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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  17/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  430/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Αυγούστου 2006, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 17/21-08-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 430 απόφαση), 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος,  9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος, 15) Μάλαµας 
Παναγιώτης, 16) Μαλαπάνης Χρήστος, 17) Μασούρας Γρηγόριος,  18) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
19) Μαυρέα Αικατερίνη, 20) Μέλιος Ιωάννης, 21) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 416 απόφαση), 22) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ αριθµ. 417 απόφαση), 23) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 24) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 25) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 26) 
Πασχάλης Γεώργιος, 27) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 28) Σούµπλης Μιχαήλ, 29) Τσακαλάκου 
Σταυρούλα και 30) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 4) Σπίνος Γεώργιος, 
και 5) Τσώλης Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ανάθεση εργασίας για την εξέταση των οικονοµικών και λοιπών στοιχείων της ∆ΕΑΚ 
προκειµένου να διαπιστωθεί η βιωσιµότητα ή µη της επιχείρησης. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 22-8-2006 σχετική εισήγηση του 
Γραφείου Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΘΕΜΑ: Ανάθεση εργασίας για την εξέταση των οικονοµικών και λοιπών στοιχείων της ∆ΕΑΚ 
προκειµένου να διαπιστωθεί η βιωσιµότητα ή µη της επιχείρησης. 

Με την υπ’ αριθ. 85/2005 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
εγκρίθηκε η διάλυση της ∆ΕΑΚ, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, εν συνεχεία δε µε 
τις υπ’ αριθ. 477/2005, 634/2005 και 125/2006 όµοιες, δόθηκε παράταση της ηµεροµηνίας 
διάλυσης, µε τελευταία την 30η Ιουνίου 2006. 

Επισηµαίνεται ότι, όσον αφορά στο προσωπικό της ∆ΕΑΚ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχε 
αποφασίσει την διάλυση της ∆ΕΑΚ µε την προϋπόθεση τακτοποίησης του προσωπικού στο 
∆ήµο Καλαµάτας µε οποιονδήποτε τρόπο.  

1. Ήδη αυτή τη στιγµή, αν και υπάρχει θετική κρίση από το ΑΣΕΠ, εκκρεµεί η έκδοση ΚΥΑ για 
την σύσταση των συγκεκριµένων θέσεων αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του ∆ήµου. 

2. Επίσης µε την υπ’ αριθ. 1/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής αποφασίσθηκε η µη 
άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 230/2005 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Καλαµάτας µε την οποία έγινε αποδεκτή η αγωγή των εργαζοµένων κατά του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Η περίπτωση αυτή δεν µπορούσε να υλοποιηθεί µετά την απόφαση της 8ης 
συνεδρίασης του Ι΄ τµήµατος ελεγκτικού συνεδρίου που έκρινε αναρµόδια τα πολιτικά 
δικαστήρια να κρίνουν ποιες συµβάσεις ορισµένου χρόνου θα µετατρέπονται σε αορίστου 
χρόνου. Στη συνέχεια όµως η ολοµέλεια του Αρείου Πάγου µε την υπ’ αριθ. 18/2006 
απόφασή της δεν δέχεται τον περιορισµό αυτό και θα µπορούσε να υλοποιηθεί η παραπάνω 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας, πλην όµως αυτό θα πρέπει να 
αντιµετωπισθεί από τα ανώτατα δικαστήρια. 

3. Ακόµη σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δίνεται η 
δυνατότητα για συγχώνευση ή λύση των επιχειρήσεων µε µεταφορά του προσωπικού στο 
∆ήµο ή σε ΝΠ∆∆ αυτού. Για την περίπτωση αυτή αναµένεται έκδοση υπουργικής απόφασης 
που θα καθορίζει τις λεπτοµέρειες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. 

Με όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις διαφαίνεται ότι το προσωπικό της ∆ΕΑΚ θα τακτοποιηθεί 
στο ∆ήµο Καλαµάτας. 

Προκειµένου λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει την τελική απόφαση για τη διάλυση της 
∆ΕΑΚ θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα οικονοµικά στοιχεία της επιχείρησης καθώς και τα 
στοιχεία που έχουν σχέση µε το σκοπό, το αντικείµενο και την αποδοτικότητα της επιχείρησης, 
τα οποία να αποδεικνύουν την µη βιωσιµότητα αυτής και να τεκµηριώνουν την απόφαση για 
την διάλυσή της.  

Τα στοιχεία αυτά θα καταγραφούν ύστερα από την εκτέλεση εργασίας µε αντικείµενο την 
εξέταση των οικονοµικών και των λοιπών στοιχείων της ∆ΕΑΚ προκειµένου να διαπιστωθεί η 
βιωσιµότητα ή µη της επιχείρησης. 

∆εδοµένου του ότι η ίδια η επιχείρηση δεν διαθέτει προσωπικό αναλόγου ειδικότητας για την 
παραπάνω εργασία, παράλληλα δε όπως φαίνεται από την βεβαίωση της Αναπληρ. 
∆ιευθύντριας ∆ιοίκησης – Οικονοµίας και η Οικονοµική Υπηρεσία αδυνατεί να εκτελέσει τη 
συγκεκριµένη εργασία, 
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προτείνεται η ανάθεση της εκτέλεσης της  εργασίας µε αντικείµενο την εξέταση των 
οικονοµικών καθώς και των στοιχείων που έχουν σχέση µε το σκοπό, το αντικείµενο και την 
αποδοτικότητα της ∆.Ε.Α.Κ. προκειµένου να διαπιστωθεί η βιωσιµότητα ή µη της επιχείρησης, 
εκτιµώµενης δαπάνης ποσού 4.000,00 €,  σε ιδιώτη µε ανάλογα προσόντα. 

 
 Για το Γραφείο Νοµικών Προσώπων 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος  » 

 
 
Η αναφερόµενη στην παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση  βεβαίωση της Αναπληρ. ∆ιευθύντριας 
∆ιοίκησης – Οικονοµίας, έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

« ΘΕΜΑ : Εκτέλεση εργασίας µε αντικείµενο την εξέταση των οικονοµικών καθώς και των 

στοιχείων που έχουν σχέση µε το σκοπό, το αντικείµενο και την αποδοτικότητα της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ανασυγκρότησης Καλαµάτας (∆.Ε.Α.Κ.) και προκειµένου να διαπιστωθεί η 
βιωσιµότητα ή µη της επιχείρησης. 
 

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 

Η υπογεγραµµένη Γεωργία Ηλιοπούλου Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης – Οικονοµίας 
του ∆ήµου Καλαµάτας, βεβαιώνω ότι η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας αδυνατεί 
να εκτελέσει την εργασία του θέµατος επειδή αφορά εξειδικευµένο αντικείµενο.  

Για το λόγο αυτό εισηγούµαι την ανάθεση της παραπάνω εργασίας σε ιδιώτη µε ανάλογα 
προσόντα. 
 

 
Καλαµάτα   22  Αυγούστου  2006 

Η Αναπληρ. ∆/ντρια ∆ιοίκησης – Οικονοµίας 

Γεωργία Ηλιοπούλου » 

 
 
Ολοκληρώνοντας ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφανθεί σχετικά. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την 
βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας και την εισήγηση του Τµήµατος Υποστήριξης 
Αιρετών Οργάνων, καθώς επίσης τις διατάξεις των άρθρων 106, 215 έως 222 και 267 του 
∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95), 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
I. Εγκρίνει την εκτέλεση εργασίας µε αντικείµενο την εξέταση των οικονοµικών 

καθώς και των στοιχείων που έχουν σχέση µε το σκοπό, το αντικείµενο και την 
αποδοτικότητα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανασυγκρότησης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Α.Κ.)  προκειµένου να διαπιστωθεί η βιωσιµότητα ή µη της επιχείρησης. 

  
II. Εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω αναφερόµενης εργασίας σε ιδιώτη 

αναλόγων προσόντων και παραπέµπει το θέµα στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή λόγω 
αρµοδιότητας. 
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III. Εγκρίνει την τροποποίηση του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2006, 
για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού, ως εξής: 

 
1. Μειώνει τον Κ.Α. 8117 «Λοιπά έξοδα» κατά τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 

€ ). 
2. Μεταφέρει την παραπάνω πίστωση του ποσού των 4.000,00 € στο 

αποθεµατικό. 

3. Από το ενισχυόµενο αποθεµατικό µεταφέρει και γράφει πίστωση ποσού 
4.000,00 € στο νεοδηµιουργούµενο Κ.Α. 10.7413.01 µε τίτλο «Εργασία 
εξέτασης οικονοµικών και λοιπών στοιχείων ∆.Ε.Α.Κ.»   

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
Η παραπάνω τροποποίηση του δηµοτικού προϋπολογισµού δεν επιφέρει καµία 
µεταβολή στο αποθεµατικό. 

 
 
ΙΙΙ. Ψηφίζει την παραπάνω αναφερόµενη πίστωση των 4.000,00 € σε βάρος του 

νεοδηµιουργούµενου Κ.Α. 10.7413.01 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. 
έτους 2006, σύµφωνα και µε την 277/2005 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 

 
 
IV. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Αργυροπούλου Βασιλική  

  4. Βασιλάκη Γεωργία 

  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος  

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  14. Μάλαµας Παναγιώτης  

  15. Μαλαπάνης Χρήστος  

  16. Μασούρας Γρηγόριος 
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  17. Μαστοράκης ∆ηµήτριος  

  18. Μαυρέα Αικατερίνη 

  19. Μέλιος Ιωάννης 

  20. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  21. Μπάκας Ιωάννης  

  22. Μπαστακός Παναγιώτης 

  23. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  24. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  25. Πασχάλης Γεώργιος 

  26. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  27. Σούµπλης Μιχαήλ 

  28. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  29. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα,  8 Νοεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 

 


