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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  20/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  368/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Αυγούστου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 20η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 13-8-2009 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 ∆ιονύσιος, 4)  Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 364 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 365 απόφαση), 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 353 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) 
Ράλλης Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση επίσης κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης και 3) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα 
που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 δεν 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 18ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας µε την επωνυµία 
¨∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας¨. 

 
Η µε αριθµ. πρωτ. 19783/18-7-09 σχετική εισήγηση από το Τµήµα Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 
Θεµάτων της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης του ∆ήµου που ήταν στο φάκελο 
του θέµατος προς ενηµέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

  
Θέµα: Κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του ∆ήµου Καλαµάτας 
µε την επωνυµία "∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας". 

 

α. Με την υπ’ αριθµ. 5223/18-03-1993 απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας,(ΦΕΚ 250/Β/12-04-
1993),όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθµ. 5508/18-05-2001,20712/16-02-2006,2930/03-07-
2007 Αποφάσεις Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου , συστήθηκε το Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία  "∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου 
Καλαµάτας" ,στο εξής "Κοινωνικός Φορέας" , µε σκοπό την αντιµετώπιση κοινωνικών 
προβληµάτων, την αγωγή και προαγωγή υγείας, καθώς και την ενηµέρωση ,την πρόληψη και 
την πρόνοια. 
 
β. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 253/2008 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
περί "προσαρµογής των νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού  ∆ικαίου του ∆ήµου 
Καλαµάτας στις διατάξεις του Ν.3463/2006(Νέος Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων)" εγκρίθηκε η 
κατάργηση του "Κοινωνικού Φορέα" ως Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου καθώς επίσης 
και η συγχώνευση σε µία κοινωφελή επιχείρηση όλων των δράσεων της ∆ΕΠΑΚ, του ∆ΗΠΕΘΕΚ 
,του ΚΕΚ, του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ και µέρους των δραστηριοτήτων της ∆ΕΤΑΚ που 
αφορά την υλοποίηση προγραµµάτων κοινωνικού χαρακτήρα που χρηµατοδοτούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
γ. Με την υπ’ αριθµ. 507/08 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγχωνεύθηκαν οι 
δηµοτικές επιχειρήσεις ∆ΕΠΑΚ, ∆ΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ και ∆ΕΤΑΚ σε µία κοινωφελή δηµοτική 
επιχείρηση µε το διακριτικό τίτλο  "ΦΑΡΙΣ"  της οποίας ένας από τους σκοπούς είναι και ο 
τοµέας της κοινωνικής αλληλεγγύης µε την εφαρµογή πολιτικών και προγραµµάτων 
υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, των κοινωνικά αποκλεισµένων και των 
οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, ήτοι µε το ίδιο θεµατικό πεδίο που ασχολείτο ο " Κοινωνικός 
Φορέας". 
 
δ. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η διαδικασία που ξεκίνησε µε την υπ’αριθµ. 253/2008 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δεδοµένου ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί όλες οι δράσεις 
και εκκρεµείς διαδικασίες που είχε αναλάβει ο "Κοινωνικός Φορέας" µέχρι σήµερα. 
Επισηµαίνεται ότι ο "Κοινωνικός Φορέας"  ουδέποτε προσέλαβε δικό του προσωπικό ,αλλά 
λειτουργούσε µε προσωπικό του ∆ήµου Καλαµάτας. Επίσης το κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο  
"Κοινωνικός Φορέας"  ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
ε. Με τις παρ.3 και 5 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: 
«3. Νοµικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο, 
καταργούνται µε  απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση 
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του δηµοτικού ή  κοινοτικού συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση  της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους 
περιέρχεται αυτοδικαίως στο ∆ήµο ή την  Κοινότητα, που τα σύστησε. 
5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νοµικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον 
οικείο  ∆ήµο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει.» 
 

Με βάση τα παραπάνω 
 

Εισηγούµαστε  
 

1. Την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία "∆ηµοτικός 
Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας", σύµφωνα µε το άρθρο 241 του Ν.3463/06. 
 
2. Την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής η οποία θα είναι αρµόδια για την καταγραφή των 
περιουσιακών στοιχείων του "Κοινωνικού Φορέα" εκ των οποίων όσα υπάρχουν και 
λειτουργούν θα  µεταβιβαστούν στο ∆ήµο Καλαµάτας, σύµφωνα µε το άρθρο 241 του 
Ν.3463/06.Η επιτροπή θα αποτελείται από έναν (1) αιρετό και από δύο (2) δηµοτικούς 
υπαλλήλους, έναν από την ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και έναν από την ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 
                                                                                           Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 
 
Παίρνοντας το λόγο ο εισηγητής του θέµατος, Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης, λέει τα εξής:  

 
Όπως ξέρετε ο Κοινωνικός Φορέας θα έπρεπε να καταργηθεί µε τη σύσταση 
της ¨Φάριος¨ αλλά δεν έγινε αυτό για το λόγο ότι υπήρχαν κάποιες 

υποχρεώσεις απέναντι στη ∆ιαχειριστική Αρχή Πελοποννήσου, τελειώσαµε αυτά οπότε και 
τυπικά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουµε µία απόφαση για την κατάργησή του.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Εγώ ΚΑΤΑ. 

 
Πάντως να ξέρετε µε τον τρόπο που προωθείται το πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο 
Σπίτι¨ τώρα δεν θα µπορούσε να το έχει ούτε ο ∆ήµος ούτε ο Κοινωνικός 

Φορέας, µόνο Κοινωφελής Επιχείρηση. ∆ηλαδή το κεντρικό µέρος της κοινωνικής µας πολιτικής 
είναι η ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Καλά και πριν δεν το είχε. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Με το υπάρχον νοµικό πλαίσιο … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ: Κύριε ∆ήµαρχε και πριν δεν το είχε. 

 
Πριν µπορούσε ο ∆ήµος τώρα δεν µπορεί ο ∆ήµος, έπρεπε να έχουµε 
οπωσδήποτε Κοινωφελή, τώρα.  

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων µε του συµβούλους της πλειοψηφίας να τάσσονται ΥΠΕΡ και τους συµβούλους 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ 
να δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο εκτός της κας Τσακαλάκου η οποία τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά 
πλειοψηφία,  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι.  Την κατάργηση του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία 
"∆ηµοτικός Κοινωνικός Φορέας ∆ήµου Καλαµάτας", σύµφωνα µε το άρθρο 241 
του Ν.3463/06. 

 
ΙΙ. Την συγκρότηση τριµελούς επιτροπής η οποία θα είναι αρµόδια για την 

καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του "Κοινωνικού Φορέα" εκ των 
οποίων όσα υπάρχουν και λειτουργούν θα  µεταβιβαστούν στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, σύµφωνα µε το άρθρο 241 του Ν.3463/06, αποτελούµενη από 
τους:  
- κ. Πολίτη ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας  
- κα Ιντζέ Αθανασία, ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών ∆ήµου Καλαµάτας 
- κα Ηλιοπούλου Γεωργία, ∆ιευθύντρια Οικονοµικών ∆ήµου Καλαµάτας.  

 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης  

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  
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 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος  

 18. Τσακαλάκου Σταυρούλα  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 28 Αυγούστου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 


