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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  25/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  420/2009  

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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της από 20/1/2009 Προγραµµατικής Σύµβασης για το έργο «Επιχορήγηση της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια 

στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας (Πρώην έργο: Επιχορήγηση ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο 

Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας)». 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος Καλαµάτας κ. Μπασακίδης Νικόλαος αναφέρεται στην 
υπ’ αριθ. 23075/1-10-2009 εισήγηση του Τµήµατος Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών Θεµάτων της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως 
εξής:  
 
«ΘΕΜΑ :Τροποποίηση της από 20/1/2009 προγραµµατικής σύµβασης  για το έργο 
«Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την 
δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας (Πρώην έργο: 
Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο 
Καλαµάτας)». 
  
                            Η πρώην ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Τ.Α.Κ.) ήταν τελικός δικαιούχος του έργου «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο 
Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας». Το έργο είχε ενταχθεί στο Μέτρο 2.2.5: Ανάπτυξη και 
Υποστήριξη Ανθρώπινου ∆υναµικού στο Πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων, του 
Άξονα Προτεραιότητας 2: Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου, µε χρηµατοδότηση, µέχρι 
31/8/2008, από το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 – 2006. 
                         
                         Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», ως διάδοχος της 
∆.Ε.Τ.Α.Κ. µετά από συγχώνευση, ανάλαβε την συνέχιση του προγράµµατος µέχρι 31/12/2008 
µε χρηµατοδότηση από το Π.∆.Ε., µέσω της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. 
 
                          Μετά από α) το 1918/ΕΥΣ2845/10-4-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 
Συντονισµού και Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, µε θέµα: Ενέργειες χρηµατοδότησης από το Π.∆.Ε. για την άµεση πληρωµή 
αµοιβών του προσωπικού που απασχολείται στις δοµές κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο του 
Κ.Π.Σ. 2000-2006 και β) το 2416/13-4-2009 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» µε το υπ’ 
αριθµό 338/29-4-2009 έγγραφο της, υπέβαλε πρόταση για την 4η τροποποίηση του έργου  
«Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την 
δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας (Πρώην έργο: 
Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας), 
στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία έγινε αποδεκτή 
µε την 2777/5-5-2009 4η τροποποίηση απόφασης ένταξης.     
                  
                            Μετά από τα παραπάνω  προτείνεται: 
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1. Η τροποποίηση της από 20/1/2009 προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, του ∆ήµου Καλαµάτας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» και παράτασης ισχύος της µέχρι 30/4/2009, σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο συνηµµένο σχέδιο της 
προγραµµατικής σύµβασης.  

2. Ο ορισµός εκπροσώπου του ∆ήµου Καλαµάτας στο όργανο παρακολούθησης και 
εφαρµογής της σύµβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 του επισυναπτόµενου 
σχεδίου της σύµβασης. 

 
                                                                                               Ο Αντιδήµαρχος 
                                                                                            Νίκος Μπασακίδης 
 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 
Β. Τριανταφυλλίδη 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
Π. Κασσάς 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
Π. Κουράκλη 

 
                       
Συν/να: 

1. Έγγραφο 1918/ΕΥΣ2845/10-4-2009 του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών 
2. Έγγραφο 2416/13-4-2009 της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
3. Σχέδιο Προγραµµατικής Σύµβασης»  

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

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

Ι. Εγκρίνει την τροποποίηση της από 20-1-2009 προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του ∆ήµου Καλαµάτας και της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια 
στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας (Πρώην έργο: Επιχορήγηση ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για την δηµιουργία 
µονάδας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας)» και ορίζει την 30-4-2009 ως 
λήξη του φυσικού της αντικειµένου και την 31-12-2009 ως λήξη του οικονοµικού 
της αντικειµένου, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης,  το κείµενο της οποίας 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στην Τρίπολη σήµερα την …………………….. στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι 

συµβαλλόµενοι: 

1. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται νοµίµως από 

τον Γενικό Γραµµατέα της κο Νίκο Κ. Αγγελόπουλο. 

2. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαµάτα και εκπροσωπείται 

νοµίµως από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα 
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3. Η Κοινωφελής  Επιχείρηση ∆ήµου  Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», η οποία θα καλείται για 

συντοµία ΦΑΡΙΣ  που εδρεύει στον οµώνυµο ∆ήµο  και εκπροσωπείται νοµίµως από τον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Αθανάσιο Ηλιόπουλο. 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο “Κώδικας δήµων 

και Κοινοτήτων”. 

2. Τις διατάξεις του Ν.2860/2000 «∆ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 

3. Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000) 3405/28,11.2003, σχετικά µε την 

έγκριση  του  Κοινοτικού  Πλαισίου  Στήριξης  για  τις  κοινοτικές διαρθρωτικές 

παρεµβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο 1 στην Ελλάδα. 

4. Την απόφαση της επιτροπής των Ε.Κ. µε αριθµό 2000 GR 1 ΡΟ 003/9.4.2001 για την  

έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού προγράµµατος Πελοποννήσου, όπως αυτό 

αναθεωρήθηκε και εγκρίθηκε µε τις ΕΚ 5591/22-12-2004 µε αρ. CCI 2000 GR 16 1 

PO 003/22-12-2004, C 2005 59 17/22-12-2005 και C/2006/6421/ Dec -7 

December 2006. 

5. Την Κ.Υ.Α. αρ. πρ. 4035/27.07.01 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 

«Σύστηµα ∆ιαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία 

Εφαρµογής της ενέργειας «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο   Ηµερησίας   Φροντίδας    

Ηλικιωµένων» (Κ.Η.Φ.Η.),    συγχρηµατοδοτούµενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο (Ε.Κ.Τ.), στο  πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

(Π.Ε.Π.) του Γ’Κ.Π.Σ.» όπως συµπληρώθηκε µε την υπ. αρ. 5594/19.10.2001 ΚΥΑ   

Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και πρόνοιας, Οικονοµίας και 

Οικονοµικών και  όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ. αριθµ. κοινή υπουργική απόφαση 

5596/19.10.2001 (ΦΕΚ 1444/Β’22.10.2001), 112301/16.5.2002 (ΦΕΚ 659/Β/2002), 

114573/25.11.2002 (ΦΕΚ 1503/2.12.2002), 113325/1.12.2003, 112726/6.12.2004 

(ΦΕΚ 1845/Β’/13.12.2004). 

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 110941/26-4-2006 (ΦΕΚ 518/Β’ /26-04-2006) « 

Τροποποίηση κωδικοποίησης κοινών υπουργικών αποφάσεων για το σύστηµα 

διαχείρισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου- διαδικασία εφαρµογής των 

ενεργειών» Βοήθεια  στο Σπίτι»,» Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας» και «Κέντρων 

Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων» (ΚΗΦΗ), συγχρηµατοδοτούµενων από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ», όπως τροποποιήθηκε 

από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 111135/1233/15-5-2007 ( ΦΕΚ 772/Β’/15-5-

2007) . 

7. Το µε αριθµό πρωτ. 112742/13-6-2002 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

8. Το µε αρ. πρωτ. 31626/ Α. Πλ. 1508/24-09-2002 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

«Αρχή Πληρωµών» του Υπ. ΟΙΚ. 

9. Το υπ. αρ. 50994/13.12.2001 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αποκέντρωσης «Λειτουργία νέων δοµών ή και νέων τµηµάτων σε υφιστάµενες 

δοµές Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθµών ή Κ∆ΑΠ ή Κ∆ΑΠ ΜΕΑ, Βοήθεια στο 

Σπίτι, ΚΗΦΗ». 
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10. Την µε αρ. πρ. 141/29-8-2003 αίτηση (πρόταση) που υποβλήθηκε στην Ε.Υ.∆ Ε.Π 

Πελοποννήσου υπηρεσία και πρωτοκολλήθηκε την 29-8-03 µε αρ. πρ. 2841 µε το 

συνηµµένο Τεχνικό ∆ελτίο Έργου και Υποέργου της Πράξης, από την ∆ηµοτική 

Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.). 

11. Το από 24-9-2003 Φύλλο Αξιολόγησης Πράξης, σύµφωνα µε το οποίο η πράξη 

αξιολογήθηκε θετικά. 

12. Την µε αρ. πρ. 3539/12-11-03 Απόφαση Ένταξης Πράξης στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 

(ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ, 

ΥΠΟΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.2.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗΣ ΕΝ∆ΟΧΩΡΑΣ, ΜΕΤΡΟ 2.2.5. : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕ 

∆ΡΑΣΕΙΣ Ε.Γ.Τ.Π.Ε. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ), της δράσης «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής 

Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στο 

∆ήµο Καλαµάτας». 

13. Το µε αριθµό Ο∆Ε οικ. 25/12-7-2002 έγγραφο του ΥΠ. Υγείας και Πρόνοιας: 

«Σχέδιο περιγραφής της δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» στα πλαίσια των 

Περιφερειακών προγραµµάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. 

14. Το άρθρο 11 του Ν. 1416/1984 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε   τη 

διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 1832/1989 κωδικοποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 

35 του Π.∆/τος 410/1995 (ΦΕΚ231 Α) και  τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε  το 

άρθρο 25 του Ν. 2738/1999. 

15. Την υπ’ αριθµό πρωτ. 10005/31-10-2006 1η Τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης 

στο Ε.Π. Πελοποννήσου 2000-2006 του έργου: «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία 

Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στο ∆ήµο Καλαµάτας» . 

16. Την υπ’ αριθµό πρωτ.  7348/11-9-2007 2η Τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης 

στο Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 – 2006 του έργου: «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία 

Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στο ∆ήµο Καλαµάτας». 

17. Την Κ.Υ.Α. 60292/27-8-2008 (Φ.Ε.Κ. 1724/τ.Β/27-8-2008) «Σύστηµα διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – ∆ιαδικασία εφαρµογής των πράξεων α) 

Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων ατόµων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της 

απασχολησιµότητας των εµµέσων ωφελούµενων ατόµων και β) Ενέργειες ενίσχυσης 

της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωµένων και ατόµων 

που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς 2007 – 2013». 

18. Την 53562/28-8-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα: Συνέχιση των 

προγραµµάτων ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨, ¨Μονάδες Κοινωνικής Μέριµνας¨ και ¨Κέντρα 

Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων¨.  

19. Το 52238/ΕΥΣ 7464/14-11-2008 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών της Γενικής ∆ιεύθυνσης  Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, της Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισµού της εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, µε θέµα: 

Ενέργειες χρηµατοδότησης από το Π.∆.Ε. για την άµεση πληρωµή αµοιβών του 
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προσωπικού που απασχολείται στις δοµές κοινωνικής φροντίδας στο πλαίσιο του 

Κ.Π.Σ. 2000 – 2006. 

20. Το 8186/25-11-2008 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

21. Την 507/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας µε θέµα «Σύσταση 

Κοινωφελούς Επιχείρησης». 

22. Την 71713/14316/2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, µε θέµα «Συγχώνευση των δηµοτικών αµιγών επιχειρήσεων του 

∆ήµου Καλαµάτας (Φ.Ε.Κ. 2434/τ.Β/1-12-2008). 

23.  Την υπ’ αριθµό πρωτ.  8895/17-12-2008 3η Τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης 

στο Ε.Π. Πελοποννήσου 2000 – 2006 του έργου: «Επιχορήγηση της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο 

Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας» (Πρώην έργο «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία Μονάδας Βοήθεια 

στο Σπίτι στο ∆ήµο Καλαµάτας»). 

24. Το 1918/ΕΥΣ2845/10-4-2009 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισµού και 

Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, µε θέµα «Ενέργειες χρηµατοδότησης από το Π∆Ε, για την άµεση 

πληρωµή του προσωπικού που απασχολείται στις δοµές κοινωνικής φροντίδας στο 

πλαίσιο του ΚΠΣ 2000 – 2006». 

25. Το 2416/13-4-2009 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

26. Την µε αριθµό πρωτ. 2777/5-5-2009 4η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης στο 

Ε. Π. Πελοποννήσου 2000 – 2006 του έργου «Επιχορήγηση της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο 

Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας», (Πρώην έργο «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής 

Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία 

Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στο ∆ήµο Καλαµάτας). 

27. Τις µε αριθµούς 3/2004, 54/2008, 629/2008 και 420/2009, αποφάσεις του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 

28. Τις µε αριθµού 1/2004 και 3/2008 αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας. 

29. Τις µε αριθµού 14/2008 και 122/2009, αποφάσεις  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ». 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 

Η σύµβαση αυτή περιέχει : 
ΑΡΘΡΟ 1ο - Αντικείµενο της Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 2ο - Ο σκοπός και το περιεχόµενο του Προγράµµατος και των υπηρεσιών που 

αποτελούν αντικείµενο της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 3ο - Προϋπολογισµός του αντικειµένου της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 4ο - Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών. 

ΑΡΘΡΟ 5ο - Το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο - Οι διατιθέµενοι πόροι µε τους οποίους πρόκειται να καλυφθούν οι οικονοµικές 

υποχρεώσεις. 

ΑΡΘΡΟ 7ο - Η διάρκεια της σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 8ο - Το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της σύµβασης και ο 

καθορισµός των αρµοδιοτήτων του. 

ΑΡΘΡΟ 9ο – Τελικές διατάξεις 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Τροποποιεί και προσαρµόζει την  20-1-2009 σύµβαση, µε την οποία έχουν τροποποιηθεί  και 

προσαρµοστεί αντίστοιχα οι από 5-3-2004 και 19-2-2008 συµβάσεις, έχοντας υπόψη την 

επιµήκυνση του χρονοδιαγράµµατος, την διαφοροποίηση  του προϋπολογισµού του  έργου και 

την συγχώνευση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) 

στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», σύµφωνα µε  

 την µε  αριθµό  πρωτ. 2777/5-5-2009 4η Τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξης στο Ε.Π. 

Πελοποννήσου 2000 – 2006 του έργου: «Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας», 

(Πρώην έργο «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 

(∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στο ∆ήµο Καλαµάτας»). 

 Αντικείµενο της παρούσας είναι η µεταξύ τους συνεργασία για την συνέχιση του έργου, ώστε 

µε τη συµβολή των ενεργειών και την παροχή υπηρεσιών του καθενός στα όρια των στόχων 

και αρµοδιοτήτων του, να συνεχίσουν να υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

συνέχιση της υλοποίησης, µέχρι τις 30-4-2009, του ενταγµένου έργου για χρηµατοδότηση στο 

Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000-2006 µε τίτλο: «Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία Μονάδας Βοήθεια στο 

Σπίτι στο ∆ήµο Καλαµάτας» µε νέο τίτλο «Επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την δηµιουργία µονάδας ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ στο ∆ήµο Καλαµάτας 

(πρώην έργο: Επιχορήγηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 

(∆.Ε.Τ.Α.Κ.) για τη ∆ηµιουργία Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι στο ∆ήµο Καλαµάτας »),. 

Το έργο εντάσσεται στο Μέτρο 2.2.5: Ανάπτυξη και Υποστήριξη Ανθρώπινου ∆υναµικού στα 

Πλαίσια των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων»   του Άξονα Προτεραιότητας 2 Αειφόρος 

Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Υποάξονα Προτεραιότητας 2.2 Ανάπτυξη της Ορεινής και 

Μειονεκτικής Ενδοχώρας. 

Ο Κωδικός της δράσης στο ΟΠΣ:87335. 

Η λειτουργία της µονάδας αυτής θα γίνει µε τη συνεργασία όλων των συµβαλλοµένων και τους 

όρους που ακολουθούν στα επόµενα.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Ο σκοπός της λειτουργίας της Μονάδας «Βοήθεια στο Σπίτι» στο ∆ήµο Καλαµάτας, είναι η 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής µέσω της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής εφαρµογής 
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του Ο.Π.Α.Α.Χ. του ∆ήµου Καλαµάτας (ηλικιωµένοι, Α.Μ.Ε.Α. και άτοµα που χρήζουν  

βοήθεια), η προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης, η αύξηση της απασχόλησης και της 

επένδυσης στους ανθρώπινους πόρους µε την διευκόλυνση σηµαντικού αριθµού γυναικών της 

περιοχής που θέλει να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, µέσω της ανάπτυξης υπηρεσιών για την 

φροντίδα των ηλικιωµένων Α.Μ.Ε.Α. και ατόµων που χρήζουν βοηθείας. 

Επίσης : 

Α. Η απεµπλοκή του γυναικείου εργατικού δυναµικού από αυξηµένες οικογενειακές 

υποχρεώσεις. 

Β. Η δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τον συνδυασµό οικογενειακού και 

επαγγελµατικού βίου των γυναικών. 

Γ. Η δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελµατική ανέλιξη των γυναικών. 

∆. Η δηµιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την αναζήτηση εργασίας των ανέργων, κυρίως 

γυναικών. 

Ε. Η ποιοτική αναβάθµιση των µονάδων φροντίδας ηλικιωµένων και ανήµπορων ατόµων στην 

περιοχή και η αναβάθµιση του επιπέδου ζωής των δηµοτών του ∆ήµου Καλαµάτας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο επιλέξιµος για συγχρηµατοδότηση προϋπολογισµός του έργου για τη διάρκεια υλοποίησής 

του  από 29-9-2004 έως 31-08-2008 ανέρχεται στα 168.822,50 ευρώ. Ποσό µη επιλέξιµο 

για συγχρηµατοδότηση για την διάρκεια υλοποίησης από 1-9-2008 µέχρι 31-12-2008 είναι 

24.350,00 ευρώ και από 1-1-2009 µέχρι 30-4-2009 είναι 24.350,00 ευρώ. Ο συνολικός 

προϋπολογισµός του έργου είναι 217.522,50 ευρώ. 

 Το ανωτέρω ποσό θα το καταβάλει  η  Περιφέρεια Πελοποννήσου εξ’ ολοκλήρου Οι πόροι 

προέρχονται από το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου 2000-2006 (µε συγχρηµατοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
•••• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αναλαµβάνει : 

Την εποπτεία υλοποίησης της ∆ράσης και την άσκηση των αρµοδιοτήτων της όσον αφορά την 

απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της δράσης και την απόδοση των πιστώσεων στον τελικό 

δικαιούχο (Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ»). 

 

•••• Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» αναλαµβάνει : 
1. Όλες τις υποχρεώσεις της ως τελικός δικαιούχος που προβλέπονται στην απόφαση 

ένταξης, δηλαδή να : 

1.1 Ενηµερώνει την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε τα 

Μηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών (συνοδευόµενα από αντίγραφα των αναφεροµένων σε αυτά 

παραστατικών) µέσα σε προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών από την λήξη του µήνα, 

επισηµαίνοντας ότι τα δελτία αυτά επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης των υπευθύνων για τις 

πληρωµές και για το πραγµατοποιηθέν έργο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας 

«ΦΑΡΙΣ» και αποτελούν αίτηµα χρηµατοδότησης της ανάλογης εθνικής και κοινοτικής 
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χρηµατοδότησης (σύµφωνα  µε την αριθ. 24812/Γ∆ΑΠΠ∆Ε 235/20.08.2001 ΚΥΑ περί 

προσδιορισµού στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ. και χρόνου υποβολής τους σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2860/200/ΦΕΚ 002/Β/31.07.2001). Η χρονική περίοδος εντός 

της οποίας υπάρχει η υποχρέωση υποβολής των στοιχείων αρχίζει από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της απόφασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, δηλαδή από 14-11-03, µέχρι 

την οικονοµική εκκαθάριση της πράξης. 

1.2 Ενηµερώνει την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε τα 

Τριµηνιαία ∆ελτία Παρακολούθησης του έργου και των υποέργων του µέσα σε προθεσµία 

ενός (1) µήνα από την λήξη του αντίστοιχου τριµήνου και συγκεκριµένα : Μέχρι 30 Απριλίου 

κάθε έτους για το τρίµηνο από 1η Ιανουαρίου µέχρι 31η Μαρτίου, µέχρι 31 Ιουλίου κάθε έτους 

για το τρίµηνο από 1η Απριλίου µέχρι 30 Ιουνίου, µέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους για το 

τρίµηνο από 1η Ιουλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου και µέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους για το 

τρίµηνο από 1η Οκτωβρίου έως 31 ∆εκεµβρίου. Επισηµαίνεται ότι τα δελτία αυτά επέχουν 

θέση υπεύθυνης δήλωσης του υπευθύνου του έργου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 

Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» (σύµφωνα µε την αριθ. 24812/Γ∆ΑΠΠ∆Ε 235/20.08.2002 ΚΥΑ περί 

προσδιορισµού στοιχείων που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ. και χρόνου υποβολής τους σύµφωνα 

µε το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 2860/2000/ΦΕΚ 1002/Β/31.07.2001). 

1.3 Τηρεί την Κοινοτική και εθνική νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της ∆ράσης και ιδίως όσον 

αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, (ανεξάρτητα εάν από την νοµική µορφή και την εσωτερική 

κανονιστική διαδικασία της ∆.Ε.Τ.Α.Κ. δεν προβλέπεται), το περιβάλλον, τις κρατικές 

ενισχύσεις, την ισότητα, την κοινή Αγροτική Πολιτική και την Κοινή Πολιτική Αλιείας κατά 

περίπτωση. Επισηµαίνεται ότι η εθνική νοµοθεσία ισχύει εφόσον έχει εναρµονιστεί µε το 

κοινοτικό δίκαιο. Στις περιπτώσεις µη εναρµόνισής της ισχύουν οι κανονισµοί και οι 

κοινοτικές οδηγίες προκειµένου η πράξη να διατηρεί το δικαίωµα χρηµατοδότησης από το 

Ε.Π. 

1.4 Αναρτά ενηµερωτική πινακίδα, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας που απορρέουν 

από τον κανονισµό (ΕΚ) 1159/2000 κατά την διάρκεια εκτέλεσης της ∆ράσης καθώς και την 

υποχρέωση να αναφέρει την Κοινοτική και Κρατική συµµετοχή σε οποιαδήποτε δηµοσίευση ή 

δια των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας δηµοσιότητα της ∆ράσης. Φωτογραφία της παραπάνω 

πινακίδας θα προσκοµίζεται στην Ε.Υ.∆. Ε.Π. Πελοποννήσου, µαζί µε το πρώτο Μηνιαίο 

∆ελτίο Πληρωµών. 

1.5  Λειτουργεί µηχανισµό πιστοποίησης εκτέλεσης της ∆ράσης, που θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσµατικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υπηρεσιών, και του τελικού 

παραδοτέου αποτελέσµατος, καθώς και να λειτουργεί εσωτερικό µηχανισµό ελέγχου των 

πληρωµών, που θα εξασφαλίζει την νοµιµότητα και κανονικότητά τους. 

1.6  Τηρεί ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την ∆ράση όπου θα καταχωρούνται όλες οι 

επιλέξιµες πληρωµές, που θα αντιστοιχούν πλήρως µε τις δηλούµενες προς την Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου  στα µηνιαία ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών. 

1.7 Τηρεί όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν την εκτέλεση της ∆ράσης τουλάχιστον για τρία 

χρόνια µετά την ολοκλήρωση του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου. 

1.8 Κοινοποιεί στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα έγγραφα 

που αφορούν την ∆ράση και σχετίζονται µε τον έλεγχο και την παρακολούθηση αυτής και ιδίως 

την υποχρέωση για άµεση ενηµέρωση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχή της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, όταν η ∆ράση υποστεί σηµαντική τροποποίηση. 
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1.9 Θέτει σε όλη την διάρκεια της ∆ράσης στη διάθεση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχή 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου , της Αρχής Πληρωµής, της Επιτροπής ∆ηµοσιονοµικού 

Ελέγχου και της Επιτροπής Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου, καθώς και σε όλους 

τους ελεγκτικούς µηχανισµούς της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης , εφόσον ζητηθούν, όλα 

τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία της ∆ράσης, µέσα σε προθεσµία πέντε ηµερών. 

1.10 Ενηµερώνει άµεσα τη Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

οσάκις διαφοροποιούνται οι συνθήκες εκτέλεσης της ∆ράσης. Σε περίπτωση αύξησης του 

προϋπολογισµού της ∆ράσης η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ» 

υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου την ∆ράση για ένταξη του Π.Ε.Π. Πελοποννήσου µε τα νέα 

οικονοµικά στοιχεία. 

1.11  ∆έχεται επιτόπιους ελέγχους από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου καθώς και από τα άλλα αρµόδια ελεγκτικά όργανα. 

1.12  Ενηµερώνει τους αναδόχους των υποέργων για τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνουν ως 

τελικοί αποδέκτες, συµπεριλαµβανοµένων και των επιτόπιων ελέγχων από τη Ενδιάµεση 

∆ιαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και από τα άλλα αρµόδια ελεγκτικά 

όργανα. 

1.13.Προβαίνει στην πρόσληψη του απαραίτητου για την λειτουργία του προγράµµατος 

προσωπικού, σύµφωνα µε την Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία και την υπογραφή των 

αντίστοιχων συµβάσεων. 

1.14. Τηρεί ενήµερο το ∆ήµο Καλαµάτας για την πορεία του προγράµµατος και παρέχει όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία που αφορούν την υλοποίηση της δράσης. 

1.15. Ορίζει τον υπεύθυνο του προγράµµατος να συµµετέχει στην κοινή επιτροπή 

παρακολούθησης. 

 

•••• Ο ∆ήµος Καλαµάτας αναλαµβάνει: 

1.  Να    εξασφαλίσει χώρο    προσβάσιµο    για    όλους    τους  εξυπηρετούµενους, τον 

αναγκαίο εξοπλισµό του, τα απαραίτητα µέσα και κάθε διευκόλυνση στην οµάδα στελεχών του 

προγράµµατος για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών προς τους εξυπηρετούµενους 

πολίτες. Ο χώρος που θα διατεθεί για τη στέγαση του προγράµµατος, πρέπει να περιλαµβάνει 

τουλάχιστον ένα χώρο για ατοµικές συναντήσεις, [όπου να υπάρχει ένα γραφείο, καθίσµατα, µία 

βιβλιοθήκη ασφαλιζόµενη, ένα ερµάριο ασφαλιζόµενο, τηλεφωνική γραµµή, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής (µε όλες τις περιφερειακές συσκευές και σύνδεση µε το δια-δίκτυο)] και ένα χώρο 

για οµαδικές συναντήσεις (όπου να υπάρχει ένα τραπέζι εργασίας και συναντήσεων, καθίσµατα 

και µία βιβλιοθήκη). 

2.  Να συνδράµει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο χρειαστεί για την απρόσκοπτη και εύρυθµη 

λειτουργία του προγράµµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Το πρόγραµµα άρχισε  να υλοποιείται από 29-9-2004, ως λήξη του φυσικού αντικειµένου 

(λειτουργία της δοµής) ορίζεται η 30-4-2009, ως λήξη του οικονοµικού αντικειµένου η 31-

12-2009. Οι πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράµµατος θα αποδίδονται από την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το παραπάνω χρονοδιάγραµµα θα αναπροσαρµόζεται ανάλογα 

µε τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του χρονοδιαγράµµατος των αποφάσεων ένταξης. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΟΙ ∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Ο  επιλέξιµος για συγχρηµατοδότηση προϋπολογισµός του έργου για τη διάρκεια υλοποίησης 

από 29-9-2004 έως 31-08-2008 ανέρχεται στο ποσό των 168.822,50€. Ποσό µη επιλέξιµο 

για συγχρηµατοδότηση για την διάρκεια υλοποίησης από 1-9-2008 µέχρι 31-12-2008 είναι 

24.350,00 ευρώ και από 1-1-2009 µέχρι 30-4-2009 είναι 24.350,00 ευρώ. Ο συνολικός 

προϋπολογισµός του έργου είναι 217.522,50 ευρώ, ποσό το οποίο θα το καταβάλει  η  

Περιφέρεια Πελοποννήσου εξ’ ολοκλήρου. 

 

Η χρηµατοδότηση θα δίδεται  σε δόσεις ως εξής : 

- Για το συνολικά επιλέξιµο για συγχρηµατοδότηση ποσό του έργου (δηλαδή για την λειτουργία 

της δοµής έως και 31/8/2008) οι δόσεις θα αποδοθούν όπως περιγράφονται στην 7348/11-9-

2007 2η τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου. 

- Για την λειτουργία της δοµής από 1/9/2008 έως 31/12/2008 θα αποδοθεί το 90% του 

προβλεπόµενου κόστους για αυτήν την περίοδο ως προκαταβολή. Το υπόλοιπο κόστος που 

µπορεί να ανέλθει έως και 10% του προβλεπόµενου κόστους, θα αποδοθεί απολογιστικά, µετά 

την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της περιόδου και την πιστοποίηση 

αυτού από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ». 

- Για την λειτουργία της δοµής από 1/1/2009 έως 30/4/2009 θα αποδοθεί το 90% του 

προβλεπόµενου κόστους για αυτήν την περίοδο ως προκαταβολή. Το υπόλοιπο κόστος που 

µπορεί να ανέλθει έως και 10% του προβλεπόµενου κόστους, θα αποδοθεί απολογιστικά, µετά 

την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της περιόδου και την πιστοποίηση 

αυτού από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ». 

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηµατοδότησης και δεδοµένου ότι ισχύει η έµµεση 

διαδικασία πληρωµών απαιτείται να χρησιµοποιηθεί ο ίδιος τραπεζικός λογαριασµός από την 

Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, που έχει ήδη ανοιχθεί και χρησιµοποιηθεί 

για την συνολική διάρκεια του έργου. 

Οι δόσεις θα δίδονται στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ µετά από αίτηµά 

της προς το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου και µε την σύµφωνη 

γνώµη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παρούσα σύµβαση ισχύει από 5-3-2004 (ηµεροµηνία υπογραφής αρχικής προγραµµατικής 

σύµβασης)  και λήγει 30/4/2009 όσον αφορά στην υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου, 

31/12/2009 όσον αφορά στην υλοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου και επί µία τριετία µετά 

το οριστικό κλείσιµο του ΠΕΠ Πελοποννήσου όσον αφορά στην τήρηση διαδικασιών Γ’ ΚΠΣ 

2000-20006. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
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Για την παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης που αποτελείται από : 

1.  Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

2.  Ένα εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας. 

3.  Ένα εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ».  

Αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης τα δύο πρώτα συµβαλλόµενα µέρη πρέπει να 

κοινοποιήσουν τα οριζόµενα από αυτούς µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. 

Κάθε συµβαλλόµενος έχει δικαίωµα αλλαγής του εκπροσώπου του στην Κοινή Επιτροπή, µετά 

από σχετική έγγραφη γνωστοποίηση προς τα λοιπά συµβαλλόµενα µέρη. 

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου της σύµβασης, την τήρηση 

του χρονοδιαγράµµατος, των όρων της σύµβασης και θα επιλύει κάθε δυσκολία ή διαφορά που 

θα προκύπτει.  

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου µε 

αναπληρωτή του τον εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας.  

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα τρία µέλη της. Οι αποφάσεις θα 

λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών και σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει 

η ψήφος του Προέδρου. 

 
ΑΡΘΡΟ  9ο 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης συντελείται µε αποφάσεις των συµβαλλοµένων 

µερών και υπογράφεται από εξουσιοδοτηµένους σύµφωνα µε το νόµο εκπροσώπους τους.  

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, 

ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση η καθυστέρηση στη λήψη 

µέτρων που προβλέπει η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να 

θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλοµένων µερών, από δικαίωµα ή απαλλαγή από 

υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη που δεν αναγνωρίζονται 

από αυτή την Προγραµµατική  Σύµβαση.  

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της προγραµµατικής αυτής σύµβασης που 

θεωρούνται όλοι σηµαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόµου της καλής πίστεως και 

των συναλλακτικών ηθών από τα συµβαλλόµενα µέρη, δίνει το δικαίωµα στα άλλα να ζητήσουν 

κάθε θετική ή αποθετική ζηµία. 

 Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και αφού 

διαβάστηκε το περιεχόµενο της σύµβασης αυτής, υπογράφεται ως εξής: 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου  

 

Νίκος Κ. Αγγελόπουλος                 

Γενικός Γραµµατέας 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας      

 

 

Παναγιώτης Νίκας                  

∆ήµαρχος Καλαµάτας 

Για την Κοινωφελή Επιχείρηση 

«ΦΑΡΙΣ» ∆ήµου Καλαµάτας  

 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Πρόεδρος του ∆.Σ και 

∆ηµοτικός Σύµβουλος 

Καλαµάτας 
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ΙΙ. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στο όργανο παρακολούθησης και 
εφαρµογής της σύµβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 8 του παραπάνω 
σχεδίου της σύµβασης τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Κουρκουτά Γεώργιο.  

 

ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της παραπάνω 
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 Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία  
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 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 19 Οκτωβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 


