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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  15/2009 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  257/2009  

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 11η Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:30 μ.μ., στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Καταστήματος της οδού Αριστομένους 
αριθμός 28, συνέρχεται στην 15η/2009 συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Καλαμάτας, μετά την από 5-6-2009 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 Διονύσιος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 255 απόφαση), 4)  Γουρδέας Ανδρέας, 5) Δικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης (προσέλευση 
στην υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 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 Δημήτριος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 245 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης  (αποχώρηση στην υπ’  
αριθμ. 245 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 20) Οικονομάκου Μαρία (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 244 
απόφαση), 21) Παπαμικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 244 απόφαση), 22) 
Πολίτης Δημήτριος, 23)  Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 255 απόφαση), 24) 
Σπίνος Γεώργιος, 25) Τσακαλάκου Σταυρούλα  (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 255 απόφαση) και 
26) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 245 απόφαση).   
 
Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιαννακούλας 
Γρηγόριος.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων επειδή στην 
ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά Διαμερίσματα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάμαρας 
Πέτρος,  2) Αντικαλάμου, κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεμισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία,  4) 
Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  6) Μ. Μαντίνειας, κ. 
Κουμουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  8) Σπερχογείας, κ. Περρωτής 
Παναγιώτης, 9) Ασπροχώματος, κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 11) 
Καρβελίου, κ. Χρυσομάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συμβουλίων: 1) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 2) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαμάτας» κ. Νικόλαος Διασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του Δημάρχου  Καλαμάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο : 

Επικαιροποίηση - Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καλαμάτας, με την επωνυμία «Φιλαρμονική του Δήμου 

Καλαμών» στις διατάξεις του  Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006). 

Η από 9-6-2009 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης – Προγραμματισμού του Δήμου 
Καλαμάτας που ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση των μελών του Σώματος έχει 
ως εξής: 

ΘΕΜΑ : Επικαιροποίηση - Προσαρμογή της συστατικής πράξης του Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Καλαμάτας, με την επωνυμία 
«Φιλαρμονική του Δήμου Καλαμών» στις διατάξεις του  Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).  

  
Με την υπ’  αριθ. 23/18-1-1939 απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμών που εγκρίθηκε με το από 8-3-1939 Β.Δ. (ΦΕΚ 97/15-3-1939/τ. Α΄), 
συστάθηκε στο Δήμο Καλαμάτας ίδιο νομικό πρόσωπο  με τίτλο “Φιλαρμονική 
Καλαμών”. 
Στη συνέχεια με την υπ’  αριθ. 11/1940 απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου 
Καλαμών που εγκρίθηκε με το από 12-3-1940 Β.Δ. (ΦΕΚ 97/21-3-1940/τ. Α΄), 
τροποποιήθηκε η ανωτέρω συστατική πράξη ως προς τα άρθρα 4 & 5 που 
αναφέρονται στα όργανα διοίκησης. 
Ακολούθως μετά την εφαρμογή του νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) το 
Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 23/2007 απόφασή του προέβη στην προσαρμογή της 
συστατικής πράξης στις διατάξεις του νέου κώδικα, μόνο ως προς την διοίκηση του Νομικού 
Προσώπου.     

Επειδή όμως το εν λόγω Νομικό Πρόσωπο έχει συσταθεί με Β. Δ. και σήμερα ισχύουν οι 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), απαιτείται  προσαρμογή όλης της συστατικής πράξης στις 
διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως επισημαίνεται και στο  υπ’ αριθ. πρωτ. 2931/23-7-2007 έγγραφο της 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Μεσσηνίας. 

Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην επικαιροποίηση - 
προσαρμογή της συστατικής πράξης του ανωτέρω νομικού προσώπου στις διατάξεις 
του Δ.Κ.Κ. 
Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας και ο αρχικός σκοπός της 
σύστασης του εν λόγω Νομικού Προσώπου.   

Η πλήρης μορφή της συστατικής πράξης θα έχει ως εξής: 
 
(ακολουθεί το κείμενο της συστατικής πράξης) 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω 
εισήγηση καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 239 & 240 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Εγκρίνει την επικαιροποίηση – προσαρμογή, στις διατάξεις του  Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), της υπ’  αριθ. 23/18-1-1939 απόφασης της 
Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου Καλαμών που εγκρίθηκε με το από 8-3-1939 Β.Δ. 
(ΦΕΚ 97/15-3-1939/τ. Α΄), όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ’  αριθ. 
11/1940 απόφαση της Διοικούσης Επιτροπής του Δήμου Καλαμών που εγκρίθηκε 
με το από 12-3-1940 Β.Δ. (ΦΕΚ 97/21-3-1940/τ. Α΄), με την οποία συστάθηκε στο 
Δήμο Καλαμάτας ίδιο νομικό πρόσωπο  με τίτλο “Φιλαρμονική του Δήμου 
Καλαμών”. 
 
Μετά την επικαιροποίηση – προσαρμογή, το πλήρες κείμενο της συστατικής πράξης, 
όπως αυτό προβλέπεται  στις διατάξεις των άρθρων 239 & 240 του Ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.), διαμορφώνεται ως ακολούθως: 
 
1.  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
Η επωνυμία του συνιστώμενου Νομικού Προσώπου είναι «ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ». 
 

2.  ΣΚΟΠΟΣ  
Σκοπός του Νομικού αυτού Προσώπου είναι:  
α) Η εξυπηρέτηση και προαγωγή του μουσικού αισθήματος. 
β) Η ψυχαγωγία των δημοτών. 

γ) Η καλλιέργεια της μουσικής τέχνης και του μουσικού αισθητηρίου. 
δ) Η διδασκαλία της μουσικής σε πνευστά, έγχορδα και κρουστά όργανα. 

ε) Η συμβολή για την λαμπρότερη διεξαγωγή των εθνικών και τοπικών Εορτών και 
εκδηλώσεων. 

 
3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η διάρκεια του Νομικού Προσώπου είναι αόριστη. Καταργείται μόνο με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και πράξη του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Σε περίπτωση κατάργησης του Νομικού Προσώπου η περιουσία του περιέρχεται στο 
Δήμο Καλαμάτας και διατίθεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζεται 
από τις διατάξεις περί Δημοτικών και Κοινοτικών Προσώπων του Δ.Κ.Κ., όπως 
ισχύουν κάθε φορά. 
 
4.  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ 
Περιουσία 
Η περιουσία του νομικού προσώπου αποτελείται από: 
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α) ένα ακίνητο, επί της οδού Υπαπαντής 25 στην Καλαμάτα, τεσσάρων (4) υπέργειων 
ορόφων συνολικής επιφανείας 1.378,90 τετ. μέτρων, επί οικοπέδου 424,01 τετ. 
μέτρων, που περιλαμβάνει γραφεία και αίθουσες αμφιθεάτρου, χορού και μουσικής, 
όπως αυτό καταχωρήθηκε στο Εθνικό Κτηματολόγιο με αριθμό πρωτοκόλλου 
27953/5-10-1999. 

β) τα μουσικά όργανα και τις στολές. 
γ) τα έπιπλα και τα σκεύη. 

δ) κάθε άλλο κινητό και ακίνητο περιουσιακό στοιχείο που έχει αποκτηθεί, με 
οποιονδήποτε τρόπο, μέχρι σήμερα. 

Σε περίπτωση κατάργησης του Νομικού Προσώπου για τα ως άνω δικαιώματα  
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/2006. 
 
Οι πόροι του νομικού προσώπου είναι : 
α.  Η Ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Καλαμάτας ύψους 500.000,00 €.  
β.  Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους είτε απ΄ ευθείας προς το νομικό 

πρόσωπο είτε προς το Δήμο Καλαμάτας για το νομικό τούτο πρόσωπο. 
γ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, συνδρομές πολιτών, 

οργανισμών, σωματείων κλπ. 
δ. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το 

Νομικό Πρόσωπο. 
ε. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε 

προγράμματα. 
 
5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 
από: 
α)  πέντε (5) δημοτικούς συμβούλους εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από 

την μειοψηφία,  
β)  τρεις (3) δημότες, με επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις  ανάλογα 

με το σκοπό του νομικού προσώπου, και 
γ)  ένα (1) εκπρόσωπο του προσωπικού (μουσικών) του νομικού προσώπου 

οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των μελών εκλέγει από τα μέλη αυτά τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου. 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται διετής και λήγει πάντοτε με την 
εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά την διάρκεια 
της θητείας τους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σοβαρό λόγο που 
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  



Συνεδρίαση :15/2009                                 Πέμπτη 11/6/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  257/2009 

Πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας  5 

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, η θητεία του 
οποίου ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου. 
 

6.  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται ενώπιον των πάσης φύσεως και δικαιοδοσίας 
Δικαστηρίων και Δημοσίων και Διοικητικών εν γένει αρχών, καθώς και στις συναλλαγές 
του με φυσικά και νομικά πρόσωπα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τον οποίο όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος. 
 
7.  ΔΑΠΑΝΗ 
Με τη σύσταση του Νομικού Προσώπου προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας ύψους 500.000,00 € ευρώ για κάθε οικον. 
έτος. 

 
8.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Για κάθε άλλη λεπτομέρεια που δεν προβλέπεται στην παρούσα, εφαρμόζονται οι 
αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και ρυθμίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και στηριζόμενη στο Νόμο. 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γουρδέας Ανδρέας  

 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 6. Καμβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  
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 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Πολίτης Δημήτριος 

 15. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα,  9  Ιουλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


