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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  22/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  421/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Αυγούστου 2008, ηµέρα Τετάρτη ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 22α/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 22-08-2008 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 425 απόφαση), 6) 
Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 425 απόφαση), 14) Μπάκας ∆ηµήτριος 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 418 απόφαση), 15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 429 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 418 απόφαση), 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ 
αριθµ. 418 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Κλείδωνας Θεοφάνης, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 5) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 6) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης  και 
7) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων 1) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος και 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος. 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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.  
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη Προγραµµατικών Συµβάσεων (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ & Κ∆ΑΠ). 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) κ. Κουρκουτάς Γεώργιος, αναφέρεται στην µε 
αριθµ. πρωτ. 19832/25-8-08 σχετική εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης – Συντονισµού του 
∆ήµου που ήταν στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΘΕΜΑ : Σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων  («Βοήθεια στο Σπίτι» – 
Ο.Π.Α.Α.Χ. Αλαγονίας, «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών») 

Α) Λειτουργία µονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου. 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) είναι τελικός δικαιούχος 

του έργου «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) 

για την λειτουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου του ∆ήµου 

Καλαµάτας». Το έργο είχε ενταχθεί στο Μέτρο 2.2.5: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ανθρώπινου 

∆υναµικού στο Πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων (Ο.Π.Α.Α.Χ.), του Άξονα Προτεραιότητας 

2: Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου, µε χρηµατοδότηση, µέχρι 31/8/2008, από το Π.Ε.Π. 

Πελοποννήσου 2000 – 2006. 

Στο πλαίσιο της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου, η ∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα προκηρύξει διαγωνισµό, προκειµένου να υποβληθούν προτάσεις µε 

τους νέους όρους λειτουργίας και χρηµατοδότησης των δοµών κοινωνικής µέριµνας. Σύµφωνα µε το 

άρθρο 15 της ΚΥΑ 60292/2158/27-8-2008, τα προγράµµατα «Βοήθεια στο Σπίτι», «Κοινωνική 

Μέριµνα» και «Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων», τα οποία υποκαθίστανται, κατ’ εφαρµογή 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (προγραµµατική περίοδος 2007 – 2013), από τα νέα 

προγράµµατα «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της 

απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελουµένων ατόµων» και «Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής 

συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωµένων ατόµων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», 

εξακολουθούν να υλοποιούνται µέχρι την ενεργοποίηση των ανωτέρω νέων ∆ράσεων. 

Το πρόγραµµα εξυπηρετεί ήδη 80 ωφελουµένους. Μέχρι την έναρξη των νέων διαδικασιών, 

προκειµένου να καλυφθεί η µεταβατική περίοδος και το πρόγραµµα να εξακολουθεί να λειτουργεί,  

προτείνεται: 

1. Η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Κοινωνικού Φορέα 

του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 

µέχρι 31/12/2008, προκειµένου να συνεχίσει την λειτουργία της η µονάδα και να υλοποιεί 

το Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο 

συνηµµένο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης.  



Συνεδρίαση :22/2008                                 Τετάρτη 27 / 08 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  421/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

2. Ο ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Καλαµάτας στο όργανο παρακολούθησης και εφαρµογής 

της σύµβασης, όπως περιγράφεται στο επισυναπτόµενο σχέδιο της σύµβασης 

Β) Λειτουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) στο ∆ήµο 

Καλαµάτας. 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) είναι τελικός δικαιούχος 

του έργου «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) 

για την δηµιουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.∆.Α.Π.) στο ∆ήµο Καλαµάτας». 

Το έργο είχε ενταχθεί στο Μέτρο 2.2.5: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ανθρώπινου ∆υναµικού στα Πλαίσια 

των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων (Ο.Π.Α.Α.Χ.), του Άξονα Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη 

της Υπαίθρου, µε χρηµατοδότηση, µέχρι 31/8/2008, από το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 – 2006. 

Στο πλαίσιο της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου, ο Οργανισµός Εργατικής Εστίας, ενεργώντας ως 

δικαιούχος των Πράξεων για την ¨Εναρµόνιση της οικογενειακής και της επαγγελµατικής ζωής¨, µε 

την 55024/3-7-2008 πρόσκληση του, κάλεσε τις ενδιαφερόµενες δοµές (Βρεφικούς και 

Βρεφονηπιακούς Σταθµούς, Κ.∆.Α.Π., Κ.∆.Α.Π. – Μ.Ε.Α.), να καταθέσουν προτάσεις συµµετοχής 

τους. Η ∆.Ε.Τ.Α.Κ., µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, υπέβαλε αίτηση συµµετοχής 

του Κ.∆.Α.Π. στη νέα µορφή χρηµατοδότησης - λειτουργίας, η οποία εγκρίθηκε. Μέχρι όµως 

31/08/2008 δεν προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της νέας µορφής χρηµατοδότησης. 

Από την ενηµέρωση  που έχουµε από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οι 

διαδικασίες αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι 31/12/2008.  

Επειδή το Κ.∆.Α.Π. έχει καλύψει και τις 15 θέσεις παιδιών που ωφελούνται από την λειτουργία 

του, προτείνεται: 

1. Η σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Κοινωνικού Φορέα 

του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας, 

µέχρι 31/12/2008, προκειµένου να συνεχίσει την λειτουργία του, σύµφωνα µε τους όρους 

και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνηµµένο σχέδιο της προγραµµατικής 

σύµβασης.  

2. Ο ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Καλαµάτας στο όργανο παρακολούθησης και εφαρµογής 

της σύµβασης, όπως περιγράφεται στο επισυναπτόµενο σχεδίο της σύµβασης.  

  

Η ∆ιευθύντρια 

Ανάπτυξης – Συντονισµού 

Αθανασία Ιντζέ 

Συν/να: 

1. Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης για το «Βοήθεια στο Σπίτι» 

2. Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης για το Κ.∆.Α.Π.» 

 
Στο φάκελο  του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν τα συνηµµένα στην παραπάνω εισήγηση 
σχέδια των σχετικών προγραµµατικών συµβάσεων που πρέπει να συναφθούν.  
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Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση, ως εξής: 
 
∆ιάβασα σήµερα ότι εξευρέθηκαν τελικά τα χρήµατα, από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους. Το πρόγραµµα αυτό θα συνεχισθεί. 
 
Μέχρι το 2010. 
 
Μέχρι τότε όµως µπορεί να πληρώσουµε κάποια χρήµατα. 

 
Αρκεί να υλοποιείται σωστά και κανονικά το πρόγραµµα, όπως υλοποιείται το 
πρόγραµµα του Ταϋγέτου και όχι όπως εκείνο το περιβόητο το ¨Βοήθεια στο 

σπίτι¨ µέσα στην πόλη της Καλαµάτας όπου υλοποιείται στα γραφεία των ∆ηµάρχων και των 
Αντιδηµάρχων. 
∆εν υλοποιήθηκε το πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ µέσα στην Καλαµάτα. 

 
Πόσους εξυπηρετείτε τώρα µέσα στην Καλαµάτα; 

 
185 περιπτώσεις. 90 περιπτώσεις είναι σε καθηµερινή βάση. 

 
∆εν µιλάει για την περίοδο αυτή. 
 

Όχι δεν λέει για τώρα. 
 
Τα έχουµε ξαναπεί κ. ∆ήµαρχε. 
     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης 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.  Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, 

του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Καλαµάτας «∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου 
Καλαµάτας», του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) µέχρι 31/12/2008 για να 
συνεχίσει την λειτουργία της η µονάδα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στον ορεινό όγκο 
του Ταϋγέτου και να υλοποιείται το Πρόγραµµα, το πλήρες κείµενο της οποίας 
σύµβασης έχει ως εξής:   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Καλαµάτα σήµερα την ........................ 2008. στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµάτας, 
οι συµβαλλόµενοι: 

1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας που  εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους 28 

και εκπροσωπείται νοµίµως από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κο Παναγιώτη Νίκα. 

2. Ο ∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας, που εδρεύει στην Καλαµάτα, 

πάροδος Αναγνωσταρά 20 και εκπροσωπείται νοµίµως από την Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κα. Μαρία Οικονοµάκου 

3. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας, η οποία θα καλείται για 

συντοµία ∆.Ε.Τ.Α.Κ.  που εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους & Πολυβίου 6  και 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ: 
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εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Γεώργιο 

Κουρκουτά. 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

 

1. Το άρθρο 15 της ΚΥΑ 60292/2158/27-8-2008, (ΦΕΚ 1721/τ.Β/27-8-2008), µε 

τίτλο «Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, παρακολούθησης και Ελέγχου – ∆ιαδικασία 

Εφαρµογής των Πράξεων α) Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων ατόµων που χρήζουν 

βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελούµενων 

ατόµων, και β) Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής ηλικιωµένων ατόµων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, στο πλαίσιο 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική Περίοδο 2007 – 

2013», που σχετίζεται µε τη ∆ράση της Λειτουργίας µονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» 

στον ορεινό όγκο Ταϋγέτου. 

2. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο “Κώδικας δήµων 

και Κοινοτήτων”. 

3. Την µε αριθµό ……………… απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

4. Την µε αριθµό …………….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 

Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας 

5. Την µε αριθµό …………………….. Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

 
Η σύµβαση αυτή περιέχει : 

ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Σκοπός και περιεχόµενο του Προγράµµατος που αποτελούν αντικείµενο της 

σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Προϋπολογισµός. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ∆ιάρκεια της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο – Πόροι - Χρηµατοδότηση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης, καθορισµός των 

αρµοδιοτήτων του. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η µεταξύ τους συνεργασία, ώστε, µε τη συµβολή των 

ενεργειών και την παροχή υπηρεσιών του καθενός στα όρια των στόχων και αρµοδιοτήτων 

του, να συνεχίσει να λειτουργεί η µονάδα «Βοήθεια στο Σπίτι» στον ορεινό όγκο του 

Ταϋγέτου και να υλοποιείται το Πρόγραµµα µέχρι την έκδοση των νέων Πράξεων της 

προγραµµατικής περιόδου 2007 – 2013 του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και την 

ενεργοποίηση των ∆ράσεων µε τίτλο «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων ατόµων που χρήζουν 
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βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των εµµέσως ωφελουµένων ατόµων» και 

«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής 

ηλικιωµένων ατόµων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας». 

 Η λειτουργία της µονάδας αυτής θα γίνει µε τη συνεργασία όλων των συµβαλλοµένων και 

τους όρους που ακολουθούν στα επόµενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο σκοπός της λειτουργίας της Μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι η άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής στους κατοίκους της περιοχής εφαρµογής του Ο.Π.Α.Α.Χ. του ∆ήµου Καλαµάτας 

(ορεινός όγκος του Ταϋγέτου), προκειµένου αφενός µεν να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση 

ατόµων ηλικιωµένων που χρήζουν βοήθειας και αφετέρου να διευκολύνεται σηµαντικός 

αριθµός γυναικών της περιοχής που θέλει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, µέσω της 

παροχής υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωµένων ατόµων στο σπίτι.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος, για τη διάρκεια υλοποίησής του,  ανέρχεται 

στο ποσό των  19.500,00 ευρώ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
• Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει: 

1. Να διαθέτει χώρο προσβάσιµο σε όλους τους ωφελούµενους, µε τον αναγκαίο εξοπλισµό και 

τα απαραίτητα µέσα. Να παρέχει κάθε διευκόλυνση στην οµάδα στελεχών του προγράµµατος 

για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών. Ο χώρος που διατίθεται, περιλαµβάνει µία 

αίθουσα για ατοµικές συναντήσεις, [όπου  υπάρχει ένα γραφείο, καθίσµατα, µία βιβλιοθήκη 

ασφαλιζόµενη, ένα ερµάριο ασφαλιζόµενο, τηλεφωνική γραµµή, ηλεκτρονικός υπολογιστής 

(µε όλες τις περιφερειακές συσκευές και σύνδεση µε το δια-δίκτυο)] και µία αίθουσα για 

οµαδικές συναντήσεις (όπου υπάρχει ένα τραπέζι εργασίας και συναντήσεων, καθίσµατα και 

µία βιβλιοθήκη). 

2. Να χρηµατοδοτεί την ∆.Ε.Τ.Α.Κ. για την λειτουργία της Μονάδας και την υλοποίηση του 

προγράµµατος. 

3. Να συνδράµει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο χρειαστεί για την απρόσκοπτη και εύρυθµη 

λειτουργία αυτών. 

 
• Ο ∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας αναλαµβάνει : 

1. Την εποπτεία υλοποίησης και συντονισµού του προγράµµατος. 

2. Την συνδροµή  µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο χρειαστεί για την απρόσκοπτη και εύρυθµη 

λειτουργία της µονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι». 



Συνεδρίαση :22/2008                                 Τετάρτη 27 / 08 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  421/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

 

• Η ∆.Ε.Τ.Α.Κ. αναλαµβάνει : 

1. Όλες τις υποχρεώσεις της ως τελικός δικαιούχος της Πράξης, στην οποία εντάσσεται η 

∆ράση «Λειτουργία Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι» στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου, δηλαδή να : 

1.1 Τηρεί την κοινωνική και εθνική νοµοθεσία και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, 

(ανεξάρτητα εάν από την νοµική µορφή και την εσωτερική κανονιστική διαδικασία της 

∆.Ε.Τ.Α.Κ. δεν προβλέπεται), το περιβάλλον, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα, την κοινή 

Αγροτική Πολιτική και την Κοινή Πολιτική Αλιείας κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι η 

εθνική νοµοθεσία ισχύει εφόσον έχει εναρµονιστεί µε το κοινοτικό δίκαιο. Στις περιπτώσεις 

µη εναρµόνισής της ισχύουν οι κανονισµοί και οι κοινοτικές οδηγίες προκειµένου η Πράξη να 

διατηρεί το δικαίωµα χρηµατοδότησης από το Ε.Π. 

1.2 Λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης ισχύει, που θα εξασφαλίζει τον αποτελεσµατικό 

έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών, και του τελικού παραδοτέου 

αποτελέσµατος, καθώς και να λειτουργεί εσωτερικό µηχανισµό ελέγχου των πληρωµών, που 

θα εξασφαλίζει την νοµιµότητα και κανονικότητά τους. 

1.3  Τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την ∆ράση όπου θα καταχωρούνται όλες οι 

επιλέξιµες πληρωµές. 

1.4 Τηρεί και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση της ∆ράσης 

τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά την ολοκλήρωση της  

1.5 Θέτει σε όλη την διάρκεια της ∆ράσης στη διάθεση όλων των ελεγκτικών µηχανισµών της 

Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εφόσον ζητηθούν, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή 

στοιχεία της ∆ράσης, µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών. 

1.6 Ενηµερώνει άµεσα το ∆ήµο Καλαµάτας οσάκις διαφοροποιούνται οι συνθήκες εκτέλεσης της 

∆ράσης. Σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισµού της ∆ράσης, η ∆.Ε.Τ.Α.Κ. υποχρεούται να 

υποβάλει εκ νέου την ∆ράση στο ∆ήµο Καλαµάτας, µε τα νέα οικονοµικά στοιχεία. 

1.7  ∆έχεται επιτόπιους ελέγχους από το ∆ήµο Καλαµάτας, τον ∆ηµοτικό Κοινωνικό Φορέα του 

∆ήµου Καλαµάτας καθώς και από τα άλλα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 

1.8 Φροντίζει για την διάθεση του απαραίτητου για την λειτουργία της µονάδας προσωπικού. 

1.9 Τηρεί ενήµερο το ∆ήµο Καλαµάτας για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος και του 

παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης καθορίζεται  από 1-9-2008 έως 31-12-2008. Μπορεί δε να 

παραταθεί µέχρι την ενεργοποίηση των νέων Πράξεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

2007 – 2013. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των  19.500,00€. Το ποσό αυτό θα 

προέρχεται από τους δηµοτικούς πόρους του ∆ήµου Καλαµάτας. Θα καταβληθεί σε τρεις (3) 

ισόποσες δόσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
 
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης που αποτελείται από : 

1.  Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

2.  Ένα εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας. 

3.  Ένα εκπρόσωπο της ∆.Ε.Τ.Α.Κ..  

Κάθε συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα αλλαγής του εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή, µετά 

από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης 

και την τήρηση όλων των όρων αυτής. Θα επιλύει κάθε δυσκολία ή διαφορά που θα προκύπτει.  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του ∆ήµου Καλαµάτας µε αναπληρωτή του τον 

εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας.  

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα τρία µέλη της. Οι αποφάσεις 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει 

η ψήφος του Προέδρου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας Για το ∆ηµοτικό Κοινωνικό 
Φορέα 

του ∆ήµου Καλαµάτας 

Για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

Καλαµάτας 

Παναγιώτης Νίκας Μαρία Οικονοµάκου Γεώργιος Κουρκουτάς 

∆ήµαρχος Καλαµάτας Πρόεδρος του ∆.Σ. 
και ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Καλαµάτας 

Πρόεδρος του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Τ.Α.Κ. 

και ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Καλαµάτας 

 
 

    Β. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης υλοποίησης της παραπάνω προγραµµατικής σύµβασης, που 
θα συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 της προγραµµατικής σύµβασης, τον κ. 
Μπασακίδη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Ηλιόπουλο Αθανάσιο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας.  

 
 
 
ΙΙ.  Α. Εγκρίνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου 

Καλαµάτας, του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Καλαµάτας «∆ηµοτικός Κοινωνικός 
Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας», του ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη συνέχιση 
της υλοποίησης της ∆ράσης που αφορά στη δηµιουργία και λειτουργία του 
¨Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο ∆ήµο Καλαµάτας¨ µέχρι 
31/12/2008 που προβλέπεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών 
χρηµατοδότησης από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας, το πλήρες κείµενο της 
οποίας σύµβασης έχει ως εξής:   
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα την ……………………….. στα γραφεία του ∆ήµου Καλαµάτας, 
οι συµβαλλόµενοι: 

1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας που  εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους 28 

και εκπροσωπείται νοµίµως από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κο Παναγιώτη Νίκα. 

2. Ο ∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας, που εδρεύει στην Καλαµάτα, 

πάροδος Αναγνωσταρά 20 και εκπροσωπείται νοµίµως από την Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κα. Μαρία Οικονοµάκου 

3. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας, η οποία θα καλείται για 

συντοµία ∆.Ε.Τ.Α.Κ.  που εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους & Πολυβίου 6  και 

εκπροσωπείται νοµίµως από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Γεώργιο 

Κουρκουτά. 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την µε αρ. πρ. 3537/12-11-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

(ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ, ΜΕΤΡΟ 2.2.5. : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ 

∆ΡΑΣΕΙΣ Ε.Γ.Τ.Π.Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ), της ∆ράσης «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής 

Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών στο ∆ήµο Καλαµάτας». 

2. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο “Κώδικας δήµων 

και Κοινοτήτων”. 

3. Την µε αριθµό ………………. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

4. Την µε αριθµό ………….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ∆ηµοτικού 

Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας 

5. Την µε αριθµό …………. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

Η σύµβαση αυτή περιέχει : 
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Σκοπός και περιεχόµενο του Προγράµµατος που αποτελούν αντικείµενο της 

σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Προϋπολογισµός. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 

ΑΡΘΡΟ 5ο – ∆ιάρκεια της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο – Πόροι - Χρηµατοδότηση. 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης, καθορισµός των 

αρµοδιοτήτων του. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η µεταξύ τους συνεργασία, ώστε µε τη συµβολή των 

ενεργειών και την παροχή υπηρεσιών του καθενός στα όρια των στόχων και αρµοδιοτήτων 

του, να συνεχίσουν να υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συνέχιση της 

υλοποίησης της ∆ράσης που αφορά στη δηµιουργία και λειτουργία του «Κέντρου ∆ηµιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών  στο ∆ήµο Καλαµάτας», µέχρι τις 31-12-08 που προβλέπεται η 

ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηµατοδότησης από τον Οργανισµό Εργατικής Εστίας. 

Η λειτουργία της µονάδας θα γίνει µε τη συνεργασία όλων των συµβαλλοµένων και τους όρους 

που ακολουθούν στα επόµενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο σκοπός της λειτουργίας του  Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο ∆ήµο 

Καλαµάτας, είναι η άσκηση κοινωνικής πολιτικής µέσω της εξυπηρέτησης των κατοίκων της 

περιοχής εφαρµογής του Ο.Π.Α.Α.Χ. του ∆ήµου Καλαµάτας (απασχόληση παιδιών εκτός 

σχολικού ωραρίου, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου τους, εξυπηρέτηση γονέων, κ.λ.π.), η 

προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης, η αύξηση της απασχόλησης και της επένδυσης στους 

ανθρώπινους πόρους µε την διευκόλυνση σηµαντικού αριθµού γυναικών της περιοχής που 

θέλει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, µέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών για την φροντίδα 

παιδιών. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00 ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
•••• Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει: 

1.  Να διαθέτει χώρο προσβάσιµο για όλα τα ωφελούµενα παιδιά, µε τον αναγκαίο εξοπλισµό του 

και τα απαραίτητα µέσα. Να διευκολύνει την οµάδα στελεχών του προγράµµατος για την 

απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών. Ο χώρος που διατίθεται περιλαµβάνει δύο αίθουσες, όπου 

υπάρχουν γραφεία, καθίσµατα, µία βιβλιοθήκη ασφαλιζόµενη, ένα ερµάριο ασφαλιζόµενο, 

τηλεφωνική γραµµή, ηλεκτρονικοί υπολογιστές (µε όλες τις περιφερειακές συσκευές και 

σύνδεση µε το δια-δίκτυο), τραπέζια εργασίας, βιβλιοθήκες και χώρους υγιεινής. 

2.  Να χρηµατοδοτεί την ∆.Ε.Τ.Α.Κ. για την υλοποίηση της δράσης. 
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3.  Να συνδράµει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο χρειαστεί για την απρόσκοπτη και εύρυθµη 

λειτουργία του προγράµµατος. 

 
•••• Ο ∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας του ∆ήµου Καλαµάτας αναλαµβάνει : 
1. Την εποπτεία υλοποίησης και συντονισµού του Προγράµµατος. 

2. Την συνδροµή µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο χρειαστεί για την απρόσκοπτη και εύρυθµη 

λειτουργία του Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

 

•••• Η ∆.Ε.Τ.Α.Κ. αναλαµβάνει : 

1. Όλες τις υποχρεώσεις της ως τελικός δικαιούχος της Πράξης, στην οποία εντάσσεται η 

∆ράση «∆ηµιουργία Κέντρου ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο ∆ήµο Καλαµάτας», 

δηλαδή να : 

1.1  Τηρεί την κοινωνική και εθνική νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της ∆ράσης και ιδίως 

όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, (ανεξάρτητα εάν από την νοµική µορφή και την 

εσωτερική κανονιστική διαδικασία της ∆.Ε.Τ.Α.Κ. δεν προβλέπεται), το περιβάλλον, τις 

κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα, την κοινή Αγροτική Πολιτική και την Κοινή Πολιτική 

Αλιείας κατά περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι η εθνική νοµοθεσία ισχύει εφόσον έχει 

εναρµονιστεί µε το κοινοτικό δίκαιο. Στις περιπτώσεις µη εναρµόνισής της ισχύουν οι 

κανονισµοί και οι κοινοτικές οδηγίες προκειµένου η πράξη να διατηρεί το δικαίωµα 

χρηµατοδότησης από το Ε.Π. 

1.2  Λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της ∆ράσης, που θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών, και του τελικού 

παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να λειτουργεί εσωτερικό µηχανισµό ελέγχου των 

πληρωµών, που θα εξασφαλίζει την νοµιµότητα και κανονικότητά τους. 

1.3   Τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την ∆ράση όπου θα καταχωρούνται όλες οι 

επιλέξιµες πληρωµές. 

1.4  Τηρεί και φυλάσσει όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση της ∆ράσης 

τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά την ολοκλήρωση της  

1.5  Θέτει σε όλη την διάρκεια της ∆ράσης στη διάθεση όλων των ελεγκτικών µηχανισµών 

της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εφόσον ζητηθούν, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά 

ή στοιχεία της ∆ράσης, µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών. 

1.6  Ενηµερώνει άµεσα το ∆ήµο Καλαµάτας οσάκις διαφοροποιούνται οι συνθήκες εκτέλεσης 

της ∆ράσης. Σε περίπτωση αύξησης του προϋπολογισµού της ∆ράσης η ∆.Ε.Τ.Α.Κ. 

υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου την ∆ράση στο ∆ήµο Καλαµάτας, µε τα νέα οικονοµικά 

στοιχεία. 

1.7   ∆έχεται επιτόπιους ελέγχους από το ∆ήµο Καλαµάτας, τον ∆ηµοτικό Κοινωνικό Φορέα 

του ∆ήµου Καλαµάτας καθώς και από τα άλλα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 

1.8  Φροντίζει για την διάθεση του απαραίτητου για την λειτουργία της ∆ράσης Προσωπικού. 

1.9   Τηρεί ενήµερο το ∆ήµο Καλαµάτας για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος και 

του παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από 1/9/2008 και λήγει 31/12/2008.  
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΠΟΡΟΙ - ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Ο συνολικός  προϋπολογισµός του Προγράµµατος ανέρχεται στο ποσό των 23.000,00€. Το 

ποσό αυτό θα προέρχεται από δηµοτικούς πόρους του ∆ήµου Καλαµάτας. Θα καταβληθεί σε 

τρεις ισόποσες δόσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
 
Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης που αποτελείται από : 

1. Έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

2. Ένα εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας. 

3. Ένα εκπρόσωπο της ∆.Ε.Τ.Α.Κ..  

Κάθε συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα αλλαγής του εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή, µετά 

από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του αντικειµένου της παρούσας 
σύµβασης και την τήρηση όλων των όρων αυτής. Θα επιλύει κάθε δυσκολία ή διαφορά 
που θα προκύπτει.  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του ∆ήµου Καλαµάτας µε αναπληρωτή του τον 

εκπρόσωπο του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Φορέα του ∆ήµου Καλαµάτας.  

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα τρία µέλη της. Οι αποφάσεις 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει 

η ψήφος του Προέδρου. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας Για το ∆ηµοτικό Κοινωνικό 
Φορέα 

του ∆ήµου Καλαµάτας 

Για τη ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Τουριστικής Ανάπτυξης 

Καλαµάτας 
Παναγιώτης Νίκας Μαρία Οικονοµάκου Γεώργιος Κουρκουτάς 

∆ήµαρχος Καλαµάτας Πρόεδρος του ∆.Σ. 
και ∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Καλαµάτας 

Πρόεδρος του ∆.Σ. της 
∆.Ε.Τ.Α.Κ. 

και ∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Καλαµάτας 

 
    Β. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης υλοποίησης της παραπάνω προγραµµατικής σύµβασης, που 
θα συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 7 της προγραµµατικής σύµβασης, τον κ. 
Μπασακίδη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Ηλιόπουλο Αθανάσιο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας.  

 
 

 
ΙΙΙ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή των ανωτέρω 

προγραµµατικών συµβάσεων. 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  1 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


