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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  468/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 23-10-2009 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) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 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 ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 466 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος (προσέλευση στην 
υπ’  αριθµ. 464 απόφαση, αποχώρηση στην υπ’  αριθµ. 466 απόφαση), 23) Σπίνος Γεώργιος 
και 24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 465 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι 
Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) 
Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής 
Γεώργιος, 5) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
Νικόλαος, 7)  Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) 
Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. 
Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Μετατροπή της Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Καλαµάτας (Α.∆.Ε.Κ.) σε µονοµετοχική 
ανώνυµη εταιρεία. 

 
Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν οι µε αριθµ. πρωτ. 25350/27-10-2009 
εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μπασακίδη και η µε αριθµ. πρωτ. 25333/27-10-2009 εισήγηση 
της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του ∆ήµου, οι οποίες αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
 

«ΘΕΜΑ: Μετατροπή της Α∆ΕΚ σε Μονοµετοχική ∆ηµοτική 
Ανώνυµη Εταιρεία ∆ιαχείρισης Περιουσίας του ∆ήµου 

 

Με τη µετατρο̟ή της Α∆ΕΚ σε Μονοµετοχική ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση ̟ου θα έχει ως σκο̟ό τη 
διαχείριση της ακίνητης ̟εριουσίας του ∆ήµου, συστήνεται νέα ε̟ιχείρηση ̟ου θα λειτουργεί 
µε την ε̟ωνυµία ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το 
διακριτικό τίτλο ……………………. και έµβληµα ………………………. 

Σκο̟ός της ε̟ιχείρησης θα είναι, η αξιο̟οίηση της ακίνητης ̟εριουσίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας αλλά και η εκµετάλλευση στο µέλλον των κοινόχρηστων χώρων. Θα διαχειρίζεται 
δηλαδή  ακίνητα ̟ου σήµερα είναι στην ιδιοκτησία της Α∆ΕΚ και ακίνητα του ∆ήµου ̟ου θα 
της ̟αραχωρηθούν κατά χρήση, µετά τη σύστασή της. 

Στην ̟ρώτη κατηγορία ανήκουν : 

• το Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) 

• Αγροτεµάχιο έκτασης 12.300 τµ στην ̟εριοχή του Παµίσου. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν ακίνητα ̟ου κατά κανόνα έχουν ε̟αγγελµατικές µισθώσεις 
και α̟οφέρουν έσοδα στο ∆ήµο και τα ο̟οία θα ̟αραχωρηθούν κατά χρήση α̟ό το ∆ήµο 
̟ρος την ε̟ιχείρηση στην ̟ρώτη φάση λειτουργίας της.  

Τα ακίνητα αυτά είναι : 

1) Το τουριστικό Ταϋγέτου 

2) Το τουριστικό Μ. Μαντίνειας 

3) Το ισόγειο κατάστηµα του δηµοτικού καταστήµατος Μ. Μαντίνειας 

4) Το δηµοτικό αναψυκτήριο Νέδοντος 

5) Η δηµοτική µαρίνα 

6) Το ̟αλαιό γυµνάσιο ̟αραλίας 

Στα ο̟οία βέβαια ̟ροστίθενται τα καταστήµατα του ∆υτικού Εµ̟ορικού Κέντρου (∆ΕΚ) και 
τα καταστήµατα του Ανατολικού Εµ̟ορικού Κέντρου (ΑΕΚ) τα ο̟οία έχουν κατά χρήση 
̟αραχωρηθεί στην Α∆ΕΚ, µε ̟ροηγούµενες α̟οφάσεις. 

Η εκµετάλλευση των ̟ιο ̟άνω ̟εριουσιακών στοιχείων θα είναι και η ̟ηγή εσόδων της νέας 
ε̟ιχείρησης. 

Η ε̟ιχείρηση θα διοικείται α̟ό 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο ̟ου θα ορίζεται ό̟ως και ο 
Πρόεδρος µε τον Αντι̟ρόεδρο, α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Α̟ό τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου : 

1. Έως τρία (3) µέλη (έως το 1/3  των µελών) θα είναι αιρετοί εκ̟ρόσω̟οι του ∆ήµου 
Καλαµάτας, α̟ό τα ο̟οία τουλάχιστον ένα θα ̟ροέρχεται α̟ό τη µειοψηφία. 

2. Τα υ̟όλοι̟α µέλη θα είναι δηµότες ή εκ̟ρόσω̟οι ε̟αγγελµατικών φορέων 

Λόγω του µικρού µεγέθους της ε̟ιχείρησης, της οµοιογενούς δραστηριότητας και του 
̟εριορισµένου αριθµού ̟ροσω̟ικού δεν θα υ̟άρχουν διοικητικά τµήµατα στη νέα 
ε̟ιχείρηση, ενώ όλο το ̟ροσω̟ικό θα αναφέρεται στο Γενικό ∆ιευθυντή ̟ου θα ορίζεται α̟ό 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ε̟ιχείρησης.  

Οι θέσεις α̟ασχόλησης ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στην ̟ρώτη φάση λειτουργίας της νέας ε̟ιχείρησης 
ανέρχονται σε οκτώ, ό̟ως α̟εικονίζονται στον ̟αρακάτω ̟ίνακα µε τα αντίστοιχα 
αντικείµενα εργασίας και α̟ό τον ο̟οίο ̟ροκύ̟τουν (2) άτοµα ως ̟λεονάζον ̟ροσω̟ικό. 

 

α/α Θέση 
Ειδικότητα / 

εµ̟ειρία 
Μορφ. 
Ε̟ί̟1. 

Αντικείµενο εργασίας / 
αρµοδιότητες 

1 Γεν. ∆/ντής Σχετική εµ̟ειρία ΠΕ Γενική δ/νση ε̟ιχείρησης 

2 Γραµµατέας Σχετική εµ̟ειρία ∆Ε 
Γραµµατειακή / διοικητική 
υ̟οστήριξη γεν. δ/νσης και 
∆Σ 

3 

Υ̟εύθ. 
διαχείρισης. & 
αξιο̟οίησης  
ακινήτων 

Οικονοµολόγος ΠΕ 

∆ιαχείριση, ̟αρακολούθηση, 
έλεχγος τρεχουσών 
συµβάσεων / αξιο̟οίηση 
ακινήτων 

4 

Θέµατα. 
̟ροσω̟ικού & 
γραµµ. υ̟οστήριξη 
στον υ̟εύθ. 
∆ιαχειρ. Ακινήτων 

Σχετική εµ̟ειρία ∆Ε 

Μισθοδοσία / άδειες / 
διαδικασίες α̟ασχόλησης 
ηµεροµίσθιου ̟ροσω̟ικού / 
ε̟ικουρικής υ̟οστήριξης σε 
θέµατα διαχείρισης και 
αξιο̟οίησης ακινήτων 

5 
Υ̟εύθ. 
λογιστηρίου 

Οικονοµολόγος 
ή/και σχετική 
εµ̟ειρία 

∆Ε 

Λογιστικές καταχωρήσεις / 
οικονοµικές καταστάσεις / 
διαδικασίες δα̟ανών (έκθεση 
ανάληψης δα̟άνης κλ̟.) 

6 
Ταµίας / βοηθός 
λογιστή 

Σχετική εµ̟ειρία ∆Ε 
Εισ̟ράξεις / ̟ληρωµές / 
τήρηση σχετικών αρχείων / 
ταµειακές αναφορές  

7 
Γεν. καθ/ντων - 
Τεχν υ̟οστήρ. 

Εργατοτεχνίτης ΥΕ 
Έλεγχος εγκαταστάσεων / 
υ̟εύθυνος συντήρησης & 
ε̟ισκευών 

8 Εργατοτεχνίτης Εργατοτεχνίτης ΥΕ 
Συντηρήσεις / ε̟ισκευές 
µικρής κλίµακας 

Με την ίδρυση της, η Μονοµετοχική ανώνυµη εταιρεία εξοµοιώνεται µε καθολικό διάδοχο σε 
όλα τα δικαιώµατα και τις υ̟οχρεώσεις, της Ανα̟τυξιακής ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης 
Καλαµάτας (Α∆ΕΚ).  

Το µετοχικό κεφάλαιο της ε̟ιχείρησης ανέρχεται στο ̟οσό των  δέκα τριών εκατοµµυρίων 

εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδες και διακόσια σαράντα τρία Ευρώ (13.998.243,00€).  

                                           
1 Ελάχιστα απαιτούµενα τυπικά προσόντα 
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Ο συνο̟τικός ̟ίνακας α̟οτελεσµάτων για την τετραετία 2010-2013, δείχνει ότι η νέα 
ε̟ιχείρηση ̟ροβλέ̟εται να έχει σηµαντικού ύψους κεφάλαιο κίνησης και δεν θα 
αντιµετω̟ίσει ̟ροβλήµατα ρευστότητας ή αδυναµίας ̟ραγµατο̟οίησης των ε̟ενδύσεων, ενώ 
λόγω της ζηµιάς του 2010 δεν θα ε̟ιβαρυνθεί µε φόρο εισοδήµατος.  

Συνο̟τικός ̟ίνακας α̟οτελεσµάτων 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 487.865 632.554 660.213 689.197 719.569 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 482.138 420.475 438.426 457.768 478.653 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 5.727 212.079 221.787 231.429 240.916 

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 0 119.400 108.400 114.400 142.400 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 5.727 92.679 113.387 117.029 98.516 

Πρόβλεψη - α̟αιτήσεις α̟ό ̟ελάτες 
ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης 0 279.000 0 0 0 

Πρόβλεψη - α̟αιτήσεις α̟ό ∆ήµο 
Καλαµάτας ανε̟ίδεκτες είσ̟ραξης 0 402.470 0 0 0 

ΟΛΙΚΑ ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 5.727 -588.791 113.387 117.029 98.516 

 

Μετά τα ̟αρα̟άνω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τα εξής: 

1. Την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας, για τη σύσταση ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας 
Αξιο̟οίησης Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου Καλαµάτας, ̟ου εκ̟ονήθηκε στο ̟λαίσιο των 
διατάξεων του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και βάσει της υ̟΄ 
αριθµ. 704/2007 α̟όφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου α̟ό το Κέντρο Τεχνολογικής 
Έρευνας Πελο̟οννήσου για τη µετατρο̟ή της αµιγούς Ανα̟τυξιακής ∆ηµοτικής 
Ε̟ιχείρησης Καλαµάτας (Α∆ΕΚ) σε µονοµετοχική δηµοτική ανώνυµη εταιρεία µε σκο̟ό 
την αξιο̟οίησης της δηµοτικής ακίνητης ̟εριουσίας και την εκµετάλλευση κοινοχρήστων 
χώρων. 

2. Την ̟αραχώρηση της χρήσης α̟ό το ∆ήµο Καλαµάτας των ακινήτων ̟ου αναφέρονται 
̟αρα̟άνω και εµ̟εριέχονται στην εν λόγω οικονοµοτεχνική µελέτη,  για την αξιο̟οίηση 
και εκµετάλλευσή τους α̟ό τη νέα µονοµετοχική δηµοτική ανώνυµη εταιρεία. 

3. Τη µετατρο̟ή της αµιγούς Ανα̟τυξιακής ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Καλαµάτας (Α∆ΕΚ) σε 
µονοµετοχική δηµοτική ανώνυµη εταιρεία µε σκο̟ό την αξιο̟οίησης της δηµοτικής 
ακίνητης ̟εριουσίας και την εκµετάλλευση κοινοχρήστων χώρων, σύµφωνα µε την 
̟αρα̟άνω οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας αυτής και τη λύση αυτής χωρίς 
εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 266 και 269 του νέου Κώδικα. 

4.  Τη σύσταση νέας µονοµετοχικής δηµοτικής ανώνυµης εταιρείας µε την ε̟ωνυµία 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε το διακριτικό 
τίτλο ………, έµβληµα ………………… και έδρα την ΚΑΛΑΜΑΤΑ,  το ̟λήρες κείµενου 
του καταστατικού της ο̟οίας έχει ως εξής: 
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1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η υ̟ό σύσταση εταιρεία θα είναι Ανώνυµη ∆ηµοτική ε̟ιχείρηση µε την ε̟ωνυµία 
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και µε το 
διακριτικό τίτλο …………..µε έµβληµα  
 

2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Η Νοµική Μορφή της Εταιρείας είναι ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 
(Μονοµετοχική) – Ν.Π.Ι.∆., σύµφωνα µε τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) ̟ου 
αναφέρεται στο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 
 

3. ΦΟΡΕΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 

Φορέας ίδρυσης είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας 
 

4. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η δηµοτική ε̟ιχείρηση θα διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α΄/8.6.2006) άρθρα 252 έως 255 και 269 ̟ου αναφέρεται στο ∆ηµοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα για τη σύσταση, τη νοµική φύση, τη διοίκηση, τις αρµοδιότητες του 
∆.Σ., τη διαχείριση της ταµειακής υ̟ηρεσίας, το διαχειριστικό έλεγχο, την ε̟ο̟τεία, 
τους κανονισµούς και τη διάλυση, τα κίνητρα ̟ου ισχύουν. 
Για τη λειτουργία ε̟ίσης των Ανωνύµων Εταιρειών ΟΤΑ έχει εκδοθεί και ισχύει: 
α) Η υ̟’ αριθµ. 16/οικ.10819/22.2.2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
β) Η υ̟’ αριθµ. 77/οικ. 71245/13.12.2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 
Οι κοινές ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
εµ̟ορικής και φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και τις ειδικότερες ρυθµίσεις του 
άρθρου 265  του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  
Η σύσταση της ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ γίνεται µε α̟όφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ̟ου λαµβάνεται µε α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου των 
µελών του και η ̟ράξη του Περιφερειάρχη δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης. Η ̟ράξη αυτή ̟εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία της α̟όφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και α̟οτελεί το καταστατικό της ε̟ιχείρησης 
 

5. ΣΚΟΠΟΙ 

Σκο̟οί της Μονοµετοχικής ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας είναι α) η αξιο̟οίηση της 
∆ηµοτικής Περιουσίας και β) η εκµετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 
 

6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της ε̟ιχείρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, α̟ό την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της κατά νόµο ̟ράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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7. Ε∆ΡΑ 

Έδρα της ε̟ιχείρησης είναι η Καλαµάτα 
 

8. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η εταιρεία θα εγκατασταθεί στο ιδιόκτητο κτίριο ∆ιοικήσεως της Ανα̟τυξιακής 
∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Καλαµάτας ευρισκόµενο εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου 
Καλαµάτας (ΒΙΟ.ΠΑ.). 
 

9. ΠΟΡΟΙ 

• Α̟ό την αξιο̟οίηση και εκµετάλλευση των ̟εριουσιακών στοιχείων της Α.Ε. 
των ο̟οίων έχει την ̟λήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, α̟οτελούµενα α̟ό το 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ενός Αγροτεµαχίου. 

• Α̟ό την ̟αραχώρηση κατά χρήση α̟ό το ∆ήµο Καλαµάτας ̟ρος αξιο̟οίηση 
και διαχείριση µέρους της ∆ηµοτικής ̟εριουσίας. 

Ειδικότερα ̟αραχωρούνται κατά χρήση το Τουριστικό λιµάνι σκαφών αναψυχής 
(Μαρίνα), το ∆ηµοτικό Αναψυκτήριο Νέδοντα, ο Τουριστικός Ξενώνας Ταϋγέτου, το 
Τουριστικό ̟ερί̟τερο Μ. Μαντίνειας, το κτίριο ̟ρώην δηµόσιο Γυµνάσιο Παραλίας, 
το ισόγειο κατάστηµα ε̟ί του Κοινοτικού καταστήµατος Μ. Μαντίνειας. Στα ̟ιο ̟άνω 
̟ροστίθενται τα ήδη ̟αραχωρηθέντα ∆υτικό Εµ̟ορικό Κέντρο και Ανατολικό 
Εµ̟ορικό Κέντρο, αλλά και ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟εριουσιακό στοιχείο του ∆ήµου 
Καλαµάτας ̟ου θα ̟αραχωρηθεί εφεξής. 
 

10.  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Η «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα 
διοικείται α̟ό ∆ιοικητικό Συµβούλιο ̟ου θα α̟οτελείται α̟ό 9 µέλη τα ο̟οία θα 
ορίζονται α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µαζί µε τα ανα̟ληρωµατικά µέλη αυτών. Α̟ό 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου :  

α) έως τρία µέλη (3) είναι αιρετοί εκ̟ρόσω̟οι του ∆ήµου, α̟ό τα ο̟οία 
τουλάχιστον ένα ̟ροέρχεται α̟ό τη µειοψηφία 
β) τα υ̟όλοι̟α µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ̟ου έχουν ̟είρα ή 
γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της ε̟ιχείρησης.  

2. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά 
την εγκατάσταση του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
̟ου τα όρισε, η ο̟οία λαµβάνεται µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνολικού 
αριθµού των µελών του.  
4. Το δηµοτικό συµβούλιο ορίζει α̟ό τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον 
Πρόεδρο και τον Αντι̟ρόεδρό του. Στον ̟ρόεδρο ή στον αντι̟ρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανάλογα µε τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχει στην ε̟ιχείρηση, 
µ̟ορεί να καταβάλλεται α̟οζηµίωση, η ο̟οία ορίζεται µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου ύστερα α̟ό ̟ρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ε̟ιχείρησης. Με 
την ίδια διαδικασία µ̟ορεί να καταβάλλεται α̟οζηµίωση στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισµό των 
α̟οζηµιώσεων της ̟αραγράφου αυτής λαµβάνεται ο̟ωσδή̟οτε υ̟όψη η οικονοµική 
κατάσταση της ε̟ιχείρησης κατά την ̟ροηγούµενη διαχειριστική ̟ερίοδο. Με 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης, η 
ο̟οία εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηµατικά 
όρια των ̟ιο ̟άνω α̟οζηµιώσεων..   
5. Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ε̟ιχείρησης ̟ροσλαµβάνεται µετά 
α̟ό σχετική ̟ροκήρυξη, Γενικός ∆ιευθυντής του ο̟οίου τα ̟ροσόντα καθορίζονται 
στον κανονισµό ̟ροσω̟ικού. Ως Γενικός ∆ιευθυντής δεν µ̟ορεί να ορισθεί µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ε̟ιχείρησης ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 

11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το µετοχικό κεφάλαιο της ε̟ιχείρησης ανέρχεται στο ̟οσό των  δέκα τριών 
εκατοµµυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδες και διακόσια σαράντα τρία 
Ευρώ (13.998.243,00€).  
 

12. ΛΥΣΗ 

Η εταιρεία µ̟ορεί να λυθεί ̟ριν την ̟άροδο της διάρκειάς της µε α̟όφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, η ο̟οία λαµβάνεται µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία  του 
συνόλου των µελών του και ̟ράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ̟ου 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η 
εταιρεία υ̟οχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) 
ετών. 
Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της 
εταιρείας, όσα ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οµένουν ̟εριέρχονται στο ∆ήµο Καλαµάτας.  
Η εκκαθάριση γίνεται µόνον α̟ό ορκωτούς ελεγκτές ̟ου ορίζονται α̟ό το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καλαµάτας. 
 

13. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α̟ό τη δηµοσίευση της α̟όφασης αυτής στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  υ̟οκαθίσταται 
αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύ̟ωση σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις 
υ̟οχρεώσεις, της Ανα̟τυξιακής ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Καλαµάτας (Α∆ΕΚ), 
εξοµοιούµενη µε καθολικό διάδοχο.  
 
Α̟ό την α̟όφαση αυτή δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη σε βάρος του ̟ροϋ̟ολογισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας. 

 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ» 
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«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
              Από στοιχεία του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων και της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου προκύπτει ότι η Α.∆.Ε.Κ. σε δάνειο που έχει πάρει από το Ταµείο  Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων δεν κατέβαλε τις τοκοχρεολυτικές δόσεις για το χρονικό διάστηµα από το 2001 
έως και το 2003, µε αποτέλεσµα το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων να παρακρατήσει τα 
ποσά των αντίστοιχων δόσεων από το ∆ήµο Καλαµάτας, µέσω των Κ.Α.Π. 
 
              Το οφειλόµενο ποσό έχει διαµορφωθεί, στις 27/10/2009, σε πεντακόσιες πενήντα 
επτά χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (557.202,82 €). 
            
            Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµεθα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη 
απόφασης διακανονισµού του χρέους ,ύψους  557.202,82 €, σε 15 ετήσιες δόσεις  ως εξής: 

 
1. ∆εκαπέντε (15) ετήσιες δόσεις, ύψους 37.146,86 € κάθε µία , χωρίς προσαυξήσεις 

εκπρόθεσµης καταβολής. 
2. Η καταβολή των δόσεων να ξεκινάει από το 2010. 

 
 
        Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών                      Ο Αντιδήµαρχος   Καλαµάτας  
             Ηλιοπούλου Γεωργία                                  ∆ηµήτριος Πολίτης»       
 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης λέει τα εξής: 
 

 
Κύριοι συνάδελφοι για τη µετατροπή της Α∆ΕΚ σε µονοµετοχική έχουµε 
ξανασυζητήσει εδώ στο Σώµα, έχουµε αναθέσει ως ∆ηµοτική Αρχή µέσω 

προγραµµατικής σύµβασης στοπ ΤΕΙ Καλαµάτας τη σύνταξη της οικονοµοτεχνικής µελέτης 
µετατροπής και στο πλαίσιο λοιπόν αυτή της µελέτης θα συζητήσουµε σήµερα για τις 
δυνατότητες µετατροπής, για τον τρόπο µετατροπής αυτής της Επιχείρησης.   

Είναι γνωστή η βούληση της ∆ηµοτικής Αρχής για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
∆ήµου. Ταυτόχρονα, το νέο θεσµικό πλαίσιο που δηµιουργήθηκε από τον νέο Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων µας δίνει αυτή τη δυνατότητα για να µετατραπεί η Α∆ΕΚ σε µονοµετοχική 
επιχείρηση, δηλαδή µε κύριο και µοναδικό µέτοχο το ∆ήµο,  σε µονοµετοχική επιχείρηση 
ανώνυµη εταιρεία, η οποία θα έχει ως σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
∆ήµου αλλά και στο µέλλον τη διαχείριση των κοινοχρήστων χώρων.  

Μετατρέπεται µε βάση αυτήν την µελέτη η Α∆ΕΚ, µία επιχείρηση που έχει από καιρό αποκλίνει 
από τους στόχους για τους οποίους συστάθηκε  και µία επιχείρηση η οποία κληροδοτεί στη νέα 
επιχείρηση ζηµιογόνες χρήσεις µέχρι το 2006, επισφαλείς απαιτήσεις ύψους 279.000,00 €, που 
σηµαίνει ότι κατά τις περιόδους λειτουργίας της είχε τεράστια διαφυγόντα κέρδη, οικονοµικές 
εκκρεµότητες µε το ∆ήµο ύψους 557.000,00 € και βεβαίως πλεονάζον προσωπικό.  

Συστήνεται η καινούρια επιχείρηση και θα έχει ως πόρους που θα προκύπτουν από τη 
διαχείριση των ακινήτων, ακινήτων που σήµερα έχει η ίδια η επιχείρηση και είναι το ΒΙΟΠΑ και 
το αγροτεµάχιο στην περιοχή του Παµίσου, αλλά και τα ακίνητα τα οποία ο ∆ήµος θα 
παραχωρήσει σε αυτήν, τα ακίνητα τα οποία είναι: 
- το Τουριστικό του Ταϋγέτου 
- το Τουριστικό της Μικράς Μαντίνειας         

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  
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- το ισόγειο κατάστηµα του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Μικράς Μαντίνειας 
- το ∆ηµοτικό αναψυκτήριο του Νέδοντος 
- η ∆ηµοτική µαρίνα  
- το παλιό Γυµνάσιο Παραλίας  
στα οποία ακίνητα θα πρέπει να προστεθούν και τα καταστήµατα του ∆υτικού Εµπορικού 
Κέντρου αλλά και του Ανατολικού εµπορικού Κέντρου που έχουν παραχωρηθεί στην Α∆ΕΚ η 
οποία τα εκµεταλλεύεται και τα διαχειρίζεται σήµερα και έχουν παραχωρηθεί µε παλαιότερες 
αποφάσεις.  
 
Το σχήµα το οποίο θα προκύψει θα διοικείται από ένα εννεαµελές (9µελές) ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο νόµος, έως το 1/3 των µελών θα είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι του ∆ήµου τα υπόλοιπα θα είναι δηµότες ή εκπρόσωποι επαγγελµατικών φορέων. 
Σε ότι αφορά το προσωπικό  και µε βάση το οργανόγραµµα για τη λειτουργία της επιχείρησης, 
προβλέπεται µία µικρή µείωση, δηλαδή ο χαρακτηρισµός ως πλεονάζον προσωπικό, από τους 
ήδη υπηρετούντες που είναι 10 στον αριθµό, ένα σύνολο 2 ατόµων. ∆ύο (2) άτοµα δηλαδή 
πλεονάζουν από την επιχείρηση, οι υπόλοιποι τοποθετούνται µέσα στο οργανόγραµµα. Και εδώ 
θέλω κύριοι συνάδελφοι να δείτε  την εισήγηση που σας έδωσα σήµερα γιατί υπήρχε έτσι µια 
λάθος διατύπωση. Και για να είµαι πιο αυστηρώς, η κα Κυριακοπούλου η οποία είναι 
αποσπασµένη στη Γενική Γραµµατεία Τύπου αλλά είναι υπάλληλος της Α∆ΕΚ, δεν ήταν καθαρά 
ενσωµατωµένη  στο οργανόγραµµα, ενσωµατώθηκε. Για να το ξεκαθαρίσουµε αυτό.  Από τα 
10 άτοµα δηλαδή που υπηρετούν 2 άτοµα είναι το πλεονάζον προσωπικό. Και το αναφέρω για 
να γραφτεί στα πρακτικά.  

Η επιχείρηση χρηµατοοικονοµικά από εδώ και στο εξής θα λειτουργεί µε ένα µετοχικό 
κεφάλαιο κοντά στα 14.000.000,00 €, µε οικονοµικές υποχρεώσεις απέναντι στο ∆ήµο ύψους 
557.000,00 € οι οποίες θα τακτοποιηθούν σε 15 ισόποσες άτοκες δόσεις, όπως σας είπα και 
προηγουµένως µε απαιτήσεις  από ιδιώτες οι οποίοι νοίκιαζαν τα οικήµατα του ΒΙΟΠΑ αλλά και 
του ∆υτικού Εµπορικού Κέντρου, απαιτήσεις οι οποίες αγγίζουν το ποσό των 270.000,00 € και 
όλη αυτή η ζηµιά θα ενσωµατωθεί στη χρήση του 2010 µε αποτέλεσµα στο µέλλον η χρήση 
του 2010   να είναι ζηµιογόνος και αυτό θα µας δώσει τη δυνατότητα να µην φορολογηθεί η 
επιχείρηση τα επόµενα χρόνια που θα έχει καθαρά κέρδη. Βέβαια θέλω να πω ότι τα πάγια της 
επιχείρησης µετά την εκτίµηση της επιτροπής του άρθρου 9   του Ν. 2190, ανέβασαν πάρα 
πολύ το ενεργητικό της µε αποτέλεσµα να καλύπτει κατά κάποιον τρόπο όλες τις ζηµιογόνες 
χρήσεις των περασµένων ετών. ∆ηλαδή τα προηγούµενα χρόνια όσες ζηµιές είχε η επιχείρηση, 
µε την αύξηση της αξίας των παγίων της καλύφθηκαν.  

Σε ότι αφορά τώρα τις προοπτικές της µε βάση την µελέτη και τους πίνακες που έχω στην 
εισήγηση, προβλέπονται κέρδη για την χρήση από το 2010 έως το 2013. Για να υπάρχουν 
λοιπόν όλα αυτά τα πράγµατα, για να υπάρχουν όλα αυτά τα κέρδη από τη µεριά της 
επιχείρησης είναι ορατή όπως καταλαβαίνεται η συµβολή του ∆ήµου και που αφορά την 
παραχώρηση φιλέτου κατά κάποιον τρόπο από τα ακίνητα που διαθέτει στην ίδια την 
επιχείρηση και βέβαια δεν δίνονται τα ακίνητα αυτά στην επιχείρηση για να µπορέσει να σταθεί 
στα πόδια της η ίδια η επιχείρηση αλλά τα δίνουµε µε άλλη λογική, δίνονται µε την λογική της 
εµπορικής αξιοποίησης, της αξιοποίησης όπως αυτή µπορεί να γίνει µέσα από τους κανόνες της 
αγοράς. Σας είπα προηγουµένως, η µαρίνα,  το αναψυκτήριο του Νέδοντα, το τουριστικό 
Ταϋγέτου και Μικράς Μαντίνειας,  το παλιό Γυµνάσιο Παραλίας, θα είναι κάποια από τα ακίνητα 
που σ΄ αυτή τη φάση θα δοθούν για αξιοποίηση στην νέα επιχείρηση χωρίς αυτό να σηµαίνει 
ότι σταµατάµε εδώ.  Ξεκινάµε µε αυτά, οργανώνεται η νέα επιχείρηση µε αυτή την περιουσία, 
µε αυτήν την προίκα, ο ∆ήµος φαίνεται ότι είναι γαλαντόµος απέναντί της, ας ελπίσουµε ότι 
δεν θα αποκλίνει από την πορεία της όπως απέκλινε από τους στόχους της η αρχική επιχείρηση 
η Α∆ΕΚ και που βεβαίως εδώ θα έρθει πάλι ο µπαµπάς ∆ήµος να απορροφήσει το πλεονάζον 
προσωπικό  και να χρηµατοδοτεί δηλαδή επιπλέον την επιχείρηση και µε τη µισθοδοσία των 
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δύο ατόµων που θα περιέλθουν στο ∆ήµο. Συν την τακτοποίηση των οικονοµικών 
εκκρεµοτήτων που σας είπα.  

Μετά από όλα αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, το εγχείρηµα από τη δική µας την µεριά είναι ότι 
θέλουµε να δηµιουργήσουµε µία επιχείρηση η οποία θα λειτουργεί καθαρά µε 
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, µε κανόνες της αγοράς και θα µπορέσει να οργανώσει, να 
τακτοποιήσει και να αξιοποιήσει όλη την ακίνητη περιουσία που έχει σήµερα ο ∆ήµος, αυτός 
είναι ο στόχος και αυτόν τον στόχο θέλουµε να τον πετύχουµε. Με καλή προσπάθεια πιστεύω 
ότι θα επιτευχθεί.  

Καλείται σήµερα λοιπόν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την οικονοµοτεχνική µελέτη 
βιωσιµότητας, να εγκρίνει την παραχώρηση κατά χρήση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νέου 
Κώδικα, από το ∆ήµο των ακινήτων που σας είπα  προηγουµένως, να εγκρίνει την µετατροπή 
της αµιγούς Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Καλαµάτας (Α∆ΕΚ) σε µονοµετοχική 
δηµοτική ανώνυµη εταιρεία µε το σκοπό που σας περιέγραψα πιο πάνω και να εγκρίνει 
καταστατικό της νέας µονοµετοχικής δηµοτικής ανώνυµης εταιρείας έτσι όπως έχει περιληφθεί 
στην εισήγηση που έχετε µπροστά σας.  
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Μπασακίδη. 
 
 
Στο σηµείο αυτό ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τον κ. Χρήσιµο, τον καθηγητή του ΤΕΙ ο οποίος 
έκανε και τη µελέτη.  
 
Η διαδικασία συνεχίζεται ως εξής: 

 
Καταρχάς εµείς είχαµε καταψηφίσει την ίδρυση της Α∆ΕΚ σαν 
µονοµετοχική εταιρεία και το οποίον µας δεσµεύει από την αρχή.  

Εγώ πιστεύω ότι αυτή η νέα επιχείρηση, αν µπω δηλαδή στο πνεύµα της ίδρυσής της έχω να 
πω δύο πράγµατα. Πρώτον, πρέπει να ξεφύγει από τη λογική ότι, ότι είναι δηµοτικό δεν έχει 
αξία.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ξέφραγο.  

 
∆ιότι η λίγη συµµετοχή µου που έχω σ΄ αυτήν την εταιρεία, και όχι 
βέβαια λόγω ασυνέπειας αλλά λόγω εργασίας, δεν µπορώ να καταλάβω 

πως µια τέτοια επιχείρηση µε τόσα έσοδα είναι µείον. Μπορώ να δεχτώ ότι στην αρχή που 
ιδρύθηκε η εταιρεία έκανε µία πολιτική  να προσελκύσει εκεί πέρα τους επαγγελµατίες. Να το 
δεκτό αλλά πέρασε πάρα πολύς καιρός που η ίδια η Α∆ΕΚ έγινε τροφοδότης ιδιωτικών 
συµφερόντων. Ενώ δηλαδή τα καταστήµατα έχουν µεγάλη αξία νοικιάζονται τσάµπα. Αυτό 
πρέπει να το καταλάβουµε. Εγώ δεν είµαι υπέρ να λειτουργήσει  αµιγώς  µε οικονοµοτεχνικά 
κριτήρια  κ.λ.π. αλλά η κοινωνική ευαισθησία και η κατανόηση των επαγγελµατιών µέχρι   ενός 
σηµείου διότι όλα τα βάρη της εταιρείας µεταβιβάζονται στο ∆ήµο, στους δηµότες. ∆εν 
πληρώνει κάποιος άλλος, πληρώνει ο κόσµος. Και µε την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχηθώ η 
νέα αυτή εταιρεία να βάλει πλέον µπροστά ένα project το οποίο θα την καταστήσει βιώσιµη εν 
τοις πράγµασι   και όχι στα χαρτιά. 
Ευχαριστώ.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κοσµόπουλος.  

 
Επειδή έχω συµµετάσχει σε κάποια σύσκεψη και είµαι γνώστης του 
κειµένου δεν θα καθυστερήσω κάνοντας αναλύσεις.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η δηµιουργία της συγκεκριµένης εταιρείας είναι αδήριτη ανάγκη, είναι υποχρέωση µέσα από 
τον Κώδικα των ∆ήµων και Κοινοτήτων άρα λοιπόν έπρεπε µε αυτόν τον τρόπο να 
προχωρήσει. Έχω όµως µια σοβαρότατη ένσταση στην οποία θα επιµείνω και είναι τόσο 
σοβαρή η ένσταση που θα εξαρτηθεί και η τελική µας ψήφος.  

∆εν αποδεχόµαστε το Γυµνάσιο Παραλίας να αποτελέσει περιουσιακό στοιχείο της Α∆ΕΚ.  

∆εν συνάδει µε το σκοπό της Α∆ΕΚ. Το Γυµνάσιο Παραλίας οφείλει να µεταβιβασθεί, όπως και 
τ΄ άλλα περιουσιακά στοιχεία στη ΦΑΡΙΣ.. Είναι πολιτιστικό κέντρο, είναι το µόνο πολιτιστικό 
κοµµάτι που οφείλει να παραµείνει πολιτιστικό κέντρο στην παραλία, ο ∆ήµος δεν έχει άλλο 
κοµµάτι. ∆εν µπορεί η Α∆ΕΚ να λέει ότι θα λειτουργήσει µε κριτήρια µε ιδιωτικοοικονοµική 
βάση και παράλληλα να δωρίζει µε κάποιον τρόπο µε χρησιδάνειο ένα περιουσιακό της στοιχείο 
στο ΦΑΡΙΣ. ∆εν υπάρχει κανένας µα κανένας λόγος να συµβεί αυτό. Ο ΦΑΡΙΣ λοιπόν οφείλει 
να το πάρει όπως και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία που πήγανε στο ΦΑΡΙ να το έχει και αυτό 
διότι οφείλει να το διατηρήσει οπωσδήποτε σαν χώρο και αν κάποια στιγµή µπορεί να µην γίνει 
εικαστικό εργαστήρι εκεί τότε θα µπορέσει γίνει ένα πολιτιστικό κέντρο για το ∆ήµο.     

Από την απόφαση την οποία θα πάρετε θα εξαρτηθεί όπως είπα και η δικιά µας τοποθέτηση 
κατά τ΄ άλλα θετική στη δηµιουργία και στην προοπτική της εταιρείας και βέβαια µε τη 
διαβεβαίωση ότι θα παρουσιάζονται κάποια κέρδη και ως εκ τούτου ο τρόπος επίλυσης του 
δανείου που έχει πάρει και έχει αποπληρώσει ο ∆ήµος µπορεί να λυθεί από τη στιγµή που θα 
υπάρχουν κάποια έσοδα και θετική χρήση να λυθεί µε τον τρόπο µε τον οποίο προτείνετε.  

Κάποια σενάρια τα οποία έχουν κατά καιρούς ακουστεί για να χρησιµοποιηθεί, όπως είπα 
προηγουµένως, ή έφτασαν στα αυτιά µου, δεν ξερω πως φτάσανε φτάσανε όµως, να 
χρησιµοποιηθεί το Γυµνάσιο Παραλίας ως κέντρο διασκέδασης ή ως χώρος …, ξέρω εγώ τι,  η 
οποία κάπως θα αποφέρει κάποια παραπάνω έσοδα στο ∆ήµο, είναι έξω από τη λογική µας για 
τη χρήση του συγκεκριµένου σηµαντικού περιουσιακού στοιχείου του ∆ήµου.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κλείδωνας.  

 
Επειδή είµαι αυτό τον χρόνο Πρόεδρος της Α∆ΕΚ θα ήθελα να καταθέσω και 
εγώ ορισµένες σκέψεις µου επάνω στο θέµα της µετατροπής της Α∆ΕΚ σε 

µονοµετοχική. 

Πρώτα απ΄ όλα θέλω να συµφωνήσω µε τον κ. Ηλιόπουλο στο ότι πλέον η µονοµετοχική 
πρέπει να λειτουργεί µε καθαρά  κριτήρια ιδιωτικά, διότι µέχρι τώρα, αυτή τη στιγµή που 
µιλάµε, τα 64 καταστήµατα που υπάρχουν µέσα στο ΒΙΟΠΑ ενοικιάζονται µε 2,7 € το 
τετραγωνικό µέτρο τη στιγµή που καταστήµατα που υπάρχουν απ΄ έξω ενοικιάζονται περίπου 
µε τριπλάσια τιµή. Και θα καταθέσω επίσης στο Σώµα και κάτι άλλο, ότι µέχρι το 2022 έχουν 
δεσµευθεί όλα αυτά τα καταστήµατα διότι υπεγράφησαν οι τελευταίες συµβάσεις, το 90% των 
συµβάσεων υπογράφησαν το 2006. Άρα λοιπόν, είναι εµπορικές συµβάσεις, µέχρι το 2022   για 
το 90% των καταστηµάτων που βρίσκονται µέσα στο ΒΙΟΠΑ δεν µπορούµε να κάνουµε 
τίποτα. Τη στιγµή µάλιστα που η περιοχή, όπως γνωρίζετε όλοι, πλέον είναι εµπορικότατη, 
γίνονται τεράστια εµπορικά κέντρα στην Νέα Είσοδο και έχουν αυξηθεί  όλες οι τιµές των 
καταστηµάτων.  

Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι, σ΄ αυτό που είπε ο κ. Κοσµόπουλος, εγώ όσο είµαι 
Πρόεδρος της Α∆ΕΚ δεν έχω ακούσει το παραµικρό για την µετατροπή του Γυµνασίου 
Παραλίας σε κέντρο διασκεδάσεως.  Τώρα αν κυκλοφορεί έξω από την Α∆ΕΚ δεν το γνωρίζω. 
Πάντως εγώ είναι η πρώτη φορά που τ΄ ακούω, σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω για τα χρήµατα τα οποία … Θέλω να διαβεβαιώσω το 
Σώµα, τόσο και µε την Προεδρία του κ. Λαγανάκου αλλά και των προηγούµενων Προέδρων 
της Α∆ΕΚ και µε την προσπάθεια που καταβάλει το υπαλληλικό προσωπικό, προσπαθούµε να 
συγκρατήσουµε τα έξοδα της Α∆ΕΚ παρόλο ότι λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  
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παρουσιάζονται πάρα παρά παρά πολλά προβλήµατα  µε αποτέλεσµα να έχουµε πολλά έξοδα 
στη συντήρηση όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Τέλος θέλω να υποσχεθώ στο Σώµα, θα 
καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η µετατροπή της Α∆ΕΚ σε µονοµετοχική και τα νέα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία έρχονται στην µονοµετοχική  να τα αξιοποιήσουµε µε τη 
βοήθεια του προσωπικού κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο ώστε στην επιχείρηση να έρθουν 
περισσότερα   κέρδη. 
Ευχαριστώ πολύ. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω δυο κουβέντες αν µου επιτρέπετε κ. Πρόεδρε.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε ∆ήµαρχε, ορίστε. 

 
 Να δηλώσω κατηγορηµατικά το αυτονόητο, ότι ισχύουν οι συµβάσεις οι οποίες 
έχουν υπογραφεί. ∆εν πρόκειται να πάµε σε µία νέα  κατάσταση, έτσι για να 

δηµιουργούνται και κοινωνικά προβλήµατα ή παρανοήσεις σαν κάποιες που συνέβησαν 
τελευταία. Ότι έχει υπογραφεί ισχύει, ο ∆ήµος έχει συνέχεια.  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
 Όχι δεν εννοείται από κάποιους. Ξέρω Παναγιώτη αυτό το οποίο λέω και το τι 
φτάσανε στα αυτιά µου, διάφορα. Ότι έχει υπογραφεί ισχύει. Υπήρχε µια 

πολιτική όπου έδινε διάσταση στον κοινωνικό χαρακτήρα της επιχείρησης. Ε ότι υπογράφηκε 
καλώς υπογεγραµµένο.  

Το δεύτερο, να εκφράσω την εµπιστοσύνη µου στο νέο Πρόεδρο. Είµαι βέβαιος ότι θα έχουµε 
τα άριστα αποτελέσµατα για τη διαχείριση µιας τεράστιας περιουσίας η οποία περίπου ήταν 
αφηµένη για διαφόρους λόγους γραφειοκρατικούς, όχι πολιτικούς. Εµείς ερχόµαστε και 
παρερχόµαστε εδώ πέρα. Ήταν αφηµένη στην τύχη της, µια τεράστια περιουσία και γνωρίζετε 
τι συνέβαινε µε το Χανδρινό και µε τα διάφορα καταστήµατα.  

Να πω το τρίτο, τα νούµερα δεν έχουν καµία αξιολογική σειρά,   να εκφράσω τις ευχαριστίες 
µου προς τον Σταύρο το Χρήσιµο για τις προσπάθειες τις οποίες έχει καταβάλει σε όλα τα 
επίπεδα για την εφαρµογή του 3463 στο επίπεδο των επιχειρήσεων.  

∆εν υπάρχει σκέψη αγαπητέ συνάδελφε για το σχολείο της Παραλίας, σκέψη αυτή την οποία 
εκφράσατε, από εµάς, να το κάνουµε ας πούµε µπουζουξίδικο ένα χώρο ο οποίος είναι 
συνδεδεµένος  µε την εκπαιδευτική ιστορία της πόλης. Είπαµε ότι σε πρώτο επίπεδο 
µεταφέρονται κάποια ακίνητα στην Α∆ΕΚ. Σ΄ ένα δεύτερο επίπεδο πολύ σύντοµα θα 
µεταφερθούν και άλλα όπως είναι το Αχίλλειο ως παράδειγµα το οποίο δεν µεταφέρετε 
σήµερα. Σιγά σιγά όλα πρέπει να πάνε εκεί πέρα, ακόµα και αυτό το κτίριο όταν πάψουµε να 
είµαστε εδώ πέρα και πάµε σε ένα άλλο κτίριο που βέβαια θα χρησιµοποιείται πάντοτε ως 
∆ηµαρχείο ιστορικό, να το πω και αυτό µην κάποιος ότι θα εκχωρηθεί και αυτό  να γίνει 
µαγαζί. ∆εν πρόκειται να γίνουν όλα αυτά τα πράγµατα, εµείς έχουµε δείξει ότι τιµούµε την 
ιστορία της πόλης, τιµούµε την ιστορία των κτιρίων, δυστυχώς πολλά αυτά  έχουν απαξιωθεί 
από τον χρόνο, όλα τα κτίρια που χρησιµοποιούνται από τον πολιτισµό χρειάζονται γενναίες 
παρεµβάσεις της τάξης των 500.000,00 €, αλλά αυτό το οποίο γίνεται σήµερα είναι µία 
αναγκαία κίνηση, αργήσαµε κιόλας, να καταγράψουµε την περιουσία µας, ούτε στο 
κτηµατολόγιο δεν είναι περασµένα τα στοιχεία τα περιουσιακά του ∆ήµου, αυτά είναι κρίσιµα 
και σοβαρά πράγµατα, ώστε να πάµε σε ένα τρόπο διαχείρισης που να αποδίδει η περιουσία 
µας. ∆εν είναι δυνατόν να νοικιάζουµε 130 µαγαζιά και να µην βγάζουµε ούτε το µισθό των 
υπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση, να είµαστε µέσα! Πρέπει να µπούνε όλα σε 
µία σειρά.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Καλή δουλειά λοιπόν. Θα συζητήσουµε στην αµέσως επόµενη συνεδρίαση και για το ∆.Σ. και 
για τ΄ άλλα.  

Είναι γύρω στα 13 ½ χιλιάδες ευρώ, αν δεν µε απατά η µνήµη µου, το µήνα τα χρήµατα τα 
οποία µεταφέρονται στην επιχείρηση. 13 ½ χιλιάδες. Βέβαια αν βάλουµε το χρέος από την 
άλλη συν την µεταφορά υπαλλήλων  που έρχονται εδώ πέρα, είναι µία ή άλλη, υπέρ της 
επιχείρησης.  

 
Μαζί µε την εισήγηση όµως ψηφίζουµε και 15 ετήσιες δόσεις της τάξεως των 
37.146,86 € η κάθε µία χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Η 

καταβολή των δόσεων θα αρχίσει από το 2010. 
 
Και αν δεν µπορεί η επιχείρηση, ισχύει ότι ισχύει και για τη ∆ΕΥΑΚ, και αν δεν 
µπορεί η επιχείρηση εδώ είναι ο ¨πατέρας¨.  

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χωρίς προσαυξήσεις.  
Οµόφωνα;  

 
 Εµάς δεν µας καλύπτει. ∆εν καταλαβαίνουµε την λογική. Τότε εν τοιαύτη 
περιπτώσει να πάνε στην Α∆ΕΚ το Περιφερειακό Θέατρο, τα γραφεία του 

ΦΑΡΙ, το Ζουµπούλειο… Γιατί να µην πάνε; Να πάνε όλα.  Γιατί να πάει το Γυµνάσιο Παραλίας; 
∆εν το καταλαβαίνουµε αυτό; Όλα τα περιουσιακά  στοιχεία, το Περιφερειακό Θέατρο, όλα 
πάνε στο ΦΑΡΙ. Αυτό είναι περιουσιακό στοιχείο του ΦΑΡΙ, εµείς επιµένουµε…  Έχουµε 
διάθεση να ψηφίσουµε θετικά, έτσι,  και να ψηφίσουµε ναι, διαφορετικά θα ψηφίσουµε 
ΛΕΥΚΟ. Εάν επιµείνετε να πάει και το Γυµνάσιο Παραλίας στην Α∆ΕΚ, θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας καλύπτει η δήλωση µου κύριε … 

 
Όχι. Σήµερα είστε εσείς αύριο είναι ο άλλος. ∆εν µε καλύπτει  ∆ήµαρχε η 
εξής αµφισηµία, ότι θα λειτουργεί µε αυστηρά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια 

αλλά παράλληλα σαν τέτοια εταιρεία δεν µπορεί να κάνει χρησιδάνεια χωρίς πληρωµή. Τότε 
δεν είναι πια ιδιωτικοοικονοµικά τα κριτήρια λειτουργίας.   ∆εν συνάδει τα  ιδιωτικοοικονοµικά 
τα κριτήρια λειτουργίας µε την παροχή χρησιδανείου χωρίς χρήµατα σε κάποια άλλη 
επιχείρηση του ∆ήµου Καλαµάτας. Με αυτή τη λογική λέµε όχι.  
Λοιπόν αποφασίζετε. Ή ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ … 

 
Πάντως να ξέρεις ότι το περισσότερο συνδέεται µε τη συντήρηση του Σχολείου 
της Παραλίας αυτό το θέµα. Με κατάλαβες; Με τη συντήρηση. Και µε το λιµάνι 

αυτό κάθε αυτό. ∆εν είναι λόγος αλλαγής της χρήσης, αυτό πρέπει να το καταλάβεις.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Σήµερα δεν είναι, αύριο µπορεί να γίνει όµως.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:   Αύριο µπορεί να τα ξαναπάρεις όλα τα περιουσιακά στοιχεία και να πάνε εκεί. 

 
Εµείς εξακολουθούµε να επιµένουµε ότι είναι συνειδητή αυτή η 
διαφοροποίηση. 

 
Θέλει εκ βάθρων επισκευή και αυτό το κτήριο. Σε λίγο χρόνο εάν δεν 
επισκευαστούν και αυτό και το Μουσικό Σχολείο και το Ζουµπούλειο θα είναι 

ακατοίκητα.   
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των άρθρων 252 έως 255, 266 και 269 του Ν. 
3463/2006 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., µεταξύ των παρόντων 
κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µε τους συµβούλους της 
πλειοψηφίας να τάσσονται ΥΠΕΡ και τους συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων 
¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ να δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, 
κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει τα εξής: 

1. Την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας, για τη σύσταση ∆ηµοτικής Ανώνυµης 
Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας ∆ήµου Καλαµάτας, που εκπονήθηκε 
στο πλαίσιο των διατάξεων του νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006) και βάσει της υπ΄ αριθµ. 704/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πελοποννήσου για τη 
µετατροπή της αµιγούς Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Καλαµάτας 
(Α∆ΕΚ) σε µονοµετοχική δηµοτική ανώνυµη εταιρεία µε σκοπό την αξιοποίησης 
της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και την εκµετάλλευση κοινοχρήστων 
χώρων. 

2. Την παραχώρηση της χρήσης από το ∆ήµο Καλαµάτας των ακινήτων που 
αναφέρονται παρακάτω και εµπεριέχονται στην εν λόγω οικονοµοτεχνική 
µελέτη,  για την αξιοποίηση και εκµετάλλευσή τους από τη νέα µονοµετοχική 
δηµοτική ανώνυµη εταιρεία: 

1. Το τουριστικό Ταϋγέτου 

2. Το τουριστικό Μ. Μαντίνειας 

3. Το ισόγειο κατάστηµα του δηµοτικού καταστήµατος Μ. Μαντίνειας 

4. Το δηµοτικό αναψυκτήριο Νέδοντος 

5. Η δηµοτική µαρίνα 

6. Το παλαιό γυµνάσιο παραλίας 

Σηµειώνεται ότι, µε προηγούµενες αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση στην Α∆ΕΚ, καταστήµατα του ∆υτικού 
Εµπορικού Κέντρου (∆ΕΚ) και του Ανατολικού Εµπορικού Κέντρου (ΑΕΚ), τα 
οποία αυτοδίκαια µεταφέρονται στη νέα µονοµετοχική ανώνυµη εταιρεία, ως 
καθολικό διάδοχο της Α∆ΕΚ. 

3.  Τη µετατροπή της αµιγούς Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης Καλαµάτας 
(Α∆ΕΚ) σε µονοµετοχική δηµοτική ανώνυµη εταιρεία µε σκοπό την αξιοποίησης 
της δηµοτικής ακίνητης περιουσίας και την εκµετάλλευση κοινοχρήστων 
χώρων, σύµφωνα µε την παραπάνω οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας 
αυτής και τη λύση αυτής χωρίς εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 266 και 269 
του νέου Κώδικα. 

4. Τη σύσταση νέας µονοµετοχικής δηµοτικής ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε το διακριτικό 
τίτλο ¨∆ΙΟΚΛΗΣ¨ και έδρα την ΚΑΛΑΜΑΤΑ,  το πλήρες κείµενου του 
καταστατικού της οποίας έχει ως εξής: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
 

1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η υ̟ό σύσταση εταιρεία θα είναι Ανώνυµη ∆ηµοτική ε̟ιχείρηση µε την ε̟ωνυµία 
«ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και µε το 
διακριτικό τίτλο ¨∆ΙΟΚΛΗΣ¨ .  
 

2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Η Νοµική Μορφή της Εταιρείας είναι ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 
(Μονοµετοχική) – Ν.Π.Ι.∆., σύµφωνα µε τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) ̟ου 
αναφέρεται στο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 
 

3. ΦΟΡΕΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 

Φορέας ίδρυσης είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας 
 

4. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η δηµοτική ε̟ιχείρηση θα διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α΄/8.6.2006) άρθρα 252 έως 255 και 269 ̟ου αναφέρεται στο ∆ηµοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα για τη σύσταση, τη νοµική φύση, τη διοίκηση, τις αρµοδιότητες του 
∆.Σ., τη διαχείριση της ταµειακής υ̟ηρεσίας, το διαχειριστικό έλεγχο, την ε̟ο̟τεία, 
τους κανονισµούς και τη διάλυση, τα κίνητρα ̟ου ισχύουν. 

Για τη λειτουργία ε̟ίσης των Ανωνύµων Εταιρειών ΟΤΑ έχει εκδοθεί και ισχύει: 

α) Η υ̟’ αριθµ. 16/οικ.10819/22.2.2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

β) Η υ̟’ αριθµ. 77/οικ. 71245/13.12.2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

Οι κοινές ανώνυµες εταιρίες ΟΤΑ λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
εµ̟ορικής και φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και τις ειδικότερες ρυθµίσεις του 
άρθρου 265  του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.  

Η σύσταση της ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας ΟΤΑ γίνεται µε α̟όφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ̟ου λαµβάνεται µε α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνόλου των 
µελών του και η ̟ράξη του Περιφερειάρχη δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της 
Κυβέρνησης. Η ̟ράξη αυτή ̟εριλαµβάνει όλα τα στοιχεία της α̟όφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και α̟οτελεί το καταστατικό της ε̟ιχείρησης 
 

5. ΣΚΟΠΟΙ 

Σκο̟οί της Μονοµετοχικής ∆ηµοτικής Ανώνυµης Εταιρείας είναι α) η αξιο̟οίηση της 
∆ηµοτικής Περιουσίας και β) η εκµετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου 
Καλαµάτας. 
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6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της ε̟ιχείρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, α̟ό την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της κατά νόµο ̟ράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

7. Ε∆ΡΑ 

Έδρα της ε̟ιχείρησης είναι η Καλαµάτα 
 

8. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η εταιρεία θα εγκατασταθεί στο ιδιόκτητο κτίριο ∆ιοικήσεως της Ανα̟τυξιακής 
∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Καλαµάτας ευρισκόµενο εντός του Βιοτεχνικού Πάρκου 
Καλαµάτας (ΒΙΟ.ΠΑ.). 
 

9. ΠΟΡΟΙ 

• Α̟ό την αξιο̟οίηση και εκµετάλλευση των ̟εριουσιακών στοιχείων της Α.Ε. 
των ο̟οίων έχει την ̟λήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, α̟οτελούµενα α̟ό το 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και ενός Αγροτεµαχίου. 

• Α̟ό την ̟αραχώρηση κατά χρήση α̟ό το ∆ήµο Καλαµάτας ̟ρος αξιο̟οίηση 
και διαχείριση µέρους της ∆ηµοτικής ̟εριουσίας. 

Ειδικότερα ̟αραχωρούνται κατά χρήση το Τουριστικό λιµάνι σκαφών αναψυχής 
(Μαρίνα), το ∆ηµοτικό Αναψυκτήριο Νέδοντα, ο Τουριστικός Ξενώνας Ταϋγέτου, το 
Τουριστικό ̟ερί̟τερο Μ. Μαντίνειας, το κτίριο ̟ρώην δηµόσιο Γυµνάσιο Παραλίας, 
το ισόγειο κατάστηµα ε̟ί του Κοινοτικού καταστήµατος Μ. Μαντίνειας. Στα ̟ιο ̟άνω 
̟ροστίθενται τα ήδη ̟αραχωρηθέντα ∆υτικό Εµ̟ορικό Κέντρο και Ανατολικό 
Εµ̟ορικό Κέντρο, αλλά και ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟εριουσιακό στοιχείο του ∆ήµου 
Καλαµάτας ̟ου θα ̟αραχωρηθεί εφεξής. 
 

10.  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Η «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα 
διοικείται α̟ό ∆ιοικητικό Συµβούλιο ̟ου θα α̟οτελείται α̟ό 9 µέλη τα ο̟οία θα 
ορίζονται α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µαζί µε τα ανα̟ληρωµατικά µέλη αυτών. Α̟ό 
τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου :  

α) έως τρία µέλη (3) είναι αιρετοί εκ̟ρόσω̟οι του ∆ήµου, α̟ό τα ο̟οία 
τουλάχιστον ένα ̟ροέρχεται α̟ό τη µειοψηφία 
β) τα υ̟όλοι̟α µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου ̟ου έχουν ̟είρα ή 
γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της ε̟ιχείρησης.  

2. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) µήνες µετά 
την εγκατάσταση του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
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3. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
̟ου τα όρισε, η ο̟οία λαµβάνεται µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία του συνολικού 
αριθµού των µελών του.  

4. Το δηµοτικό συµβούλιο ορίζει α̟ό τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον 
Πρόεδρο και τον Αντι̟ρόεδρό του. Στον ̟ρόεδρο ή στον αντι̟ρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανάλογα µε τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρέχει στην ε̟ιχείρηση, 
µ̟ορεί να καταβάλλεται α̟οζηµίωση, η ο̟οία ορίζεται µε α̟όφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ύστερα α̟ό ̟ρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ε̟ιχείρησης. Με 
την ίδια διαδικασία µ̟ορεί να καταβάλλεται α̟οζηµίωση στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις του. Για τον καθορισµό των 
α̟οζηµιώσεων της ̟αραγράφου αυτής λαµβάνεται ο̟ωσδή̟οτε υ̟όψη η οικονοµική 
κατάσταση της ε̟ιχείρησης κατά την ̟ροηγούµενη διαχειριστική ̟ερίοδο. Με 
α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης, η 
ο̟οία εκδίδεται µετά α̟ό γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηµατικά 
όρια των ̟ιο ̟άνω α̟οζηµιώσεων..   

5. Με α̟όφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ε̟ιχείρησης ̟ροσλαµβάνεται µετά 
α̟ό σχετική ̟ροκήρυξη, Γενικός ∆ιευθυντής του ο̟οίου τα ̟ροσόντα καθορίζονται 
στον κανονισµό ̟ροσω̟ικού. Ως Γενικός ∆ιευθυντής δεν µ̟ορεί να ορισθεί µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ε̟ιχείρησης ή του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
 

11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το µετοχικό κεφάλαιο της ε̟ιχείρησης ανέρχεται στο ̟οσό των  δέκα τριών 
εκατοµµυρίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδες και διακόσια σαράντα τρία 
Ευρώ (13.998.243,00€).  
 

12. ΛΥΣΗ 

Η εταιρεία µ̟ορεί να λυθεί ̟ριν την ̟άροδο της διάρκειάς της µε α̟όφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, η ο̟οία λαµβάνεται µε την α̟όλυτη ̟λειοψηφία  του 
συνόλου των µελών του και ̟ράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας ̟ου 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η 
εταιρεία υ̟οχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστηµα άνω των δύο (2) 
ετών. 
Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της 
εταιρείας, όσα ̟εριουσιακά στοιχεία α̟οµένουν ̟εριέρχονται στο ∆ήµο Καλαµάτας.  
Η εκκαθάριση γίνεται µόνον α̟ό ορκωτούς ελεγκτές ̟ου ορίζονται α̟ό το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καλαµάτας 
 

13. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α̟ό τη δηµοσίευση της α̟όφασης αυτής στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  υ̟οκαθίσταται 
αυτοδικαίως και χωρίς καµία άλλη διατύ̟ωση σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις 
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υ̟οχρεώσεις, της Ανα̟τυξιακής ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης Καλαµάτας (Α∆ΕΚ), 
εξοµοιούµενη µε καθολικό διάδοχο.  
 
Α̟ό την α̟όφαση αυτή δεν ̟ροκαλείται δα̟άνη σε βάρος του ̟ροϋ̟ολογισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
5. Το διακανονισµό του χρέους της Αναπτυξιακής ∆ηµοτικής Επιχείρησης 

Καλαµάτας (Α.∆.Ε.Κ.) προς το ∆ήµο Καλαµάτας, διαµορφωθέντος στις 
27/10/2009 στο ύψος των πεντακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων δύο 
ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (557.202,82 €), το οποίο έχει προκύψει από το 
ότι η Α.∆.Ε.Κ. δεν κατέβαλε τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις, για το χρονικό 
διάστηµα από το 2001 έως και το 2003, δανείου που έχει πάρει από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.& ∆ανείων) µε αποτέλεσµα το Τ.Π. & ∆ανείων 
να παρακρατήσει τα ποσά των αντίστοιχων δόσεων από το ∆ήµο Καλαµάτας 
µέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), σύµφωνα µε όσα αναφέρονται 
στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 25333/27-10-2009 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία αναλυτικά καταχωρείται στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής, και συγκεκριµένα εγκρίνει: 

• Η εξόφληση του χρέους των  557.202,82 €, να γίνει σε δέκα πέντε (15) 
ετήσιες δόσεις  ύψους 37.146,86 € η κάθε µία, χωρίς προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής. 

• Η καταβολή των δόσεων να ξεκινάει από το 2010. 
 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  
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 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 7 ∆εκεµβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


