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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  18/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  393/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Μαΐου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην αίθουσα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους αριθµός 
28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ΄ 
αριθ. 18/24-05-2007 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 (προσέλευση στην 
υπ’  αριθ. 395 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 397 απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας ∆ηµήτριος, 18) Μπάκας 
Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 393 απόφαση), 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) 
Πολίτης ∆ηµήτριος και 24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 395 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Σπίνος Γεώργιος, 
2) Ράλλης Γεώργιος και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 4) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 5) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 6) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία και 4) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας».  
 
 
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 : 

Έγκριση όρων προγραµµατικής σύµβασης για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 

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

 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ∆ήµος Καλαµάτας για την εκπόνηση του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2007 – 2010 στο οποίο θα περιέχεται ο 

προγραµµατισµός των δράσεων του ∆ήµου  και των Νοµικών του Προσώπων για την 
τετραετία όπως σας προανέφερα 2007 – 2010, θα συνάψει Προγραµµατική Σύµβαση µε το 
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου το οποίο αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο του ΤΕΙ 
Καλαµάτας.  
 
Αντικείµενο της σύµβασης αυτής θα είναι η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µε 
βάση την ανάλυση της σηµερινής κατάστασης, τον εντοπισµό και την ιεράρχηση των αναγκών 
της περιοχής του ∆ήµου, τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων και των προτεραιοτήτων, 
τον προσδιορισµό των αναγκαίων έργων και δράσεων, την εκτίµηση του κόστους εφαρµογής, 
τον προσδιορισµό των πηγών χρηµατοδότησης αλλά ταυτόχρονα και των φορέων υλοποίησης 
των δράσεων που θα προκύψουν µέσα  σ΄ ένα καθορισµένο από την αρχή χρονοδιάγραµµα. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα καταρτίζεται υποχρεωτικά για ∆ήµου; άνω 
των 10.000 κατοίκων µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203 έως και 207 του Ν. 3463/2006, 
του νέου Κώδικα δηλαδή ∆ήµων και Κοινοτήτων,  και  

περιλαµβάνει τον στρατηγικό σχεδιασµό στον οποίον αποτυπώνεται και αξιολογείται η 
υφιστάµενη κατάσταση, καθώς και τον καθορισµό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της 
περιοχής του ∆ήµου, 

περιλαµβάνει τον Επιχειρησιακό Σχεδιασµό, όπου καθορίζονται οι άξονες προτεραιότητας µε 
ανάλυση των µέτρων, των υποπρογραµµάτων και των έργων που περιλαµβάνονται σε αυτά, 

περιλαµβάνει τον Οικονοµικό Προγραµµατισµό, όπου καθορίζονται τα έσοδα ανά δράση, η 
κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων ανά µέτρο αλλά και η σύνταξη των ετήσιων προγραµµάτων 
δράσης. 

Για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα συγκροτηθεί Οµάδα Έργου η οποία 
θα αποτελείται από:  

• Μέλη του ΚΤΕΠ τα οποία θα αναλάβουν την επιστηµονική επεξεργασία των στοιχείων 
και στα οποία θα παρασχεθούν από το ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα πληροφορίες 
και δεδοµένα για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

• Στελέχη του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων έτσι ώστε να οργανωθεί η ροή των 
δεδοµένων προς την επιστηµονική οµάδα και τέλος τα πρόσωπα αυτά να αποκτήσουν 
την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να µπορέσουν στην πορεία της εξέλιξης του έργου 
να διαχειριστούν και να εφαρµόσουν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. 

Κατά την διάρκεια της κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα πραγµατοποιηθεί 
δηµόσια διαβούλευση µε φορείς και κατοίκους της περιοχής του ∆ήµου, µε εκδηλώσεις και 
σύγχρονα ηλεκτρονικά µέσα, την οργάνωση της οποίας διαβούλευσης θα έχει ο ∆ήµος, ενώ 
την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου. 

Η Οµάδα Έργου τελικά, αφού λάβει υπόψη της το θεσµικό πλαίσιο για τη σύνταξη των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, είναι κάτι το οποίο είναι δυναµικό και αλλάζει µε αποφάσεις 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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του Υπουργείου, αφού λάβει λοιπόν υπόψη το θεσµικό πλαίσιο καθώς επίσης και τα 
αποτελέσµατα της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης και την αξιολόγηση των δεδοµένων της περιοχής 
του ∆ήµου, υποχρεούται έως 31 Οκτωβρίου, όπως προβλέπει και σε σχετική Υπουργική 
Απόφαση, να υποβάλλει προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για 
έγκριση. 

Ο Προϋπολογισµός για την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του ∆ήµου µε σκοπό την 
κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, ανέρχεται σε 56.000,00 € και θα καταβληθεί 
τµηµατικά από το ∆ήµο προς το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου.  

Για την παρακολούθηση της πορείας του έργου θα συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης µε 
εκπροσώπους του ∆ήµου και έναν εκπρόσωπο από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας 
Πελοποννήσου, ενώ το έργο θα παραλάβει επιτροπή που θα οριστεί από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  

Ο Συντονιστής του έργου θα οριστεί από το ∆ήµο, ενώ ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος από το 
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι λαµβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόµενη προγραµµατική σύµβαση 
συνάπτεται µεταξύ του ∆ήµου  Καλαµάτας  και ενός Επιστηµονικού Φορέα που λειτουργεί και 
δρα στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου µε δεδοµένο ότι ο φορέας αυτός είναι γνώστης των 
τοπικών προβληµάτων, µε δεδοµένο ότι στη διαδικασία της εκπόνησης αυτού του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος  θα ασχοληθούν Μεσσήνιοι που κατέχουν πολύ καλά τα θέµατα 
της περιοχής µας, ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει  
για την κατάρτιση των όρων της προγραµµατικής σύµβασης, 
για τον ορισµό τριών µελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης, 
για τον ορισµό µελών στην Επιτροπή Παραλαβής του Έργου και  
ταυτόχρονα να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, για την υπογραφή της Σύµβασης,  
ενώ καλείται επίσης να εγκρίνει το ποσό της σύµβασης των 56.000,00 €, και την τροποποίηση 
του προϋπολογισµού έτους 2007, µε τη δηµιουργία νέου Κωδικού Εξόδου 00.6736.13 µε τίτλο 
«Προγραµµατική Σύµβαση για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου ∆ήµου Καλαµάτας», σε 
βάρος του Αποθεµατικού. 

 
Σας ευχαριστώ.  
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, ακολουθεί διαλογική 
συζήτηση µε ερωτήσεις - απαντήσεις και τοποθετήσεις ως εξής: 
 

 
Θα ήθελα να ρωτήσω αν το συγκεκριµένο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα που θα 
καταρτισθεί αυτό θα πάει και για έλεγχο νοµιµότητας στην Περιφέρεια κάποια 

στιγµή ή όχι, για έλεγχο νοµιµότητας. Για έγκριση από την Περιφέρεια. Έχει δικαίωµα η 
Περιφέρεια να το γυρίσει πίσω σαν µη αποδεκτό τέλος πάντων; 

 
Όχι, το λέει ο νόµος. Το λέει ο νόµος ότι το Επιχειρησιακό πρέπει να φτιαχτεί.  
 
Τη διαδικασία βλέπει η Περιφέρεια όχι την ουσία.    

 
Την Περιφέρεια την ενδιαφέρει η πίστωση, αν είναι εξασφαλισµένη, τίποτα 
άλλο. 

 
Κύριε Ηλιόπουλε έχετε το λόγο. 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Κύριε Πρόεδρε, εµείς πιστεύουµε ότι είναι µια προγραµµατική σύµβαση 
η οποία βέβαια πρέπει να γίνει, είναι ένα καινούργιο σχέδιο το οποίο 

προβλέπεται από το νέο κώδικα, δεν έχουµε αντίρρηση ως προς τη διαδικασία της σύµβασης 
αλλά από εκεί και πέρα θα παρακολουθήσουµε στενά την όλη διαδικασία εξέλιξης του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου. Και τούτο γιατί: Μπορεί τα προβλήµατα να είναι βέβαια για όλους 
κοινά αλλά οι λύσεις δεν είναι κοινές για όλους, οι λύσεις έχουνε χρώµα, έχουνε κατεύθυνση. 
Πιστεύω ότι η συνεργασία µε το Τεχνολογικό Ίδρυµα θα αποδώσει, καταδεικνύει βέβαια και τη 
σπουδαιότητα του Ιδρύµατος για την πόλη µας, το οποίο κ. Πρόεδρε δεν στηρίξαµε όπως 
έπρεπε και όταν έπρεπε και από εκεί και πέρα… 

 
∆ι΄ έργοις στηρίζεται.       

 
Άστα τώρα. ∆εν στηρίξαµε όσο έπρεπε όταν έπρεπε. Λοιπόν από εκεί και 
πέρα πιστεύουµε ότι η ∆ηµοτική Αρχή µέσα από αυτή την 

προγραµµατική σύµβαση και το Επιχειρησιακό Σχέδιο θα δώσει το αποτύπωµά της. Αυτό είναι 
η ουσία, δηλαδή ο νέος νόµος βάζει την κάθε ∆ηµοτική Αρχή να κάνει έναν προγραµµατισµό 
4ετίας µε όλα αυτά τα προβλήµατα τα οποία θα αναθέσει, µε όλες αυτές τις δράσεις. 
Πιστεύουµε να έχει σφαιρική άποψη  και να περιλαµβάνει όλο το ∆ήµο, το διευρυµένο ∆ήµο 
και να δίνει µία προοπτική ανάπτυξης για όλο το ∆ήµο.  
Εµείς θα ψηφίσουµε την προγραµµατική σύµβαση. 
 
(αλλαγή πλευράς κασέτας) 

 
…ακριβώς επειδή το έχουν καταλάβει και αυτό διάφοροι µελετητές 
κυκλοφορούν µε έτοιµες µελέτες ανά τη χώρα προτείνοντας τουλάχιστον 

σ΄ αυτή την πρώτη φάση λειτουργίας του ένα Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αµφιβόλου 
ποιότητος.  
Χαιρετίζουµε ιδιαίτερα την κίνηση του ∆ήµου Καλαµάτας να συνεργαστεί µε το ΤΕΙ Καλαµάτας. 
Εφόσον είναι κάτι που πρέπει να κάνουµε θα το κάνουµε και το κάνουµε µε τον καλλίτερο 
δυνατό τρόπο, µε το ΤΕΙ Καλαµάτας και πιστεύω η κίνηση αυτή, η έναρξη συνεργασίας µε το 
ΤΕΙ Καλαµάτας να είναι η απαρχή µιας ευρύτερης συνεργασίας µαζί του. Έχουµε ζητήσει και 
παλαιότερα ότι υπάρχουν τοµείς που το ΤΕΙ Καλαµάτας µπορεί να συνεργαστεί άριστα µε το 
∆ήµο Καλαµάτας και ιδίως το γεωπονικό του κοµµάτι µπορεί να συνεργαστεί µε το δικό µας 
κοµµάτι σε µια σειρά από δράσεις. Έχουµε κηπάρια, έχουµε ανθώνες που µπορούν οι φοιτητές 
µε τη βοήθεια του ∆ήµου να δηµιουργήσουν και να κάνουν πολλά πράγµατα. Εύχοµαι λοιπόν  
η έναρξη αυτής της συνεργασίας που γίνεται τώρα να επεκταθεί το συντοµότερο δυνατόν και 
στο γεωπονικό κοµµάτι.  
Τώρα όσον αφορά την ίδια τη σύµβαση θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Θα ήθελα να δω, 
δεν ξέρω αν είναι η ίδια η οποία είχε µοιραστεί στην αρχή, υπάρχουν κάποιες τροποποιήσεις. 
Έχουµε Επιτροπή Παρακολούθησης, τρεις (3) εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας και έναν 
(1) εκπρόσωπο του ΚΤΕΠ, µάλλον πρέπει να είναι µονός ο αριθµός άρα πιθανότατα να 
χρειάζεται να πάµε σε 4 – 1 ή 2 -1. Έτσι;  Ελέγξτε το να το δείτε, θα χρειάζεται.   
Επίσης πιστεύω ότι επειδή στις 56.000 δεν χρειάζεται ο ∆ήµος να είναι τόσο γαλαντόµος µε 
την έννοια ότι πρέπει να δώσει και προκαταβολή 15%. ∆εν υπάρχει λόγος. Με την 
ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ας δώσει τότε το 55%. ∆εν χρειάζεται να δίνουµε 
προκαταβολές, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αντικείµενο, δηλαδή δεν πιστεύω.  
Και τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι επειδή το άρθρο 10, οι τελικές διατάξεις, αν παραµένουν 
ως είχαν στο αρχικό κείµενο που είχα εγώ, να το έχει δει ο νοµικός για να είναι πιο εύληπτο και 
κατανοητό. 
Ευχαριστώ.  
    

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Συγγνώµη κ. Πρόεδρε. Στο άρθρο 10 της προγραµµατικής σύµβασης 
αναφέρεται ότι:  

¨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.¨     

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Τσερώνη έχετε το λόγο.  
 
Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε ότι η πρόβλεψη του νέου κώδικα είναι πάρα πολύ 
σωστή, εκφράζει ένα σύγχρονο πνεύµα αντιµετώπισης των προβληµάτων, 

πιστεύουµε ότι µε ένα σωστό Επιχειρησιακό Σχέδιο µπορεί να προκύψει η µέγιστη συνέργια 
των δράσεων τόσο των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων όσο και του ∆ήµου και θα βοηθήσουµε µε 
όσες δυνάµεις διαθέτουµε στην εκπόνηση του Σχεδίου. Κατά συνέπεια θα θέλαµε να 
συµπεριληφθούµε και εµείς στην Επιτροπή που λέει µέσα, Παρακολούθησης ή Παραλαβής, 
Παρακολούθησης νοµίζω. Κατά τ΄ άλλα συµφωνούµε απολύτως µε την εισήγηση.  

 
Σας ευχαριστώ πολύ.  
Κύριε ∆ιασάκο έχετε το λόγο. 

 
Ευχαριστώ.  
Κύριε Πρόεδρε, το ζήτηµα για εµάς δεν είναι η ύπαρξη ή όχι του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος αλλά το τι αυτό θα εξυπηρετήσει. Στο σηµερινό πλαίσιο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πιστεύουµε ότι θα είναι ένα ακόµα εργαλείο για την εξυπηρέτηση των 
συµφερόντων των ιδιωτών και κυρίως του κεφαλαίου. Είναι γνωστό ότι είναι Πασόκικης 
έµπνευσης και Νεοδηµοκρατικής  ολοκλήρωσης. 

 
Κοιτάξτε, το λέει ο νόµος αυτό. Αυτό που κάνουµε το λέει ο νόµος. Εσείς 
κριτικάρετε το νόµο τώρα. Εντός του θέµατος αν θέλετε να µιλήσετε. Ο νόµος 

είναι ψηφισµένος από τους εκπροσώπους του Ελληνικού λαού.  
 
Μπράβο, εντάξει. Έχω δικαίωµα να πω την άποψή µου και γι΄ αυτό. 
 
Ναι αλλά εντός του θέµατος.  
 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι να συµπλέει κάθε φορά η κάθε 
δηµοτική αρχή µε τις συνολικότερες πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εκούσια ή ακούσια. ∆ηλαδή µπορεί και µια ∆ηµοτική Αρχή που δεν θέλει, ή θέλει για κάποιο 
λόγο να απειθαρχήσει σε κάτι δεν έχει αυτό το δικαίωµα. Θα το γυρίσουν πίσω να ξέρετε κ. 
Μπασακίδη το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για συµµόρφωση µε τας υποδείξεις. Και αυτό είναι 
προφανές γιατί το περιεχόµενο, η δοµή και ο τρόπος υποβολής του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος στην Περιφέρεια καθορίζονται µε Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών και µε Προεδρικό ∆ιάταγµα καθορίζονται η διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης καθώς και τα όργανα σύνταξης ελέγχου και αξιολόγησης 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. Έτσι θα καθοδηγείται ασφαλέστερα από την άρχουσα 
τάξη ο προσανατολισµός των δήµων για να περάσουν την επιχειρηµατικότητα, την 
ανταγωνιστικότητα σε συνδυασµό και µε τις άλλες ρυθµίσεις που έχουν ήδη περάσει και 
δροµολογούνται, ΘΗΣΕΑΣ – Σ∆ΙΤ- Αποδιάρθρωση Εργασιακών Σχέσεων – Φορολογική Εξουσία 
κ.λ.π.  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 
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Ένα άλλο ζήτηµα ότι αυτό το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα αποτελεί και πολιτικό τετελεσµένο 
για µια ολόκληρη 4ετία, και πιστεύουµε ότι θα είναι και ένα ισχυρό άλλοθι στην συνηθισµένη  
κλασσική µεταβολή που έχουν κάθε φορά οι νεοεκλεγµένες δηµοτικές αρχές σε σχέση µε τις 
προεκλογικές κορώνες προς τα λαϊκά στρώµατα και την παροχολογία και µε το τι θα κάνουν 
τελικά γιατί θα λένε ¨Είναι δεµένα τα χέρια µας¨.  
Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ πολύ. 
Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο. 
 
Στο κλίµα της οµοφωνίας το οποίο διαµορφώνεται αγαπητοί συνάδελφοι να έχω 
και εγώ έτσι πολύ σύντοµα τη δική µου συµβολή.  

Είναι από τα καινούργια τα οποία φέρνει ο Κώδικας των ∆ήµων και των Κοινοτήτων που εµείς 
ως Αυτοδιοίκηση τα αντέχοµε αλλά είναι βέβαιο ότι πολλοί έξω στην κοινωνία δεν τα αντέχουν 
τα καινούργια.  
Λοιπόν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα φαίνεται ότι προσπαθεί, γιατί είναι βέβαιο ότι δεν θα το 
πετύχει στον απόλυτο βαθµό, να τελειώσει η εποχή του αυτοσχεδιασµού και όλα να µπούνε σε 
ένα πρόγραµµα.  
Μίλησε ο εισηγητής το τι επιδιώκεται µέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, για την 
καταγραφή, τη υπάρχουσας κατάστασης, για τον σχεδιασµό των δράσεων, τον προσδιορισµό 
των στόχων, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, τους τρόπους για να πετύχουµε τους στόχους, 
τους πόρους τους οποίους έχουµε και πως τους αξιοποιούµε. Εγώ θέλω να επισηµάνω µε 
έµφαση ότι µέσα στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δεν γίνεται αναφορά µόνο για το µηχανισµό 
του ∆ήµου ή για την πόλη της Καλαµάτας, η αναφορά και οι στοχεύσεις και αναπτυξιακές 
προτεραιότητες θα τεθούν και για τα δεκατρία (13) ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα ή καλλίτερα τις 
τρεις (3) ενότητές του, τα πεδινά τα παραθαλάσσια και τα ορεινά, ότι το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα οπωσδήποτε θα ακουµπήσει και τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, τα Νοµικά Πρόσωπα 
του ∆ήµου και κάποια Νοµικά Πρόσωπα όπως είναι η ∆ΕΥΑΚ είναι βέβαιο ότι πρέπει να κάνουν 
δικό τους Επιχειρησιακό Σχεδιασµό αλλά πρέπει να υπάρξει µία συνέργια σε όλα αυτά.  
 
Έχει δίκιο ο κ. Κοσµόπουλος, πολιορκούνται οι ∆ήµοι αυτή την εποχή από δεκάδες 
επιχειρήσεις, της Αθήνας αλλά και άλλων πόλεων της Ελλάδος, που έχουν έτοιµα στις βαλίτσες 
τους τα Επιχειρησιακά Σχέδια.  Ο ∆ήµος Καλαµάτας έκανε συγκεκριµένη επιλογή η οποία έχει 
ουσία αλλά έχει και σηµασία και σηµειολογία, ξεκινάει µία συνεργασία µε το ΤΕΙ Καλαµάτας, 
µία συνεργασία επί της ουσίας η οποία και θα διευρυνθεί, αυτή τη συνεργασία πρέπει να τη 
δούµε και µέσα στο νέο Οργανισµό, δεν φτάνουνε τα λόγια πρέπει στην πράξη να δείχνοµε ή 
και να αξιοποιούµε τις επιστηµονικές δυνατότητες που υπάρχουν στον τόπο µας και σας 
βεβαιώνω ότι αυτό θα κάνοµε γιατί όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα υπάρχουν δεκάδες 
ευκαιρίας, δεκάδες όχι µία και δύο, για να αποδείξοµε στην πράξη ότι στηρίζοµε τα 
συγκεκριµένα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.  Αυτή είναι η αρχή της συνεργασίας µε το ΤΕΙ. Και για 
να µην λησµονούµε και την ΕΕΤΑ, είναι η Αναπτυξιακή η οποία έχει εξειδίκευση στον 
συγκεκριµένο τοµέα και θα είναι η συµµετοχή της ουσιαστική και συνεχής, την έχουµε ανάγκη. 
Να ξέρετε επίσης ότι θα υπάρξει στενή συνεργασία από τους υπαλλήλους του ∆ήµου και των 
Επιχειρήσεων, θα συγκροτηθεί µία οµάδα από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και 
µπορούν να προσφέρουν το κάτι παραπάνω από την καθηµερινή γραφειοκρατική διαδικασία 
και ευτυχώς έχοµε αρκετούς τέτοιους οι οποίοι θα ενταχθούν σε οµάδες ώστε να έχοµε το 
καλλίτερο δυνατό αποτέλεσµα και ασφαλώς είναι ευπρόσδεκτη η συµµετοχή και η προσφορά 
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όχι µόνο στις δηµόσιες διαβουλεύσεις όπου θα υπάρχει 
και η τυπική διαδικασία αλλά σε όλες τις συνεδριάσεις των Επιτροπών.   
Ο προϋπολογισµός δεν θεωρώ ότι είναι υψηλός, 56.000,00 €, υπάρχουν και µικρότεροι 
προϋπολογισµοί, γιατί ρωτήσαµε το τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και 
προϋπολογισµοί όπως στη Μυτιλήνη της τάξεως των 170.000,00 € αν δεν απατώµαι. Να 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:    

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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είσαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουµε την ουσία διότι Μεσσήνιοι επιστήµονες, άνθρωποι οι οποίοι 
ζούνε εδώ, µε αποδεδειγµένες ικανότητες θα κάνουνε το καλλίτερο δυνατό για την πόλη µας. 
 
Κλείνοντας θέλω να πω ότι από πλευράς ∆ηµοτικής Αρχής ο κ. Μπασακίδης προτείνεται να 
οριστεί ως επικεφαλής συντονιστής αυτής της προσπάθειας η οποία µακρόχρονη θα είναι και 
θα ξεπεράσει πιθανότατα και την 31η Οκτωβρίου αλλά δεν χάλασε ο κόσµος για ένα µήνα ίσως 
και δύο για να κάνοµε κάτι καλό και κάτι το οποίο θα είναι χρήσιµο και εν πάση περιπτώσει θα 
βοηθήσει σε κάποιο επίπεδο να ξεφύγουµε από τον αυτοσχεδιασµό.  
Όσον αφορά στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η πλειοψηφία από τους τρεις προτείνει τους 
δύο, τον κ. Ηλιόπουλο και τον κ. Σπίνο, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν θα κοινοποιούνται οι 
συνεδριάσεις των Επιτροπών και δεν µπορεί να παραβρίσκεται ο καθένας εκεί, και στην 
Επιτροπή Παραλαβής του Έργου προτείνει πάλι δύο από τους τρεις, τον κ. Κλείδωνα και τον κ. 
Λαγανάκο.  
Αυτά θέλω να πω και παρακαλώ να εγκριθεί η πρόταση. 

 
Κάποια διευκρίνιση κ. Μπασακίδη απ΄ ότι καταλαβαίνω. 

 
Ναι, ναι. 
Στον αρχικό µας σχεδιασµό ήταν να συµπεριληφθεί στην προγραµµατική 

σύµβαση και η ΕΕΤΑ,  Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όµως στην πορεία επειδή σας 
είπα και πάλι ότι τα στοιχεία ήταν πολύ δυναµικά και όλες µας οι κινήσεις, η ΕΕΤΑ θα συνάψει 
προγραµµατική σύµβαση µε την ΚΕ∆ΚΕ έτσι ώστε να υποστηρίξει συµβουλευτικά όλους τους 
∆ήµους όλης της Ελλάδας, οπότε ήταν ανούσιο να πάµε εµείς και να κάνουµε ξεχωριστή 
προγραµµατική σύµβαση εφόσον θα υπήρχε µία κεντρική, γι΄ αυτό και δεν συµπεριλήφθηκε. 
Όµως η ΕΕΤΑ µε τους επιστήµονες που έχει και ντόπιους ανθρώπους που κατόρθωσα και ήρθα 
σε επαφή µαζί τους, θα είναι µέσα, θα συµβουλεύει και θα βρίσκεται και θα καθοδηγεί στον 
τρόπο σύνταξης  αυτού του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

 
Ευχαριστώ πολύ.  
 

Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση όσον αφορά στον ορισµό της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Έργου και της Επιτροπής Παραλαβής του  Έργου, στη διάρκεια της 
οποίας ο  Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης λέει ότι η  παραλαβή του έργου µε βάση το νόµο θα 
γίνει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ότι η Επιτροπή Παραλαβής θα έχει µία τυπική παρουσία 
για να µπορέσει να γίνει η εκταµίευση του έργου. Με την ολοκλήρωση της διαλογικής 
συζήτησης προτείνονται: 
- Για την Επιτροπή Παρακολούθησης: να είναι 5µελής, αποτελούµενη από 4 εκπροσώπους του 
∆ήµου και 1 εκπρόσωπο του ΚΤΕΠ.   
Εκπρόσωποι του ∆ήµου οι δηµοτικοί σύµβουλοι: 

1. κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος µε αναπληρωτή του τον κ. Πολίτη ∆ηµήτριο 
2. κ. Σπίνος Γεώργιος, µε αναπληρωτή του τον κ. Καµβυσίδη  Ιωάννη 
3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, µε αναπληρωτή του τον κ. ∆ικαιουλάκο Βασίλειο 
4. κ. Τσερώνης Κων/νος, µε αναπληρωτή του τον κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο 

 
- Για την Επιτροπή Παραλαβής: να είναι 3µελής, αποτελούµενη από δηµοτικούς συµβούλους 
και συγκεκριµένα από τους: 

1. κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, µε αναπληρωτή του τον κ. Αθανασόπουλο Κων/νο 
2. κ. Λαγανάκο Γεώργιο, µε αναπληρωτή του τον κ. Κουδούνη Αργύριο 
3. κ. ∆ικαιουλάκο Βασίλειο, µε αναπληρωτή του τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη 

 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 203 -207 και 225 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006),  
 

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

Ι.  Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, 
Νοµικού Προσώπου του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας, για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας, ο οποίος υποχρεούται  στην εκπόνηση 
αυτού κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων,  το σχέδιο της 
οποίας 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 225 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων) και τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του ίδιου νόµου, 

• την Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 18183 (ΦΕΚ 534, τεύχος δεύτερο, 

13.04.07), 

• την απόφαση µε αριθµό 393/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Καλαµάτας, 

• την απόφαση µε αριθµό ... του ∆.Σ. του ΚΤΕΠ, 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Με τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του νέου Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), προβλέπεται η σύνταξη επιχειρησιακών 
προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθµού. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις 
καθώς και τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης µε αριθµό 18183/2007, η οποία έχει εκδοθεί σε 
εκτέλεση της παρ. 5 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2007, δήµοι οι οποίοι έχουν 
πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων υποχρεούνται στη σύνταξη επιχειρησιακών 
προγραµµάτων και καλύπτει το σύνολο των δράσεων τοπικής ανάπτυξης, την 
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οργάνωση των υπηρεσιών του ∆ήµου, καθώς και τις δράσεις των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων και των επιχειρήσεων που 
προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 204 του Ν. 3463/2006. 

Με την παρούσα σύµβαση τα συµβαλλόµενα µέρη αναλαµβάνουν τη 
σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας, ο οποίος 
υποχρεούται στην εκπόνηση επιχειρησιακού προγράµµατος κατά τις διατάξεις 
του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Η σύνταξη του επιχειρησιακού του ∆ήµου 
Καλαµάτας θα πραγµατοποιηθεί µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει: 
Προοίµιο 

Άρθρο 1 : Περιεχόµενο της Σύµβασης 
Άρθρο 2 : Αντικείµενο της Σύµβασης 
Άρθρο 3 : Αναλυτική περιγραφή έργου 
Άρθρο 4 : Χρονοδιάγραµµα και µεθοδολογία υλοποίησης του έργου 
Άρθρο 5 : Προϋπολογισµός – Χρηµατοδότηση έργου 
Άρθρο 6 : ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις συµβαλλοµένων 
Άρθρο 7 : Επίβλεψη – Παρακολούθηση έργου 
Άρθρο 8 : ∆ιαδικασία παραλαβής έργου 
Άρθρο 9 : Καταγγελία σύµβασης 
Άρθρο 10 : Τελικές ∆ιατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Με την Προγραµµατική Σύµβαση αυτή οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν και 
συναποδέχονται να συνεργασθούν, ώστε µε την παροχή υπηρεσιών καθενός εκ 
των συµβαλλοµένων, να καταρτίσει ο ∆ήµος Καλαµάτας το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµά του. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό του 
συνόλου των δράσεων τοπικής ανάπτυξης, καθώς και οργάνωσης του ∆ήµου και 
των νοµικών προσώπων του για την επόµενη τετραετία, µε βάση την ανάλυση 
της σηµερινής κατάστασης, τον εντοπισµό και την ιεράρχηση των αναγκών 
των κατοίκων, τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων και των 
προτεραιοτήτων, τον προσδιορισµό των αναγκαίων έργων και δράσεων, την 
εκτίµηση του κόστους εφαρµογής του Προγράµµατος, καθώς και το αντίστοιχο 
χρονοδιάγραµµα εφαρµογής. Ο προγραµµατισµός θα συνοδεύεται µε τον 
προσδιορισµό των πηγών χρηµατοδότησης και των φορέων υλοποίησης των 
δράσεων και των έργων.  

Ειδικότερα αντικείµενο της προγραµµατικής αυτής σύµβασης αποτελεί: 

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας και των 
νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων που εντάσσονται στο επιχειρησιακό 
πρόγραµµα κατά τις διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

Το περιεχόµενο του επιχειρησιακού προγράµµατος θα αποτελέσει: 

α. Ο στρατηγικός σχεδιασµός, µε επιµέρους ενότητες: 



Συνεδρίαση : 18/2007                                 Τετάρτη  30 / 05 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  393/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  10 

- Την περιγραφή κα αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης 

- Την στρατηγική του δήµου και τις αναπτυξιακές προτεραιότητές του 

β. Ο επιχειρησιακός προγραµµατισµός, µε επιµέρους ενότητες: 

- Τους στόχους και τις δράσεις του ∆ήµου µε τετραετή ορίζοντα 

- Την εξειδίκευση των δράσεων και τον τετραετή προγραµµατισµό τους 

γ. Ο οικονοµικός προγραµµατισµός, µε επιµέρους ενότητες: 

- Την εξειδίκευση των ετήσιων προγραµµάτων δράσης του ∆ήµου 

- Την εκπόνηση ετήσιων προγραµµάτων εσόδων – δαπανών για τα 
προαναφερθέντα ετήσια προγράµµατα δράσης 

Επίσης, στο πλαίσιο της σύνταξης του επιχειρησιακού προγράµµατος το 
ΚΤΕΠ θα παράσχει στο ∆ήµο την απαιτούµενη επιστηµονική και τεχνική 
υποστήριξη για την ενηµέρωση των κατοίκων και τη διοργάνωση δηµοσίων 
διαβουλεύσεων µε τους κοινωνικούς φορείς της πόλης, για να διασφαλισθεί ότι 
το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα αποτελέσει επιστηµονικά τεκµηριωµένο κείµενο 
που θα έχει προκύψει µετά από την αναγκαία κοινωνική διεργασία σε τοπικό 
επίπεδο, ώστε να επέχει θέση «κοινωνικού συµβολαίου» του ∆ήµου µε τους 
πολίτες, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθµιση των 
δηµοτικών υπηρεσιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Η δοµή και το περιεχόµενο του επιχειρησιακού προγράµµατος που θα 
εκπονηθεί, θα είναι σύµφωνα µε την ΥΑ 18183/13-4-2007 του ΥΠΕΣ∆∆Α και 
θα αποτελείται από: 

1. Τον στρατηγικό σχεδιασµό, ο οποίος περιλαµβάνει: 

• Τα βασικά οργανωτικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου 
Καλαµάτας, των νοµικών προσώπων και των επιχειρήσεων του. 

• Περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, στην οποία, τουλάχιστον 
θα αποτυπώνονται τα γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, 
οικονοµικά, πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, του ∆ήµου Καλαµάτας. 

• Αξιολόγηση της υφισταµένης κατάστασης στην οποία θα 
περιληφθούν τα µειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα της περιοχής, οι 
δυνατότητες και αδυναµίες των υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας και 
των νοµικών του προσώπων και οι ευκαιρίες και περιορισµοί από 
εξωγενείς παράγοντες. 

• Τον καθορισµό των στρατηγικών στόχων και αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτων της περιοχής του ∆ήµου Καλαµάτας και τις αρχές 
που πρέπει να διέπουν τον τρόπο διαχείρισης των τοπικών 
υποθέσεων µε την επιδίωξη της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής 
συναίνεσης σύµφωνα µε το άρθρο 3 της Υ.Α. (ΥΠΕΣ∆∆Α) 
18183/2007. 

2. Τον επιχειρησιακό προγραµµατισµό του ∆ήµου στον οποίο 
περιλαµβάνονται: 

•  οι στόχοι και οι δράσεις σε τετραετή ορίζοντα, µε ανάλυση µέτρων 
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υποπρογραµµάτων και έργων. 

• Ανάλυση των δράσεων µε χρονικό προγραµµατισµό, φάσεις 
υλοποίησης, ανάλυσης εισροών και αποτελεσµάτων και 
προϋπολογισµό. 

3. Τον Οικονοµικό προγραµµατισµό , ο οποίος θα περιλαµβάνει: 

• Ετήσια προγράµµατα δράσης, µε προσδιορισµό των εσόδων ανά πηγή 
χρηµατοδότησης 

• Προσδιορισµό λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών ανά δράση 

• Χρηµατοδοτικούς πίνακες ανά άξονα και µέτρο. 

 

Οι δράσεις κατά την υλοποίηση της σύµβασης εκπόνησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος κατανέµονται σε φάσεις και στάδια ως εξής : 

Α΄ΦΑΣΗ : Στρατηγικός Σχεδιασµός 

ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕ
Α 

Περιγραφή 
υφιστάµενης 
κατάστασης  

Υλοποιείται η ανάλυση του εσωτερικού και του 
εξωτερικού περιβάλλοντος µε τη συγκέντρωση 
– ταξινόµηση υπαρχουσών µελετών, 
στοιχείων, προτάσεων και προγραµµάτων που 
αφορούν την περιοχή του ∆ήµου και τη 
βελτίωση ή ανάπτυξη των δηµοτικών 
υπηρεσιών (του ∆ήµου και των νοµικών 
προσώπων του). 

Σχετική 
Ενδιάµεση 
Έκθεση 

Ανάλυση και 
Αξιολόγηση 
υφιστάµενης 
κατάστασης 
(SWOT 
ανάλυση) 

Καθορίζονται τα δυνατά, τα αδύνατα σηµεία 
του οργανισµού καθώς και οι ευκαιρίες και οι 
κίνδυνοι από το εξωτερικό περιβάλλον και τα 
αποτελέσµατα αποδίδονται µε τρόπο που να 
µπορεί να συντελέσει αποτελεσµατικά στην 
υποστήριξη των εποµένων σταδίων και στην 
διαµόρφωση ενός σαφούς, περιεκτικού και 
αποτελεσµατικού Επιχειρησιακού 
προγράµµατος 

Σχετική 
Ενδιάµεση 
Έκθεση 

Καθορισµός 
Στρατηγικών 
Στόχων και 
Αναπτυξιακών 
προτεραιοτήτ
ων 

Καθορίζονται και συµφωνούνται οι Στρατηγικοί 
Στόχοι του ∆ήµου και τεκµηριώνεται ο τρόπος 
εκπλήρωσης κάθε Στρατηγικού Στόχου  

Επιλογή αξόνων προτεραιοτήτων γύρω από 
τους οποίους προτείνεται να κινηθεί η 
αντιµετώπιση των προβληµάτων του ∆ήµου και 
η αξιοποίηση των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων του, καθώς και η αναβάθµιση 
των δηµοτικών υπηρεσιών (του ∆ήµου και των 
νοµικών προσώπων του). 

 

Τελικό 
Παραδοτέο 
Α΄ φάσης 

Β΄ΦΑΣΗ : Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός(τετραετής) και 
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Οικονοµικός προγραµµατισµός (ετήσιος) 

ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕ
Α 

Στόχοι και 
δράσεις 4/ετούς 
διάρκειας 

Γίνεται η σύνθεση των δεδοµένων και 
οριστικοποιούνται οι προτεραιότητες και τα 
χρονοδιαγράµµατα για την εκτέλεση των 
έργων – δράσεων του Επιχειρησιακού 
προγράµµατος.  

Σχετική 
Ενδιάµεση 
Έκθεση 

Προϋπολογισµό
ς Υλοποίησης 
Έργων – 
∆ράσεων του 
Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος 

Υπολογίζεται το κόστος των Έργων – ∆ράσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και 
εκπονείται ένας πρώτος προϋπολογισµός 
υλοποίησης του.  

Σχετική 
Ενδιάµεση 
Έκθεση 

Ετήσιος 
Οικονοµικός 
Προγραµµατισµ
ός 

Εκτίµηση εσόδων, λειτουργικές και 
επενδυτικές δαπάνες ανά δράση, 
προϋπολογισµός δαπανών και πηγές 
χρηµατοδότησης, προσδιορισµός αναγκαίων 
προϋποθέσεων για την υλοποίηση των 
δράσεων κατάρτιση χρηµατοδοτικών πινάκων 
ανά άξονα και µέτρο. Όλα τα παραπάνω σε 
ετήσια βάση. 

Τελικό 
παραδοτέο 
Β΄ φάσης. 

Οδηγός 
διαχείρισης 
προγράµµατος 

Θα αναπτυχθεί εφαρµογή διαχείρισης του 
προγράµµατος σε ηλεκτρονική µορφή που θα 
παρέχει τη δυνατότητα στα στελέχη του δήµου 
να παρεµβαίνουν δυναµικά στις παραµέτρους 
και στις προβλέψεις του προγράµµατος όταν 
και εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο κατά τη 
διάρκεια υλοποίησής του, µε βάση τα 
πραγµατικά δεδοµένα που θα διαµορφώνονται 
στις πολιτικές του δήµου στη διάρκεια της 
τετραετίας. 

Τελικό 
κείµενο 
Α΄& Β΄ 
φάσης, και 
ηλεκτρονικ
ή 
εφαρµογή 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει µε την υπογραφή της και λήγει 
στις 31/10/2007, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 18183 (ΦΕΚ 534, τεύχος 
δεύτερο, 13.04.07). 
Η ολοκλήρωση της Α΄ φάσης θα γίνει σε διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από 
την έναρξη της ισχύος της σύµβασης, ενώ στη συνέχεια η Β΄ φάση θα 
ολοκληρωθεί στο διάστηµα που αποµένει µέχρι τη λήξη της σύµβασης  
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός της επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης του ∆ήµου για 
την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ανέρχεται σε πενήντα έξι 
χιλιάδες Ευρώ (56.000,00) περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Το ποσό αυτό θα προέρχεται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας και 
θα καταβληθεί τµηµατικά από το ∆ήµο στο ΚΤΕΠ ως ακολούθως: 

1) Με την υπογραφή της Σύµβασης ως προκαταβολή ποσοστό 15%. 
2) Με την παραλαβή της Α' φάσης ποσοστό 40%. 
3) Με την παραλαβή της Β' φάσης το υπόλοιπο ποσοστό 45%. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆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 
αντικείµενο της. 

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει : 

• Την οργάνωση της δηµόσιας διαβούλευσης µε τους κατοίκους και φορείς 
της περιοχής 

• Να διαθέσει κάθε στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνταξη του 
επιχειρησιακού προγράµµατος, τόσο όσον αφορά το ∆ήµο, όσο και τα 
νοµικά του πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, οι οποίες εντάσσονται στο 
επιχειρησιακό πρόγραµµα, κατά το Νόµο. 

• Να ορίσει στελέχη του ∆ήµου, τα οποία θα συµµετάσχουν στην οµάδα 
έργου, κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα για τη σύνταξη του 
επιχειρησιακού προγράµµατος. 

• Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

• Να καταβάλλει το ποσό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 της παρούσης 
µε τους όρους που αναφέρονται.  

Το ΚΤΕΠ αναλαµβάνει : 

• Να ορίσει τον επιστηµονικό υπεύθυνο του έργου για τη σύνταξη του 
επιχειρησιακού προγράµµατος, µετά από συνεννόηση µε το ∆ήµο.  

• Να συγκροτήσει την οµάδα εκπόνησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. 

• Την οικονοµική διαχείριση του έργου 

• Να συντάξει το επιχειρησιακό πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία 
που θα διατεθούν από το ∆ήµο και τα νοµικά πρόσωπα και τις εντασσόµενες 
στο επιχειρησιακό πρόγραµµα επιχειρήσεις του ∆ήµου. 

• Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης αυτής. 

• Την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη των εκδηλώσεων ενηµέρωσης 
και δηµόσιας διαβούλευσης µε τους φορείς και κατοίκους της περιοχής 
του ∆ήµου 

• Την υποστήριξη στελεχών του ∆ήµου σχετικά µε την υλοποίηση και 
διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, µε βάση ηλεκτρονική 
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πλατφόρµα που θα επιτρέπει τη δυναµική παρέµβαση στα δεδοµένα του 
προγράµµατος. 

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

Οι συµβαλλόµενοι, κατά τη διάρκεια εκπόνησης του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, αναλαµβάνουν την υποχρέωση να λάβουν υπόψη τους το 
εκπονούµενο για την ευρύτερη περιοχή «Γενικό Πολεοδοµικό σχέδιο», καθώς 
και το προετοιµαζόµενο κανονιστικό πλαίσιο για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
των ∆ήµων (µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του Ν.3463 / 2006). 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα τελικώς καταρτίζεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και καλύπτει τις δράσεις τοπικής ανάπτυξης, καθώς και οργάνωσης των 
δηµοτικών υπηρεσιών (του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων του), µετά από 
εισήγηση της οµάδας εκπόνησης σχεδίου του Προγράµµατος. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος θα ορισθεί Συντονιστής 
του Έργου από το ∆ήµο, µε απόφαση ∆ηµάρχου. 
Για την παρακολούθηση της εφαρµογής της Προγραµµατικής Σύµβασης 
συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη από: 

1. Τέσσερις εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας  
2. Ένα εκπρόσωπο του ΚΤΕΠ  

Οι εκπρόσωποι των συµβαλλοµένων και αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη 
ορίζονται µε αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το ∆ήµο Καλαµάτας, ενώ χρέη Γραµµατέα 
εκτελεί υπάλληλος του ∆ήµου που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

1) Παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστηµα εξέλιξης του 
έργου και είναι αρµόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου 
των παραδοτέων, µε βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται 
στη συνέχεια.  

2) Εισηγείται στους συµβαλλόµενους ό,τι κρίνει αναγκαίο για την ορθή και 
αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης, επιλαµβάνεται τυχόν 
διαφορών των συµβαλλοµένων ως προς την ερµηνεία ή τον τρόπο 
εφαρµογής αυτής και επιλύει τις διαφορές µε κοινή συναίνεση των 
συµβαλλοµένων. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται τακτικά µία φορά το µήνα µε 
πρόσκληση του Προέδρου της και έκτακτα εάν αυτό ζητηθεί από τρία µέλη της, 
αποφασίζει δε µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της (δηλαδή 
µε τρεις θετικές ψήφους). Ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της Επιτροπής µπορεί 
να καθορίζονται µε Κανονισµό που ψηφίζεται µε απόφαση της. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για την παραλαβή του έργου συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από : 

1) ………………………….. ∆ηµοτικό Σύµβουλο, Πρόεδρο 

2) …………………………...∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως µέλος 

3) …………………………… ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως µέλος 
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Η Επιτροπή Παρακολούθησης γνωµοδοτεί για την παραλαβή των 
επιµέρους τµηµάτων του έργου µετά τη συµβατική ολοκλήρωση κάθε διακριτού 
σταδίου. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσω του ελέγχου του συνόλου των 
προβλεπόµενων παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική 
πληρότητα / αρτιότητα.  

Για την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Υπεύθυνος Έργου 
αποστέλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης αίτηµα παραλαβής, µε το οποίο 
διαβιβάζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

• Αναφορά πεπραγµένων και εργασιών. 

• Υλικό τεκµηρίωσης για κάθε παραδοτέο, που αφορά προµήθεια 
υπηρεσιών. 

• Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίγραφα των άϋλων παραδοτέων που 
αφορούν µελέτες, αναλύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια κλπ. Τα 
ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε µορφή που 
δύναται να επεξεργαστεί ηλεκτρονικά µέσω διαδεδοµένων εφαρµογών 
αυτοµατισµού γραφείου. 

Για την παραλαβή του κάθε σταδίου του έργου η Επιτροπή 
Παρακολούθησης λαµβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες – 
πραγµατοποιεί αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής πληρότητας / αρτιότητας 
των παραδοτέων, µέσω: 

• Ανασκόπησης και αξιολόγησης µελετών, αναφορών και λοιπών εντύπων 
παραδοτέων και υλικού τεκµηρίωσης. 

• ∆ιενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιµέρους προϊόντα - παραδοτέα 

Στην περίπτωση διαπίστωσης µη συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές, οι 
παρατηρήσεις της Επιτροπής διαβιβάζονται εγγράφως στον Υπεύθυνο του 
Έργου το αργότερο εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών από την έναρξη της 
διαδικασίας παραλαβής. Εκτιµώντας το εύρος των απαιτούµενων αλλαγών, η 
Επιτροπή Παρακολούθησης καθορίζει το χρονικό διάστηµα λήψης των 
απαραίτητων διορθωτικών µέτρων και επανυποβολής του αιτήµατος παραλαβής. 
Η διαδικασία επανυποβολής µπορεί να πραγµατοποιηθεί έως δύο φορές.  

Η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχης 
έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και η οποία εισηγείται σχετικά 
προς την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό 
διάστηµα, χωρίς η Επιτροπή Παρακολούθησης να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις 
της στον Υπεύθυνο του Έργου ή να συντάξει το προβλεπόµενο πρωτόκολλο, τα 
παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί προσωρινά.  

Το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο εξελίσσεται η παραλαβή κάθε σταδίου 
δεν επηρεάζει τον προβλεπόµενο χρόνο υλοποίησης του έργου και τις χρονικές 
δεσµεύσεις ολοκλήρωσης επόµενων σταδίων. Η διαδικασία παραλαβής κάθε 
σταδίου δε δύναται να πραγµατοποιηθεί, εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς 
οι παραλαβές προηγούµενων σταδίων. 
 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
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. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 

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. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας Για το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας 
Πελοποννήσου 

Ο ∆ήµαρχος Η ∆ιευθύντρια του ΚΤΕΠ 

Παναγιώτης Νίκας Ελένη Μανωλοπούλου 

 

 
 

IΙ. Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
της εφαρµογής της Προγραµµατικής Σύµβασης  (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 
της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης) τους δηµοτικούς συµβούλους 
Καλαµάτας:   

1. κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο – Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, ως Πρόεδρο, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Πολίτη ∆ηµήτριο 

2. κ. Σπίνο Γεώργιο – Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, ως µέλος, µε αναπληρωτή 
του τον κ. Καµβυσίδη  Ιωάννη 

3. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. 
∆ικαιουλάκο Βασίλειο 

4. κ. Τσερώνης Κων/νος, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Κοσµόπουλο Βασίλειο 

 
 

III. Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην «Επιτροπή Παραλαβής του 
Έργου» που ορίζεται στο άρθρο 8 της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης 
τους δηµοτικούς συµβούλους Καλαµάτας:  

1. κ. Κλείδωνα Θεοφάνη – Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, ως Πρόεδρο, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Αθανασόπουλο   Κων/νο – Αντιδήµαρχο 
Καλαµάτας 

2.  κ. Λαγανάκο Γεώργιο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Κουδούνη 
Αργύριο 

3.  κ. ∆ικαιουλάκο Βασίλειο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον                         
κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη 
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ΙV. Ορίζει Συντονιστή του έργου για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος του ∆ήµου Καλαµάτας τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας                         
κ. Μπασακίδη Νικόλαο. 

 

V. Εγκρίνει τη δαπάνη υλοποίησης της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης  
ποσού πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (56.000,00 €)  η οποία θα διατεθεί σε βάρος 
του σχετικού κωδικού αριθµού που θα εγγραφεί για το σκοπό αυτό στο 
δηµοτικό προϋπολογισµό, οικον. έτους 2007, µε αναµόρφωση αυτού που θα 
γίνει µε επόµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην παρούσα 
συνεδρίαση.  

 

VΙ. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή 
της σχετικής 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. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 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  
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 21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 22. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 23. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 12  Ιουνίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 


