Συνεδρίαση :25/2009

Πέµπτη 08/10/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 417/2009

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 25/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 417/2009
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 08η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους
αριθµός 28, συνέρχεται στην 25η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Καλαµάτας, µετά την από 02-10-2009 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 (αποχώρηση στην
υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος
Βασίλειος, 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 (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 421 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’
αριθ. 423 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22)
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 422 απόφαση).

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ράλλης Γεώργιος
και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Λεϊκων κα Κάτσαρη
– Τσαούση Παναγιώτα, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ.
Κούτρος Χρήστος, 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός
Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά
∆ιαµερίσµατα.

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα.
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……………………………………………………………………………………………………………...
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα
της που το Σώµα δέχθηκε να συζητηθεί µαζί τα τακτικά θέµατα λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα του, µε τίτλο :
Αποδοχή της ένταξης του έργου «Κατάρτιση του προσωπικού του ∆ήµου µε στόχο την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων του» στο Μέτρο 2.5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ¨Κοινωνία
της Πληροφορίας¨».
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην
υπ’ αριθ. πρωτ. 23356/6-10-2009 σχετική εισήγησή του, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Αποδοχή της ένταξης του έργου «Κατάρτιση του Προσωπικού του ∆ήµου µε στόχο

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του» στο Μέτρο 2.5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Κοινωνία της Πληροφορίας»
Με την υπ’ αρ. 155.141/ ΨΣ6811-Β/23-9-2009 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα
της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ψηφιακή Σύγκλιση,
εντάχθηκε το έργο «Κατάρτιση του Προσωπικού του ∆ήµου µε στόχο την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων του» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο
πλαίσιο του Μέτρου 2.5 «Κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης και
µελέτες υποστήριξης του εκσυγχρονισµού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης».
Παρουσίαση του έργου
Τελικός δικαιούχος :
Προϋπολογισµός
:
ΣΑΕ Υπ. Εσωτερικών :
Κωδικός ΟΠΣ
:

∆ήµος Καλαµάτας
44.800,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 19%
015/3
111733
Σκοπός

Ο σκοπός υλοποίησης είναι η απόκτηση από τους εργαζόµενους γνώσεων σχετικά
µε τη χρήση προγράµµατος για την οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου, του προγράµµατος
GIS και τη χρήση portal για την on – line παρακολούθηση και διαχείριση των αιτηµάτων
των πολιτών. Η αξιοποίηση των συγκεκριµένων γνώσεων και δεξιοτήτων στην εργασία
τους θα συµβάλει στο να προσφέρουν καλύτερο επίπεδο υπηρεσιών προς τους πολίτες και
να βελτιώσουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
Αντικείµενο του Έργου:
Το έργο αφορά στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης µε θεµατικό αντικείµενο
«Κατάρτιση σε Βασικές ∆εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες ∆εξιότητες µε την
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εργαζοµένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση». Στο πλαίσιο του έργου, 20 εργαζοµένοι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν σε
εκπαιδευτική διαδικασία που σχετίζεται µε τη διαχείριση οικονοµικών και λοιπών
θεµάτων.
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Η προσέγγιση των στόχων θα γίνει αφενός µε την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας
και των δυνατοτήτων που αυτή προσφέρει και αφετέρου µε την αναβάθµιση και
κατάλληλη εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού.
Το πρόγραµµα κατάρτισης απαρτίζεται από 3 εκπαιδευτικές ενότητες, συνολικής
διάρκειας 80 ωρών, κάθε µια από τις οποίες περιλαµβάνει θεωρητική εισήγηση παρουσίαση, ασκήσεις εφαρµογής και δοκιµασία (τεστ) αξιολόγησης γνώσεων στο τέλος
της κάθε ενότητας. Οι ενότητες που απαρτίζουν το πρόγραµµα κατάρτισης είναι:
1. Πρόγραµµα για την οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου.
2. Πρόγραµµα GIS.
3. Portal για την on – line παρακολούθηση και διαχείριση των αιτηµάτων των
πολιτών.
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως εγκρίνετε:
1. Την αποδοχή της ένταξης της πράξης µε τίτλο «Κατάρτιση του Προσωπικού του
∆ήµου µε στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του», στο Μέτρο 2.5 του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
2. Την τροποποίηση του προϋπολογισµού µε την εγγραφή νέου έργου µε τίτλο
«∆απάνες του προγράµµατος Κατάρτισης του Προσωπικού του ∆ήµου µε στόχο
την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του - Κοινωνία της Πληροφορίας» µε Κ.Α.
70.7425.03, ποσού 44.800 € και χρηµατοδότηση από ΥΠΕΣ∆∆Α (Γ΄ ΚΠΣ) για το
πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η πίστωση του νέου Κ.Α. προβλέπεται
να εισπραχθεί από το Γ΄ ΚΠΣ (Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας») µέσω
ΥΠΕΣ∆∆Α στον Κ.Α. 1322.11 του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτος
2009, όπου υπάρχει σχετική πρόβλεψη.
3. Τον ορισµό του Αντιδηµάρχου κου Νίκου Μπασακίδη, ως υπευθύνου –
συντονιστή του έργου.
4. Την εξουσιοδότηση του κου ∆ηµάρχου για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.
Ο Αντιδήµαρχος
Νίκος Μπασακίδης

Συν/να:
Απόφαση ένταξης 155.141/ ΨΣ6811-Β/23-9-2009»

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Ι. Εγκρίνει την αποδοχή της ένταξης της πράξης µε τίτλο «Κατάρτιση του
Προσωπικού του ∆ήµου µε στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του», στο
Μέτρο 2.5 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας».
II. Εγκρίνει την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους
2009 όπως αναλυτικά καταγράφεται παρακάτω :
1. Ενισχύει τον Κ.Α. 1322.11 εσόδων µε τίτλο «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ∆∆Α (Γ΄
ΚΠΣ) για το πρόγραµµα ¨Κοινωνία της Πληροφορίας¨» κατά 44.800,00 ευρώ.
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2. Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση του ποσού των 44.800,00 ευρώ στο
αποθεµατικό.
3. Από το ενισχυόµενο αποθεµατικό µεταφέρει και γράφει πίστωση ποσού
44.800 ευρώ στον νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 70.7425.03 εξόδων µε τίτλο
«∆απάνες του προγράµµατος Κατάρτισης του Προσωπικού του ∆ήµου µε
στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του - Κοινωνία της Πληροφορίας».
4. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

195.274,24 €

α. Αύξηση αποθεµατικού
από αύξηση προβλεπόµενων εσόδων

44.800,00 €

ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

240.074,24 €

β. Μείωση αποθεµατικού
από δηµιουργία νέων δαπανών

44.800,00 €

ΑΠΟΜΕΝΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

195.274,24 €

ΙΙΙ. Εγκρίνει τον ορισµό του Αντιδηµάρχου κου Νίκου Μπασακίδη, ως υπευθύνου –
συντονιστή του παραπάνω έργου.

IV. Eξουσιοδoτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Καρατζέας Ν. Παναγιώτης

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας

ΤΑ ΜΕΛΗ
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
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10.

Κλείδωνας Θεοφάνης

11.

Κοσµόπουλος Βασίλειος

12.

Κουδούνης Αργύριος

13.

Κουρκουτάς Γεώργιος

14.

Λαγανάκος Γεώργιος

15.

Μιχαλόπουλος Σωτήριος

16.

Μπάκας Ιωάννης

17.

Μπασακίδης Νικόλαος

18.

Νταγιόπουλος Γεώργιος

19.

Οικονοµάκου Μαρία

20.

Παπαµικρούλης Παναγιώτης

21.

Πολίτης ∆ηµήτριος

22.

Σπίνος Γεώργιος

23.

Τσερώνης Κων/νος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα, 14 Οκτωβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ
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