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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  23/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  679/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 21η ∆εκεµβρίου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 23/15-12-2006 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) Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 5) ∆ιασάκος Νικόλαος, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 674 απόφαση), 8) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 
12) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 13) Μαλαπάνης Χρήστος, 14) Μασούρας Γρηγόριος,  15) 
Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 16) Μαυρέα Αικατερίνη, 17) Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας Ιωάννης, 
19) Μπαστακός Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 672 απόφαση), 20) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πασχάλης Γεώργιος, 23) Πουλόπουλος 
∆ηµήτριος, 24) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 664 απόφαση), 25) 
Τσώλης Πέτρος ( αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 670 απόφαση)  και   26) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αλοίµονος 
Ιωάννης, 2) Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 4) Λαφαζάνος Γεώργιος,  5) 
Μάλαµας Παναγιώτης, 6) Μπάκας ∆ηµήτριος, 7) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 8) Σούµπλης 
Μιχαήλ και 9) Σπίνος Γεώργιος.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των δηµοτικών διαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος,   Μαρινάκης Σαράντος και Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα.  
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Πηγών  κ. 
Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

∆ιάλυση της ∆.Ε.Α.Κ. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπηρεσιακή εισήγηση του Γραφείου Νοµικών 
Προσώπων του ∆ήµου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

ΘΕΜΑ : ∆ιάλυση ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανασυγκρότησης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Α.Κ.). 

 

Με την υπ’ αριθ. 85/2005 προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
εγκρίθηκε η διάλυση της ∆ΕΑΚ, 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. 

Μέχρι τώρα δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διάλυσης προκειµένου να τακτοποιηθούν  κάποιες 
εκκρεµότητες που είχαν τεθεί ως προϋποθέσεις διάλυσης, όπως, η πώληση των οικοπέδων της 
∆ΕΑΚ, η εξόφληση των οφειλών της και η τακτοποίηση του προσωπικού στο ∆ήµο Καλαµάτας.   

Από όλα τα ανωτέρω σε εκκρεµότητα παραµένει µόνο η πώληση ενός οικοπέδου της ∆ΕΑΚ (επί 
των οδών Λυκούργου και Σπετσών, Ο.Τ. 472Α, εµβαδού 211,55 τ.µ.), καθώς και η εκταµίευση 
της γ΄ δόσης ποσού 160.000,00 € από το ΕΤΕΡΠΣ που αφορά στην υλοποίηση του έργου 
«∆ηµιουργία χώρου προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων ∆ήµου Καλαµάτας» που 
ευρίσκεται στο στάδιο εκταµίευσης (σχετικά το µε αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 17524/30-9-2005 
έγγραφο του κ. ∆ηµάρχου Καλαµάτας προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και το µε αριθµ. πρωτ. 
132450/3631/11-10-2005 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. – Τα χρήµατα µεταβιβάζονται στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, ο οποίος έκανε τις δαπάνες).   

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 25027/1984 απόφασης 
Υπουργού Εσωτερικών, τη διάλυση επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση η οποία γίνεται από 
εκκαθαριστές που ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Με τον ορισµό των εκκαθαριστών 
παύει αυτοδίκαια η εξουσία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τις αρµοδιότητές του 
ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρµοδιότητες που θα κρατήσει  το ίδιο το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

Σηµειώνεται επίσης ότι τα συµπεράσµατα της εργασίας που έχει ανατεθεί µε αντικείµενο την 
εξέταση των οικονοµικών καθώς και των στοιχείων που έχουν σχέση µε το σκοπό, το 
αντικείµενο και την αποδοτικότητα της ∆ΕΑΚ είναι ότι η επιχείρηση δεν είναι βιώσιµη 
(Απόφαση έγκρισης και παραλαβής της εργασίας: η υπ΄ αριθµ. 571/2006 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου)  

 

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για: 

• την οριστική διάλυση της ∆ΕΑΚ που θα ολοκληρωθεί µε την έκδοση αντίστοιχης 
απόφασης της Γενικής Γραµµατέως και δηµοσίευση στο ΦΕΚ, 

• τον ορισµό τριών (3) εκκαθαριστών  που θα προταθούν από το Σώµα Ορκωτών 
Λογιστών (ΣΟΛ)  και 
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• τις αρµοδιότητες που το ίδιο θα κρατήσει που προτείνεται να είναι α) στις 
διαδικασίες πώλησης του απούλητου οικοπέδου και β) στην εκταµίευση του ποσού από 
το ΕΤΕΡΠΣ.  

 
 Για το Γραφείο Νοµικών Προσώπων 

Χρήστος Αλεξανδρόπουλος» 
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτή διατάξεις, καθώς επίσης και τις 
προηγούµενες σχετικές µε τη διάλυση της ∆ΕΑΚ αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  
 
 

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

Ι. Εγκρίνει: 
  

Α. Την οριστική διάλυση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανασυγκρότησης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Α.Κ.). 

 
Β. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας να κρατήσει τις αρµοδιότητες που 

αφορούν:  
 1) στις διαδικασίες πώλησης του απούλητου οικοπέδου της ∆.Ε.Α.Κ.  επί των 

οδών Λυκούργου και Σπετσών, στο Ο.Τ. 472Α, εµβαδού 211,55 τ.µ.,  
και 

2) στην εκταµίευση της γ΄ δόσης ποσού 160.000,00 € από το ΕΤΕΡΠΣ 
που αφορά στην υλοποίηση του έργου «∆ηµιουργία χώρου προσωρινής 
αποθήκευσης απορριµµάτων ∆ήµου Καλαµάτας» που βρίσκεται στο 
στάδιο της εκταµίευσης.  

 
Γ. Τον ορισµό τριών (3) εκκαθαριστών µε επόµενη απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Καλαµάτας όταν κοινοποιηθεί στο ∆ήµο Καλαµάτας η πρόταση 
από το Σώµα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) µε τα ονόµατα των εκκαθαριστών. 

 
ΙΙ. 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. Βασιλάκη Γεωργία 
  3. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  4. ∆ιασάκος Νικόλαος 
  5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  6. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 
  7. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  10. Κουδούνης Αργύριος 
  11. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  12. Μαλαπάνης Χρήστος  
  13. Μασούρας Γρηγόριος 
  14. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 
  15. Μαυρέα Αικατερίνη 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας Ιωάννης 
  18. Μπαστακός Παναγιώτης 
  19. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  21. Πασχάλης Γεώργιος 
  22. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  23. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  24. Τσώλης Πέτρος 
  25. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 29 ∆εκεµβρίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Πασχαλιά Μουρκάκου 

 
 


