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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  488/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 09η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 03-10-2008 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθµ. 491 απόφαση), 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 
(αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 489 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 
19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 491 απόφαση), 20) Οικονοµάκου 
Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος,  23) Σπίνος Γεώργιος και 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσερώνης Κων/νος.    
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Μ. 
Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3)  Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου 
Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται 
θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ανάθεση στο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του ∆ήµου Καλαµάτας της 
υλοποίησης των Προγραµµάτων Κατάρτισης του προσωπικού του ∆ήµου µε σκοπό 

την επιµόρφωσή τους στις νέες µορφές επικοινωνίας µε χρήση Η/Υ ώστε να 
υπάρξει ποιοτική αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος και πρόεδρος της δηµοτικής επιχείρησης Κ.Ε.Κ. ∆ήµου 
Καλαµάτας κ. Μπασακίδης, αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 22958/3-10-2008 εισήγησή του, 
η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

ΚΕΚ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  

Κέντρο                                                                                
Επαγγελµατικής                                                      
Κατάρτισης 

Καλαµάτα 01/10/2008 
                                Αρ. Πρωτ.: 256 

 
 

ΠΡΟΣ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ   

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

          σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθ. 14 του Ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
10 του Ν. 2336/95, καταβάλλεται υπέρ του λογαριασµού για την Απασχόληση και την 
Επαγγελµατική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) που συστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 2434/96,  ο ∆ήµος 
Καλαµάτας επί των ακαθαρίστων αποδοχών των υπαλλήλων του που είναι ασφαλισµένοι στο 
Ι.Κ.Α., καταβάλλει εισφορά 0,45% στον ειδικό λογαριασµό µε την επωνυµία Λ.Α.Ε.Κ.  

Τα χρήµατα εισπράττονται µέσω των ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α. αλλά τελικός 
αποδέκτης αυτών των χρηµάτων είναι ο Ο.Α.Ε.∆. ο οποίος διαχειρίζεται και εγκρίνει την 
εκταµίευση χρηµάτων από αυτό τον λογαριασµό. 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας, όπως κάθε εργοδότης που υποχρεούται στην καταβολή αυτής της 
εισφοράς, µπορεί στο τέλος κάθε χρόνου να χρησιµοποιήσει το 100% αυτών των χρηµάτων, 
αποκλειστικά και µόνο για την κατάρτιση ή επιµόρφωση του προσωπικού του. Η αίτηση 
υποβάλλεται στον Ο.Α.Ε.∆. και η καταβολή των χρηµάτων γίνεται στον εργοδότη αφού 
προσκοµίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Η κατάρτιση πρέπει να γίνει από αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό οργανισµό µε ειδίκευση στην 
επαγγελµατική κατάρτιση ή Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένο σύµφωνα µε 
τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. 

Σύµφωνα µε  την απόφαση 2013/39/21-12-2007 της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. 
µπορούµε να αξιοποιήσουµε τα χρήµατα των ετών 2007-2008, που ανέρχονται περίπου στο 
ποσό των 9.000 €. 

Η διαδικασία είσπραξης των παραπάνω χρηµάτων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι 
20/12/2008 αλλιώς το δικαίωµα αυτό χάνεται οριστικά για τον ∆ήµο. 
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Προκειµένου ο ∆ήµος Καλαµάτας να αξιοποιήσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δικαίωµα 
αυτό, παρακαλούµε στο αµέσως επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να φέρεται προς έγκριση τα 
ακόλουθα: 

α) Να ανατεθεί στο ΚΕΚ ∆ήµου Καλαµάτας η υλοποίηση των Προγραµµάτων Κατάρτισης του 
προσωπικού του ∆ήµου µε σκοπό την επιµόρφωσή τους στις νέες µορφές επικοινωνίας µε 
χρήση Η/Υ ώστε να υπάρξει ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών. 

β) Σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Καλαµάτας το ΚΕΚ να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες 
ενέργειες και διαδικασίες για την είσπραξη της εργοδοτικής εισφορά του 0,45% από τον ΟΑΕ∆. 

γ) Να ορισθεί Υπεύθυνος του Προγράµµατος Κατάρτισης ο ∆/ντής του ΚΕΚ κ. Παναγιώτης 
Φουρναράκης.  
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2224/94 και 
του άρθρου 268 παρ. 1 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06),  

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

 
Ι. Αναθέτει στο Κ.Ε.Κ.  του ∆ήµου Καλαµάτας  

α) την υλοποίηση των Προγραµµάτων Κατάρτισης του προσωπικού του ∆ήµου µε 
σκοπό την επιµόρφωσή τους στις νέες µορφές επικοινωνίας µε χρήση Η/Υ 
ώστε να υπάρξει ποιοτική αναβάθµιση των προσφεροµένων υπηρεσιών και  

β) να προβεί σε συνεργασία µε το ∆ήµο Καλαµάτας σε όλες τις απαιτούµενες 
ενέργειες και διαδικασίες για την είσπραξη της εργοδοτικής εισφοράς του 
0,45% από τον ΟΑΕ∆,  

και εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης για το σχετικό εκπαιδευτικό έργο, το κείµενο 
της οποίας έχει ως εξής: 

 

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

 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις ______________, οι υπογράφοντες : 

 

Α)   Ο ∆ήµος Καλαµάτας µε έδρα την Καλαµάτα, ∆/νση Αριστοµένους 28 και ΑΦΜ  

090020775, εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα, που για συντοµία θα 

αναφέρεται ως  ∆ΗΜΟΣ & 

 

Β)  Το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Καλαµάτας µε έδρα την Καλαµάτα,  ∆/νση 

Θουκυδίδου 2 και ΑΦΜ 090175183 εκπροσωπούµενο από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. Νικόλαο 

Μπασακίδη, που για συντοµία θα αναφέρεται ως ΚΕΚ   

συµφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα : 

 

Ο ∆ήµος σύµφωνα µε την _______________ Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 

ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΕΙ τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα να υπογράψει Συµφωνητικό 
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Συνεργασίας ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου µε το ΚΕΚ για την υλοποίηση και εκτέλεση του 

παρακάτω έργου, µε τους εξής όρους: 

 

1. Το ανατιθέµενο στο ΚΕΚ έργο είναι η προετοιµασία και η υλοποίηση εκπαιδευτικού 

προγράµµατος µε τον γενικό τίτλο: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ. 

2. Το πρόγραµµα αυτό θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις και σκοπό έχει την υλοποίηση ενεργειών 

και µεθόδων επικοινωνίας τόσο µεταξύ των στελεχών και υπαλλήλων του ∆ΗΜΟΥ όσο και 

µε τους συναλλασσόµενους µε αυτούς, για την διασφάλιση της ποιότητας στην εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, καθώς και την εκπαίδευσή τους στην ψηφιακή επικοινωνία του Internet 

και του e–mail. 

3. Ο ∆ΗΜΟΣ εγγυάται την απρόσκοπτη προσέλευση των υπαλλήλων της στους χώρους 

εκπαίδευσης και την παροχή της βοήθειάς της προκειµένου να διευκολυνθεί η αρτιότητα 

υλοποίησης του προγράµµατος. Το ΚΕΚ έχει την πλήρη ευθύνη οργάνωσης του σεµιναρίου: 

προετοιµάζει το εκπαιδευτικό πακέτο, καλύπτει το πρόγραµµα µε εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό 

υλικό, γραµµατειακή υποστήριξη, αξιολόγηση εκπαιδευοµένων και τηρεί πιστά τις Υπουργικές 

αποφάσεις και εγκυκλίους που σχετίζονται µε την συνεχιζόµενη κατάρτιση. 

4. Ο ∆ΗΜΟΣ συµµετέχει µε εκπρόσωπό της, τον οποίο καθορίζει και ο οποίος έχει την ευθύνη 

παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράµµατος. Προς τον σκοπό αυτό καταρτίζονται 

επιτροπές π.χ. επιλογής καταρτιζοµένων παρακολούθησης και αξιολόγησης ενεργειών κ.λ.π. 

5. Το ΚΕΚ υποχρεούται πέραν της άρτιας οργάνωσης του σεµιναρίου να προβεί σε όλες τις 

απαιτούµενες ενέργειες και διαδικασίες ώστε να εισπράξει την εργοδοτική εισφορά 0,45% για 

την ενίσχυση Προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 2224/94 και εγκρίθηκε µε την υπ’αριθµ. 1938/42/21-11-

95 απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆ και να ορίσει υπεύθυνο του προγράµµατος και 

διαχειριστικό υπόλογο. 

6. Για την κάλυψη των δαπανών οργάνωσης, λειτουργίας και υλοποίησης του εν λόγω 

σεµιναρίου το ΚΕΚ θα αποζηµιωθεί µε το ποσό των χρηµάτων που θα εγκριθεί από τον 

Ο.Α.Ε.∆. Η αποζηµίωση του ΚΕΚ καταβάλλεται µετά την είσπραξη των χρηµάτων από τον 

Ο.Α.Ε.∆. Κατά πάσα περίπτωση ο ∆ΗΜΟΣ οφείλει στο ΚΕΚ µόνο το ποσό που θα εγκριθεί 

από τον  Ο.Α.Ε.∆. και αυτό υποχρεούται να καταβάλλει ως αποζηµίωση.  

Ουδεµία ευθύνη αναλαµβάνει εάν το ποσό που θα εγκριθεί από τον Ο.Α.Ε.∆., είναι  

µικρότερο του απαιτητού από το ΚΕΚ και όπως αυτό αναγράφεται στο σχετικό τιµολόγιο.  

Η υποχρέωση του  ∆ΗΜΟΥ περιορίζεται στο ποσό που θα εγκρίνει ο Ο.Α.Ε.∆. και µόνο σε 

αυτό. Για τυχόν διαφορά που θα προκύψει το ΚΕΚ υποχρεούται να εκδώσει το απαραίτητο 

φορολογικό στοιχείο.  

7. Αν από τυχόν υπαιτιότητα του ∆ΗΜΟΥ δεν υλοποιηθεί το πρόγραµµα η διακοπεί πριν την 

20η ∆εκεµβρίου 2008 (ηµεροµηνία που λήγει η εκπαίδευση) ή ο ∆ΗΜΟΣ δεν προσκοµίσει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στον Ο.Α.Ε.∆. για την καταβολή των χρηµάτων (φορολογική, 

ασφαλιστική ενηµερότητα κ.λπ) ο ∆ΗΜΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει στο ΚΕΚ ποσό ύψους 

µέχρι και 100% της συνολικής επιχορήγησης που θα είχε λάβει.  
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Όλοι οι όροι της παρούσας σύµβασης θεωρούνται ουσιώδεις και ως απόδειξη των παραπάνω 

όρων συντάχθηκε η σύµβαση αυτή σε δυο πρότυπα αντίγραφα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο µέρος, 

και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους. 

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  

 

Α) Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ                Β) Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ. 

         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ 

 
 
ΙΙ. Ορίζει Υπεύθυνο του Προγράµµατος Κατάρτισης το ∆/ντή του ΚΕΚ κ. Παναγιώτη 

Φουρναράκη. 
 
 
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης και τις 

παραπέρα απαιτούµενες 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 
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 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. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 16 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


