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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  01/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  019/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η Ιανουαρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 01η/2010 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 15-01-2010 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 001 
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) Μπάκας Ιωάννης, 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης 
Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1)  Μιχαλόπουλος 
Σωτήριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό 
∆ιαµέρισµα.  
 
  
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 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής (καλής εκτέλεσης) του έργου µε τίτλο 
«Ζωφόρος- Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε 

πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.» . 
 
Στο φάκελο του θέµατος για την ενηµέρωση του Σώµατος βρίσκεται το υπ’  αριθµ. πρωτ. 
∆ήµου 290/8-1-2010 έγγραφο του τµήµατος ανάπτυξης και ευρωπαϊκών θεµάτων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του ∆ήµου, καθώς και το υπ’  αριθµ. πρωτ. 
31958/28-12-2009 πρωτόκολλο παραλαβής (καλής εκτέλεσης) του έργου «Ζωφόρος – 
Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.», τα 
οποία έχουν ως εξής: 
 
Θέµα: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής (καλής εκτέλεσης) του έργου µε τίτλο «Ζωφόρος – 
Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.» 
 
Σας διαβιβάζουµε το υπ’  αριθµό πρωτ. 31958/28-12-2009 πρωτόκολλο παραλαβής (καλής 
εκτέλεσης) του έργου «Ζωφόρος – Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά 
οµάδων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.» και παρακαλούµε όπως προβείτε στην σχετική έγκριση 
αυτού, κατ’  αναλογική εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 28 του της Υ.Α. 11389/1993 
(ΕΚΠΟΤΑ). 
 

Η ∆ιευθύντρια 
Π. Κουράκλη 

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) 
 

        Η Επιτροπή Παραλαβής  των έργων παροχής υπηρεσιών που υλοποιεί το 
Τµήµα Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών  Θεµάτων , που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµό 
17503/14-7-2009 απόφαση ∆ηµάρχου και αποτελείται από τους: 

1. Γιαννακούλα Γρηγόριο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο 
2. Κασσά Παύλο, ∆ηµοτικό Υπάλληλο και 
3. Παπαδόπουλο Αντώνιο,  ∆ηµοτικό  Υπάλληλο,  

 
συγκεντρώθηκε σήµερα ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2009 προκειµένου να παραλάβει 
και να βεβαιώσει την  καλή εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Ζωφόρος – Κατάρτιση 
ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε πιστοποιηµένα 
Κ.Ε.Κ.» στο ∆ηµαρχείο Καλαµάτας όπως υπέδειξε ο ∆ήµος Καλαµάτας.  
 
                            Αντικείµενο του έργου  ήταν η υλοποίηση τριών (3) 
προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων και ατόµων ευπαθών 
κοινωνικά οµάδων, σε εκπαιδευτικά αντικείµενα που προβλέπονται από το 
εγκεκριµένο Σχέδιο Ολοκληρωµένης Παρέµβασης της Τοπικής Πρωτοβουλίας 
Απασχόλησης Καλαµάτας «ΖΩΦΟΡΟΣ», στο πλαίσιο του Μέτρου 5.2.: «Τοπικές 
πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης σε περιοχές ή και σε τοµείς που 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα ανεργίας» του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 – 
2006.  
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Η κατανοµή των προγραµµάτων κατάρτισης είχε ως εξής: 
 

Α)  Εκπαίδευση στη φύλαξη παιδιών και ατόµων µε προβλήµατα 
αυτοεξυπηρέτησης. 

 
Θεµατικό Πεδίο :   02 Υγεία - Πρόνοια  
Αντικείµενο Κατάρτισης: Εκπαίδευση στη φύλαξη παιδιών και ατόµων µε 
προβλήµατα       αυτοεξυπηρέτησης. 
Αριθµός Ατόµων:15 κάτοικοι περιοχής παρέµβασης  
Κατηγορία Καταρτιζοµένων: Άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο Καταρτιζοµένων: Γυµνάσιο - Λύκειο 
Ώρες Κατάρτισης: 250  

     Προϋπολογισµός : 60.750,00€ 
 

 Β)  Βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και νέων τεχνολογιών. 
 

Θεµατικό Πεδίο:  06  Πληροφορική 
Αντικείµενο  Κατάρτισης : Βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και νέων 
τεχνολογιών. 

     Αριθµός Ατόµων: 15 κάτοικοι περιοχής παρέµβασης 
Κατηγορία Καταρτιζοµένων: Άνεργοι. 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο Καταρτιζοµένων: Λύκειο 
Ώρες Κατάρτισης: 300 

     Προϋπολογισµός : 52.650,00€.     
 
Γ)  Τεχνικές πωλήσεων. 
 

Θεµατικό Πεδίο:  05  ∆ιοίκηση – Οικονοµία. 
Αντικείµενο  Κατάρτισης : Τεχνικές πωλήσεων. 

     Αριθµός Ατόµων: 15 κάτοικοι περιοχής παρέµβασης. 
Κατηγορία Καταρτιζοµένων: Άτοµα ευπαθών κοινωνικά οµάδων. 
Εκπαιδευτικό Επίπεδο Καταρτιζοµένων: Στοιχειώδες - Γυµνάσιο 
Ώρες Κατάρτισης: 200 

     Προϋπολογισµός : 48.600,00€.     
 
 
Η επιτροπή έχοντας υπ’   όψη τα παρακάτω: 

  
1. Την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 
2. Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών ΟΤΑ», 
3. Την υπ΄ αριθµ. 3551/10-10-2003 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου για την «Έγκριση  σχεδίων ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων ανάπτυξης στο πλαίσιο του Μέτρου 5.2 «Τοπικές 
πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης σε περιοχές ή και σε τοµείς που 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα ανεργίας» του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 
2000 – 2006», του ∆ήµου Καλαµάτας µε τίτλο «Σχέδιο Ολοκληρωµένης 
Παρέµβασης της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Καλαµάτας 
¨ΖΩΦΟΡΟΣ¨». 

4. Την υπ΄ αριθµ. 3711/25-5-2005 απόφαση της Γενικής Γραµµατέως της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την «Αναθεώρηση του εγκεκριµένου Σχεδίου 
Ολοκληρωµένης Παρέµβασης της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης 
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Καλαµάτας ¨ΖΩΦΟΡΟΣ¨». 
5. Την υπ΄ αριθµ. 5809/29-5-2005 Απόφαση Ένταξης του Έργου «Ζωφόρος 

– Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε 
πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.» στο Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 – 2006. 

6. Την µε αριθµ. πρωτ. 6974/10-8-2006 προέγκριση δηµοπράτησης από την 
Ε.Υ.∆. του ΠΕΠ Πελοποννήσου του έργου «Ζωφόρος – Κατάρτιση ανέργων 
και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.». 

7. Την µε αριθµό 396/2006 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας για την κατάρτιση των όρων και σύνταξη της διακήρυξης για την 
διενέργεια διαγωνισµού του έργου «Ζωφόρος – Κατάρτιση ανέργων και 
ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.». 

8. Την µε αριθµό 397/2006 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας, για την σύσταση της τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης (Γνωµοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης) του παραπάνω 
διαγωνισµού, που συγκροτήθηκε µε την 21268/10-10-2006 απόφαση 
∆ηµάρχου Καλαµάτας. 

9. Την υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18447/5-9-2006 Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού του έργου 
«Ζωφόρος – Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε 
πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.». 

10.Τα από 12-10-2006, 13-10-2006 και ώρας 9:00 π.µ., 13-10-2006 και ώρας 
5:00 µ.µ., 14-10-2006 και ώρας 9:00 π.µ., 14-10-2006 και ώρας 5:00 µ.µ. 
και 25-10-2006 Πρακτικά ∆ιαγωνισµού της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Ζωφόρος – Κατάρτιση 
ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.». 

11.Την από 24-10-2006 εισήγηση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης επί 
των ενστάσεως των α) Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ, β) Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας, γ) 
Κ.Ε.Κ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ και δ) MASTER Κ.Ε.Κ., που κατατέθηκαν στο 
∆ήµο Καλαµάτας στο πλαίσιο του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Ζωφόρος – Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά 
οµάδων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.». 

12.Την µε αριθµό 486/2006 Απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής του ∆ήµου 
Καλαµάτας στις 31-10-2006, Α) Επί των ενστάσεων των α) Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ 
ΕΠΕΚΑ, β) Κ.Ε.Κ. ∆ήµου Καλαµάτας, γ) MASTER Κ.Ε.Κ. και δ) Κ.Ε.Κ. 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΠΕ που κατατέθηκαν στο ∆ήµο Καλαµάτας στα πλαίσια 
του διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ζωφόρος – 
Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων σε 
πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ», που οι όροι του καταρτίσθηκαν µε την 396/25-8-
2006 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και Β) επί των αποτελεσµάτων 
του διαγωνισµού και κατακύρωση του διαγωνισµού ως εξής α) Αντικείµενο 
κατάρτισης: Εκπαίδευση στη φύλαξη παιδιών και ατόµων µε προβλήµατα 
αυτοεξυπηρέτησης, στο EUROTEAM Κ.Ε.Κ. Α.Ε., β) Αντικείµενο κατάρτισης: 
Βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και νέων Τεχνολογιών, στο Consul ΚΕΚ 
ΑΕ και γ) αντικείµενο κατάρτισης τεχνικές πωλήσεων στο ΚΕΚ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ. 

13.Την µε αριθµό πρωτ. ∆ήµου 27387/29-12-2006 Αίτηση Ασφαλιστικών 
Μέτρων προς το Συµβούλιο της Επικρατείας του Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ κατά 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 

14.Το µε αριθµό πρωτ. 1745/2006/8-2-2007 (αριθµός πρωτ. ∆ήµου 3602/14-2-
2007) έγγραφο του Συµβουλίου της Επικρατείας µε το οποίο διαβιβάζεται 
αντίγραφο της µε αριθµό 66/2007 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του 
Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία απορρίπτεται η αίτηση 
ασφαλιστικών µέτρων του Κ.Ε.Κ. ∆ΙΟΝ ΕΠΕΚΑ κατά του ∆ήµου Καλαµάτας. 
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15.Τα υπ’ αριθµ. πρωτ. 753/12-1-2007, 754/12-1-2007 και 757/12-1-2007 
έγγραφα του ∆ήµου Καλαµάτας όπου κοινοποιούσε στο EUROTEAM Κ.Ε.Κ. 
Α.Ε., στο Κ.Ε.Κ. ∆ΙΑΣΤΑΣΗ και στο CONSUL Κ.Ε.Κ. Α.Ε. (αντίστοιχα), την 
απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού και τα προσκαλούσε σε συνεργασία 
για τον καθορισµό του σχεδίου της σύµβασης. 

16.Την υπ΄ αριθµό πρωτ. 2546/15-5-2007, προέγκριση της σύµβασης από την 
Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 - 2006.  

17.Την µε αριθµό 151/2006 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
για την παραχώρηση αρµοδιότητας πληρωµών του ∆ήµου Καλαµάτας στο 
Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την 
υλοποίηση του εγκεκριµένου Σχεδίου Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης 
«Ζωφόρος». 

18.Την υπ’ αριθµό πρωτ. 15990/16-7-2007 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας και του EUROTEAM Κ.Ε.Κ. Α.Ε. για την υλοποίηση του 
Υποέργου 1, µε τίτλο «Εκπαίδευση στη φύλαξη παιδιών και ατόµων µε 
προβλήµατα αυτοεξυπηρέτησης». 

19.Την υπ’ αριθµό πρωτ. 16228/19-7-2007 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας και του CONSUL Κ.Ε.Κ. Α.Ε. για την υλοποίηση του 
Υποέργου 2, µε τίτλο «Βασικές δεξιότητες στη χρήση των Η/Υ και νέων 
τεχνολογιών», ‘όπως παρατάθηκε µετά από την 8684/29-10-2007 έγκριση 
της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 - 2006. 

20.Την υπ’ αριθµό πρωτ. 17528/2-8-2007 υπογραφείσα σύµβαση µεταξύ του 
∆ήµου Καλαµάτας και του Κ.Ε.Κ. ∆ΙΑΣΤΑΣΗ για την υλοποίηση του 
Υποέργου 3, µε τίτλο «Τεχνικές πωλήσεων». 

 
 
        Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προέβη στον   έλεγχο των φακέλων του 
έργου που τηρεί το Τµήµα Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων του ∆ήµου 
Καλαµάτας  και βεβαιώνει ότι: 
 

 Α)   Για   το Υποέργο   1,  µε   τίτλο    «Εκπαίδευση στη φύλαξη παιδιών 
και ατόµων µε προβλήµατα αυτοεξυπηρέτησης» 
      
1. Το υπό παράδοση υποέργο είναι αυτό που περιγράφεται στην προσφορά του 

αναδόχου EUROTEAM Κ.Ε.Κ. Α.Ε.. 
2. Το EUROTEAM Κ.Ε.Κ. Α.Ε. τήρησε τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 

συγκεκριµένα το άρθρο 4 µε τίτλο «Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου – 
Παραδοτέα», της 15990/16-7-2007 υπογραφείσας σύµβασης µε τον ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

3. Το πρόγραµµα κατάρτισης ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων, µε 
αντικείµενο κατάρτισης «Εκπαίδευση στη φύλαξη παιδιών και ατόµων 
µε προβλήµατα αυτοεξυπηρέτησης», ολοκληρώθηκε στις 2/11/2007. 
Συµµετείχαν 14 ωφελούµενοι και πραγµατοποιήθηκαν 3.482 ανθρωποώρες 
κατάρτισης. Το συνολικό τελικό κόστος της πράξης ήταν πενήντα χιλιάδες 
εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (50.185,00€). Το ποσό εισπράχθηκε από τον 
ανάδοχο µε τα τιµολόγια 147/3-4-2008. 160/3-6-2008, 182/4-9-2008 και 
255/4-9-2009.  

 
Β)   Για   το Υποέργο   2, µε   τίτλο    «Βασικές δεξιότητες στη χρήση Η/Υ 
και νέων τεχνολογιών» 
      
1. Το υπό παράδοση υποέργο είναι αυτό που περιγράφεται στην προσφορά του 
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αναδόχου CONSUL  Κ.Ε.Κ. Α.Ε.. 
2. Το CONSUL Κ.Ε.Κ. Α.Ε. τήρησε τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 

συγκεκριµένα το άρθρο 4 µε τίτλο «Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου – 
Παραδοτέα», της 16228/19-7-2007 υπογραφείσας σύµβασης µε τον ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

3. Το πρόγραµµα κατάρτισης ανέργων, µε αντικείµενο κατάρτισης «Βασικές 
δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και νέων τεχνολογιών», ολοκληρώθηκε στις 
21/12/2007 Συµµετείχαν 7 ωφελούµενοι και πραγµατοποιήθηκαν 2.108 
ανθρωποώρες κατάρτισης. Το συνολικό τελικό κόστος της πράξης ήταν 
τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ (36.361,00€). Το ποσό 
εισπράχθηκε από τον ανάδοχο µε τα τιµολόγια 286/21-3-2008, 16/25-9-
2008 και 86/3-9-2009.  

 
 
Γ)   Για   το Υποέργο   3, µε   τίτλο    «Τεχνικές πωλήσεων» 
      
1. Το υπό παράδοση υποέργο είναι αυτό που περιγράφεται στην προσφορά του 

αναδόχου Κ.Ε.Κ. ∆ΙΑΣΤΑΣΗ. 
2. Το Κ.Ε.Κ. ∆ΙΑΣΤΑΣΗ τήρησε τις συµβατικές του υποχρεώσεις και 

συγκεκριµένα το άρθρο 4 µε τίτλο «Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειµένου – 
Παραδοτέα», της 17528/2-8-2009 υπογραφείσας σύµβασης µε τον ∆ήµο 
Καλαµάτας. 

3. Το πρόγραµµα κατάρτισης ατόµων ευπαθών κοινωνικά οµάδων, µε 
αντικείµενο κατάρτισης «Τεχνικές πωλήσεων», ολοκληρώθηκε στις 
30/11/2007. Συµµετείχαν 12 ωφελούµενοι και πραγµατοποιήθηκαν 2.629 
ανθρωποώρες κατάρτισης. Το συνολικό τελικό κόστος της πράξης ήταν 
τριάντα οκτώ χιλιάδες ενενήντα ευρώ (38.090,00€). Το ποσό εισπράχθηκε 
από τον ανάδοχο µε τα τιµολόγια 1666/5-3-2008, 1722/12-6-2008,2040/4-
11-2008 και 2178/22-7-2009.  

 
 

Το παρόν συντάχθηκε σε οκτώ  αντίγραφα και υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπής.  

 
                                    Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

1)  Γιαννακούλας Γρ.          2) Κασσάς Π.            3) Παπαδόπουλος Α. 
 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του το 
παραπάνω πρωτόκολλο, τις διατάξεις του άρθρου 28 της Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει το υπ’ αριθµ. πρωτ. 31958/28-12-2009 πρωτόκολλο παραλαβής (καλής 
εκτέλεσης) του έργου «Ζωφόρος- Κατάρτιση ανέργων και ατόµων ευπαθών 
κοινωνικά οµάδων σε πιστοποιηµένα Κ.Ε.Κ.», το οποίο αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής. 
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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. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 28 Ιανουαρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


