτες που κατοικούν στους ∆ήµους και στις 
Κοινότητες του Νοµού Μεσσηνίας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ  

 
Χρόνος ισχύος της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης είναι για 5 έτη από 1.10.2008 µέχρι 
30.9.2013 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
Ο Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας αναλαµβάνει :  
 

1. Το συντονισµό του Έργου, το πρόγραµµα κίνησης οχήµατος, την πληροφόρηση και 
την καταγραφή ατόµων µε κινητική αναπηρία, των ηλικιωµένων, του προγράµµατος 
¨Βοήθεια στο Σπίτι¨,  που χρήζουν βοήθειας για την µετακίνησή τους και την 
εξυπηρέτησή τους 

2. Τη διάθεση Εθελοντριών – Συνοδών  για την εξυπηρέτηση των ατόµων αυτών. 
3. Τον ορισµό εκπροσώπου της και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Προγραµµατικής Σύµβασης. 
       
Η ∆ήµος Καλαµάτας  αναλαµβάνει τα εξής: 

 
1. Να παραχωρήσει όχηµα κατάλληλου τύπου,  για την επαρκή µεταφορά τους. 
2. Να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα αυτού (καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά, έξοδα 

κίνησης, συντήρησης, φύλαξης, αποκατάστασης φθορών και αποκατάστασης φθορών 
συνεπεία ατυχήµατος πληµµελούς οδήγησης, πληµµελούς φύλαξης κ.λ.π.). 

3. Να διαθέσει υπάλληλο, αν χρειασθεί. 
4. Να ορίσει εκπρόσωπο της και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης. 
 
Η Τοπική Ένωση ∆ήµων & Κοινοτήτων αναλαµβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
 
1. Να διαθέσει Οδηγό για την µεταφορά των ατόµων αυτών.  
2. Να ορίσει εκπρόσωπο της και αναπληρωτή αυτού στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 

Προγραµµατικής Σύµβασης.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Για την παρακολούθηση των όρων της Προγραµµατικής Σύµβασης θα συσταθεί Επιτροπή 
Παρακολούθησης αποτελούµενη από έναν εκπρόσωπο των συµβαλλοµένων µερών, ήτοι: έναν 
εκπρόσωπο του Κοινωνικού Φορέα, έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας, έναν εκπρόσωπο 
της ΤΕ∆Κ καθώς και δύο  εκπροσώπους του σωµατείου ΑΧΕΠΑ «ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ» που διαθέτει 
δωρεάν κατά χρήση στο ∆ήµο Καλαµάτας το όχηµα που θα χρησιµοποιηθεί για την υλοποίηση 
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του προγράµµατος της παρούσας, οι οποίοι θα οριστούν ύστερα από απόφαση των αρµοδίων 
οργάνων τους.   
 
Οι αρµοδιότητες της επιτροπής είναι:  

� Έγκριση του απολογισµού των πεπραγµένων (φυσικό αντικείµενο)   
� Εξέταση τυχόν προβληµάτων που εµφανίζονται κατά την υλοποίηση του έργου και 

λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων επίλυσής τους  
 

Η επιτροπή θα συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα, εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από την 
πορεία υλοποίησης του έργου. 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος  του ∆ήµου Καλαµάτας. Η επιτροπή 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία, οι δε αποφάσεις της δεσµεύουν τα συµβαλλόµενα µέρη. 
Οι συµβαλλόµενοι φορείς διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής εκπροσώπου τους στην επιτροπή. 
Στην περίπτωση αυτή οφείλουν έγκαιρα να γνωστοποιήσουν την αλλαγή αυτή στους άλλους 
συµβαλλόµενους. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 
Είναι δυνατή, η απασχόληση προσωπικού του ενός φορέα στον άλλο, σύµφωνα µε το άρθρο 
25 παρ.4 του Ν.2738/99,για τις ανάγκες της προγραµµατικής σύµβασης. 
 

 
Άρθρο 10 

ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης υπό πλήρη σύνθεση είναι αρµόδια για την επίλυση όλων των 
διαφορών που είναι δυνατόν να προκύψουν από την ερµηνεία και την εφαρµογή των άρθρων 
της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συµβαλλόµενα 
µέρη δεν έχει εκπληρώσει προσηκόντως τις συµβατικές του υποχρεώσεις τα υπόλοιπα µέρη 
είναι δυνατόν να υπαναχωρήσουν από την σύµβαση και να ζητήσουν αποζηµίωση για 
οποιαδήποτε βλάβη έχουν υποστεί εξ’ αυτού του λόγου. Αν η επίλυση των διαφορών δεν είναι 
εφικτή µε το ανωτέρω τρόπο τότε θα παραπέµπεται σε διαιτησία ή σε αρµόδια δικαστική αρχή. 
 

 
Άρθρο 11 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Για την τροποποίηση ή παράταση της παρούσας Προγραµµατικής Σύµβασης απαιτείται νέα 
έγγραφη συµφωνία, µετά από απόφαση των αρµόδιων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών.  

 
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι, σε απόδειξη των 
οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε έξι (6) Πρωτότυπα, έλαβε δε ο κάθε συµβαλλόµενος από 
ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για τον Κοινωνικό Φορέα 
Η Πρόεδρος 

Μαρία Οικονοµάκου 
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Για τον ∆ήµο Καλαµάτας 
Ο ∆ήµαρχος 

Παναγιώτης Νίκας 

 
 

Για την Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων 
Νοµού Μεσσηνίας 
Ο Αντιπρόεδρος 

Περικλής Ψώνης 

 
 

ΙΙ.   Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης των 
όρων της παραπάνω προγραµµατικής σύµβασης, που θα συσταθεί σύµφωνα 
µε το άρθρο 8 της προγραµµατικής σύµβασης, τον κ. Κουδούνη Αργύριο, 
δηµοτικό σύµβουλο Καλαµάτας, µε αναπληρώτριά του την κα Τσακαλάκου    
Σταυρούλα, δηµοτική σύµβουλο Καλαµάτας.  

 
 

ΙΙΙ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της ανωτέρω 
προγραµµατικής σύµβασης. 

 
 

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 
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 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία  

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  25   Ιουλίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


