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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  598/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Οκτωβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 29/05-10-2007 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 (προσέλευση στην 
υπ’ αριθ. 598 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση την υπ’ αριθ. 
598 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10)  Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση), 
19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 
απόφαση), 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22) Σπίνος Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση 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 και 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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου 
Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, Νοµικού Προσώπου του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας, για την 
µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης λέει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι, µε τη σύναψη της προγραµµατικής σύµβασης ανοίγει για 
το ∆ήµο Καλαµάτας ένα µεγάλο θέµα αυτό της µετεξέλιξης των ∆ηµοτικών 

Επιχειρήσεων.  
Οι ∆ηµοτικές  Επιχειρήσεις δηµιουργήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 για την 
υποστήριξη της λειτουργίας των ΟΤΑ µε την ανάληψη δράσεων έτσι ώστε να ξεπεραστούν 
νοµικά και άλλα κωλύµατα που αφορούσαν αυτές. Παρατηρήθηκαν όµως δυσλειτουργίες που 
συσσωρεύτηκαν µε το χρόνο λόγω του τρόπου που αυτές χρησιµοποιήθηκαν και οφείλονταν 
κατά κύριο λόγο πρώτον στην πολυµορφία των κατηγοριών των Επιχειρήσεων, στην επέκταση 
των αρµοδιοτήτων τους σε σκοπούς  που ποτέ δεν υλοποιήθηκαν, στην εκµετάλλευση της 
νοµικής τους φύσης για προσλήψεις προσωπικού που χρησιµοποιήθηκε  είτε από τον ίδιο τον 
ΟΤΑ είτε για άλλους σκοπούς, στη µεταφορά  χρεών στο µητρικό ΟΤΑ. Πιο συγκεκριµένα στο 
∆ήµο της Καλαµάτας οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις γέµισαν µε προσωπικό που υποαπασχολήθηκε 
σε αυτές ή µετατάχθηκε στο ∆ήµο. ∆εν εκπλήρωσαν τον σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκαν 
στο µεγαλύτερο χρόνο του κύκλου ζωής τους και ταυτόχρονα µετέφεραν προς το ∆ήµο χρέη 
και υποχρεώσεις. Η πολιτεία λαµβάνοντας τα µηνύµατα αυτά και µέσα από τα συνέδρια της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την λανθασµένη πορεία των Επιχειρήσεων αλλά και την 
αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών που αναφέρθηκαν, δηµιούργησε το νέο Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων στον οποίο συµπεριέλαβε ένα νοµοθετικό πλαίσιο επιδιώκοντας έτσι τη 
µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων έτσι ώστε τελικά αυτές να έχουν σαφή ρόλο και 
σκοπό, να λειτουργούν ώστε να είναι οικονοµικά βιώσιµες, να προσλαµβάνουν, να συνάπτουν 
συµβάσεις και να εκτελούν έργα µε τρόπο διαφανή, να µπορούν τέλος να χρηµατοδοτηθούν 
για την υλοποίηση προγραµµατισµένων κοινωφελών δράσεων.  
 
Με τις διατάξεις λοιπόν του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα προσδιορίζονται επακριβώς 
οι µορφές των Επιχειρήσεων που οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες µπορούν να συνιστούν και οι 
οποίες µορφές είναι οι εξής:   

1. ∆ηµοτικές και Κοινοτικές  κοινωφελείς Επιχειρήσεις 
2. Ανώνυµες Εταιρείες ΟΤΑ οι οποίες διακρίνονται σε κοινές Ανώνυµες Εταιρείες ΟΤΑ, 

Αναπτυξιακές Ανώνυµες Εταιρείες ΟΤΑ και ∆ηµοτικές ή Κοινοτικές Ανώνυµες Εταιρείες 
ΟΤΑ µονοµετοχικές, και 

3. Επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού.  
 
Επίσης µε διατάξεις του ιδίου Κώδικα τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου µπορούν είτε να 
καταργηθούν είτε να συγχωνευθούν.  
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας υποχρεούται µέχρι 30 Ιουνίου του 2008 να προσαρµόσει τις Επιχειρήσεις 
στα οριζόµενα από τις διατάξεις του Νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. Προκειµένου λοιπόν 
να προχωρήσει στην εφαρµογή των πιο πάνω διατάξεων και να προσαρµόσει τα Νοµικά του 
Πρόσωπα στα οριζόµενα από το νέο κώδικα, επιδιώκει µέσω προγραµµατικής σύµβασης µε το 
Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σύνταξη του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου, τη σύνταξη µιας µελέτης σκοπιµότητας για τη 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών του Επιχειρήσεων  και την αναδιοργάνωση των Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου. 
Το αποτέλεσµα αυτής της µελέτης η οποία αφού λάβει υπόψη της τα δεδοµένα των 
Επιχειρήσεων, αφού λάβει υπόψη τις κατευθύνσεις της πολιτείας για το ρόλο και τη µορφή και 
τη λειτουργία των Επιχειρήσεων, τις δυνατότητες µεταφοράς και ανακατανοµής αρµοδιοτήτων 
µεταξύ των Επιχειρήσεων και των Νοµικών Προσώπων, θα υποβάλει πρόταση η οποία θα 
εµπεριέχει τεχνικοοικονοµικά κριτήρια, θα υποβάλει πρόταση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
το ποιες Επιχειρήσεις και µε ποια µορφή θα είναι βιώσιµες και οι οποίες θα αποτελέσουν για το 
∆ήµο υγιή αποτελεσµατικά και πολύτιµα εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων.  
Η πολιτική απόφαση εποµένως για τη µετεξέλιξη των Επιχειρήσεων του ∆ήµου θα ληφθεί από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  και θα υποστηριχτεί µε βάση αυτή τη µελέτη από µία επιστηµονική 
και τεχνοκρατική αντίληψη, έτσι ώστε στη συνέχεια µε τη σύνταξη της αναγκαίας µελέτης 
βιωσιµότητας που επιβάλλεται από το νόµο, να οδηγηθούµε ως ∆ήµος στην προσαρµογή των 
Επιχειρήσεων στα όσα ορίζει ο νόµος προς ωφέλεια πάντοτε των δηµοτών µας.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο λοιπόν καλείται απόψε να αποφασίσει για τη σύναψη της 
προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Καλαµάτας και του Κέντρου Τεχνολογικής 
Έρευνας Πελοποννήσου για τη µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας.    
Η δαπάνη για την προγραµµατική αυτή σύµβαση ποσού 10.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
και του Φ.Π.Α. θα καλυφθεί από δηµοτικούς πόρους και τον προϋπολογισµό του οικον. έτους 
2007 µε αναµόρφωση αυτού ως εξής: 
 
Μείωση κατά 10.000,00 € του κωδικού 50.6011 του σκέλους των εξόδων που αφορά 
µισθοδοσία προσωπικού ∆ηµοτικής Αστυνοµίας έτους 2007 και δηµιουργία του κωδικού 
00.6736.15 του σκέλους των εξόδων µε τίτλο ¨Προγραµµατική Σύµβαση για τη µετεξέλιξη των 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου 
Καλαµάτας¨ και ενίσχυση του συγκεκριµένου κωδικού µε το ποσό των 10.000,00 €.  
 
Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ορίσει υπεύθυνο Συντονιστή για την πορεία υλοποίησης 
της σύµβασης, τον ορισµό τεσσάρων εκπροσώπων του ∆ήµου στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης µαζί µε τους αναπληρωτές τους, τον ορισµό τριών δηµοτικών συµβούλων, 
ως εκπροσώπων του ∆ήµου στην Επιτροπή Παραλαβής, µε τους αναπληρωτές τους, και τέλος 
καλείται να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή της σύµβασης και τις παραπέρα 
νόµιµες ενέργειες.     
Ευχαριστώ. 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη, η διαδικασία συνεχίζεται 
ως ακολούθως: 

 
Παρακαλώ ερωτήσεις υπάρχουν; 
Ο κ. Τσερώνης.  
 
Θέλω να ρωτήσω τον κ. Μπασακίδη αν θα υπάρξει πολιτική κατεύθυνση προς 
την οµάδα εργασίας που θα επεξεργαστεί τη µελέτη αυτή. Αν θα υπάρξει µια 

πρόταση από πλευράς ∆ηµοτικής Αρχής για ενοποιήσεις ποιών Επιχειρήσεων και κατάργηση 
ποίων;  

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει; 
Όχι. 

Απαντήστε κ. Μπασακίδη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Συγνώµη κ. Μπασακίδη, την πολιτική κατεύθυνση θα την πω εγώ.  
 

Καλά τα είπε ο Αντιδήµαρχος αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα από τα µεγάλα ζητήµατα αυτής 
της ∆ηµοτικής Αρχής αυτού του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Είναι να αλλάξει το βηµατισµό στις 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις όπου έχοµε σοβαρότατα προβλήµατα τα οποία τα ξέρετε, έρχονται από 
πολύ παλιά. ∆εν θα ήτανε υπερβολή να λέγαµε ότι οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις ακόµα και τα 
Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου σε ένα βαθµό, έχουν εκµετρήσει το ζειν. Είναι ιδιαίτερα οι 
Επιχειρήσεις δηµιουργήµατα της δεκαετίας του ΄80, µιας άλλης εποχής µε εντελώς 
διαφορετική δηµοσιονοµική πολιτική και συµπεριφορά και δεν απαντούν ασφαλώς µε τον 
τρόπο που έχουν οργανωθεί στα προβλήµατα του 2007. Υπάρχουν συσσωρευµένα 
προβλήµατα και ελλείµµατα, τα ξέρετε. Ξέρετε ως παράδειγµα ότι µε τη ∆ΕΠΑΚ είναι πέντε  
µήνες απλήρωτοι, υπάλληλοι οι οποίοι έχουν γίνει αορίστου χρόνου στην ουσία, το ∆ΗΠΕΘΕΚ 
στις 31-12 λήγει η προγραµµατική σύµβαση και από 1-1 είναι άδηλων το τι πρόκειται να 
συµβεί, η Α∆ΕΚ εκµεταλλεύεται δεκάδες καταστήµατα, το εκµεταλλεύεται σε εισαγωγικά,   και 
ίσα που κατορθώνει να καλύψει τις ανελαστικές της δαπάνες     και ανάγκες, η ∆ΕΤΑΚ 
ουδέποτε επιτέλεσε το ρόλο της, λειτούργησε δηλαδή ως τουριστική επιχείρηση.  
Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούµε από την αρχή σε µία κατεύθυνση ορθολογικής 
αντιµετώπισης πάντοτε µέσα στο πνεύµα και στο γράµµα του νόµου, δηλαδή να φτιάξουµε 
Επιχειρήσεις χωρίς βάρη, βιώσιµες, µε Εσωτερικό Κανονισµό και Οργανισµό που θα είναι 
σύγχρονοι και θα υπηρετούν πραγµατικά το ∆ήµο και τις ανάγκες τους.  
Αυτό το οποίο προέχει είναι η επιστηµονική άποψη. Συγκροτήσαµε µία επιτροπή εδώ στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο από υπαλλήλους και πολιτικούς παράγοντες όµως τα προβλήµατα ήσαν 
τόσα πολλά, η πληροφόρηση είναι καθηµερινή, οι αλλαγές είναι συχνές, χρειάζεται εµπειρία 
από το τι συµβαίνει στην πράξη και στην άλλη Ελλάδα και διαρκή επαφή και µε την ΕΕΤΑΑ και 
µε το Υπουργείο των Εσωτερικών, εποµένως χρειάζεται ένας επιστηµονικός όµιλος και χαίροµαι 
διότι έχει ανοίξει µία συνεργασία µε το ΤΕΙ η οποία σταθεί δίπλα µας και θα δώσει τις 
κατευθύνσεις που πρέπει.  
Το πρώτο λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν το Επιχειρησιακό Σχέδιο, διότι υπάρχει συνέργια 
µεταξύ του Επιχειρησιακού Σχεδίου, είναι κατανοητό αυτό, των προτάσεων και της µετεξέλιξης 
των Επιχειρήσεων, να µας πούνε την επιστηµονική τους γνώµη και από εκεί και πέρα θα άροµε 
αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο. Πιθανόν να προέτρεχα εάν έλεγα, και να µην το θεωρήσετε 
δεδοµένο, εν αναµονή της επιστηµονικής άποψης, το έχουµε πει άλλωστε αρκετές φορές εδώ, 
ότι ο πολιτισµός πρέπει να συγκεντρωθεί όλος σε ένα φορέα, είναι ερώτηµα εάν είναι µόνος 
του ή αν είναι και ο Κοινωνικός Φορέας µαζί ώστε να επιτύχοµε οικονοµίες κλίµακος, η Α∆ΕΚ  
που ποτέ δεν έχει επιτελέσει τον αναπτυξιακό της  ρόλο µέχρι τώρα, ήταν ένας κακός 
µηχανισµός διαχείρισης και εισπράξεων καταστηµάτων, πρέπει να µετεξελιχθεί  σε µια 
Επιχείρηση ∆ιαχείρισης της ∆ηµοτικής Περιουσίας που πρέπει να συγκεντρωθεί εκεί, 
µονοµετοχική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης της ∆ηµοτικής Περιουσίας, η ∆ΕΤΑΚ πρέπει να 
καταργηθεί και πρέπει να καταργηθεί διότι θα είναι αστείο να µιλάµε για τουριστική πολιτική 
στην πόλη, όταν υπάρχει ο Νοµός και η Περιφέρεια την τουριστική πολιτική πρέπει να τη 
δούµε σε ευρύτερα σύνολα οπωσδήποτε και πέραν του νοµού, και η ΝΕΤ όπως συµφωνούν 
όλοι, η Νοµαρχιακή Επιτροπή Τουρισµού είναι ξεπερασµένη σήµερα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 
θα λειτουργεί ένα Γραφείο Τουρισµού στα πλαίσια της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης αλλά από εκεί 
και πέρα πρέπει να δούµε πάρα πολύ σύντοµα και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Να 
δούµε ας πούµε αν τα ΚΑΠΗ πρέπει να είναι δύο ή ένα, να δούµε τις συστατικές πράξεις όλων 
των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου οι οποίες πρέπει να προσαρµοστούν, τα όποια 
προβλήµατα υπάρχουν να ξεπεραστούν και η βούληση η δική µας είναι ιδιαίτερα σε σηµαντικά 
ζητήµατα να υπάρξει µία συµφωνία ώστε η πορεία και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 
∆ικαίου να είναι καλλίτερη από αυτήν την οποία είναι σήµερα, πάντοτε βέβαια στα πλαίσια του 
νόµου. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Συµπεραίνοντας να πω κ. Τσερώνη, να περιµένοµε την επιστηµονική άποψη, έχοµε καταλήξει 
στα µορφώµατα τα οποία θέλοµε να το πούµε ως πρώτη άποψη, εάν υπάρχει αντίρρηση από 
την επιστηµονική οµάδα εργασίας θα το κουβεντιάσοµε και πάλι. Πάντως η κατεύθυνση είναι 
µάζεµα, συµµάζεµα και υγιείς Επιχειρήσεις και ξεκίνηµα από την αρχή. ∆εν υπάρχει κανένα 
πρόβληµα µε το προσωπικό, το ξέρετε, είναι υπάλληλοι αορίστου χρόνου, θα κάνουν επιλογές 
είτε στο ∆ήµο είτε στον ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Και να 
ξέρετε επίσης ότι οι Επιχειρήσεις νέου τύπου θα είναι συνδεδεµένες πλέον ευθέως µε το 
Ταµείο του ∆ήµου Καλαµάτας, όλες, γι΄ αυτό χρειάζεται εξαιρετικά µεγάλη προσοχή διότι το 
νέο το οποίο έρχεται είναι ∆ήµος δεν είναι ….. 
(αλλαγή πλευράς κασέτας)    
 

 
Είναι αυτονόητο ότι το πρόβληµα δεν είναι αν πρέπει ή δεν πρέπει να 
ανατεθεί η µελέτη. Πρέπει. Το πρόβληµα είναι αυτό που είπε ο κ. 

Τσερώνης, αυτό που θέλαµε να πούµε και εµείς, θα ήταν έτοιµο να το πούµε στην τοποθέτησή 
µας, αυτό που ανέφερε ο κ. ∆ήµαρχος, οι κατευθύνσεις που θα δώσει στους µελετητές. Και 
σήµερα περίµενα δεδοµένου ότι υπάρχει και αυτή η επιτροπή που είπε και ο κ. ∆ήµαρχος αλλά 
ουδέποτε συγκεντρώθηκε, µε βάση τη 298/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουµε 
λοιπόν µια επιτροπή ¨Συγκρότηση επιτροπής για τη µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων¨, 
θα έπρεπε λοιπόν, θα περίµενα σήµερα ο κ. Μπασακίδης να µιλήσει ουσιαστικά ως εκπρόσωπος 
κυρίαρχα της επιτροπής αυτής, η επιτροπή αυτή να είχε συνέλθει να είχε δει τις δυσκολίες που 
έχει να αντιµετωπίσει µόνη της, η ίδια να αποφανθεί, σήµερα να πάρουµε την απόφαση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να ανατεθεί η µελέτη αυτή στο ΤΕΙ και στη συνέχεια να ξαναέρθει η 
επιτροπή και να δώσει τις πολιτικές κατευθύνσεις προς τα που πρέπει να στραφεί η µελέτη. 
Αυτή κατά την άποψή µας θα έπρεπε να είναι η διαδικασία, διαφορετικά το ότι συνεστήθη η 
επιτροπή ήταν κενό λόγου, κενό γράµµα. Γιατί να συστηθεί τότε; Είναι λοιπόν κινήσεις που 
πιστεύουµε ότι είναι αυτονόητες και απορούµε γιατί δεν γίνονται. 
 
Εµείς επιµένουµε και φάνηκε από την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου, ότι αυτό που προέχει 
είναι η πολιτική κατεύθυνση και εµείς θα θέλαµε για συγκεκριµένες Επιχειρήσεις πλείονες της 
µίας κατευθύνσεις. Θα θέλαµε δηλαδή η µελέτη, γιατί υποχρεωτικά πρέπει να µιλήσουµε γι΄ 
αυτή τώρα  έµµεσα πλην σαφώς, θα πρέπει να σταθεί, να στραφεί και να εξετάσει λύσεις οι 
οποίες δεν θα είναι µονοσήµαντες. ∆ηλαδή εµείς θα θέλαµε να δούµε στη µελέτη αυτή να 
συµπεριλαµβάνεται αυτόνοµο ∆ΗΠΕΘΕΚ αυτόνοµη ∆ΕΠΑΚ, µαζί ∆ΗΠΕΘΕΚ και ∆ΕΠΑΚ και 
πιθανά αυτό που είπε ο κ. ∆ήµαρχος, το οποίο µας ξαφνιάζει λίγο αυτή τη στιγµή, και ο 
Κοινωνικός Φορέας σ΄ αυτό το κοµµάτι.  
 
Εάν λοιπόν υπάρχει πολιτική βούληση να µην εξεταστούν µονοµερώς ή προς µία συγκεκριµένη 
κατεύθυνση η οποία απηχεί µόνο τις κατευθύνσεις της ∆ηµοτικής Αρχής και υπάρχει 
δυνατότητα η µελέτη να απευθυνθεί και να ελέγξει πλείονες της µιας περιπτώσεις µετεξέλιξης 
των Επιχειρήσεων, τότε συµφωνούµε και εµείς στο να δοθεί αυτή η µελέτη και να προχωρήσει 
σ΄ αυτή τη διαδικασία. Επιµένουµε όµως ότι τα στάδια της µελέτης εφόσον υπάρχει η 
επιτροπή θα πρέπει να τα παρακολουθεί η επιτροπή διαφορετικά ας πάρουµε σήµερα απόφαση 
ότι καταργούµε την επιτροπή η οποία συνεστήθη µε την προηγούµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και συνιστούµε άλλη Επιτροπή Παρακολούθησης.  

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Τσερώνη. 
 
Κύριε Πρόεδρε θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτή η επιτροπή, 
να γίνει η ζύµωση, να κατατεθούν οι απόψεις. Πιστεύω ότι οι απόψεις µας δεν θα 

διαφέρουν πολύ όµως θεωρώ αυτονόητο ότι το Ίδρυµα που θα αναλάβει να εκπονήσει αυτή 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:    
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τη µελέτη πρέπει να έχει µία κατεύθυνση, δεν µπορεί να φέρει πράγµατα που είναι τελείως σε 
αντίθετη άποψη από τη δική µας. ∆ηλαδή πρέπει να έχει µία κατεύθυνση προς τα πού θα 
κινηθεί και τις εναλλακτικές προτάσεις. Πιστεύω ότι µπορούµε απόψε να κλείσουµε το θέµα, να 
ψηφίσουµε το θέµα, δεν χρειάζεται να αναβληθεί, αλλά εν τω µεταξύ να βάλουµε ότι στο 
µεσοδιάστηµα µέχρι να προχωρήσει το Ίδρυµα στη µελέτη του η επιτροπή θα συνέλθει και θα 
του δώσει κατευθυντήριες γραµµές.   

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Μπάκα. 

 
Εµείς συµφωνούµε ότι κάτι πρέπει να γίνει κ. Πρόεδρε µε τα Νοµικά 
Πρόσωπα του ∆ήµου, πρέπει από απαρχαιωµένα όπως λειτουργούν τώρα να 

µετατραπούν σε ευέλικτα Νοµικά Πρόσωπα του µέλλοντος, από ξεπερασµένα να µετεξελιχθούν 
σε προσιτά σε προγράµµατα, στους πολίτες, να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους και στην 
αποστολή τους. Με άλλα λόγια να µπορούν να λειτουργήσουν στις απαιτήσεις των καιρών 
µέσα από µια διαφορετικότερη µορφή, αυτά ¨∆ηµοτικές Επιχειρήσεις¨ έχουν ήδη ξεπεραστεί 
υπάρχουν οι Ανώνυµες Εταιρείες πλέον, ούτως ώστε να αντιµετωπίζονται εµπόδια και διάφορα 
προβλήµατα. ∆ηλαδή λ.χ. η Α∆ΕΚ δεν µπορεί τώρα να ανταποκριθεί σ΄ αυτό για το οποίο 
ιδρύθηκε, πρέπει να µετατραπεί σε Ανώνυµη Εταιρεία. Εµείς λ.χ. αυτό το είχαµε εντοπίσει και 
πριν τις εκλογές και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου κάναµε λόγο για 
συγχωνεύσεις, της Α∆ΕΚ µε τη ∆ΕΤΑΚ… Η Α∆ΕΚ, µια και αναφέρθηκε ο κ. ∆ήµαρχος στην 
Α∆ΕΚ, έχει ένα προσωπικό έµπειρο, έχει γνώσεις, µπορεί δηλαδή να κάτσει κάτω να κάνει 
δουλειά να φτιάξει φακέλους, να υποβάλλει σε αρµόδιους φορείς και Υπουργεία αυτούς τους 
φακέλους να ενταχθεί σε διάφορα προγράµµατα µέσα, να γίνουν πάρα πολλά κ. Πρόεδρε της 
Α∆ΕΚ και Αντιπρόεδρε της Α∆ΕΚ. Μπορεί λοιπόν να συγχωνευτεί κάλλιστα η συγκεκριµένη 
∆ηµοτική Επιχείρηση και να µετατραπεί σε Α.Ε., να συγχωνευτεί µε τη ∆ΕΤΑΚ, να περιέλθουν 
στην Α∆ΕΚ τα περιουσιακά στοιχεία της ∆ΕΤΑΚ καθώς επίσης και ο υπάλληλος, ο οποίος …. 
Ένας είναι, δύο είναι, πόσοι είναι κ. Πρόεδρε της ∆ΕΤΑΚ;  Ένα υπάλληλο έχετε, δύο;  Με έναν 
υπάλληλο τι να κάνετε, έτσι; Αν είναι δυνατόν! Τι να πρωτοκάνετε!  
Αναµφίβολα λοιπόν ένα εντελώς διαφορετικό νοµικό πρόσωπο µε µία άλλη σύνθεση, µε ένα 
άλλο διευρυµένο αντικείµενο, µε µία άλλη µορφή µπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 
καιρών.  
Για όλα αυτά όµως, για να φτάσουµε σ΄ αυτό το σηµείο πρέπει να δοθεί στο συγκεκριµένο 
φορέα του ΤΕΙ Καλαµάτας και ένας µπούσουλας, µια γραµµή πλεύσης, γι΄ αυτό και 
προτείνουµε µέσα σ΄ αυτή την Επιτροπή Παρακολούθησης  να συµµετέχουν όσο γίνεται 
περισσότερες, µε εκπροσώπους τους, δηµοτικές παρατάξεις. Αυτό θα βοηθήσει την 
κατάσταση. 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Ηλιόπουλε έχετε το λόγο. 

 
Κύριε Πρόεδρε οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις έγιναν τη δεκαετία του ΄80  
και είχαν να λύσουν τότε µερικά προβλήµατα. Άλλες έλυσαν και άλλες 

όχι. Άλλες δηµιούργησαν πιο πολλά προβλήµατα απ΄ ότι έλυσαν άλλες όµως εκ του 
αποτελέσµατος φαίνεται ότι υπήρξαν αναγκαίες, βλέπε ∆ΕΥΑΚ.  
Μετά από 25 – 30 χρόνια κοντά είναι γεγονός ότι οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις έχουνε ξεπεραστεί 
και είναι ευτύχηµα που στο νέο Κώδικα προβλέπεται κάτι που δεν υπήρχε στον περασµένο 
Κώδικα, προβλέπεται η συγχώνευση η αξιοποίηση η αλλαγή τελικά του πλαισίου λειτουργίας 
των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. Εµείς σαν ∆ηµοτική Αρχή την περασµένη τετραετία είχαµε 
δράσει σε αυτό καθοριστικά. Κλείσαµε τη ∆ΕΑΚ  γιατί δεν είχε αντικείµενο, δεν είχε αντικείµενο 
δουλειάς, δηλαδή ήταν µία ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανασυγκρότησης που έγινε µετά το ΄86 και 
επανδρώθηκε βέβαια µε µια µεγάλη µεγαλοψυχία και απλοχεριά µε αποτέλεσµα η Επιχείρηση 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 



Συνεδρίαση :29/2007                                 Πέµπτη 11 / 10 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  598/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  7 

αυτή µόνο χρέη να έχει δηµιουργήσει στο ∆ήµο και εµείς δράσαµε σε συνεργασία µε τους 
εργαζόµενους και την κλείσαµε.  
Με αυτό τι θέλω να πω. Ότι έχει ξεπεραστεί πλέον το µοντέλο των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. 
Οι υπάρχουσες ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις είναι προβληµατικές βάσει του πλαισίου που 
λειτουργούνε, είναι µεν ∆ήµος είναι ∆ηµόσιο αλλά δεν έχουνε και απευθείας λειτουργία µε το 
∆ήµο. Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να µετεξελιχθούν οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, να 
συγχωνευθούνε και να δοθεί άλλη προοπτική.  
Συµφωνούµε µε την προγραµµατική σύµβαση µε το ΤΕΙ της πόλης µε µία προϋπόθεση, ότι 
στην επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί να παρακολουθήσει τη µελέτη και αν θέλεις να 
εκφράζεται µέσα από την επιτροπή αυτή η πολιτική του ∆ήµου, της ∆ηµοτικής Αρχής και των 
∆ηµοτικών Παρατάξεων. Μια µελέτη, δεν µπορεί να την καθορίσει την πολιτική το ΤΕΙ. Ο 
∆ήµος είναι αυτός ο οποίος θα δίνει την πολιτική κατεύθυνση  βάσει της οποίας θα συντάξει το 
ΤΕΙ τη µελέτη. Εµείς θα ψηφίσουµε ΥΠΕΡ και πιστεύω ότι η ∆ηµοτική Αρχή να δεχθεί µία 
διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα κάνει σε στάδια, όπως γίνεται και στις άλλες µελέτες, την 
παρακολούθησή της. 

 
Κύριε Νταγιόπουλε.  

 
Η σύναψη αυτής της προγραµµατικής σύµβασης µε το ΤΕΙ δεν µας 
δεσµεύει να δεχθούµε οπωσδήποτε το πόρισµα το οποίο θα βγάλει. Όλοι 

αισθανόµαστε την ανάγκη να δούµε κάποιο πόρισµα, να δούµε κάποια πρόταση, να δούµε 
κάποια λύση, να πάρουµε µια αρχή, κατά συνέπεια λογικό και σκόπιµο είναι να πούµε ένα ΝΑΙ. 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ιασάκο.  

 
Κύριε Πρόεδρε, η µελέτη που θέλει να κάνει η ∆ηµοτική Αρχή γίνεται για να 
προσαρµοστεί και ο ∆ήµος Καλαµάτας στο νέο Κώδικα που ψηφίσθηκε από την 

Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε προεργασία βέβαια της Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο 
είναι το κοινό πρόγραµµα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της Νέας ∆ηµοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και 
του Συνασπισµού.  
∆εν είναι ψέµα αυτό, µε πρόταση της ΚΕ∆ΚΕ έγινε αυτό.  
Με αυτό τον τρόπο τι γίνεται: Προωθείται η πλήρης προσαρµογή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στους νόµους της αγοράς. Αυτό είναι στην ουσία. Το είπε εδώ ο κ. Μπάκας ¨Επιχειρήσεις 
Α.Ε.¨.  
∆ηλαδή τι γίνεται: Πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος τους  σαν ισχυρός αποτελεσµατικός 
µηχανισµός του κράτους που θα υλοποιηθεί για λογαριασµό του αντιλαϊκές επιλογές και να 
υπηρετείται και ο στόχος του κεφαλαίου να εισβάλει σ΄ αυτές τις υπηρεσίες και στα έργα των 
∆ήµων και να αποκοµεί και κέρδη σε βάρος των δηµοτών. Τα πρώτα θύµατα λέµε εµείς από 
αυτή τη προσαρµογή θα είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοι των Επιχειρήσεων οι οποίοι στο όνοµα της 
εξυγίανσης, της συνένωσης από τον ίδιο τον Κώδικα προβλέπεται ακόµα και η απόλυσή τους 
για το πλεονάζον προσωπικό και η συνέχιση της οµηρίας όσοι απασχολούνται µε διάφορες 
συµβάσεις γαλέρας. Οι νέοι εργαζόµενοι που θα προσλαµβάνονται προβλέπεται να 
προσλαµβάνονται µε συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου - ορισµένου χρόνου, µίσθωσης 
έργου, µερικής απασχόλησης κ.λ.π., ένας χαµός, και φυσικά θα απολύονται όποτε θέλει η κάθε 
∆ηµοτική Αρχή.  
Αυτά που λέω δεν είναι από κάποιον άλλο πλανήτη, ήδη ο δρόµος έχει ανοίξει να ξέρετε, θα το 
ξέρετε πιστεύω, στους ∆ήµους Μενιδίου, Περιστερίου, Νέας Ιωνίας, Αχαρνών, Καισαριανής και 
αλλού, ενώ το αντίθετο έχει γίνει στο ∆ήµο Νίκαιας και Πολύχνης. Εδώ καταλαβαίνετε τη 
διαφορά, στους µεν πρώτους κάνουν κουµάντο ∆ηµοτικές Αρχές στηριζόµενες από τη Νέα 
∆ηµοκρατία το ΠΑΣΟΚ  το Συνασπισµό το ΛΑΟΣ, ενώ στη δεύτερη από το ΚΚΕ και άλλες 
αγωνιστικές δυνάµεις. Αυτή είναι η διαφορά όσον αφορά τους εργαζόµενους. Τα δεύτερα 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

∆ΙΑΣΑΚΟΣ:  
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θύµατα θα είναι οι δηµότες αφού η παροχή που θα γίνεται σ΄ αυτούς µιας σειράς υπηρεσιών 
σχετικά µε την κοινωνική πρόνοια την αλληλεγγύη την παιδεία την υγεία τον αθλητισµό, θα 
γίνεται από Επιχειρήσεις Ανώνυµες Εταιρείες µε την πρόβλεψη της είσπραξης, όπως λέει και ο 
Κώδικας, εύλογης αποζηµίωσης από τους αποδέκτες αυτών για την κάλυψη µέρους των 
προσφερόµενων  υπηρεσιών. Και το τρίτο θύµα είναι η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση αφού 
καθιερώνεται πλέον καθαρά σαν Ανώνυµη Εταιρεία µε επιπλέον δράση και σε άλλους τοµείς, 
δηλαδή αφήνει ο Κώδικας περιθώριο να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς η δραστηριότητα.  

Η θέση µας τώρα όσον αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα για το ∆ήµο είναι οι ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις να γίνουν Υπηρεσίες του ∆ήµου, τέτοια κατεύθυνση πρέπει να δοθεί, και να 
λειτουργούν µε στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των δηµοτών και όχι µε 
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια κερδοσκοπικά σε βάρος των δηµοτών και των εργαζοµένων σ΄ 
αυτές. Να µην απολυθεί κανένας εργαζόµενος, δεν είναι µόνο οι αορίστου αλλά είναι και άλλοι 
µε  διάφορες εργασιακές σχέσεις, να µονιµοποιηθούν όλοι µε πλήρη δικαιώµατα, σταθερή 
δουλειά και µισθούς τέτοιους που να ικανοποιούν όλες τις σύγχρονες ανάγκες τους.  
Όσον αφορά το οικονοµικό µέρος διεκδικούµε το διπλασιασµό της κρατικής χρηµατοδότησης 
από τον κρατικό προϋπολογισµό γιατί και αυτά δικά µας λεφτά είναι, από εµάς τα παίρνει το 
κράτος µε υποχρέωση να τα δίνει στους ∆ήµους για τέτοιες δουλειές και, το µεγάλο ζήτηµα, τι 
θα κάνει και ο ∆ήµος Καλαµάτας µε τα 50.000.000 € τα κλεµµένα από την Κεντρική ∆ιοίκηση.  

 
Ευχαριστώ. Ορίστε  κύριε Μπάκα. 

 
Θέλω να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι θα είναι αδύνατον, είναι αδύνατον τώρα  
αλλά θα δυσκολέψει πάρα πολύ στο µέλλον να εντάξει οποιαδήποτε 

∆ηµοτική Επιχείρηση προτάσεις της σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα εάν δεν µετατραπεί σε 
Ανώνυµη Εταιρεία. Ένα. ∆εύτερον, το δρόµο αυτό πανελληνίως µας τον έχουν δείξει γιατί τον 
έχουν ανοίξει πρώτοι οι Κουµουνιστές ∆ήµαρχοι κύριε σύντροφε του ΚΚΕ.  

 
Κύριε Μπασακίδη θέλετε κάτι να συµπληρώσετε από αυτά που ακούσατε; 

 
Ναι. Θα ήθελαν λοιπόν να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι η πολιτική κατεύθυνση 
έχει δοθεί µέσα από τη νοµοθεσία, µέσα από τον Κώδικα που προβλέπει το 

ποια µορφή επιχειρήσεων θα δηµιουργηθεί, οι σηµερινές επιχειρήσεις εάν είναι δυνατόν να 
επιβιώσουν έτσι όπως λειτουργούν σήµερα και εµείς τέλος πάντων ως ∆ηµοτική Αρχή 
λαµβάνοντας όλα αυτά τα µηνύµατα το µόνο που ζητούµε, και θα πρέπει όλοι να 
συµφωνήσοµε σε αυτό, από τους µελετητές είναι να µας προτείνουν λύσεις όχι µία λύση. Αν 
ήταν να τους λέγαµε από την αρχή δώστε µας αυτή τη λύση τότε θα πηγαίναµε κατευθείαν 
στην οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας που είναι προαπαιτούµενη για τη µετεξέλιξη και θα 
τελείωνε. Εποµένως εµείς δεν θέλουµε την προγραµµατική σύµβαση δεν θέλουµε τη µελέτη 
για να µπορέσουµε να δικαιολογήσουµε µια οποιαδήποτε δική µας πολιτική απόφαση, θέλουµε 
πραγµατικά να ανοίξει σε όλους µας τα µάτια και να µας πει ¨Αυτό θα πρέπει να κάνετε ή αυτό 
ή αυτό¨ και εµείς σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σαν Σώµα  θα αποφασίσουµε και µετά θα 
προχωρήσουµε στην οικονοµοτεχνική µελέτη για την µετεξέλιξή τους.  

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε Κοσµόπουλε. 

 
∆ιευκρινιστικά, επειδή άκουσα και τον κ. ∆ιασάκο και τον κ. Μπάκα, θα 
ήθελα να κάνω κατανοητό ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλες οι 

Επιχειρήσεις Ανώνυµες Εταιρείες. Υπάρχουν και παραµένουν αγαπητέ Νίκο, ∆ηµοτικές 
Κοινωφελείς Επιχειρήσεις αυτές που αφορούν την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, την 
παιδεία, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, το περιβάλλον, την οργάνωση της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας. Αυτές θα παραµένουν σαν ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, όχι Ανώνυµες Εταιρείες.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κύριε Τσερώνη. 
 
Άκουσα από τον κ. Μπασακίδη τον εισηγητή ότι ο Κώδικας περιγράφει. Ο 
κώδικας κάνει µία γενική αναφορά, εµείς λέµε ότι πρέπει να γίνει συζήτηση στην 

αίθουσα ύστερα από προετοιµασία, ειδικό θέµα για τις κατευθύνσεις που πρέπει να δώσει ο 
∆ήµος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆ηµοτική Αρχή, οι Παρατάξεις όσον αφορά το που θα πάνε 
τα πράγµατα. Βέβαια αυτό δεν αποκλείει οι µελετητές να κατεβάσουνε και δικές τους 
προτάσεις, δικές τους ιδέες, καινοτόµες, πρωτοποριακές ή οτιδήποτε αλλά θέλω να µε 
πιστέψετε ότι ο οποιοσδήποτε µελετητής δεν µπορεί να έχει την πείρα που έχουµε εµείς για το 
τι σηµαίνει Α∆ΕΚ τόσα χρόνια ή το τι σηµαίνει ∆ΕΤΑΚ ή το τι σηµαίνει ∆ΕΠΑΚ. Αυτό λοιπόν το 
καταστάλαγµα της εµπειρίας πρέπει να τους το δώσουµε. Από εκεί και πέρα αυτοί ας 
καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις, τις εναλλακτικές, τις διαφορετικές, τις καινοτόµες, δεν 
τους περιορίζουµε αλλά θέλουµε να µας αποδείξουνε ότι η δική µας πρόταση και κατεύθυνση 
θα είναι λιγότερο παραγωγική, λιγότερο δηµιουργική, λιγότερο επωφελής από τη δική τους. 
Αυτί είπα. 

 
Ευχαριστώ. 
Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι σ΄ αυτή τη δηµιουργική κουβέντα να έχω τη δεύτερη 
κατάθεσή µου, η δηµιουργική κουβέντα που γίνεται εδώ για ένα από τα 

µεγαλύτερα ζητήµατα τα οποία θα αντιµετωπίσοµε στη θητεία µας.  
Υπάρχει συνείδηση ότι πρέπει να γίνουνε βήµατα σύγκλισης των απόψεων διότι από το χτίσιµο 
των νέων Επιχειρήσεων θα προσδιοριστεί και σε σηµαντικό βαθµό το µέλλον του ∆ήµου και 
όσο περισσότερο και καλλίτερα συνεννοηθούµε τόσο καλλίτερα θα είναι αυτό για το ∆ήµο και 
για το µέλλον του.  
Αγαπητοί συνάδελφοι πίστευα και ίσως πίστευαν και πολλοί από εδώ ότι φτάνει η πολιτική 
κατεύθυνση και η υπηρεσιακή γνώση, εννοώ των υπηρεσιακών παραγόντων του ∆ήµου, για να 
ξεκινήσουµε αυτή τη µεγάλη διαδικασία. ∆εν φτάνει και το διαπίστωσα αυτό στην πορεία. Είναι 
εξαιρετικά σύνθετο το θέµα, δεν αρκούν πολιτικές αποφάσεις και στήριξη υπηρεσιακών 
παραγόντων για να φτάσεις στο τέλος. Εποµένως είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξει 
επιστηµονική µελέτη, να µην δείχνει το µονόδροµο να δείχνει όλους τους δρόµους για να 
κάνοµε στη συνέχεια τις επιλογές µας.  
Το δεύτερο το οποίο έχω να πω είναι ότι δεν µπορούν να δοθούν µε ακρίβεια κατευθύνσεις 
από τώρα, από την αρχή. Θα σας πω γιατί. Πρέπει να δούµε µέσα από τη µελέτη ας πούµε η 
Α∆ΕΚ  µπορεί να γίνει Μονοµετοχική ∆ιαχείρισης της ∆ηµοτικής Περιουσίας; Είναι ανάγκη να 
συγκεντρωθεί η δηµοτική περιουσία για να µην έχοµε τα προβλήµατα τα οποία έχοµε σήµερα. 
Μην αρχίσω να σας λέω το τι γίνεται µε τη δηµοτική περιουσία η οποία έχει παραχωρηθεί στις 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις. Μπορεί να το κάνει αυτό; Η µελέτη θα µας το δείξει αν µπορεί η Α∆ΕΚ 
να µετεξελιχθεί σε τέτοια επιχείρηση.  
Άλλο παράδειγµα: Τι γίνεται µε τον Κοινωνικό Φορέα; Είναι Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου 
∆ικαίου, δηλαδή δεν µπορεί να πάρει ευρωπαϊκά προγράµµατα µε κοινωνική διάσταση. Τι 
γίνεται όµως µε τη ∆ΕΤΑΚ που επειδή δεν µπορούσε να πάρει ο Κοινωνικός Φορέας τα 
προγράµµατα τα κοινωνικά µε την κοινωνική διάσταση τα διαχειρίζεται τυπικά η ∆ΕΤΑΚ αλλά 
ουσιαστικά ο Κοινωνικός Φορέας;  
Είναι τέτοια ζητήµατα δηλαδή που δεν επιτρέπουν να αρθρώσεις ένα συγκεκριµένο 
κατευθυντήριο λόγο όσον αναφορά τη µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων. 
Το άλλο το οποίο θέλω να σας πω είναι, δεν χρειάζεται επιχειρηµατολογία, ότι τώρα είναι 
θύµατα οι εργαζόµενοι σε κάποιες Επιχειρήσεις και θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτή δηλαδή 
η δεκάχρονη οµηρία των υπαλλήλων της ∆ΕΠΑΚ θα λάβει ένα τέλος και πρέπει να λάβει ένα 
τέλος.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   



Συνεδρίαση :29/2007                                 Πέµπτη 11 / 10 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  598/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  10 

Άλλα ζητήµατα. Τι γίνεται µε το ∆ΗΠΕΘΕΚ; Η προγραµµατική σύµβαση είναι µέχρι την 31-12, 
δηλαδή για να απαντήσοµε στις εναλλακτικές λύσεις που είπατε, τι γίνεται από εκεί και πέρα; 
Υπάρχουν πολλά ερωτηµατικά. Εκείνο όµως για το οποίο πρέπει να συµφωνήσοµε είναι ότι 
χρειαζόµαστε επιστηµονική βοήθεια και σ΄ αυτό το επίπεδο και στο επόµενο επίπεδο που είναι 
εξίσου δύσκολο, είναι το επίπεδο των Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας, διότι όλοι οι 
Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας είναι ξεπερασµένοι, όλων των Επιχειρήσεων, και των 
Οργανισµών. Οι Επιχειρήσεις µας πρέπει να αποκτήσουν δοµή, µε υπαλλήλους, τµηµατάρχες 
διευθυντές, συγκεκριµένη δοµή. 
Αυτά λοιπόν είναι ζητήµατα τα οποία πρέπει να τα δούµε και να τα αντιµετωπίσουµε, να έχοµε 
επιστηµονική βοήθεια ώστε να φτάσοµε στα καλλίτερα δυνατά αποτελέσµατα.  
Να πω επίσης ότι και η ∆ΕΥΑΚ µπορεί να είναι επιχείρηση ειδικού σκοπού αλλά δεν µπορεί και 
η ∆ΕΥΑΚ να µείνει έξω από τη συγκεκριµένη διαδικασία. Και η ∆ΕΥΑΚ πρέπει να εκσυγχρονιστεί 
µε νέο Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και µε νέο Οργανισµό σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις 
της νοµοθεσίας και σύµφωνα µε τις σύγχρονες κατευθύνσεις περί διοίκησης των επιχειρήσεων. 
Εµείς θέλοµε τη βοήθειά σας, τη συνδροµή σας διότι η δουλειά που θα γίνει στις ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις στις νέες δεν αφορά µόνο αυτή τη ∆ηµοτική Αρχή αφορά στο ∆ήµο, γι΄ αυτό και 
στην πρότασή µας θα είναι  οι τέσσερις εκπρόσωποι του ∆ήµου στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης µε τους αναπληρωτές τους να είναι δύο από την πλειοψηφία δύο από τις 
παρατάξεις της µειοψηφίας, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα αποφασίσει, όπως και οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι  οι οποίοι θα είναι και στην Επιτροπή Παραλαβής µε τους αναπληρωτές τους να 
είναι ένας από κάθε πλευρά ώστε να µετέχετε σε  όλες αυτές τις συζητήσεις που θα γίνουν, να 
καταθέσετε και τις απόψεις σας, τα ερωτήµατά σας προς την επιστηµονική επιτροπή, µετέχει 
και στέλεχος το οποίο συνδέεται µε την ΕΕΤΑΑ και παρακολουθεί κεντρικά το τι γίνεται. ∆εν 
θέλοµε να φέροµε εµείς ή να επιβάλοµε κάτι το οποίο έχοµε στο κεφάλι µας. Όσο περισσότερο 
συµφωνήσοµε τόσο καλλίτερα θα είναι για το ∆ήµο και τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις.   
∆ηλαδή τελικά η πρόταση για τους τέσσερις εκπροσώπους του ∆ήµου στην Επιτροπή 
Παρακολούθησης µε τους αναπληρωτές τους να είναι δύο από την πλευρά της µειοψηφίας δύο 
από την πλευρά των µειοψηφιών και οι τρεις δηµοτικοί σύµβουλοι  εκπρόσωποι του ∆ήµου 
στην Επιτροπή Παραλαβής να είναι ένας από κάθε πλευρά.  
Λοιπόν ακούστε κ.κ. συνάδελφοι, η πρότασή µας είναι, ο Συντονισµός της πλειοψηφίας, οι 
τέσσερις εκπρόσωποι στην Επιτροπή Παρακολούθησης δύο από εδώ δύο από εκεί και στην 
Επιτροπή Παραλαβής ένας ένας ένας.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μένει µία παράταξη έξω.  

     
∆εν έχουµε αντίρρηση, να µπει. 
 
Ένας από κάθε παράταξη. 
Λοιπόν οµόφωνα, έτσι; 

Κάποια παρατήρηση κ. Τσερώνη;  
 
Είναι σαν να πηγαίνουµε στο µηχανικό και να του λέµε να µας φτιάξει ένα σπίτι 
ενώ το σωστό είναι να του πούµε ότι θα έχει 3 υπνοδωµάτια,1 σαλόνι, 1 γραφείο 

και 1 play room, να του εξηγήσουµε τι θέλουµε ακριβώς.  Εµείς σαν συνδυασµός θα 
καταθέσουµε την πρότασή µας στο ΤΕΙ και θα θέλουµε να αξιολογηθεί η δική µας εκδοχή.  

 
∆εν έχοµε καµία αντίρρηση γι΄ αυτό. Καµία αντίρρηση, αλλά εξήγησα. Θα ήθελα 
να σας πω τώρα απόψε ότι η Α∆ΕΚ καταργείται µε αυτή τη µορφή και µε 

µετεξελίσσεται, αυτή είναι η πολιτική κατεύθυνση  αλλά πρώτα πρέπει να αποδειχθεί αν µπορεί 
να  λειτουργήσει ως Μονοµετοχική ∆ιαχείρισης της ∆ηµοτικής Περιουσίας και αυτό θα 
καταδειχθεί από τη µελέτη. Τα εξήγησα προηγουµένως. Ή όποιος µπορεί να µου πει αν ο 
Κοινωνικός Φορέας µε αυτή τη µορφή  µπορεί να λειτουργήσει να µας το πει, ή τι θα γίνει µε 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   
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τα προγράµµατα που χειρίζεται η ∆ΕΤΑΚ σήµερα. Είναι ερωτήµατα, δεν µπορούν να 
απαντηθούν. Μέσα από τη µελέτη θα απαντηθούν αυτά.  
 
Όσον αφορά στην Επιτροπή Παρακολούθησης οι τέσσερις εκπρόσωποι να γίνουνε πέντε. Θα 
είναι δύο από πλευράς πλειοψηφίας και ένας από κάθε παράταξη. Οπότε εκεί λοιπόν, στην 
Επιτροπή Παρακολούθησης µπορείτε να  συγκεντρωθείτε µε την επιστηµονική οµάδα και να 
πείτε ότι θέλετε, ότι θέλετε να πείτε. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 269 και 241 του ∆.Κ.Κ. 
(Ν. 3463/2006),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.   Εγκρίνει τη σύναψη και τους όρους της Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του 

∆ήµου  Καλαµάτας και του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, 
Νοµικού Προσώπου του Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας, για τη σύνταξη µελέτης 
σκοπιµότητας για τη µετεξέλιξη   των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και την 
αναδιοργάνωση των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου 
Καλαµάτας,   

το σχέδιο της οποίας έχει ως εξής: 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Καλαµάτα, σήµερα, .................. , οι ακόλουθοι συµβαλλόµενοι: 

1) Ο ∆ήµος Καλαµάτας, ο οποίος εδρεύει στην Καλαµάτα (οδός Αριστοµένους 28), θα 

καλείται στα επόµενα ∆ήµος Καλαµάτας ή ∆ήµος και εκπροσωπείται κατά το νόµο 
από τον ∆ήµαρχο κ. Παναγιώτη Νίκα, 

2) Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου, Νοµικό Πρόσωπο του ΤΕΙ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, το οποίο εδρεύει στην Καλαµάτα (ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Αντικάλαµος, 
Καλαµάτα - 24100), θα καλείται στα επόµενα ΚΤΕΠ ή Κέντρο και εκπροσωπείται από 
την ∆ιευθύντρια του ΚΤΕΠ κα Ελένη Μανωλοπούλου 

από κοινού καλούµενοι στα επόµενα "συµβαλλόµενοι", έχοντας υπόψη: 

• τις διατάξεις του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων) 

και τις διατάξεις του άρθρου 241 του ίδιου νόµου, 

• την υπ΄ αριθµ. 16 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης για το νέο θεσµικό πλαίσιο των Επιχειρήσεων ΟΤΑ 

• την απόφαση µε αριθµό ……/2007 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, 

• την απόφαση µε αριθµό ....... του ∆.Σ. του ΚΤΕΠ, 

 
συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 

 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Στον ∆ήµο Καλαµάτας λειτουργούν: 
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Α. Πέντε (5) αµιγείς ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις : 

1. ∆.Ε.Π.Α.Κ. µε την επωνυµία  ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
Καλαµάτας  , έχει συσταθεί  µε την µε Α.Π.   30071 / 11-4-1985 (Φ.Ε.Κ. 204/Β/17-
4-1985) ,Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών ,η οποία έχει συµπληρωθεί   µε την µε 
Α.Π.   1512 / 30-3-2001 (Φ.Ε.Κ. 1275/Β/4-10-2001) του Γ.Γ. Περιφέρειας 
Πελοποννήσου  

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : 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 και τις εικαστικές 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 
παρεµβάσεων τους. 

Η κατασκευή και διαχείριση χώρων   κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών και 
λοιπών υπηρεσιών ,καθώς και η πραγµατοποίηση επενδύσεων για την ευρύτερη ανάπτυξη 
της περιοχής. 
 

2. ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ., µε την επωνυµία  ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας , έχει 
συσταθεί  µε την µε Α.Π.  9462 / 15-2-1985  (Φ.Ε.Κ. 91/Β/21-2-1985) Απόφαση 
Υπουργού Εσωτερικών  

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : α) 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, 
β) Η δηµιουργία ∆ραµατικής Σχολής στην πόλη της Καλαµάτας, 
γ) Η συνεισφορά στον τοµέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η συµµετοχή 
τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ∆ήµου, 
δ) Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής τέχνης µε 
απώτερο στόχο την πνευµατική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της περιοχής. 
 

3. ∆.Ε.Τ.Α.Κ. µε την επωνυµία  ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης 
Καλαµάτας έχει συσταθεί  µε την µε αριθµό  ΕΣ ΟΙΚ  17800 / 26-6-1991 (Φ.Ε.Κ. 
613/Β/2-8-1991) Απόφαση  του Νοµάρχη  Μεσσηνίας 

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η επίτευξη της αναπτυξιακής διαδικασίας στον τοµέα του 
τουρισµού στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ,µε παράλληλο στόχο την αντιµετώπιση 
συγκεκριµένων αναγκών του τοµέα  παροχής τουριστικών υπηρεσιών µε την διαχείριση των 
δύο ξενοδοχείων Α΄  κατηγορίας ΑΧΙΛΕΙΟΝ και ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ, του Τουριστικού Γραφείου και 
της Μαρίνας για τον ελλιµενισµό τουριστικών σκαφών µε όλες τις συµπληρωµατικές 
υπηρεσίες που παρέχει. 
Η παροχή υπηρεσιών και η ανάπτυξη δράσεων και δραστηριοτήτων µε σκοπό την κοινωνική 
ανάπτυξη και πρόνοια (πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨, Κέντρο ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών κ.λ.π.). 
 

4. Α.∆.Ε.Κ. µε την επωνυµία  Αναπτυξιακή ∆ηµοτική Επιχείρηση Καλαµάτας  
έχει συσταθεί  µε την µε   Α.Π. 4332 /22-3-1989  (Φ.Ε.Κ. 236/Β/3-4-1989) 
Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών  
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Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η διαχείριση και ανάπτυξη των προγραµµάτων της 
Βιοµηχανικής Περιοχής, Βιοτεχνικού Πάρκου και των δύο Εµπορικών Κέντρων ,καθώς  
επίσης και η προώθηση και στήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στον ευρύτερο χώρο του 
∆ήµου Καλαµάτας.   
 

5. Κ.Ε.Κ.  ∆ήµου Καλαµάτας µε την επωνυµία  Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
∆ήµου Καλαµάτας, έχει συσταθεί  µε την µε  Α.Π. 21492 /4-9-1995  (Φ.Ε.Κ. 
843/Β/5-10-1995)Απόφαση του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Ν. Μεσσηνίας και έχει 
λάβει την µε Α.Π. 555/12-1-2006  Βεβαίωση Ανανέωσης Πιστοποίησης (2006-2007) 
του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

 
Σκοπός της επιχείρησης είναι  : Η υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής 
κατάρτισης ή και συναφείς προς το αντικείµενο αυτό δραστηριότητες (έρευνα-µελέτες).   

Β. Έξι (6) Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου: 

1. Α΄  ΚΑΠΗ 
Συστήθηκε µε την 71744/17-9-1982 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 
936/Β/17-11-1982) 

και  τροποποιήθηκε  µε την µε αριθµό 20714/16-2-2006 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 294/Β/10-3-2006) 

 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 

• Η εφαρµογή προγράµµατος εξωιδρυµατικής προστασίας υπερηλίκων , η παροχή 
ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου 
Καλαµάτας ώστε αυτά να παραµένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα. 

 
2. Β΄  ΚΑΠΗ 
Συστήθηκε µε την µε αριθµό ΕΣ. 7477 /24-4-1985 Απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας 
(Φ.Ε.Κ. 298/Β/16-5-1985) 

και  τροποποιήθηκε  µε την µε αριθµό 20713/16-2-2006 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 294/Β/10-3-2006) 
 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 

• Η εφαρµογή προγράµµατος εξωιδρυµατικής προστασίας υπερηλίκων , η παροχή 
ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωµένα άτοµα της περιοχής του ∆ήµου 
Καλαµάτας ώστε αυτά να παραµένουν στην οικογένεια και στην κοινότητα. 

 
3. ∆ηµοτική Φιλαρµονική  
Συστήθηκε µε το ΦΕΚ υπ΄ αριθµ. Φύλλο 97, τεύχος πρώτον ,15-3-1939 
και τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ ,υπ. αρίθµ. 97 ,τεύχος πρώτον 21-3-1940 
 

Σκοπός του Νοµικού αυτού Προσώπου είναι:  
• Η εξυπηρέτηση και προαγωγή του µουσικού αισθήµατος. 
• Η ψυχαγωγία των δηµοτών. 
• Η καλλιέργεια της µουσικής τέχνης και του µουσικού αισθητηρίου. 
• Η διδασκαλία της µουσικής σε πνευστά, έγχορδα και κρουστά όργανα. 
• Η συµβολή για την λαµπρότερη διεξαγωγή των εθνικών Εορτών και εκδηλώσεων 
 

     4.  Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας 
συστήθηκε µε την  5223/18-3 1993 Απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας  (Φ.Ε.Κ. 
250/Β/12-4-1993) και τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό 20712/16-2-2006 Απόφαση της 
Γενικής Γραµµατέως Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 294/Β/10-3-2006) 

 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 
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• Η αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµάτων (Ναρκωτικά,Aids,Αλκοολισµός κλπ), 
• Η αγωγή και προαγωγή της υγείας, 
• Η ενηµέρωση-πρόληψη-πρόνοια. 

 
     5. Αθλητικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας  

συστήθηκε µε την µε αριθµό 61 /28-1-2005 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 214/Β/18-2-2005) 

 
Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 

• Η ανάπτυξη και υποστήριξη µαζικού ,σωµατειακού ,σχολικού αθλητισµού όλων των 
βαθµιδών και γενικά κάθε µορφής  άθλησης για την διατήρηση και προβολή της 
αθλητικής παράδοσης του ∆ήµου Καλαµάτας. 

• Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών ,των σωµατικών και πνευµατικών ικανοτήτων ,η 
καλλιέργεια και η διάδοση του αθλητικού πνεύµατος σε όλους τους δηµότες  ,µακριά 
από φανατισµούς ,ανταγωνισµούς και κερδοσκοπικούς στόχους, 

• Η δηµιουργία ,λειτουργία και συντήρηση αθλητικών κέντρων και γυµναστηρίων 
,χώρων αθλοπαιδιών και γυµναστικής ,έτσι που να καλύπτονται οι αυξηµένες 
ανάγκες για άθληση των συµπολιτών µας ,ιδιαίτερα των νέων, 

• Η υποστήριξη ψυχαγωγικών ,πολιτιστικών ,επιστηµονικών ,συνεδριακών 
εκδηλώσεων ∆ιεθνούς ,Εθνικού ,Περιφερειακού ,Νοµαρχιακού Επιπέδου,των 
φορέων τοπικού χαρακτήρα καθώς και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες , 

• Η συνεργασία µε τους αθλητικούς φορείς για την ανάπτυξη και πρόοδο του 
αθλητισµού και η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητος 
ανάπτυξης του αθλητισµού. 

 
6. ∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Καλαµάτας  
 
Συστήθηκε µε την µε αριθµό 14343 /26-9-2001 Απόφαση της Γενικής Γραµµατέως 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Φ.Ε.Κ. 1503/Β/8-11-2001) 
 

Σκοπός του Νοµικού Προσώπου είναι : 
 Η καθηµερινή φύλαξη, φροντίδα, ηµερήσια διατροφή, διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία 
νηπίων και βρεφών εργαζοµένων γονέων. 

 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 269 του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων 

(Ν. 3463/2006), ¨Μεταβατικές ρυθµίσεις για επιχειρήσεις ΟΤΑ¨ ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος 
να προσαρµόσει τις Επιχειρήσεις του (επιλογή αντικειµένου δραστηριότητας, κατάργηση, 
συγχωνεύσεις, µετεξελίξεις, ίδρυση νέων) στα οριζόµενα από τις παραπάνω διατάξεις. Όσες 
υφιστάµενες επιχειρήσεις ΟΤΑ δεν προσαρµόζουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του 
νόµου αυτού µέχρι 31-12-07 όπως έχει παραταθεί µέχρι τις 30-06-08, λύονται και τίθενται 
υπό εκκαθάριση.  

Επίσης µε τις διατάξεις του άρθρου 241 του ίδιου Κώδικα για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου, µπορεί να γίνει συγχώνευση ή κατάργηση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου των 
ΟΤΑ.  

Με την παρούσα σύµβαση ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να προχωρήσει στην 

εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων αναθέτει στο ΚΤΕΠ τη σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας 
για τη µετεξέλιξη των δηµοτικών του επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου.  

Η σύνταξη της µελέτης αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε τους ακόλουθους όρους και 

προϋποθέσεις.   

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα προγραµµατική σύµβαση περιέχει: 
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Προοίµιο 

Άρθρο 1 : Αντικείµενο της Σύµβασης και αναλυτική περιγραφή του έργου 

Άρθρο 2 : Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της Σύµβασης 

Άρθρο 3 : Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση έργου 

Άρθρο 4 : ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις συµβαλλοµένων 

Άρθρο 5 : Επίβλεψη – Παρακολούθηση έργου 

Άρθρο 6 : ∆ιαδικασία παραλαβής έργου 

Άρθρο 7 : Καταγγελία σύµβασης 

Άρθρο 8 : Τελικές ∆ιατάξεις 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι η σύνταξη µελέτης σκοπιµότητας για τη 
µετεξέλιξη των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και την αναδιοργάνωση Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία θα περιλαµβάνει: 
1) Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των νοµικών προσώπων (ΝΠ),  επιχειρήσεων 

και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου 
2) Επεξεργασία των δεδοµένων και επεξεργασία της διάταξης των ΝΠ ως προς τους 

σκοπούς 
3) Καταγραφή της εσωτερικής δοµής και ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης των 

δηµοτικών επιχειρήσεων 
4) ∆ιαµόρφωση πρότασης που θα περιλαµβάνει: 

a) Προτάσεις για τα ΝΠ∆∆ 
i) πιθανές συγχωνεύσεις ή διασπάσεις, ή δηµιουργία νέων ΝΠ∆∆ 

b) Προτάσεις για την προσαρµογή των υφιστάµενων δηµοτικών επιχειρήσεων 
i) Μορφές των νέων επιχειρήσεων 
ii) Προµελέτη βιωσιµότητας 
iii) ∆ιαδικασίες προσαρµογής 
iv) Μεταφορά υπάρχοντος προσωπικού 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η ισχύς της Προγραµµατικής Σύµβασης αρχίζει µε την υπογραφή της και λήγει σε πέντε (5) 
µήνες, δηλαδή στις       /  /2008 .   
Η µελέτη θα υποβληθεί σε δύο φάσεις, ένα ενδιάµεσο παραδοτέο και το τελικό παραδοτέο 
κείµενο.   
Η πρώτη φάση, που θα γίνει σε διάστηµα δύο (2) µηνών από την έναρξη της ισχύος της 
σύµβασης, θα περιέχει ολοκληρωµένη τη µελέτη για τη µετεξέλιξη της Α.∆.Ε.Κ. και 
προµελέτη για τα υπόλοιπα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου, στο τελικό παραδοτέο κείµενο 
(δεύτερη φάση) θα περιέχεται όλη η µελέτη σκοπιµότητας, η οποία θα αποτελεί την 
ολοκλήρωση του αντικειµένου της παρούσας σύµβασης.  

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε δέκα  χιλιάδες Ευρώ (10.000,00 €) 
περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
Το ποσό αυτό θα προέρχεται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας και θα 
καταβληθεί τµηµατικά από το ∆ήµο στο ΚΤΕΠ ως ακολούθως: 
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1) Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ποσό 3.000,00 € 
2) Με την ολοκλήρωση της δεύτερης και τελικής φάσης ποσό 7.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΜΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι στην παρούσα Σύµβαση αναλαµβάνουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν 
τη συστηµατική συνεργασία του αρµόδιου επιστηµονικού δυναµικού και διοικητικού 
προσωπικού τους, προκειµένου να υλοποιηθεί το αντικείµενό της. 

Ο ∆ήµος αναλαµβάνει : 

• Να διαθέσει κάθε στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο για τη σύνταξη της µελέτης, 

τόσο όσον αφορά το ∆ήµο όσο και τα νοµικά του πρόσωπα και τις επιχειρήσεις,  

• Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης. 

• Να καταβάλλει το ποσό το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 3 της παρούσης µε τους 
όρους που αναφέρονται.  

Το ΚΤΕΠ αναλαµβάνει : 

• Να συντάξει τη µελέτη, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που θα διατεθούν από το ∆ήµο, τα 

νοµικά πρόσωπα και τις υφιστάµενες δηµοτικές επιχειρήσεις του. 

• Να συµµετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της σύµβασης αυτής. 

Η ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισµού του ∆ήµου, θα έχει την ευθύνη της διοικητικής 
υποστήριξης για την υλοποίηση της Προγραµµατικής Σύµβασης. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Για την σύνταξη της µελέτης θα ορισθεί Συντονιστής του Έργου από το ∆ήµο, µε απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Για την παρακολούθηση της εφαρµογής της Προγραµµατικής Σύµβασης συγκροτείται 
Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούµενη από: 

1. Πέντε (5) εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας  

2. Ένα (1) εκπρόσωπο του ΚΤΕΠ  

Οι εκπρόσωποι των συµβαλλοµένων και αντίστοιχα αναπληρωµατικά µέλη ορίζονται µε 
αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων των συµβαλλοµένων µερών. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το ∆ήµο Καλαµάτας, ενώ χρέη Γραµµατέα εκτελεί 
υπάλληλος του ∆ήµου που ορίζεται από τον ∆ήµαρχο. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

1) Παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστηµα εξέλιξης του έργου και 
είναι αρµόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, µε 
βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια.  

2) Εισηγείται στους συµβαλλόµενους ό,τι κρίνει αναγκαίο για την ορθή και 
αποτελεσµατική εφαρµογή της σύµβασης, επιλαµβάνεται τυχόν διαφορών των 
συµβαλλοµένων ως προς την ερµηνεία ή τον τρόπο εφαρµογής αυτής και επιλύει τις 
διαφορές µε κοινή συναίνεση των συµβαλλοµένων. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται τακτικά µία φορά το µήνα µε πρόσκληση του 
Προέδρου της και έκτακτα εάν αυτό ζητηθεί από τρία µέλη της, αποφασίζει δε µε την 
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών της (δηλαδή µε τρεις θετικές ψήφους). 
Ειδικότερα θέµατα λειτουργίας της Επιτροπής µπορεί να καθορίζονται µε Κανονισµό που 
ψηφίζεται µε απόφαση της. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Για την παραλαβή του έργου συγκροτείται επιτροπή αποτελούµενη από : 

1) ………………………….. ∆ηµοτικό Σύµβουλο, Πρόεδρο 

2) …………………………...∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως µέλος 

3) …………………………… ∆ηµοτικό Σύµβουλο, ως µέλος 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης γνωµοδοτεί για την παραλαβή των επιµέρους φάσεων 
του έργου µετά τη συµβατική ολοκλήρωση κάθε µίας φάσης. 

 Για την έναρξη της διαδικασίας παραλαβής, ο Συντονιστής του Έργου αποστέλλει 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης αίτηµα παραλαβής, µε το οποίο διαβιβάζονται ενδεικτικά 
τα ακόλουθα: 

• Αναφορά πεπραγµένων και εργασιών. 

• Υλικό τεκµηρίωσης για κάθε παραδοτέα φάση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Τα 
ηλεκτρονικά αντίγραφα θα πρέπει να παραδίδονται σε µορφή που δύναται να 
επεξεργαστεί ηλεκτρονικά µέσω διαδεδοµένων εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου. 

Η διαδικασία παραλαβής κάθε φάσης ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη αντίστοιχης 
έκθεσης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και η οποία εισηγείται σχετικά προς την 
Επιτροπή Παραλαβής του Έργου. Εάν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστηµα, χωρίς η 
Επιτροπή Παρακολούθησης να κοινοποιήσει τις παρατηρήσεις της στον Συντονιστή του 
Έργου ή να συντάξει το προβλεπόµενο πρωτόκολλο, τα παραδοτέα θεωρείται ότι έχουν 
παραληφθεί προσωρινά.  

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ρητά συµφωνείται ότι αντισυµβατική συµπεριφορά από οποιονδήποτε των συµβαλλοµένων 

παρέχει στο άλλο συµβαλλόµενο τη δυνατότητα να καταγγείλει την Προγραµµατική 
Σύµβαση αξιώνοντας κάθε νόµιµη αποζηµίωση. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η µη τήρηση ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος δεν 
απαλλάσσει τα συµβαλλόµενα µέρη από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση 
αυτή. 

Η τροποποίηση της προγραµµατικής σύµβασης, είτε µε τη συµφωνία των µερών είτε κατ΄ 
εφαρµογή νοµοθετικών ρυθµίσεων, γίνεται µε την υπογραφή όλων των συµβαλλοµένων 
µερών. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ∆ήµο Καλαµάτας Για το Κέντρο Τεχνολογικής 
Έρευνας Πελοποννήσου 

Ο ∆ήµαρχος  

Παναγιώτης Νίκας 

Η ∆ιευθύντρια του ΚΤΕΠ 

 Ελένη Μανωλοπούλου 
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ΙΙ. Ορίζει Συντονιστή του έργου (όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της εν λόγω 
Προγραµµατικής Σύµβασης) για τη σύνταξη της σχετικής µελέτης 
σκοπιµότητας  τον Αντιδήµαρχο Καλαµάτας  κ. Ηλιόπουλο Αθανάσιο. 

IΙΙ. Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην Επιτροπή Παρακολούθησης 
της εφαρµογής της Προγραµµατικής Σύµβασης  (όπως ορίζεται στο άρθρο 5 
της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης) τους δηµοτικούς συµβούλους 
Καλαµάτας:   

1.  κ. Μπασακίδη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτα, ως Πρόεδρο, µε 
αναπληρωτή του τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο 

2.  κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, ως µέλος, µε αναπληρωτή 
του τον κ. Γουρδέα Ανδρέα 

3.  κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Νταγιόπουλο 
Γεώργιο 

4.  κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Παπαµικρούλη Παναγιώτη  

5.  κ. Τσερώνη Κωνσταντίνο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Μπάκα 
Ιωάννη  

IV.  Ορίζει εκπροσώπους του ∆ήµου Καλαµάτας στην «Επιτροπή Παραλαβής του 
Έργου» (όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης) 
τους δηµοτικούς συµβούλους Καλαµάτας:  

1. κ. Πολίτη ∆ηµήτριο, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον κ. Καµβυσίδη 
Ιωάννη 

2. κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. Νταγιόπουλο 
Γεώργιο 

3. κ. Κοσµόπουλο Βασίλειο, ως µέλος, µε αναπληρωτή του τον κ. 
Παπαµικρούλη Παναγιώτη 

 V.  Εγκρίνει τη δαπάνη υλοποίησης της εν λόγω Προγραµµατικής Σύµβασης  ποσού 
δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., η 
οποία θα διατεθεί σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού που θα εγγραφεί 
για το σκοπό αυτό στο δηµοτικό προϋπολογισµό, οικον. έτους 2007, µε 
αναµόρφωση αυτού που θα γίνει µε επόµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στην παρούσα συνεδρίαση.  

VΙ.  Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη  Νίκα για την υπογραφή 
της σχετικής Προγραµµατικής Σύµβασης και για τις παραπέρα νόµιµες 
ενέργειες.  

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος 

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 23. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 22 Νοεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

                                                        


