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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  206/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Μαΐου 2009, ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 13η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-5-2009 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) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση), 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) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 
απόφαση), 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 202 απόφαση), 23)  Σπίνος Γεώργιος, 24) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα και 25) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 201 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος και 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου, κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη σύµβασης µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ για την υλοποίηση του διετούς προγράµµατος δράσης της Επιχείρησης. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας 
«ΦΑΡΙΣ» κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος αναφέρεται στην από 20-5-2009 εισήγηση της παραπάνω 
επιχείρησης, η οποία έχει ως εξής:  
 
«Θέµα: Χρηµατοδότηση ∆ιετούς πρόγραµµα δράσης της  
           Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ΦΑΡΙΣ 
 

Συνηµµένα σας αποστέλλουµε : 
 
Α) Σε σύνοψη το διετές Πρόγραµµα ∆ράσης για τα έτη 2009 και 2010 που 

αποτελείται από 2 πίνακες µε προϋπολογισµό και τίτλους των ενεργειών των 
Αξόνων Πολιτισµού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους οποίους δραστηριοποιείται 
η ΦΑΡΙΣ και τεύχος µε αποσπάσµατα και διευκρινήσεις, σχετικές µε το διετές 
πρόγραµµα δράσης, όπως αυτό περιγράφεται στην εγκεκριµένη µε την 507/2008 
απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Καλαµάτας, οικονοµοτεχνική  µελέτη Βιωσιµότητας 
της ΦΑΡΙΣ. 
 

Β) Σχέδιο σύµβασης χρηµατοδότησης µεταξύ  του ∆ήµου Καλαµάτας και της 
ΦΑΡΙΣ, για έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 259 του 
Ν.3463/2006. 
 

Γ) Την µε αριθµό 64/2009 απόφαση του ∆.Σ. της ΦΑΡΙΣ µε την οποία 
εγκρίνεται η υπογραφή της ανωτέρω σύµβασης. 
 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες προκειµένου να αρχίσει  η 
διαδικασία εκταµίευσης των  ποσών που  έχουν εγκριθεί  και έχουν αναγραφεί στον 
προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας.   

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ» 
 
 
Συνεχίζοντας ο κ. Ηλιόπουλος αναφέρεται στο σχέδιο της εν λόγω  σύµβασης που ήταν στο 
φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση των µελών του Σώµατος.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 259 του Ν. 3463/2006,  
 
 

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

Ι. Εγκρίνει τη σύναψη σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την υλοποίηση 
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του διετούς προγράµµατος δράσης της Επιχείρησης, το κείµενο της οποίας έχει 
αναλυτικά ως εξής:  

 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 259 Ν.3463/2006 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις ………./05/2009 µεταξύ των: 

Α. του ∆ήµου Καλαµάτας, που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας 

Παναγιώτη Νίκα και θα αναφέρεται στο εξής ως «∆ήµος» & 

Β. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας µε το διακριτικό τίτλο 

«ΦΑΡΙΣ»,   που εδρεύει στην Καλαµάτα, και εκπροσωπείται  νόµιµα από τον πρόεδρο του ∆.Σ. 

Αθανάσιο Ηλιόπουλο και θα αναφέρεται στο εξής ως «ΦΑΡΙΣ». 

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους τα πιο κάτω σχετικά : 

1.Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και ιδίως το άρθρο 259 αυτού.  

2.Την υπ’ αριθµ. 507/2008 απόφαση του ∆.Σ. Καλαµάτας µε την οποία εγκρίθηκε, αφενός 

η οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» και αφετέρου 

το διετές πρόγραµµα δράσης αυτής για τα έτη 2009-2010. 

3.Την υπ’ αριθµ. 71713/14316/2008 Απόφαση του Γεν. Γραµµατέα Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  µε την οποία εγκρίθηκε η υπ’αριθµ. 507/2008 απόφαση του ∆.Σ. Καλαµάτας  

(ΦΕΚ Β΄ 2434/1-12-2008). 

4.Την υπ’ αριθµ. 64 /2009 απόφαση του ∆.Σ. της ΦΑΡΙΣ µε την οποία εγκρίνεται η 

υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού. 

5.Την υπ’ αριθµ. …../2009 απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου Καλαµάτας µε την οποία 

εγκρίνεται η υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού. 

Συµφώνησαν και  συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:  

1.Ο ∆ήµος Καλαµάτας, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 507/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου  έχει αναλάβει την υποχρέωση να ενισχύσει οικονοµικά το διετές (2009-2010) 

πρόγραµµα δράσης της «ΦΑΡΙΣ», ανάλυση του οποίου παρατίθεται συνηµµένα,  προκειµένου η 

ως άνω κοινωφελής επιχείρηση να υλοποιήσει τις προγραµµατισµένες ενέργειες στους άξονες του 

πολιτισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

2.Σύµφωνα µε την εγκεκριµένη οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας ο ∆ήµος πρέπει να 

καταβάλει στην «ΦΑΡΙΣ» για τα έτος 2009 το ποσόν των 604.802,00€ και για το έτος 2010 το 

ποσόν των 586.075,00€. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση µέχρι το 

τέλος του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. 

3.Η «ΦΑΡΙΣ» θα χρησιµοποιήσει τα εν λόγω ποσά, καθώς και συµπληρωµατικούς  

πόρους, που προέρχονται  από χρηµατοδοτήσεις  του ∆ηµοσίου και ίδιους πόρους από παροχή 

υπηρεσιών, αποκλειστικά και µόνο για την υλοποίηση όλων των ενεργειών και έργων,  που 

αναφέρονται αναλυτικά στο συνηµµένο παράρτηµα µε το διετές πρόγραµµα δράσης, και πιο 

συγκεκριµένα αυτών του πολιτισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

4.Η «ΦΑΡΙΣ» είναι υποχρεωµένη να ενηµερώνει τον ∆ήµο για κάθε αλλαγή, που τυχόν 

επέλθει  στο πρόγραµµα και να ζητά την έγκριση του ∆.Σ. του ∆ήµου. Τυχόν αλλαγή στο 
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πρόγραµµα διετούς δράσης της επιχείρησης χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα 

είναι άκυρη και δεν θα παράγει αποτελέσµατα. 

 5.Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αποδεδειγµένα, ότι η «ΦΑΡΙΣ» παραβιάσει 

τους όρους του παρόντος συµφωνητικού, και ιδίως ότι χρησιµοποιεί τις εν λόγω χρηµατοδοτήσεις 

για άλλους σκοπούς, από αυτούς, που ορίζονται παραπάνω, τότε ο ∆ήµος θα δύναται αυτόµατα 

να διακόψει κάθε περαιτέρω χρηµατοδότηση προς την εν λόγω επιχείρηση. 

6.Η συνέχιση-ανανέωση της χρηµατοδότησης και το ύψος αυτής για την επόµενη διετία 

2011-2012 από το ∆ήµο προς την «ΦΑΡΙΣ» θα εξαρτηθεί, αφενός από την υποβολή προς το ∆.Σ. 

του ∆ήµου νέου προγράµµατος διετούς δράσης, προκειµένου να εγκριθεί, και αφετέρου από την 

όλη πορεία της επιχείρησης κατά τη διετία 2009-2010.  

7.Το παρόν συντάχθηκε σε δύο αντίτυπα και αφού αναγνώστηκε και υπογράφτηκε από 

τους συµβαλλοµένους, ο κάθε ένας έλαβε από ένα όµοιο αντίτυπο. 

 

Οι συµβαλλόµενοι 

          Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας                                  Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της «ΦΑΡΙΣ»                 

              Παναγιώτης Νίκας                                                 Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

  

 

ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της εν λόγω 
Προγραµµατικής Σύµβασης και 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. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 
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 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 26 Μαΐου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


