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 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  35/2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ  693/2017 

 
 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 μ.μ., στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 35η/2017 συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 55159/1-12-2017 

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) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 3) Αλούπης Παναγιώτης 

(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 664 απόφαση, επαναπροσέλευση στην 667 απόφαση και 

αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 686 απόφαση), 4) Αντωνόπουλος Μιχαήλ (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 671 απόφαση), 5) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 6) Βγενής Χαράλαμπος, 7) Βεργόπουλος 

Δημήτριος, 8) Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 661 απόφαση), 9) Γεωργακίλας 

Κων/νος, 10) Γυφτέας Ηλίας, 11) Δημητρούλιας Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 653 

απόφαση και  επαναπροσέλευση στην 663 απόφαση), 12) Δημόπουλος Δημήτριος, 13) 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 14) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 15) Καμβυσίδης Ιωάννης, 16) 

Καντζιλιέρη Χριστίνα –Ελευθερία, 17) Καραγιάννης Ανδρέας,  18) Καρβέλης Γεώργιος,  19) 

Κουτίβας Ηλίας, 20) Λιάππα Χρυσή, 21) Μάκαρης Εμμανουήλ – Λεονάρδος, 22) Μαρινάκης 

Σαράντος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 685 απόφαση), 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 25) Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία, 26) Μπουζιάνης Παύλος, 27) 

Μπούχαλης Δημήτριος, 28) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 654 

απόφαση), 29) Νιάρχος Αναστάσιος, 30) Ντίντα Παναγιώτα, 31) Οικονομάκος Δημήτριος, 32)  

Οικονομάκου Μαρία, 33) Πολίτης Δημήτριος, 34) Σταματόπουλος Ευστάθιος, 35) Φάβας 

Γεώργιος, 36) Φαββατάς Δημήτριος και 37) Χριστόπουλος Ιωάννης. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Βεργινάδη Μαρία, 2) 

Γιαννόπουλος Παναγιώτης, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος (απουσιάζει για λόγους υγείας) και 4) 

Μπεχράκης Σταμάτης. 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που 

αφορούν τις εν λόγω Κοινότητες: 

 Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων:   

 1) Καλαμάτας κα Φοίφα Τασία και 2)   Βέργας  κ. Χειλάς Παναγιώτης, οι  οποίοι  

παραβρίσκονται στη συνεδρίαση. 

 Όλοι οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των Συμβουλίων  των  Τοπικών Κοινοτήτων: 

1)  Μικρομάνης κ. Κουτσουρόπουλος Χαράλαμπος, 2) Μ. Μαντίνειας κ. Λιακέας Στυλιανός,  

3) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης,  4) Ασπροχώματος κ. Πολίτης Βασίλειος και 5) 

Αρφαρών κ. Φέστας Κων/νος,  

ενώ  δεν  παραβρίσκονται  οι Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  Κοινοτήτων:  

1) Αντικαλάμου κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης, 2) Θουρίας  κ. Μιχαλόπουλος Κων/νος,  3) 

Άριος κ. Νάσιος Ιωάννης, 4) Πλατέος κ. Νίκας Νικόλαος, 5) Αριοχωρίου κ. Σκούρας 

Παναγιώτης,  6) Αιθαίας κ. Σπυρόπουλος Ευάγγελος,  7) Λεΐκων κ. Τσαούσης Αθανάσιος, 

8) Άμφειας κ. Φαββατάς Γεώργιος και 9)  Άνθειας κ. Φλέσσας Δημήτριος.  

 Όλοι οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων:  

Απ’ αυτούς παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Βρομόβρυσης    

κ. Αλιφέρης Κων/νος, 2) Λαδά κ. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 3) Νέδουσας κ. Βαρελάς 

Αριστείδης, 4) Αγρίλου κ. Κάργας Γεώργιος, 5) Αγίου Φλώρου κ. Κουρνέτας Θεόδωρος, 6) 

Πηγών κ. Μαρκόπουλος Απόστολος και 7) Αρτεμισίας κ. Σάλμας Νικήτας, ενώ δεν 

παραβρίσκονται οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: 1) Πηδήματος κ. Κάργας 

Γεώργιος, 2) Ασπροπουλιάς, κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Μάλαμας 

Στυλιανός, 4) Άμμου κ. Μανωλόπουλος Ιωάννης, 5) Καρβελίου κ. Μαραβάς Δημήτριος, 6) 

Πολιανής κ. Μουτσιούλας Ιωάννης, 7) Βελανιδιάς  κ. Μπαρούνης Γεώργιος,  8) Σταματινού 

κα Μπούρα Ελένη, 9) Ανεμόμυλου  κ. Μυλωνάς Νικόλαος, 10) Αλαγονίας κ. Ροβολής 

Αναστάσιος και 11) Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος του Σώματος, κηρύσσει την έναρξη της  

συνεδρίασης, παρουσία του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Σώματος για συζήτηση το 46ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης με τίτλο : 

Τροποποίηση συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας 
¨ΦΑΡΙΣ¨. 

 
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1278/6-12-2017 σχετική εισήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 
Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση του Σώματος, 
έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Αφού λάβαμε υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης») 

3. Την 147/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ 

 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 149/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΙΣ, ο τομέας 

κατάρτισης καταργείται και κατά συνέπεια πρέπει να τροποποιηθεί και η συστατική πράξη της 

ΦΑΡΙΣ ως εξής: 

Άρθρο 5, εδάφιο πρώτο τροποποιείται ως εξής: «Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η 

οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, που είναι συναφείς ή 

συνδέονται με τις αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί ο Δήμος και που αναφέρονται στους τομείς του 

Πολιτισμού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα οι σκοποί της επιχείρησης, ανά τομέα δράσης, 

είναι:» 

Άρθρο 5, παράγραφος Α3 καταργείται 

Άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: «Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί, στα κτήρια που έχουν κατά χρήση 

παραχωρηθεί από τους πρώην (Καποδιστριακούς) Δήμους Καλαμάτας και Θουρίας στις παραπάνω 

υπό συγχώνευση Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.» 

 

Κατά συνέπεια το καταστατικό της επιχείρησης κωδικοποιείται ως εξής: 

 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η υπό σύσταση επιχείρηση είναι Αμιγής Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ» και με έμβλημα 

τον Ιππόκαμπο, εύρημα των ανασκαφών του αρχαιολογικού χώρου των Ακοβίτικων Καλαμάτας. 

 

2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Η Νομική Μορφή της εν λόγω επιχείρησης είναι Κοινωφελής Επιχείρηση Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου αμιγούς μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8−6−2006), που 

αναφέρεται στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα, και συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 109 Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010), ήτοι με συγχώνευση: α) της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το διακριτικό 

τίτλο «ΦΑΡΙΣ», Α.Φ.Μ. 998271263, η οποία συστήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 
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και την υπ’ αριθμ. 507/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ’ αριθμ.71713/14316/19−11−2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2434/1−12−2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 158/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 

αριθμ.5240/12−5−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ΄ 940/19−5−2009 και β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» (ΚΕ.ΔΗ.Θ), Α.Φ.Μ. 999880460, η οποία συστήθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 118/2009 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Θουρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.15763/4−2−2010 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚΒ΄ 335/29−3−2010. 

 

3. ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

Φορέας σύστασης είναι ο Δήμος Καλαμάτας. 

 

4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8−6−2006) 

άρθρα 252−255 και 269, (όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις των Ν.3613/2007 ΦΕΚ Α΄ 

263/23−11−2007,Ν.3731/2008 ΦΕΚ Α΄ 263/23−11−2008, Ν.3812/2009 ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009. 

Α΄ 234/28−12−2009), που αναφέρεται στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα για τη σύσταση, τη νομική 

φύση, τη διοίκηση, τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τη διαχείριση της ταμειακής υπηρεσίας, το 

διαχειριστικό έλεγχο, την εποπτεία, τους κανονισμούς και τη διάλυση, τα κίνητρα που ισχύουν, καθώς 

και τις διατάξεις των άρθρων 1, 103,107−109 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010).Για τη 

λειτουργία επίσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των Δήμων έχουν εκδοθεί και ισχύουν: 

α) Η υπ’ αριθμ. 16/οικ. 10819/22−2−2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

β) Η υπ’ αριθμ. 77/οικ. 71245/13−12−2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

γ) Η υπ’ αριθμ. 59/οικ. 74896/30−12−2010 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

δ) Η υπ’ αριθμ. 11/οικ. 4569/27−1−2011 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

ε) Την υπ’ αριθμ. 24/οικ. 9104/24−2−2011 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας. Η 

συγχώνευση των παραπάνω αναφερομένων Κοινωφελών Επιχειρήσεων γίνεται με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου 

νομιμότητας, και αποτελεί το καταστατικό της νέας επιχείρησης. 

 

5. ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων, καθώς και 

η παροχή υπηρεσιών, που είναι συναφείς ή συνδέονται με τις αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί ο Δήμος 

και που αναφέρονται στους τομείς του Πολιτισμού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα οι 

σκοποί της επιχείρησης, ανά τομέα δράσης, είναι: 

Α1. Τομέας Πολιτισμού 

• Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης της Καλαμάτας 

και της ευρύτερης περιοχής, με ειδικότερους στόχους τη δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής 

υποδομής, τη διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, τη στήριξη και διάδοση της 

σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και την εξασφάλιση των συνθηκών, που θα 

επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στο χορό, τη μουσική, 

τον κινηματογράφο, τις εικαστικές και τις οπτικοακουστικές τέχνες. 

• Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών και η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους 

πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα της πόλης, για την ενίσχυση της 

ερασιτεχνικής δημιουργίας και την διεύρυνση των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους. 
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• Η κατασκευή και διαχείριση χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών. 

• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, καθώς και η 

προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε 

τοπικό επίπεδο. 

• Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Χορού, θεατρικές παραστάσεις, Συναυλίες κ.λπ.) 

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

• Η προβολή και ανάπτυξη της Ελληνικής Θεατρικής παραγωγής στην ευρύτερη γεωγραφική 

περιφέρεια. Η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες 

τους γύρω από την θεατρική τέχνη. Η παροχή ευκαιρίας στους νέους της περιφέρειας να εκφράσουν 

τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, η τόνωση της πολιτιστικής ζωής, που είναι υποβαθμισμένη και η 

δυνατότητα για γενικότερη πολιτιστική άνθηση. 

• Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής τέχνης με απώτερο 

στόχο την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής. 

• Η συνεισφορά στον τομέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η συμμετοχή τους σε 

καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου. 

Α2. Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και 

κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με τη δημιουργία και λειτουργία ενός 

δικτύου κοινωνικών υποδομών όπως, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών κ.λπ. 

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, 

υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την 

προαγωγή ψυχικής υγείας, με τη δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αρωγής υγείας, 

υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας. 

• Η ενίσχυση και αναβάθμιση των ενεργειών υποστήριξης ατόμων, που βιώνουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό και χρειάζονται στήριξη (συμβουλευτική, συναισθηματική, κοινωνική, οικονομική), ενώ 

χαρακτηρίζονται αποκλεισμένα ή είναι εν δυνάμει αποκλεισμένα από τον κοινωνικό ιστό και την 

αγορά εργασίας. 

• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την 

ένταξη Παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

• Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών. 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία 

τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών, που θα 

δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής 

προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. 

• Η καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων της περιοχής και η δημιουργίας αντίστοιχης βάσης 

δεδομένων, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. 

• Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων της περιοχής και η 

παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές. 

• Η σχεδίαση οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας. 

• Η ανάπτυξη δικτύων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της κατά νόμο πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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7. ΕΔΡΑ 

Έδρα της επιχείρησης είναι η Καλαμάτα. 

 

8. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί, στα κτήρια που έχουν κατά χρήση παραχωρηθεί από τους πρώην 

(Καποδιστριακούς) Δήμους Καλαμάτας και Θουρίας στις παραπάνω υπό συγχώνευση Κοινωφελείς 

Επιχειρήσεις. 

 

9. ΠΟΡΟΙ 

i. Από τη χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από 

αυτήν υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 τουΝ.3463/2006 και του Ν.3852/2010. 

ii Από τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών 

Φορέων. 

iii. Πρόσοδοι από την Περιουσία, Δάνεια, Δωρεές, Κληρονομιές και Κληροδοτήματα, καθώς και 

Ενισχύσεις από Φυσικά πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

iν. Έσοδα από τους αποδέκτες των, σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς, προσφερομένων 

υπηρεσιών. 

ν. Από τις προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων σχετικών με τους 

καταστατικούς σκοπούς. 

 

10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας» θα διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που θα 

αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τα 

αναπληρωματικά μέλη αυτών. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) τρία μέλη (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, από τα οποία τουλάχιστον ένα προέρχεται από 

τη μειοψηφία, 

β) ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής, 

γ) ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση υποδεικνυόμενος από τη γενική 

συνέλευση αυτών, όταν η επιχείρηση απασχολεί τουλάχιστον 20 άτομα, 

δ) τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το 

αντικείμενο της επιχείρησης. 

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ορίζεται στο ήμισυ της διάρκειας της εκάστοτε δημοτικής περιόδου. Σε 

κάθε περίπτωση λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της 

θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία 

λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για την 

αντικατάσταση του εκπροσώπου των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής 

απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οργάνου, που τους πρότεινε. 

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρό του. Στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις 

υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της 

παραγράφου αυτής λαμβάνεται οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά 

την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, καθώς και τα ανώτερα χρηματικά όρια των πιο πάνω 

αποζημιώσεων, που καθορίζονται από το νόμο. 
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5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται μετά από σχετική 

προκήρυξη, Γενικός Διευθυντής του οποίου τα προσόντα καθορίζονται στον κανονισμό προσωπικού. 

Ως Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ή 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.149.012€. 

 

12. ΛΥΣΗ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών 

του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου − 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια 

διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των 

δύο (2) ετών.  Τη λύση  της  επιχείρησης  ακολουθεί η  εκκαθάριση  αυτής.  Μετά  την  εκκαθάριση  

της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Καλαμάτας. Η 

εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 

Καλαμάτας. 

 

13. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα 

εν γένει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις: α) της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», Α.Φ.Μ.998271263, 

και β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ 

ΘΟΥΡΙΑΣ»(ΚΕ.ΔΗ.Θ), Α.Φ.Μ. 999880460, εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο αυτών. Κινητά και 

ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην 

επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων 

μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες 

διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα 

Κοινωφελή Επιχείρηση χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 

αυτές. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των 

διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων, που συγχωνεύονται, μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και 

κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

 

14. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 

1. Η συγχώνευση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας. 

2. Η συγχώνευση των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με συγχώνευση δια απορροφήσεως. 

Η απόφαση αυτή, βρέθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 770/13−04−2011 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Η απόφαση αυτή 

να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

 

                                                                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 
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Ακολούθως παίρνει το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος λέει τα εξής: 
 
Είναι η κατάργηση του ΚΕΚ. Καταγράφεται ο εξοπλισμός και αφού καταγραφεί, 
θα κρατήσει η ΦΑΡΙΣ αυτό που είναι αναγκαίο και ο άλλος θα έρθει στο Δήμο ή 

στα σχολεία, αλλά με πρακτικό. 
 

 

 

Το Δημοτικό με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει υπόψη του: 

α) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1278/6-12-2017 σχετική εισήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨,  

β) τις διατάξεις των άρθρων 1, 103, 107- 109 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010). 

γ) τις διατάξεις των άρθρων  252-264 & 269 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8-6-2006). 

δ) την υπ’ αριθμ. 59/οικ. 74896/30-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

ε) την υπ’αριθμ. 11/οικ. 4569/27-1-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

στ) την υπ’αριθμ. 24/οικ. 9104/24-2-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

ζ) τις παρακάτω αναφερόμενες ισχύουσες  συστατικές πράξεις: 1)της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το 
διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», Α.Φ.Μ. 998271263, η οποία συστήθηκε, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.3463/2006 και την υπ’αριθμ.  507/2008 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 71713/14316/19-11-2008 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ Β΄ 2434/1-12-2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 158/2009 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 5240/12-5-2009 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύτηκε στο  
ΦΕΚ Β΄ 940/19-5-2009  και 2)της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» (ΚΕ.ΔΗ.Θ), Α.Φ.Μ. 999880460, η οποία 
συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και την υπ’αριθμ. 118/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θουρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 
15763/4-2-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 335/29-3-2010.   

η) την υπ’αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία εγκρίθηκε 
με την υπ’αριθμ. 770/13-4-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
Β΄1059/30-5-2011  

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
I. Εγκρίνει την τροποποίηση της συστατικής πράξης της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», η οποία 
είχε ψηφιστεί με την υπ’αριθμ. 88/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Καλαμάτας, που κρίθηκε νόμιμη με την υπ’αριθμ. 770/13-4-2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1059/30-5-2011, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1278/6-12-2017 σχετική εισήγηση της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, η οποία καταχωρείται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής. 

 
Μετά την ως άνω τροποποίηση η συστατική πράξη  της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΦΑΡΙΣ», σε κωδικοποιημένο κείμενο, 
διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η υπό σύσταση επιχείρηση είναι Αμιγής Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση με 
την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», με το 
διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ» και με έμβλημα τον Ιππόκαμπο, εύρημα των 
ανασκαφών του αρχαιολογικού χώρου των Ακοβίτικων Καλαμάτας. 

 

2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Η Νομική Μορφή της εν λόγω επιχείρησης είναι Κοινωφελής Επιχείρηση Νομικό 
Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου αμιγούς μορφής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114/8−6−2006), που αναφέρεται στο Δημοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα, και συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010), ήτοι με συγχώνευση: α) της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», Α.Φ.Μ. 998271263, η 
οποία συστήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και την υπ’ 
αριθμ. 507/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.71713/14316/19−11−2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 
2434/1−12−2008, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ.5240/12−5−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚΒ΄ 940/19−5−2009 και β) της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» (ΚΕ.ΔΗ.Θ), Α.Φ.Μ. 999880460, η οποία συστήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και την υπ’ αριθμ. 118/2009 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θουρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ 
αριθμ.15763/4−2−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 335/29−3−2010. 

 

3. ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 

Φορέας σύστασης είναι ο Δήμος Καλαμάτας. 

 

4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 
Α΄ 114/8−6−2006) άρθρα 252−255 και 269, (όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί 
με τις διατάξεις των Ν.3613/2007 ΦΕΚ Α΄ 263/23−11−2007,Ν.3731/2008 ΦΕΚ 
Α΄ 263/23−11−2008, Ν.3812/2009 ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009. 

Α΄ 234/28−12−2009), που αναφέρεται στο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα για 
τη σύσταση, τη νομική φύση, τη διοίκηση, τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., τη 
διαχείριση της ταμειακής υπηρεσίας, το διαχειριστικό έλεγχο, την εποπτεία, 
τους κανονισμούς και τη διάλυση, τα κίνητρα που ισχύουν, καθώς και τις 
διατάξεις των άρθρων 1, 103,107−109 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
87/7−6−2010).Για τη λειτουργία επίσης των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των 
Δήμων έχουν εκδοθεί και ισχύουν: 

α) Η υπ’ αριθμ. 16/οικ. 10819/22−2−2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

β) Η υπ’ αριθμ. 77/οικ. 71245/13−12−2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

γ) Η υπ’ αριθμ. 59/οικ. 74896/30−12−2010 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

δ) Η υπ’ αριθμ. 11/οικ. 4569/27−1−2011 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 

ε) Την υπ’ αριθμ. 24/οικ. 9104/24−2−2011 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. 
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της αστικής και εμπορικής 
νομοθεσίας. Η συγχώνευση των παραπάνω αναφερομένων Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
ελέγχου νομιμότητας, και αποτελεί το καταστατικό της νέας επιχείρησης. 

 

5. ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, που είναι συναφείς ή 
συνδέονται με τις αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί ο Δήμος και που αναφέρονται 
στους τομείς του Πολιτισμού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα οι 
σκοποί της επιχείρησης, ανά τομέα δράσης, είναι: 

Α1. Τομέας Πολιτισμού 

• Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικής ανάπτυξης της 
πόλης της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, με ειδικότερους στόχους τη 
δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής, τη διάδοση και ανάπτυξη 
της καλλιτεχνικής παιδείας, τη στήριξη και διάδοση της σύγχρονης 
καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και την εξασφάλιση των συνθηκών, 
που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών 
ικανοτήτων στο χορό, τη μουσική, τον κινηματογράφο, τις εικαστικές και τις 
οπτικοακουστικές τέχνες. 

• Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών και η ανάπτυξη της 
συνεργασίας με τους πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα 
της πόλης, για την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και την διεύρυνση 
των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους. 

• Η κατασκευή και διαχείριση χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών λειτουργιών και 
λοιπών υπηρεσιών. 

• Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισμού, καθώς και η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των 
σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

• Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Χορού, θεατρικές 
παραστάσεις, Συναυλίες κ.λπ.) 

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

• Η προβολή και ανάπτυξη της Ελληνικής Θεατρικής παραγωγής στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιφέρεια. Η παροχή δυνατότητας στους νέους δημιουργούς να 
αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους γύρω από την θεατρική τέχνη. Η παροχή 
ευκαιρίας στους νέους της περιφέρειας να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους 
ανησυχίες, η τόνωση της πολιτιστικής ζωής, που είναι υποβαθμισμένη και η 
δυνατότητα για γενικότερη πολιτιστική άνθηση. 

• Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής 
τέχνης με απώτερο στόχο την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
της περιοχής. 

• Η συνεισφορά στον τομέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η 
συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του Δήμου. 

Α2. Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις, που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, 
με τη δημιουργία και λειτουργία ενός δικτύου κοινωνικών υποδομών όπως, 
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Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών κ.λπ. 

• Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που 
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, με 
τη δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αρωγής υγείας, υποστήριξης 
ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. 

• Η ενίσχυση και αναβάθμιση των ενεργειών υποστήριξης ατόμων, που βιώνουν 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και χρειάζονται στήριξη (συμβουλευτική, 
συναισθηματική, κοινωνική, οικονομική), ενώ χαρακτηρίζονται αποκλεισμένα ή 
είναι εν δυνάμει αποκλεισμένα από τον κοινωνικό ιστό και την αγορά εργασίας. 

• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα 
και δράσεις για την ένταξη Παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 
κοινωνίας. 

• Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων δημοτών. 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης 
με τη δημιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών 
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών, που θα δραστηριοποιούνται για την 
επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου. 

• Η καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων της περιοχής και η δημιουργίας 
αντίστοιχης βάσης δεδομένων, με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. 

• Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων της περιοχής και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές. 

• Η σχεδίαση οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της 
παραβατικότητας. 

• Η ανάπτυξη δικτύων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. 

 

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της κατά νόμο πράξης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 

7. ΕΔΡΑ 

Έδρα της επιχείρησης είναι η Καλαμάτα. 

 

8. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί, στα κτήρια που έχουν κατά χρήση παραχωρηθεί 
από τους πρώην (Καποδιστριακούς) Δήμους Καλαμάτας και Θουρίας στις 
παραπάνω υπό συγχώνευση Κοινωφελείς Επιχειρήσεις. 

 

9. ΠΟΡΟΙ 

i. Από τη χρηματοδότηση του Δήμου Καλαμάτας για τις δραστηριότητες και τις 
παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 
τουΝ.3463/2006 και του Ν.3852/2010. 
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ii Από τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Εθνικών Φορέων. 

iii. Πρόσοδοι από την Περιουσία, Δάνεια, Δωρεές, Κληρονομιές και 
Κληροδοτήματα, καθώς και Ενισχύσεις από Φυσικά πρόσωπα και Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου. 

iν. Έσοδα από τους αποδέκτες των, σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς, 
προσφερομένων υπηρεσιών. 

ν. Από τις προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς. 

 

10. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας» θα διοικείται από Διοικητικό 
Συμβούλιο, που θα αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία θα ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη αυτών. Από τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου: 

α) τρία μέλη (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, από τα οποία 
τουλάχιστον ένα προέρχεται από τη μειοψηφία, 

β) ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής, 

γ) ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση 
υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, όταν η επιχείρηση 
απασχολεί τουλάχιστον 20 άτομα, 

δ) τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου, που έχουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της επιχείρησης. 

2. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» ορίζεται στο ήμισυ της 
διάρκειας της εκάστοτε δημοτικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση λήγει πάντοτε 
με την εγκατάσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. 

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά 
τη διάρκεια της θητείας τους, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου 
των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του οργάνου, που τους πρότεινε. 

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Στον Πρόεδρο ή στον Αντιπρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην 
επιχείρηση, μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να καταβάλλεται αποζημίωση 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις 
του. Για τον καθορισμό των αποζημιώσεων της παραγράφου αυτής λαμβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης κατά την 
προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, καθώς και τα ανώτερα χρηματικά όρια των 
πιο πάνω αποζημιώσεων, που καθορίζονται από το νόμο. 

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης προσλαμβάνεται 
μετά από σχετική προκήρυξη, Γενικός Διευθυντής του οποίου τα προσόντα 
καθορίζονται στον κανονισμό προσωπικού. Ως Γενικός Διευθυντής δεν μπορεί 
να ορισθεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης ή του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
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11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.149.012€. 

 

12. ΛΥΣΗ 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου − Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια 
διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για 
χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η 
εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Καλαμάτας. Η εκκαθάριση γίνεται 
μόνον από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο 
Καλαμάτας. 

 

13. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας υποκαθίσταται αυτοδικαίως και 
χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις: α) της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» με το διακριτικό τίτλο 
«ΦΑΡΙΣ», Α.Φ.Μ.998271263, και β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ» (ΚΕ.ΔΗ.Θ), Α.Φ.Μ. 
999880460, εξομοιούμενη με καθολικό διάδοχο αυτών. Κινητά και ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων περιέρχονται 
αυτοδικαίως στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως 
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων 
μίσθωσης έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. Οι 
εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, 
συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση χωρίς να 
απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Μέχρι τη 
δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης παρατείνεται αυτοδικαίως η θητεία των 
διοικήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων, που συγχωνεύονται, 
μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. 

 

14. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ 

1. Η συγχώνευση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Καλαμάτας. 

2. Η συγχώνευση των δύο Κοινωφελών Επιχειρήσεων θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με συγχώνευση 
δια απορροφήσεως. 

 
 
II. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Βασιλόπουλος Αθανάσιος   

  3. Βγενής Χαράλαμπος 

  4. Βεργόπουλος Δημήτριος  

  5. Γεωργακίλας Κων/νος  

  6. Γυφτέας Ηλίας  

  7. Δημητρούλιας Γεώργιος  

  8. Δημόπουλος Δημήτριος  

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης  

  11. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  12. Καντζιλιέρη Χριστίνα – Ελευθερία 

  13. Καραγιάννης Ανδρέας  

  14. Καρβέλης Γεώργιος  

  15. Κουτίβας Ηλίας 

  16. Λιάππα Χρυσή  

  17. Μάκαρης Εμμανουήλ –Λεονάρδος  

  18. Μπάκας Ιωάννης  

  19. Μπασακίδης Νικόλαος 

  20. Μπελογιάννη – Θεοδωρακοπούλου Αναστασία 

  21. Μπουζιάνης Παύλος 

  22. Μπούχαλης Δημήτριος  

  23. Νιάρχος Αναστάσιος  

  24. Ντίντα Παναγιώτα 

  25. Οικονομάκος Δημήτριος 

  26. Οικονομάκου Μαρία 

  27. Πολίτης Δημήτριος  

  28. Σταματόπουλος Ευστάθιος  

  29. Φάβας Γεώργιος   

  30. Φαββατάς Δημήτριος 
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  31. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Καλαμάτα, 10 Ιανουαρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
  


