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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  33/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  562/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Νοεµβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 33η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 14-11-2008 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) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  
22) Ράλλης Γεώργιος, 23) Σπίνος Γεώργιος,  24) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος και  2) Νταγιόπουλος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Λαδά 
κ. Βουτσής Γεώργιος και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α΄ Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου 
Καλαµάτας και της ∆.Ε.Π.Α.Κ. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αφού αναφέρει 
ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας, το Α’ ΚΑΠΗ του ∆ήµου Καλαµάτας και η ∆ηµοτική Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) θέλοντας να προσφέρουν εκπαίδευση, 
καλλιέργεια και απόκτηση δεξιοτήτων στην τρίτη ηλικία και αποδεχόµενοι την αξία και την 
εµπειρία του εξειδικευµένου προσωπικού της ∆ΕΠΑΚ, προτείνει για το σκοπό αυτό  τη σύναψη 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α΄ Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Καλαµάτας 
και της ∆.Ε.Π.Α.Κ.  
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του κ. Ηλιόπουλου τον λόγο λαµβάνει ο κ. Πρόεδρος ο 
οποίος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 225 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/3006),  
 

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 ∆ήµου Καλαµάτας, 

του Α΄ Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Καλαµάτας και της ∆.Ε.Π.Α.Κ µε αντικείµενο τη διεξαγωγή 
διδασκαλίας – εκπαίδευσης, καλλιέργειας και απόκτησης δεξιοτήτων στην τρίτη 
ηλικία, γύρω από την Μουσική και τα Εικαστικά, το πλήρες κείµενο της οποίας 
έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 
 <<ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  

ΗΛΙΚΙΑ>> 

 
 

Στην Καλαµάτα σήµερα ………………………………… οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 

 

1) Ο ∆ήµος Καλαµάτας, που εδρεύει στην Καλαµάτα (οδός Αριστοµένους 28) και 
εκπροσωπείται κατά το νόµο από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα, 

2) Το Α! ΚΑΠΗ του ∆ήµου Καλαµάτας που εδρεύει στη Καλαµάτα οδός Μπούτση 1 και 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο του κ. Αργύριο Κουδούνη, και 

3)Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) που εδρεύει στην 
Καλαµάτα Φαρών και Ασίνης 11 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο της κ. Αθανάσιο 
Ηλιόπουλο,  

 

Έχοντας υπόψη: 

1)Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006. 
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2)Την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό : ………… 

3)Την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Α! ΚΑΠΗ µε αριθµό:………. 

4)Την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Π.Α.Κ. µε αριθµό: 92/2008 

 

Συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα εξής στα πλαίσια αυτής της 
προγραµµατικής σύµβασης για την υλοποίηση του έργου: 

<<ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΚΤΗΣΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ  ΗΛΙΚΙΑ>> 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σε κάθε κοινωνία οι ηλικιωµένοι αποτελούν ένα πολύτιµο κεφάλαιο και µία πηγή 
εµπειρίας και γνώσης. Συνιστούν ένα δυναµικό που δεν πρέπει και δεν µπορεί να 
µείνει αναξιοποίητο. Η στάση µιας κοινωνίας απέναντί τους είναι δείγµα πολιτισµού, 
είναι παράγων κοινωνικής συνοχής, είναι στοιχείο προόδου. 

Στόχος της κοινωνίας είναι η ενίσχυση των δοµών που συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός 
οργανωµένου πλαισίου φροντίδας, εκπαίδευσης, καλλιέργειας, απόκτησης δεξιοτήτων και 
δηµιουργικής απασχόλησης των Ηλικιωµένων, ούτως ώστε να αποκτούν την ισότιµη 
συµµετοχή τους στον κοινωνικό ιστό.  

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, ο ∆ήµος Καλαµάτας, το Α! ΚΑΠΗ του ∆ήµου Καλαµάτας και 
η ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) θέλοντας να 
προσφέρουν εκπαίδευση, καλλιέργεια και απόκτηση δεξιοτήτων στη τρίτη ηλικία και 
αποδεχόµενοι την αξία και την εµπειρία του εξειδικευµένου προσωπικού της (∆.Ε.Π.Α.Κ.) 
ειδικότερα, αποφάσισαν: 

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η συνεργασία των συµβαλλοµένων µερών για τη 
διεξαγωγή διδασκαλίας – εκπαίδευσης, καλλιέργειας και απόκτησης δεξιοτήτων στη τρίτη 
ηλικία, γύρω από την Μουσική και τα Εικαστικά. 

Ειδικότερα:  

Α) Για την διδασκαλία της Μουσικής θα χρειασθεί 1 Μαέστρος –Χορωδός, ο οποίος θα 
απασχολείται 3 ώρες την εβδοµάδα και το( ετήσιο) κόστος του µέχρι τη λήξη του έργου θα 
είναι 4.500,00 €. 

Μέσα από την διδασκαλία της Μουσικής δηµιουργείται µια µικρή Χορωδία η οποία 
χρησιµοποιείται σε διάφορες κοινωνικές και εορταστικές εκδηλώσεις και σε Εθνικούς 
επετείους.  

Β) Για την διδασκαλία των Εικαστικών θα χρειασθούν 1 Ζωγράφος ο οποίος θα 
απασχολείται 4 ώρες την εβδοµάδα και 1 Κεραµίστρια η οποία θα απασχολείται 6 ώρες την 
εβδοµάδα. Το (ετήσιο) κόστος τους µέχρι τη λήξη του έργου θα είναι 7.500,00  

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της έως και την 31/12/2009. 
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ΑΡΘΡΟ 3
ο
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει τη µεταφορά των µελών του Α! ΚΑΠΗ που θα συµµετέχουν 
στο πρόγραµµα διδασκαλίας – εκπαίδευσης, καλλιέργειας και απόκτησης δεξιοτήτων, µε το 
όχηµα τύπου µικρού λεωφορείου των ΑΧΕΠΑΝΣ, το οποίο είναι κατάλληλο για το σκοπό 
αυτό, διαθέτοντας τον οδηγό και καλύπτοντας όλα τα λειτουργικά έξοδα. 

Το Α! ΚΑΠΗ του ∆ήµου Καλαµάτας αναλαµβάνει την υποχρέωση να χρηµατοδοτήσει το έργο 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα παραπάνω µε το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ 12.000,00 
ΕΥΡΩ.  

Επίσης ο υπεύθυνος του Α! ΚΑΠΗ θα ελέγχει την παρουσία του εκπαιδευτικού προσωπικού 
της ∆.Ε.Π.Α.Κ. 

Η ∆.Ε.Π.Α.Κ. ως φορέας υλοποίησης του έργου, υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες που 
προκύπτουν από την ανάθεση του έργου και έχει την ευθύνη για την εκπαίδευση, για τον 
συντονισµό του εκπαιδευτικού προγράµµατος και του προσωπικού της ώστε να τηρείται το 
συµφωνηµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση των όρων της σύµβασης και το συντονισµό των ενεργειών του έργου 
που αφορούν τη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου, συγκροτείται, Επιτροπή 
παρακολούθησης. 

Η επιτροπή αυτή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α! ΚΑΠΗ 
∆ήµου Καλαµάτας και έναν εκπρόσωπο της ∆.Ε.Π.Α.Κ. 

Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

1) Η παρακολούθηση υλοποίησης του έργου και η εξέταση και επίλυση τυχόν προβληµάτων 
που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου, 

2) Έγκριση του απολογισµού των πεπραγµένων µετά την λήξη του προγράµµατος. 

 

Αυτά συµφώνησαν , συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συµβαλλόµενοι , σε απόδειξη 
των οποίων συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) πρωτότυπα , έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος 
από ένα. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Α΄ ΚΑΠΗ 
 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Της ∆ΕΠΑΚ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 

ΙΙ. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
παραπάνω προγραµµατικής σύµβασης τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Μιχαλόπουλο 
Σωτήριο µε αναπληρώτριά του την επίσης δηµοτική σύµβουλο κα Τσακαλάκου 
Σταυρούλα.  
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III. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή 
της  παραπάνω Προγραµµατικής 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 ∆ηµήτριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος  
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 22. Σπίνος Γεώργιος 

 23. Τσακαλάκου Σταυρούλα    

 24. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 28 Νοεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


