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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  3/2007 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  020/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Ιανουαρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 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. 3/19-1-2007 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 Κωνσταντίνος, 3) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) 

Γουρδέας Ανδρέας, 5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος 

Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) 

Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος 

Γεώργιος, 15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) 

Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Ράλλης Γεώργιος,  24) Σπίνος 

Γεώργιος,  25) Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  26) Τσερώνης Κωνσταντίνος. 

 
 
∆εν παραβρίσκεται,  αν και κλήθηκε νόµιµα, ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Αλευράς ∆ιονύσιος 
λόγω ασθενείας. 
 
 
Στην συνεδρίαση παραβρίσκονται και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων Αλαγονίας και 

Βέργας,  κ.κ.  Μέλιος Ιωάννης και Χειλάς Ευάγγελος αντίστοιχα, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 

περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά αυτά ∆ιαµερίσµατα.  

 
 
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 1-(i) θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου του 
∆ήµου Καλαµάτας, µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» (Α΄ Κ.Α.Π.Η.), σε εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 240 του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Αθανάσιος Ηλιόπουλος, Αντιδήµαρχος Καλαµάτας, αναφέρεται στην 
από 23-1-2007 γραπτή εισήγησή του, η οποία υπήρχε στον φάκελο του θέµατος αυτού και 

αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

«∆ΗΜΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
   ΓΡΑΦΕΙΟ  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

  Αριστοµένους και Πολυβίου 6  Καλαµάτα 24100 

  Τηλέφωνο :  27210 - 63451 

  Fax :  27210 - 22059 

 
 
 
 
                         Καλαµάτα,  23 - 1 - 2007 

 
 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ :  «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ν.Π.∆.∆. ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ   ΣΥΜΦΩΝΑ   ΜΕ   ΤΟ   ΑΡΘΡΟ   240   ∆.Κ.Κ.  
  (Ν. 3463/2006)» 

 
 
Το άρθρο 240 ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), το οποίο ισχύει από 1-1-2007, τροποποίησε το άρθρο 
203 του παλαιού ∆.Κ.Κ. και ρυθµίζει τα σχετικά µε τη διοίκηση των νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α.  Εποµένως οι συστατικές πράξεις των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου 
Καλαµάτας θα πρέπει να προσαρµοστούν στη νέα ρύθµιση. 
 
Οι βασικές διαφοροποιήσεις, που επέρχονται µε τη νέα διάταξη σε σχέση µε την παλαιά 

ρύθµιση είναι οι εξής : 
 
1. Μέλη του ∆.Σ. είναι ο δήµαρχος, δηµοτικοί σύµβουλοι και δηµότες ή κάτοικοι, που είναι 

χρήστες των υπηρεσιών του ν.π., ή έχουν ανάλογη επαγγελµατική ή κοινωνική δράση ή 
ειδικές γνώσεις ανάλογα µε τον σκοπό του νοµικού προσώπου, καθώς και ένας 
εκπρόσωπος των εργαζοµένων, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από 10 
εργαζοµένους. 

 
2. Ορίζονται υποχρεωτικά µέλη των ∆.Σ. από τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.  

Ειδικότερα ορίζεται τουλάχιστον ένας από τη µειοψηφία στα ∆.Σ., ενώ αν τα µέλη των 
∆.Σ. είναι περισσότερα από 5, ορίζονται τουλάχιστον 2 από τη µειοψηφία. 

 
3. Η εκλογή του προέδρου και του Αντιπροέδρου των ∆.Σ. γίνεται µεταξύ αυτών, που 

ορίζονται από το δηµοτικό συµβούλιο, εκτός αν έχει οριστεί µέλος ο ∆ήµαρχος, οπότε 
αυτοδίκαια είναι αυτός Πρόεδρος. 

 
Με την παλαιά διάταξη πρόεδρος ήταν ο δήµαρχος ή άλλο αιρετό ή µη µέλος, που οριζόταν 
από το δήµαρχο, ενώ δεν προβλεπόταν εκπρόσωπος των εργαζοµένων. 
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Επίσης για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. πλην του άρθρου 240 ∆.Κ.Κ., 
ισχύουν και οι διατάξεις του νέου ∆.Κ.Κ., που αφορούν την οικονοµική διοίκηση, τους πόρους, 
τη λειτουργία του ∆.Σ. και εποπτεία, τα κωλύµατα εκλογής µελών ∆.Σ. και τα έξοδα 
παράστασης και αποζηµίωσης (άρθρα 227 παρ. 5, 234, 235, 236 παρ. 1 &3, 242). 
 
 Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» 
 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος Αθαν., αναφέρει ότι για τη συγκρότηση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου λήφθηκε υπόψη το άρθρο 240 του ∆.Κ.Κ. 
όσον αφορά στην συµµετοχή της µειοψηφίας, και προτείνεται η εκπροσώπηση αυτής να είναι 

σε τέτοιο βαθµό, ώστε να µην επηρεάζεται η αρχή «η πλειοψηφία διοικεί και η µειοψηφία 
ελέγχει». 

 
 
Η πρόταση του εισηγητή κ. Ηλιόπουλου Αθαν. όσον αφορά στο ∆ιοικητικό  Συµβούλιο του Α΄ 
Κ.Α.Π.Η. είναι να αποτελείται από επτά (7) µέλη, εκ των οποίων τα πέντε (5) να προέρχονται 
από την πλειοψηφία και τα δύο (2) από την µειοψηφία.  
 
 

Στη διαλογική συζήτηση που εξελίχθηκε κατά τη συζήτηση του γενικού θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης για την προσαρµογή των συστατικών πράξεων των Ν.Π.∆.∆. στις διατάξεις του νέου 
κώδικα, οι  τοποθετήσεις του κ. ∆ηµάρχου και µελών του Σώµατος γενικά επί του θέµατος και  
οι επιµέρους θέσεις τους – προτάσεις εδικά για το Α΄ΚΑΠΗ συνοπτικά έχουν ως εξής:    

 
 
Οι εργαζόµενοι έχουν κεκτηµένο δικαίωµα. ∆εν θα συµµετέχουν; 
Προτείνετε ¨δύο (2) από την µειοψηφία¨ ή ¨τουλάχιστον δύο(2)¨; 

 
 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κ.Α.Π.Η. δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος των 
µελών και εργαζοµένων; 

 
Στα ∆ιοικητικά Συµβούλια µετέχουν και δηµότες που είναι χρήστες. Εµείς 
δεν είχαµε κυρίαρχο την απόλυτη πλειοψηφία. Όλα τα ∆. Σ. να είναι 

11/µελή και οι µειοψηφίες να εκπροσωπούνται µε 4 µέλη (2 η µείζων και από 1 οι ελάσσονες). 
 
Ο εισηγητής τήρησε αυστηρά το ∆.Κ.Κ.  Θεωρούµε ότι πρέπει να 
εκπροσωπούµαστε σε όλα τα ∆ιοικητικά Συµβούλια.  Εάν δεν τηρηθούν όσα 

συµφωνήθηκαν θα καταψηφίσουµε. 
 
Ο ∆ήµος Καλαµάτας είναι µπροστά από το Νόµο.  Το συναινετικό προεδρείο 
και η συµµετοχή της µειοψηφίας στην ∆ηµαρχιακή Επιτροπή που προβλέπει 

ο νέος Κώδικας εφαρµοζόταν στο ∆ήµο ο οποίος είναι  πρωτοπόρος και γι’ αυτό πρέπει να τον 
τηρήσουµε πρωτοπόρο και να τιµήσουµε αυτούς που έδωσαν µάχη για να κάνουν τον ∆ήµο 
πρωτοπόρο. 

 
Ανατέθηκε σε συνάδελφο η εισήγηση. Ο ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
µειώνει την αντιπροσωπευτικότητα των εργαζοµένων και των χρηστών. Θα 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΥ:   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:   

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  
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τηρήσουµε ό,τι έχουµε πει για την συναίνεση.  Πρέπει να υπάρξει η βασική αρχή της 
πλειοψηφίας και όταν δεν αναιρείται αυτή  να τηρείται και η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. 

Για το Α΄  Κ.Α.Π.Η. προτείνεται να διοικείται από 7/µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που θα 
αποτελείται από πέντε (5) µέλη της πλειοψηφίας, εκ των οποίων το ένα (1) θα προέρχεται εκ 
των χρηστών (µελών) του Νοµικού Προσώπου και από δύο (2) µέλη της µειοψηφίας. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπ’ 
όψη του την προαναφερόµενη εισήγηση, όλα όσα συζητήθηκαν επί του θέµατος και 
καταγράφονται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 240 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
 
 

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

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 127/1982 προηγούµενης απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ΄ αριθµ. 
114/1984, 110/2001 και 616/2005 επίσης αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας, σχετικής µε τη σύσταση στο ∆ήµο Καλαµάτας Νοµικού Προσώπου 
δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  µε την προσαρµογή της συστατικής πράξης 
στις διατάξεις του άρθρου 240 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 
3463/2006), και συγκεκριµένα τροποποιώντας την παράγραφο 4 του 
αποφασιστικού της µέρους επαναδιατυπώνοντάς την ως εξής: 
 
4. Το Νοµικό Πρόσωπο διοικείται από επταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο που 

αποτελείται από: 

α)  πέντε (5) µέλη που θα προέρχονται από την πλειοψηφία, εκ των οποίων το 
ένα (1) µέλος θα προέρχεται εκ των χρηστών (µελών) του Νοµικού 
Προσώπου  και 

β)  δύο (2) µέλη που θα προέρχονται από την µειοψηφία, 

τα οποία ορίζονται, µαζί µε τους αναπληρωτές τους, από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά των ορισµό των µελών εκλέγει από τα µέλη αυτά 
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Νοµικού Προσώπου. 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται διετής και λήγει πάντοτε µε την 
εγκατάσταση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να αντικατασταθούν κατά την 
διάρκεια της θητείας τους, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για σοβαρό 
λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.  

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, η 
θητεία του οποίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Νοµικού Προσώπου. 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αριθµ.  127/1982 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Καλαµάτας, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις  υπ΄ αριθµ. 114/1984, 110/2001 και 
616/2005 επίσης αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας. 
 
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Καρατζέας Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Γιαννακούλας Γρηγόριος 
  3. Γουρδέας Ανδρέας 
  4. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  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 ∆ηµήτριος 
  16. Μπάκας Ιωάννης 
  17. Μπασακίδης Νικόλαος 
  18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  19. Οικονοµάκου Μαρία  
  20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  21. Πολίτης ∆ηµήτριος 
  22. Ράλλης Γεώργιος 
  23. Σπίνος Γεώργιος 
  24. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  25. Τσερώνης Κωνσταντίνος 

 
Ακριβές  Απόσπασµα 

Καλαµάτα,  20  Φεβρουαρίου 2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 


