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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  35/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  704/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Νοεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 35/23-11-2007 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης, 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Οικονοµάκου Μαρία, 17) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 18) Πολίτης 
∆ηµήτριος, 19) Σπίνος Γεώργιος και 20)  Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 706 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Καµβυσίδης Ιωάννης, 4) Μπάκας ∆ηµήτριος, 5) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 6) Ράλλης Γεώργιος και 7) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Πηγών, Αρτεµισίας, 
Νέδουσας, Λαδά, Λεϊκων, Μ. Μαντίνειας, Σπερχογείας, Ασπροχώµατος, Βέργας και Καρβελίου 
επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 6) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) 
Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Συµπλήρωση της υπ΄ αριθµ. 598/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικής µε τη 
Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου 

Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, Νοµικού Προσώπου του Τ.Ε.Ι. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρει τα εξής: 
 

Με την υπ΄ αριθµ. 598/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη και οι 
όροι της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου 
Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, Νοµικού Προσώπου του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας, για τη 
σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για τη µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας.  

 
Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λαµβάνοντας υπόψη την συνταχθείσα  και υποβληθείσα 
σ΄ αυτό την έκθεση σχετικά µε τις δυνατότητες µετεξέλιξης της Α∆ΕΚ την οποία συνέταξε το 
ΚΤΕΠ, µε την υπ΄ αριθµ. 686/2007 απόφασή του µεταξύ των άλλων αποφάσισε: 
την προσαρµογή της Α∆ΕΚ στις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/2006), τη σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας για τη δυνατότητα 
προσαρµογής της Α∆ΕΚ σε µονοµετοχική δηµοτική Α.Ε. 

 
Μετά τα παραπάνω εισηγούµαστε την έγκριση της συµπλήρωσης της υπ΄ αριθµ. 598/2007 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικής µε τη Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης 
µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, Νοµικού 
Προσώπου του Τ.Ε.Ι. µε την επέκταση του αντικειµένου της προγραµµατικής σύµβασης και τη 
συµπλήρωση των άλλων όρων αυτής, για την εκπόνηση της οικονοµοτεχνικής µελέτης 
βιωσιµότητας για τη δυνατότητα µετατροπής της Α∆ΕΚ σε µονοµετοχική δηµοτική Α.Ε.  
 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Να µας πείτε περί τίνος πρόκειται.  

 
Συµπληρώνουµε την προγραµµατική σύµβαση µε την προσθήκη 
αντικειµένου για την εκπόνηση της οικονοµοτεχνικής µελέτης 

βιωσιµότητας για τη δυνατότητα µετατροπής της Α∆ΕΚ σε µονοµετοχική δηµοτική Α.Ε., το δε 
επί πλέον ποσό των 8.000 θα προέλθει από δηµοτικούς πόρους. 

 
Οι προγραµµατικές συµβάσεις δεν ψηφίζονται µόνο από εµάς αλλά και από το 
άλλο ή τα άλλα συµβαλλόµενα µέρη. 

 
∆εν είναι παράλειψη που δεν έχει συζητηθεί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Α∆ΕΚ; Εκτός και αν θεωρείται άβουλο όργανο. 

 
Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια δεν είναι άβουλα όργανα. ∆εν είναι όµως κάποιο 
όργανο που γνωµοδοτεί για κάποιο θέµα γιατί δεν προβλέπεται από κάπου να 

εισηγείται. Εµείς έχουµε την εποπτεία και τον έλεγχο των Νοµικών Προσώπων. 
 
 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 269 και 241 του ∆.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 
Εγκρίνει τη συµπλήρωση της υπ΄ αριθµ. 598/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σχετικής µε τη Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου Τεχνολογίας Έρευνας Πελοποννήσου, 
Νοµικού Προσώπου του Τ.Ε.Ι., σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. Το πλήρες δε κείµενο της απόφασης  
διαµορφώνεται ως εξής:    
 
 

 

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 µελέτης σκοπιµότητας 
για τη µετεξέλιξη   των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση των 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας και την εκπόνηση 
οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας µετατροπής της Α∆ΕΚ σε 
µονοµετοχική δηµοτική ανώνυµη εταιρεία µε σκοπό την αξιοποίηση της 
ακίνητης δηµοτικής περιουσίας και την εκµετάλλευση κοινοχρήστων χώρων,  
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 269 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

και τις διατάξεις του άρθρου 241 του ίδιου νόµου, 

• την υπ΄ αριθµ. 16 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης για το νέο θεσµικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ 

• την απόφαση µε αριθµό ……/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, 

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

 
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στον ∆ήµο Καλαµάτας λειτουργούν: 

Α. Πέντε (5) αµιγείς ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις : 

1. ∆.Ε.Π.Α.Κ. µε την επωνυµία  ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Καλαµάτας  , έχει συσταθεί  µε την µε Α.Π.   30071 / 11-4-1985 (Φ.Ε.Κ. 204/Β/17-
4-1985) ,Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών ,η οποία έχει συµπληρωθεί   µε την µε 
Α.Π.   1512 / 30-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β/4-10-2001) του Γ.Γ. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου  

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 
πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης της Καλαµάτας και της ευρύτερης περιοχής ,µε 
ειδικότερους στόχους τη δηµιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδοµής ,τη διάδοση 
και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας ,τη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας και την εξασφάλιση των συνθηκών που θα 
επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατοµικών δηµιουργικών ικανοτήτων στο χορό ,τη 
µουσική ,τον κινηµατογράφο και τις εικαστικές τέχνες. 

Η προβολή ,ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών και η ανάπτυξη της 
συνεργασίας µε τους πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήµατα της πόλης ,για 
την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και την διεύρυνση των πρωτοβουλιών και των 
παρεµβάσεων τους. 

Η κατασκευή και διαχείριση χώρων   κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και 
λοιπών υπηρεσιών ,καθώς και η πραγµατοποίηση επενδύσεων για την ευρύτερη ανάπτυξη 
της περιοχής. 
 

2. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ., µε την επωνυµία  ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας , έχει 
συσταθεί  µε την µε Α.Π.  9462 / 15-2-1985  (Φ.Ε.Κ. 91/Β/21-2-1985) Απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών  

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : α) Η προβολή και ανάπτυξη της Ελληνικής Θεατρικής 
παραγωγής στην ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια. Η παροχή δυνατότητας στους νέους 
δηµιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους γύρω από την θεατρική τέχνη.Η 
παροχή ευκαιρίας στους νέους της περιφέρειας να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους 
ανησυχίες ,η τόνωση της πολιτιστικής ζωής που είναι υποβαθµισµένη και η δυνατότητα για 
γενικότερη πολιτιστική άνθηση, 
β) Η δηµιουργία ∆ραµατικής Σχολής στην πόλη της Καλαµάτας, 
γ) Η συνεισφορά στον τοµέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η συµµετοχή 
τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ∆ήµου, 
δ) Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής τέχνης µε 
απώτερο στόχο την πνευµατική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής. 
 

3. ∆.Ε.Τ.Α.Κ. µε την επωνυµία  ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης 
Καλαµάτας έχει συσταθεί  µε την µε αριθµό  ΕΣ ΟΙΚ  17800 / 26-6-1991 (Φ.Ε.Κ. 
613/Β/2-8-1991) Απόφαση  του Νοµάρχη  Μεσσηνίας 

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η επίτευξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στον τοµέα του 
τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ,µε παράλληλο στόχο την αντιµετώπιση 
συγκεκριµένων αναγκών του τοµέα  παροχής τουριστικών υπηρεσιών µε την διαχείριση των 
δύο ξενοδοχείων Α΄  κατηγορίας ΑΧΙΛΕΙΟΝ και ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ, του Τουριστικού Γραφείου και 
της Μαρίνας για τον ελλιµενισµό τουριστικών σκαφών µε όλες τις συµπληρωµατικές 
υπηρεσίες που παρέχει. 
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Η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη δράσεων και δραστηριοτήτων µε σκοπό την κοινωνική 
ανάπτυξη και πρόνοια (πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨, Κέντρο ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών κ.λ.π.). 
 

4. Α.∆.Ε.Κ. µε την επωνυµία  Αναπτυξιακή ∆ηµοτική Επιχείρηση Καλαµάτας  
έχει συσταθεί  µε την µε   Α.Π. 4332 /22-3-1989  (Φ.Ε.Κ. 236/Β/3-4-1989) 
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών  
 

Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η διαχείριση και ανάπτυξη των προγραµµάτων της 
Βιοµηχανικής Περιοχής, Βιοτεχνικού Πάρκου και των δύο Εµπορικών Κέντρων ,καθώς  
επίσης και η προώθηση και στήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στον ευρύτερο χώρο του 
∆ήµου Καλαµάτας.   
 

5. Κ.Ε.Κ.  ∆ήµου Καλαµάτας µε την επωνυµία  Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
∆ήµου Καλαµάτας, έχει συσταθεί  µε την µε  Α.Π. 21492 /4-9-1995  (Φ.Ε.Κ. 
843/Β/5-10-1995)Απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Ν. Μεσσηνίας και έχει 
λάβει την µε Α.Π. 555/12-1-2006  Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης (2006-2007) 
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης ή και συναφείς προς το αντικείµενο αυτό δραστηριότητες (έρευνα-µελέτες).   

Β. Έξι (6) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου: 

1. Α΄  ΚΑΠΗ 
Συστήθηκε µε την 71744/17-9-1982 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 
936/Β/17-11-1982) 

και  τροποποιήθηκε  µε την µε αριθµό 20714/16-2-2006 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 294/Β/10-3-2006) 

 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 

• Η εφαρµογή προγράµµατος εξωιδρυµατικής προστασίας υπερηλίκων , η παροχή 
ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου 
Καλαµάτας ώστε αυτά να παραµένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα. 

 
2. Β΄  ΚΑΠΗ 
Συστήθηκε µε την µε αριθµό ΕΣ. 7477 /24-4-1985 Απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας 
(Φ.Ε.Κ. 298/Β/16-5-1985) 

και  τροποποιήθηκε  µε την µε αριθµό 20713/16-2-2006 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 294/Β/10-3-2006) 
 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 

• Η εφαρµογή προγράµµατος εξωιδρυµατικής προστασίας υπερηλίκων , η παροχή 
ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου 
Καλαµάτας ώστε αυτά να παραµένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα. 

 
3. ∆ηµοτική Φιλαρµονική  
Συστήθηκε µε το ΦΕΚ υπ΄ αριθµ. Φύλλο 97, τεύχος πρώτον ,15-3-1939 
και τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ ,υπ. αρίθµ. 97 ,τεύχος πρώτον 21-3-1940 
 

Σκοπός του Νοµικού αυτού Προσώπου είναι:  
• Η εξυπηρέτηση και προαγωγή του µουσικού αισθήµατος. 
• Η ψυχαγωγία των δηµοτών. 
• Η καλλιέργεια της µουσικής τέχνης και του µουσικού αισθητηρίου. 
• Η διδασκαλία της µουσικής σε πνευστά, έγχορδα και κρουστά όργανα. 
• Η συµβολή για την λαµπρότερη διεξαγωγή των εθνικών Εορτών και εκδηλώσεων 
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     4.  Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας 

συστήθηκε µε την  5223/18-3 1993 Απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας  (Φ.Ε.Κ. 
250/Β/12-4-1993) και τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό 20712/16-2-2006 Απόφαση της 
Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 294/Β/10-3-2006) 

 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 

• Η αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων (Ναρκωτικά,Aids,Αλκοολισµός κλπ), 
• Η αγωγή και προαγωγή της υγείας, 
• Η ενηµέρωση-πρόληψη-πρόνοια. 

 
     5. Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας  

συστήθηκε µε την µε αριθµό 61 /28-1-2005 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 214/Β/18-2-2005) 

 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 

• Η ανάπτυξη και υποστήριξη µαζικού, σωµατειακού, σχολικού αθλητισµού όλων των 
βαθµιδών και γενικά κάθε µορφής  άθλησης για την διατήρηση και προβολή της 
αθλητικής παράδοσης του ∆ήµου Καλαµάτας. 

• Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων ,η 
καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητικού πνεύµατος σε όλους τους δηµότες  ,µακριά 
από φανατισµούς ,ανταγωνισµούς και κερδοσκοπικούς στόχους, 

• Η δηµιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων και γυµναστηρίων 
,χώρων αθλοπαιδιών και γυµναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξηµένες 
ανάγκες για άθληση των συµπολιτών µας, ιδιαίτερα των νέων, 

• Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστηµονικών, συνεδριακών 
εκδηλώσεων ∆ιεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νοµαρχιακού Επιπέδου, των 
φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ,  

• Η συνεργασία µε τους αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη και πρόοδο του 
αθλητισµού και η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητος 
ανάπτυξης του αθλητισµού. 

 
6. ∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας  
 
Συστήθηκε µε την µε αριθµό 14343 /26-9-2001 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 1503/Β/8-11-2001) 
 

Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 
 Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία 
νηπίων και βρεφών εργαζοµένων γονέων. 

 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 

(Ν. 3463/2006), ¨Μεταβατικές ρυθµίσεις για επιχειρήσεις ΟΤΑ¨ ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος 
να προσαρµόσει τις Επιχειρήσεις του (επιλογή αντικειµένου δραστηριότητας, κατάργηση, 
συγχωνεύσεις, µετεξελίξεις, ίδρυση νέων) στα οριζόµενα από τις παραπάνω διατάξεις. Όσες 
υφιστάµενες επιχειρήσεις ΟΤΑ δεν προσαρµόζουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του 
νόµου αυτού µέχρι 31-12-07 όπως έχει παραταθεί µέχρι τις 30-06-08, λύονται και τίθενται 
υπό εκκαθάριση.  

Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 241 του ίδιου Κώδικα για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου, µπορεί να γίνει συγχώνευση ή κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των 
ΟΤΑ.  

Με την παρούσα σύµβαση ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να προχωρήσει στην 

εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων αναθέτει στο ΚΤΕΠ τη σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας 
για τη µετεξέλιξη των δηµοτικών του επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου.  
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Η σύνταξη της µελέτης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τους ακόλουθους όρους και 

προϋποθέσεις.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει: 
Προοίµιο 

Άρθρο 1 : Αντικείµενο της Σύµβασης και αναλυτική περιγραφή του έργου 

Άρθρο 2 : Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Σύµβασης 

Άρθρο 3 : Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση έργου 

Άρθρο 4 : ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις συµβαλλοµένων 

Άρθρο 5 : Επίβλεψη – Παρακολούθηση έργου 

Άρθρο 6 : ∆ιαδικασία παραλαβής έργου 

Άρθρο 7 : Καταγγελία σύµβασης 

Άρθρο 8 : Τελικές ∆ιατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι: 

Α.  η σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για τη µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία θα περιλαµβάνει: 
1) Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των νοµικών προσώπων (ΝΠ),  επιχειρήσεων 

και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου 
2) Επεξεργασία των δεδοµένων και επεξεργασία της διάταξης των ΝΠ ως προς τους 

σκοπούς 
3) Καταγραφή της εσωτερικής δοµής και ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης των 

δηµοτικών επιχειρήσεων 
4) ∆ιαµόρφωση πρότασης που θα περιλαµβάνει: 

a) Προτάσεις για τα ΝΠ∆∆ 
i) πιθανές συγχωνεύσεις ή διασπάσεις, ή δηµιουργία νέων ΝΠ∆∆ 

b) Προτάσεις για την προσαρµογή των υφιστάµενων δηµοτικών επιχειρήσεων 
i) Μορφές των νέων επιχειρήσεων 
ii) Προµελέτη βιωσιµότητας 
iii) ∆ιαδικασίες προσαρµογής 
iv) Μεταφορά υπάρχοντος προσωπικού 

 
Β. η εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας  για τη µετατροπή της 
Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Καλαµάτας  (Α.∆.Ε.Κ.) σε µονοµετοχική 
δηµοτική ανώνυµη εταιρεία µε σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης δηµοτικής 
περιουσίας και την εκµετάλλευση κοινοχρήστων χώρων, από την οποία να 
προκύπτει η βιωσιµότητα της νέας επιχείρησης.  
Η µελέτη θα περιλαµβάνει: 
Σκοπό της Επιχείρησης 
Οργανόγραµµα ∆ιοικητικής διάρθρωσης – Ανάλυση λειτουργιών 
Προτεινόµενο οργανόγραµµα 
Απαιτούµενο προσωπικό (αριθµός – ειδικότητες – προσόντα) 

Βασικά στοιχεία κανονισµών 
Μετοχικό κεφάλαιο  
Τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία για την πρώτη διετία λειτουργίας 
Προϋπολογισµός του επενδυτικού προγράµµατος 
Προσδιορισµός λειτουργικού και του συνολικού κόστους 
Κόστος δραστηριοτήτων:  
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Αναλώσιµα υλικά, αµοιβές και ‘έξοδα προσωπικού και τρίτων, παροχές σε τρίτους γενικά 

έξοδα, αποσβέσεις  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, λειτουργίας διάθεσης και χρηµατοοικονοµικής 

λειτουργίας 
Προσδιορισµός εσόδων 
Πρόβλεψη αποτελεσµάτων – βιωσιµότητα για την επόµενη διετία λειτουργίας 
Προβλέψεις βιωσιµότητας (λογαριασµός εκµετάλλευσης) για την πρώτη τετραετία 
λειτουργίας 
Προσχέδιο διετούς προγράµµατος δράσης 
Σχέδιο σύµβασης µε το ∆ήµο      

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Α. Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει µε την υπογραφή της και λήγει σε πέντε 
(5) µήνες, δηλαδή στις       /  /2008 .   
Η µελέτη θα υποβληθεί σε δύο φάσεις, ένα ενδιάµεσο παραδοτέο και το τελικό παραδοτέο 
κείµενο.   
Η πρώτη φάση, που θα γίνει σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη της ισχύος της 
σύµβασης, θα περιέχει ολοκληρωµένη τη µελέτη για τη µετεξέλιξη της Α.∆.Ε.Κ. και 
προµελέτη για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου, στο τελικό παραδοτέο κείµενο 
(δεύτερη φάση) θα περιέχεται όλη η µελέτη σκοπιµότητας, η οποία θα αποτελεί την 
ολοκλήρωση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης.  
 
Β. Η οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας θα παραδοθεί σε διάστηµα τριών (3) 
µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Α. Ο προϋπολογισµός της σύνταξης µελέτης σκοπιµότητας ανέρχεται σε δέκα  χιλιάδες 
Ευρώ (10.000,00 €) 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 ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ποσό 3.000,00 € 
2) Με την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελικής φάσης ποσό 7.000,00 € 

 
Β. Ο προϋπολογισµός της οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας για την 
µετατροπή της Α∆ΕΚ σε µονοµετοχική δηµοτική ανώνυµη εταιρεία ανέρχεται στο 
ποσό των 8.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  
Το ποσόν αυτό θα προέρχεται από δηµοτικούς πόρους, η δε καταβολή του  ποσού 
θα πραγµατοποιηθεί µετά την οριστική έγκριση της µελέτης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΜΩΝ 

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 αντικείµενό της. 
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Ο ∆ήµος αναλαµβάνει : 

• Να διαθέσει κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνταξη της µελέτης, 

τόσο όσον αφορά το ∆ήµο όσο και τα νοµικά του πρόσωπα και τις επιχειρήσεις,  

• Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

• Να καταβάλλει το ποσό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης µε τους 

όρους που αναφέρονται.  

Το ΚΤΕΠ αναλαµβάνει : 

• Να συντάξει τη µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που θα διατεθούν από το ∆ήµο, τα 

νοµικά πρόσωπα και τις υφιστάµενες δηµοτικές επιχειρήσεις του. 

• Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης αυτής. 

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

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Για την σύνταξη της µελετών θα ορισθεί Συντονιστής του Έργου από το ∆ήµο, µε απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Α. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής της Προγραµµατικής Σύµβασης όσον αφορά στο 
αντικείµενο της παραγράφου Α του άρθρου 2, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης 
αποτελούµενη από: 

1. Πέντε (5) εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας  

2. Ένα (1) 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. 
 
 
Β. Για τον έλεγχο του αντικειµένου της παραγράφου Β του άρθρου 2, σχετικής µε 
τη εκπόνηση οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας, θα συγκροτηθεί µε απόφαση 
∆ηµάρχου τριµελής επιτροπή αποτελούµενη:  
α) από έναν (1) δηµοτικό σύµβουλο, µετά του αναπληρωτή του, που ορίζονται από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο   
β) δύο (2) δηµοτικούς υπαλλήλους οικονοµολόγους, τεχνικούς ή ασχολούµενους 
σε αντικείµενο σχετικό µε το περιεχόµενο  της µελέτης, µετά των αναπληρωτών 
τους.  



Συνεδρίαση :35/2007                                 Πέµπτη 29 / 11 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  704/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  10 

 
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος του περιεχοµένου της µελέτης, αν 
περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα και την ακρίβεια αυτών, καθώς και η 
παρακολούθηση αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Α. Για την παραλαβή του έργου συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από : 

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

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

3) …………………………… ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως µέλος 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης γνωµοδοτεί για την παραλαβή των επιµέρους φάσεων 
του έργου µετά τη συµβατική ολοκλήρωση κάθε µίας φάσης. 

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

• Αναφορά πεπραγµένων και εργασιών. 

• Υλικό τεκµηρίωσης για κάθε παραδοτέα φάση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Τα 
ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε µορφή που δύναται να 
επεξεργαστεί ηλεκτρονικά µέσω διαδεδοµένων εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου. 

Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης 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 Συντονιστή του 
Έργου ή να συντάξει το προβλεπόµενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν 
παραληφθεί προσωρινά.  

 
Β. Η ίδια ανωτέρω στο άρθρο 5 περιγραφόµενη τριµελής επιτροπή παραλαµβάνει 
και υποβάλει τη µελέτη µε σχετική εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
  

ΑΡΘΡΟ 7ο 
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. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
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. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας Για το Κέντρο Τεχνολογικής 
Έρευνας Πελοποννήσου 

Ο ∆ήµαρχος  

Παναγιώτης Νίκας 

Η ∆ιευθύντρια του ΚΤΕΠ 

 Ελένη Μανωλοπούλου 

 
 
ΙΙ. Ορίζει Συντονιστή του έργου (όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της εν λόγω 

Προγραµµατικής Σύµβασης) για τη σύνταξη της σχετικών µελετών 
σκοπιµότητας και βιωσιµότητας τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας  κ. Ηλιόπουλο 
Αθανάσιο. 

IΙΙ. Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
της εφαρµογής της Προγραµµατικής Σύµβασης  (όπως ορίζεται στο άρθρο 5, 
παράγραφος Α, της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης) τους δηµοτικούς 
συµβούλους Καλαµάτας:   

1.  κ. Μπασακίδη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, ως Πρόεδρο, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο 

2.  κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, ως µέλος, µε αναπληρωτή 
του τον κ. Γουρδέα Ανδρέα 

3.  κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Νταγιόπουλο 
Γεώργιο 

4.  κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Παπαµικρούλη Παναγιώτη  

5.  κ. Τσερώνη Κωνσταντίνο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Μπάκα 
Ιωάννη  

IV.  Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην «Επιτροπή Παραλαβής του 
Έργου» (όπως ορίζεται στο άρθρο 6, παράγραφο Α της εν λόγω 
Προγραµµατικής Σύµβασης) τους δηµοτικούς συµβούλους Καλαµάτας:  

1. κ. Πολίτη ∆ηµήτριο, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον κ. Καµβυσίδη 
Ιωάννη 

2. κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Νταγιόπουλο 
Γεώργιο 

3. κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Παπαµικρούλη Παναγιώτη 

 

V.  Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας, στην τριµελή επιτροπή της 
παραγράφου  Β του άρθρου 5 της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης τον  
κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Μπασακίδη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας. 
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 VΙ.  Εγκρίνει τη δαπάνη υλοποίησης της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης και 
συγκεκριµένα εγκρίνει τη δαπάνη: 

Α.  ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου και του 
Φ.Π.Α., η οποία θα διατεθεί σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του 
δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2007, για τη σύνταξη της µελέτης 
σκοπιµότητας.    

Β. ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., η οποία θα διατεθεί 
σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του δηµοτικού προϋπολογισµού, 
οικον. έτους 2007, για την εκπόνηση της οικονοµοτεχνικής µελέτης 
βιωσιµότητας 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.  

VΙΙ.  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή 
της  Προγραµµατικής Σύµβασης όπως αυτή παραπάνω διαµορφώνεται 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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

7. Κλείδωνας Θεοφάνης 

8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

9. Κουδούνης Αργύριος 

10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

11. Λαγανάκος Γεώργιος 

12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

13. Μπάκας Ιωάννης 
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14. Μπασακίδης Νικόλαος 

15. Οικονοµάκου Μαρία 

16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

18. Σπίνος Γεώργιος 

19. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  7  ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 


