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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  33/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  547/2009  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 17η ∆εκεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 33η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 11-12-2009 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) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6), Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12)  Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος (προσέλευση και αποχώρηση  
στην υπ’ αριθµ. 545 απόφαση), 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) 
Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου 
Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος και 22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Ράλλης Γεώργιος, 4) Σπίνος Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη 
Γεωργία, 2) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος και 3) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος επειδή 
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) Βασιλάκη Γεωργία και 2) Κούτρος 
Χρήστος, ενώ δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε ο κ. Σπανός Αντώνιος.   
 
 
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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Προγραµµατική Σύµβαση Κοινωνικής Ανάπτυξης - συµπλήρωση και τροποποίηση της               
από 5-8-2009 προγραµµατικής σύµβασης. 

 
Στο φάκελο του θέµατος για ενηµέρωση των µελών του Σώµατος ήταν το σχέδιο 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α’  ΚΑΠΗ, του Β΄ ΚΑΠΗ και της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας µε το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», µε την οποία 
συµπληρώνεται και τροποποιείται η από 5-8-2009 υπογραφείσα προγραµµατική σύµβαση 
µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α’  ΚΑΠΗ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», ως προς τα συµβαλλόµενα µέρη, το αντικείµενο, 
το σκοπό, τη διάρκεια και τη χρηµατοδότηση αυτής, ώστε να συναφθεί µία σύµβαση µε στόχο 
την κοινωνική ανάπτυξη στην πόλη της Καλαµάτας και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου 
Καλαµάτας.   
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Προτείνεται µια συµπλήρωση στην προγραµµατική σύµβαση. Θα µπει 
και το Β΄ ΚΑΠΗ, κατόπιν συνεννόησης µε τον κ. Μιχαλόπουλο, έτσι 

ώστε το ποσό των 12.000 € που δίνει το Α΄ ΚΑΠΗ για το πρόγραµµα ¨εκπαίδευση, 
καλλιέργεια, απόκτηση δεξιοτήτων  στην τρίτη ηλικία¨, να µπει και για το Β΄ ΚΑΠΗ και κατά 
συνέπεια το σύνολο της προγραµµατικής σύµβασης ως προς το ποσό ανέρχεται στα 119.000 
€. 

Η συγκεκριµένη προγραµµατική σύµβαση αποτελεί συµπλήρωση – τροποποίηση της από 5-8-
2009 προγραµµατικής σύµβασης που είχε συνάψει ο ∆ήµος Καλαµάτας µε το Α’  ΚΑΠΗ και την 
«ΦΑΡΙΣ» για τη λειτουργία του «∆ηµοτικού Ιατρείου» και για την καλύτερη λειτουργία της 
προγραµµατικής και της εν γένει χρηµατοδότησης της επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ». 

Όλες οι δράσεις που αναφέρονται στην προγραµµατική, δηλαδή το ∆ηµοτικό Ιατρείο, το 
Παντοπωλείο και τα δύο προγράµµατα ¨εκπαίδευση, καλλιέργεια, απόκτηση δεξιοτήτων στην 
τρίτη ηλικία¨ για το Α΄ & Β΄ ΚΑΠΗ, καθώς το ¨βοήθεια στο σπίτι¨ το οποίο αφορά το κοµµάτι 
της Καλαµάτας, µπαίνουν σε αυτή την προγραµµατική η οποία όπως είπα και πριν θα ανέλθει 
στο συνολικό ποσό των 119.000 € και θα αφορά την χρηµατοδότηση της επιχείρησης 
¨ΦΑΡΙΣ¨ στο κοµµάτι της κοινωνικής πολιτικής.  

 
 Αυτά τα χρήµατα θα είναι πρόσθετα των 604.000 της ¨ΦΑΡΙΣ¨. 
 

Πρόσθετα.  
 
Συν. 
 

∆εν λέω όχι, το ξέρω ότι είναι συν, αλλά θέλω να το ακούσω από εσάς. 
Γιατί θα µπορούσατε να χρηµατοδοτήσετε µέχρι τώρα αυτά τα οποία σας 

έλεγα. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της  διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την παραπάνω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

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

 
Ι. Εγκρίνει τη συµπλήρωση και τροποποίηση της από 5-8-2009 υπογραφείσας 

προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α’  ΚΑΠΗ και της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας µε το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ» 
για τη λειτουργία Μονάδας «∆ηµοτικού Ιατρείου» στο ∆ήµο Καλαµάτας ως προς 
τα συµβαλλόµενα µέρη, το αντικείµενο, το σκοπό, τη διάρκεια και τη 
χρηµατοδότηση αυτής, ώστε να συναφθεί µία νέα προγραµµατική σύµβαση µε 
στόχο την κοινωνική ανάπτυξη στην πόλη της Καλαµάτας και στα Τοπικά 
∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας, µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας, του Α’  
ΚΑΠΗ, του Β΄ ΚΑΠΗ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας µε 
το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
περιγράφονται στο σχέδιο της προγραµµατικής σύµβασης,  το κείµενο της οποίας 
αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

συµπλήρωση και τροποποίηση της από 5-8-2009 προγραµµατικής σύµβασης  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα στις …………………….. οι παρακάτω συµβαλλόµενοι: 

1. Ο ∆ήµος Καλαµάτας Νοµού Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαµάτα, Αριστοµένους 28, 

νόµιµα εκπροσωπούµενος από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα 

2. Το Α΄ ΚΑΠΗ Καλαµάτας που εδρεύει στην Καλαµάτα, στην οδό Μπούτση, νόµιµα 

εκπροσωπούµενο από τον   Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Αργύριο Κουδούνη. 

3. Το Β΄ ΚΑΠΗ Καλαµάτας που εδρεύει στην Καλαµάτα, στο Συνοικισµό ¨Κουφού Ελιές¨, 

νόµιµα εκπροσωπούµενο από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Σωτήριο 

Μιχαλόπουλο. 

2. Η Κοινωφελής  Επιχείρηση του ∆ήµου  Καλαµάτας µε το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», που 

εδρεύει στον οµώνυµο ∆ήµο, νόµιµα εκπροσωπούµενη, από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου κ. Αθανάσιο Ηλιόπουλο. 

 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Την από 5-8-2009 υπογραφείσα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας 

του Α΄ ΚΑΠΗ και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου  Καλαµάτας µε το διακριτικό 

τίτλο «ΦΑΡΙΣ», για τη λειτουργία Μονάδoς «∆ηµοτικού Ιατρείου» στο ∆ήµο Καλαµάτας.  

2. Την ανάγκη συµπλήρωσης και τροποποίησης της ως άνω προγραµµατικής σύµβασης ως 

προς τα συµβαλλόµενα µέρη, το αντικείµενο, το σκοπό, τη διάρκεια και τη χρηµατοδότηση 

αυτής, ώστε να συναφθεί µία σύµβαση µε στόχο την κοινωνική ανάπτυξη στην πόλη της 

Καλαµάτας και στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Καλαµάτας.   

3. Την µε αριθµό  ……….   απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 

4. Την µε αριθµό  …….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του Α΄ΚΑΠΗ 

5. Την µε αριθµό  …….. απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  του Β΄ΚΑΠΗ 
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6. Την µε αριθµό  ……..  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ».  

7. Το άρθρο 225 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8.06.2006) µε τίτλο “Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων”. 

 

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 

Προοίµιο 

Με την παρούσα προγραµµατική σύµβαση καθορίζεται ένα πλαίσιο συµφωνίας µεταξύ των 

παραπάνω συµβαλλοµένων µερών και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι διαδικασίες 

υλοποίησης της συµφωνίας αυτής, η οποία έχει ως σκοπό µε την ενεργό και συντονισµένη 

παρέµβασή των, την κοινωνική ανάπτυξη στην πόλη της Καλαµάτας και στα Τοπικά 

∆ιαµερίσµατα.     

 

Περιεχόµενο της Σύµβασης 

Η σύµβαση αυτή περιέχει : 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
  - Το αντικείµενο της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 2
ο 
 - Το σκοπό και περιεχόµενο των προγραµµάτων και των υπηρεσιών  

ΑΡΘΡΟ 3
ο 
 -Τον προϋπολογισµό του αντικειµένου της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 4
ο 
 - Τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών 

ΑΡΘΡΟ5
ο
 –Τους πόρους τη χρηµατοδότηση και το χρονοδιάγραµµα χρηµατοδότησης  

ΑΡΘΡΟ 6
ο
  - Τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 – Το όργανο  παρακολούθησης  της  εφαρµογής  της  σύµβασης  και ο καθορισµός 

των αρµοδιοτήτων του 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
  - Τις ειδικές ρυθµίσεις  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Αντικείµενο της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης είναι ο καθορισµός των ειδικότερων 

στόχων αυτής για την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος κοινωνικής ανάπτυξης 

και η περιγραφή των όρων της συνεργασίας των συµβαλλοµένων µερών.  

 

Ειδικότεροι στόχοι είναι: 

1.  Η ενίσχυση των δοµών που συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός οργανωµένου πλαισίου 

κοινωνικής φροντίδας.  

2. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

3. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  

4. Η καταπολέµηση της ξενοφοβίας και του ρατσισµού.  

5. Η οργάνωση ηµερίδων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης  για θέµατα υγείας.  
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6. Η αξιοποίηση των ατόµων της τρίτης ηλικίας που αποτελούν ένα πολύτιµο κεφάλαιο και 

πηγή εµπειρίας και γνώσης και συνιστούν ένα δυναµικό που δεν πρέπει και δεν µπορεί να 

µείνει αναξιοποίητο.     

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Σκοπός της σύµβασης είναι ο συντονισµός κοινών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και άρτια 

λειτουργία των παρακάτω αναφεροµένων αλληλένδετων δραστηριοτήτων,  που αποτελούν  το 

αντικείµενο  της παρούσας σύµβασης: 

 

Ι. Λειτουργία της Μονάδος «∆ηµοτικό Ιατρείο»: 

Παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και άσκηση προληπτικής ιατρικής σε κατοίκους του 

διευρυµένου ∆ήµου Καλαµάτας που ανήκουν σε πληθυσµιακές οµάδες που στερούνται 

υγειονοµικής κάλυψης όπως οι ακόλουθες:  

α)  αθίγγανοι  

β)  οικονοµικοί µετανάστες  

γ)  κάτοικοι των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών  

    δ)  ανασφάλιστοι και οικονοµικά αδύναµοι  

    ε)  ασφαλισµένοι του ΟΓΑ.  

 

ΙΙ. Λειτουργία Μονάδος «∆ηµοτικό (Κοινωνικό) Παντοπωλείο»: 

Παροχή  βασικών καταναλωτικών αγαθών σε οικογένειες ή άτοµα που τα στερούνται.  

 Τα αγαθά θα προσφέρονται δωρεάν. 

 Η προµήθεια των αγαθών θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να γίνεται µέσω χορηγιών µε 

την παράλληλη επιχορήγηση από το ∆ήµο Καλαµάτας. 

 Η λειτουργία του καταστήµατος θα στηρίζεται σε εθελοντική προσφορά.   

 

ΙΙΙ. Υλοποίηση Προγράµµατος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

Προσφορά υπηρεσιών στους ηλικιωµένους και στα άτοµα µε αναπηρίες, µη επαρκώς 

αυτοεξυπηρετούµενους, που διαβιούν µοναχικά και το εισόδηµά τους δεν τους επιτρέπει να 

εξασφαλίσουν τις απαραίτητες υπηρεσίες και µέσα εξυπηρέτησης, έτσι ώστε να 

παραµένουν στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.  

 

ΙV. Υλοποίηση Προγράµµατος <<ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ – ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ >> 

∆ιεξαγωγή διδασκαλίας – εκπαίδευσης, απόκτηση δεξιοτήτων δηµιουργικής απασχόλησης 

και ψυχαγωγίας στα άτοµα της τρίτης ηλικίας.  
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο  προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των  119.000,00 € για κάθε χρόνο λειτουργίας της 

παρούσας σύµβασης και µέχρι ολοκλήρωση της ισχύος αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Η υλοποίηση και διαχείριση του όλου προγράµµατος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της 

παρούσας, πραγµατοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

Για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης οι συµβαλλόµενοι αναλαµβάνουν τα παρακάτω: 

 
Α. Ο ∆ήµος Καλαµάτας 

1. Να χρηµατοδοτεί την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για την  

υλοποίηση της δράσης. 

2.  Να διαθέτει το ειδικό όχηµα ΜΑΖDΑ 4,5 που είναι εφοδιασµένο µε τον απαραίτητο 

ιατρικό εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση των ωφελουµένων πολιτών. 

3. Να διαθέτει  το ειδικό όχηµα τύπου µικρού λεωφορείου για τη µετακίνηση των ΑµΕΑ 

µε κινητικά προβλήµατα καθώς και των µελών του Α΄ ΚΑΠΗ που θα συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα διδασκαλίας – εκπαίδευσης, καλλιέργειας και απόκτησης δεξιοτήτων.   

4. Να παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη όταν απαιτείται.  

5. Να διαθέτει το εξειδικευµένο υπαλληλικό προσωπικό του ∆ήµου Καλαµάτας για τη 

λειτουργία του προγράµµατος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨. Το προσωπικό αυτό αποτελείται 

από µία (1) Κοινωνική Λειτουργό, µία (1) Νοσηλεύτρια και µία (1) Οικογενειακή 

Βοηθό.   

 
Β.   Το  Α  ΚΑΠΗ Καλαµάτας  αναλαµβάνει : 

1. Να παραχωρήσει τη χρήση των παρακάτω χώρων για τη στέγαση και λειτουργία  του 

∆ηµοτικού Ιατρείου: 

•    τον πρώτο υπέρ το ισόγειο όροφο εκτάσεως 30 τ.µ., του κτιρίου που βρίσκεται στην 

οδό Μπούτση, στην Καλαµάτα 

•    τον χώρο που βρίσκεται στη παραλία, στην οδό Σανταρόζα 35, εκτάσεως 100 τ.µ. 

2. Να χρηµατοδοτεί την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για τη  

λειτουργία  του  Προγράµµατος «Εκπαίδευση – Καλλιέργεια – Απόκτηση δεξιοτήτων 

στην Τρίτη Ηλικία»  

3. Να ενηµερώνει  και  να ευαισθητοποιεί  τα µέλη  του ΚΑΠΗ για την κοινωνική 

προσφορά του ∆ηµοτικού (Κοινωνικού) Παντοπωλείου.  

4. Να οργανώνει οµάδες εργασίας από τα µέλη του, που θα προσφέρουν εθελοντική 

εργασία στη λειτουργία του ∆ηµοτικού Παντοπωλείου.  

 

Γ.   Το  Β΄  ΚΑΠΗ Καλαµάτας  αναλαµβάνει : 

1. Να  ενηµερώνει και να ευαισθητοποιεί  τα µέλη του  ΚΑΠΗ, για την κοινωνική 

προσφορά του ∆ηµοτικού (Κοινωνικού) Παντοπωλείου.  
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2. Να οργανώνει οµάδες εργασίας από τα µέλη του, που θα προσφέρουν εθελοντική 

εργασία στη λειτουργία του ∆ηµοτικού Παντοπωλείου.  

3. Να διαθέτει χώρο για τη συγκέντρωση των υλικών, που προέρχονται από χορηγίες - 

προσφορές και που θα διατίθενται από το ∆ηµοτικό Παντοπωλείο. 

4. Να χρηµατοδοτεί την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» για τη  

λειτουργία  του  Προγράµµατος «Εκπαίδευση – Καλλιέργεια – Απόκτηση δεξιοτήτων 

στην Τρίτη Ηλικία»   

 

∆.  Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» ως τελικός δικαιούχος 

υλοποίησης όλου του προγράµµατος της παρούσας σύµβασης, αναλαµβάνει: 

1. Να φροντίζει για την στελέχωση του ∆ηµοτικού Ιατρείου µε το απαραίτητο επιστηµονικό 

και βοηθητικό προσωπικό.    

2. Να φροντίζει για την προµήθεια όλου του απαραιτήτου ιατρικού και λοιπού 

µηχανολογικού - τεχνικού  εξοπλισµού  για την εύρυθµη λειτουργία του ιατρείου.  

3. Να προγραµµατίζει τις επισκέψεις του κινητού ιατρείου σε συγκεκριµένες ηµέρες και 

ώρες, ιδιαίτερα στα ορεινά Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, σε συνεργασία  µε το πρόγραµµα 

«Βοήθεια στο σπίτι» καθώς και να  διευκολύνει την κατ΄ οίκον επίσκεψη του ιατρικού 

προσωπικού. 

4. Να εξασφαλίζει τη στέγη και τον εξοπλισµό για την ανάπτυξη του ∆ηµοτικού 

(Κοινωνικού) Παντοπωλείου,  να διαθέτει το απαιτούµενο τεχνικό – διοικητικό 

προσωπικό και να  προωθεί όλες τις απαιτούµενες διαδικασίες που αφορούν στον τρόπο 

διαχείρισης και λειτουργίας του ∆ηµοτικού (Κοινωνικού) Παντοπωλείου. 

5. Να παρέχει κατ΄ οίκον κοινωνική φροντίδα µέσω του Προγράµµατος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ στο 

Σπίτι¨ στους τοµείς: 

• Συµβουλευτικής και ψυχοσυναισθηµατικής υποστήριξης των ηλικιωµένων και των 

οικογενειών τους 

• Νοσηλευτικής πρωτοβάθµιας φροντίδας 

• Οικογενειακής φροντίδας 

• Αγωγής Υγείας και Πρόληψης 

• Ιατροφαρµακευτικής φροντίδας 

6. Να προµηθεύει µε το απαιτούµενο αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό τους οικονοµικά 

αδύναµους ωφελούµενους του Προγράµµατος ¨ΒΟΗΘΕΙΑ στο Σπίτι¨ και να παρέχει τις 

αναγκαίες διευκολύνσεις και να εξασφαλίζει τα απαραίτητα µέσα (µετακίνηση, ιατρικό 

εξοπλισµό, αναλώσιµο φαρµακευτικό εξοπλισµό)  στους εργαζόµενους υπαλλήλους του 

προγράµµατος για την άσκηση του έργου τους.  

7. Να παρέχει το απαιτούµενο εκπαιδευτικό προσωπικό και να καταρτίζει και συντονίζει το 

πρόγραµµα για την εκπαίδευση – καλλιέργεια  και απόκτηση δεξιοτήτων γα τα άτοµα της 

τρίτης ηλικίας.  

Για την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης και στο πλαίσιο των παραπάνω συµφωνούµενων 

δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων µερών, επιτρέπεται η απασχόληση 

προσωπικού του ενός συµβαλλοµένου στον άλλον, µε αποφάσεις των αρµοδίων προς 

διορισµό οργάνων.  

Επίσης επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και 

µέσων.    
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ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ – ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ 

Οι πόροι που απαιτούνται για την υλοποίηση του προγράµµατος της παρούσας σύµβασης και 

µε τους οποίους θα επιχορηγείται η ¨ΦΑΡΙΣ¨ προέρχονται: 

• από το ∆ήµο Καλαµάτας 

• από το Α΄ ΚΑΠΗ  

Ο ∆ήµος Καλαµάτας διαθέτει το συνολικό ποσό των 95.000,00 € ετησίως ως εξής: 

35.000,00 €  για τη µονάδα ¨∆ηµοτικό Ιατρείο¨ 

50.000,00 € για τη µονάδα ¨∆ηµοτικό (Κοινωνικό) Παντοπωλείο¨ 

10.000,00 € για το πρόγραµµα ¨ΒΟΗΘΕΙΑ στο Σπίτι¨ 

Το Α΄ ΚΑΠΗ διαθέτει το ποσό των 12.000,00 € ετησίως για την υλοποίηση του 

προγράµµατος <<Εκπαίδευση – Καλλιέργεια – Απόκτηση ∆εξιοτήτων  στην Τρίτη 

Ηλικία>>. 

Το Β΄ ΚΑΠΗ διαθέτει το ποσό των 12.000,00 € ετησίως για την υλοποίηση του 

προγράµµατος <<Εκπαίδευση – Καλλιέργεια – Απόκτηση ∆εξιοτήτων  στην Τρίτη 

Ηλικία>>. 

Επίσης είναι δυνατή η χρηµατοδότηση από άλλους φορείς του δηµοσίου τοµέα και άλλα 

νοµικά ή φυσικά πρόσωπα (χορηγίες κ.α.)     

Η ετήσια επιχορήγηση από το ∆ήµο Καλαµάτας, το Α΄ ΚΑΠΗ  και το Β΄ ΚΑΠΗ καταβάλλεται 

στη ¨ΦΑΡΙΣ¨ σε 4 ισόποσες δόσεις.  Η πρώτη δόση καταβάλλεται υποχρεωτικά εντός του α΄ 

τριµήνου και οι υπόλοιπες ανά τρίµηνο.  

 

Παρατήρηση: Επισηµαίνεται ότι η παρούσα προγραµµατική σύµβαση αποτελεί τροποποίηση – 

συµπλήρωση της από 5-8-2009 υπογραφείσας προγραµµατικής σύµβασης  για 

τη λειτουργία Μονάδος ¨∆ηµοτικό Ιατρείο¨ και το ποσόν των 35.000,00 € έχει 

ήδη καταβληθεί για το πρώτο (1
ο
)  έτος λειτουργίας του από το ∆ήµο 

Καλαµάτας.  

Ως εκ τούτου η υποχρέωση του ∆ήµου προς την ¨ΦΑΡΙΣ¨ όσον αφορά τη 

λειτουργία της µονάδος του ∆ηµοτικού Ιατρείου µε την υπογραφή της 

παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει τα υπόλοιπα τέσσερα (4) έτη διάρκειας της 

σύµβασης αυτής.      

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

-  Με την παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση τροποποιείται το άρθρο 5 της από           5-8-

2009 υπογραφείσας προγραµµατικής σύµβασης για τη λειτουργίας Μονάδος ¨∆ηµοτικό 

Ιατρείο¨ ως εξής:  

¨Η  Προγραµµατική Σύµβαση  ισχύει από την υπογραφή της   έως  31/12/2014¨ 

 

-  Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση ισχύει από την υπογραφή της έως    31-12-2014. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΟΡΓΑΝΟ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΚΑΙ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

Για την παρακολούθηση της εφαρµογής της σύµβασης αυτής και το συντονισµό των ενεργειών 

του προγράµµατος  που αφορούν τη µεθοδολογία υλοποίησής του, συγκροτείται, Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης, αποτελούµενη από: 

 

1. Ένα εκπρόσωπο και αναπληρωτή που ορίζει ο ∆ήµος Καλαµάτας. 

2. Ένα εκπρόσωπο και αναπληρωτή  που ορίζει το Α΄ ΚΑΠΗ Καλαµάτας. 

3. Ένα εκπρόσωπο και αναπληρωτή  που ορίζει το Β΄ ΚΑΠΗ Καλαµάτας. 

4. Ένα εκπρόσωπο και αναπληρωτή που ορίζει η Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου 

Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ». 

 

Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι: 

1. Η παρακολούθηση υλοποίησης του προγράµµατος και η εξέταση και επίλυση τυχόν 

προβληµάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή του. 

2. Έγκριση του απολογισµού των πεπραγµένων µετά την λήξη του προγράµµατος. 

. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Η παρούσα Προγραµµατική Σύµβαση είναι πλαίσιο σύµβασης και το περιεχόµενο της µπορεί 

να εξειδικεύεται κάθε φορά µε ειδικότερες συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, 

σύµφωνα µε όσα παραπάνω ορίζονται, στις οποίες είναι δυνατή η συµµετοχή και άλλων 

φορέων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την εκτέλεση του προγράµµατος από τα 

συµβαλλόµενα µέρη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας 

Παναγιώτης Νίκας    

∆ήµαρχος Καλαµάτας 

Για το Α΄ ΚΑΠΗ 

Αργύρης Κουδούνης 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Για το Β΄ ΚΑΠΗ 

Σωτήριος Μιχαλόπουλος 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 

Για την Κοινωφελή 

Επιχείρηση 

∆ήµου Καλαµάτας 

«ΦΑΡΙΣ» 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 

II. Ορίζει εκπρόσωπο του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης της 
προγραµµατικής σύµβασης την ∆ηµοτική Σύµβουλο κα Οικονοµάκου Μαρία, 
µε αναπληρωτή της τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ικαιουλάκο Βασίλειο. 

 
 

III. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή της εν λόγω προγραµµατικής 
σύµβασης και για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
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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. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 23 ∆εκεµβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


