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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 
 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 5/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Μονεμβασιάς. 

 
Αριθ. Απόφασης   57/2011 

 
    «Περί Καταργήσεως του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Δήμου 
Βοιών» (άρθρο 241 παρ.3 Ν. 3463/2006)». 
 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 15 του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και 
ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασιάς, 
ύστερα από την με αριθμό 5/11-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα  είκοσι πέντε (25) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος    1. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ  
2. Αλειφέρη Παναγιώτα    2.Κρυπωτός Παναγιώτης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος   
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κολλιάκος Ιωάννης   
7. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
8. Λύρας Χαράλαμπος   
9. Μαρούσης Χαράλαμος   
10. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
11. Πετράκης Χρήστος   
12. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
13. Σουρλάς Ιωάννης   
14. Σπυριδάκος Βασίλειος   
15. Σταθάκης Παναγιώτης   
16. Τσαφατίνου Κατερίνα   
17. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραμής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Τσάκος Κωνσταντίνος    
24. Μέντης Γεώργιος   
25. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  
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  Η Συνεδρίαση έγινε απόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων παραβρέθηκαν 
οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός 
Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου 
Δημητρίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. 
Δαιμονιάς, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελιάς, Κουλούρης Ιωάννης Τ.Κ. Γέρακα, Τζερεφός Ανάργυρος 
Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. 
Κυπαρισσίου, Μανίκης Κων/νος Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης 
Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. 
Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος Δημήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Μπέλεσης 
Αλέξανδρος Τ.Κ. Ρειχέας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, 
Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού, Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
    
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στην  διατεταγμένη Δημοτική Σύμβουλο κΑ Αλειφέρη Παναγιώτα, η 
οποία είπε τα εξής: 
 

Με τις παρ.3, 4 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 του δημοτικού ή  
κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη 
δημοσίευση  της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο 
Δήμο ή την  Κοινότητα, που τα σύστησε. 
4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο 
έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό και 
απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης  
εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. 
5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο  
Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του N. 1188/1981, όπως ισχύει.» 
 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 318 του Ν. 1188/81 ορίζονται τα εξής: 
«1. Το προσωπικόν ειδικών ταμείων υδρεύσεως καταργηθέντων ή καταργουμένων, εφ' όσον η 
εκπλήρωσις του σκοπού αυτών αναλαμβάνεται καθ οιονδήποτε τρόπον υπό των δήμων και 
κοινοτήτων, διατηρείται τη υπηρεσία του οικείου δήμου ή κοινότητος μέχρις οργανώσεως της 
υπηρεσίας ταύτης, δια τροποποιήσεως του οργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας, ότε επιτρέπεται 
η ένταξις αυτού εις αντιστοίχους τακτικάς θέσεις επί τη βάσει των ουσιαστικών αυτών προσόντων 
και των εν τω οργανισμώ οριζομένων προυποθέσεων δια την κατάληψιν των θέσεων τούτων.  
2. H ένταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου ύστερα από σύμφωνη 
γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.  
3. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίησις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ενεργείται εντός εξ 
μηνών από της αναλήψεως υπό του δήμου ή κοινότητος της οικείας υπηρεσίας, εντός δε 
εξαμήνου από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του οργανισμού ενεργείται η ένταξις του 
προσωπικού. Το μη εντασσόμενον προσωπικόν εντός της ανωτέρω προθεσμίας απολύεται 
αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως από της λήξεως της προθεσμίας.  
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4. Η παρά τω ταμείω προγενεστέρα υπηρεσία του εντασσομένου προσωπικού λογίζεται ως 
τακτική δημοτική ή κοινοτική υπηρεσίας δια πάσαν περίπτωσιν».  
  Με την υπ’ αριθμ. 68/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βοιών η οποία εγκρίθηκε με την 
3991/2001 απόφαση του ΓΓ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως τροποποιήθηκε με τις 10/2007 
& 163/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βοιών & εγκρίθηκαν με την 8370/07 απόφαση 
του ΓΓ της Περιφέρειας και δημοσιεύτηκαν στα υπ’ αριθ. 557/Β’/15-05-2001 (και 939/Β’/20-07-
2001 διόρθωση σφάλματος) & 1604/Β’/17-08-2007 ΦΕΚ αντίστοιχα, συστάθηκε το Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Βοιών». 
  
   Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 & 107 του ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθορίζεται ο 
αριθμός των ΝΠΔΔ που κάθε δήμος μπορεί να συνιστά καθώς επίσης και ο αριθμός και το είδος 
των επιχειρήσεων που μπορεί να συνιστά ή να συμμετέχει (άρθρα 103 & 107). 
  Η επιλογή του Δήμου μας, όπως γνωρίζετε, προκειμένου να προσαρμοσθεί στις νέες διατάξεις, 
είναι η συγχώνευση των ΝΠΔΔ που περιήλθαν στο Δήμο Μονεμβασίας σε ένα (1) ΝΠΔΔ για τους 
τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, πολιτισμού & αθλητισμού και 
σε μία (1) Κοινωφελή Επιχείρηση για τους τομείς αρμοδιοτήτων παιδείας, περιβάλλοντος & 
υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
 
   Με βάση τα ανωτέρω, προτείνουμε, την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Στάδιο Δήμου 
Βοιών».  
   Με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ., τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Δήμο Μονεμβασιάς 
όπου  εξακολουθούν να διατίθεται για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν. 1970 (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α) «Περί της 
επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως των υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού 
καταληφθέντων, εν αδυναμία εκπληρώσεως της θελήσεως του διαθέτου ή δωρητού». 
 
   Ύστερα από τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 
• Τις διατάξεις των άρθρων 103,107 & 109 του ν.3852/2010 
• Τις διατάξεις του άρθρου 241 του Ν. 3463/06  
• Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 557/Β’/15-05-2001 (και ΦΕΚ 939/Β’/20-07-2001 διόρθωση σφάλματος), 
σύστασης  του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Βοιών»  
 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
 

  Την κατάργηση του παραπάνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, «Δημοτικό Στάδιο 
Δήμου Βοιών». 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις 
διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, τις όμοιες του άρθρου 103, 107 και 109 του 
Ν. 3852/2010, το αριθ. ΦΕΚ 557/Β΄/15.05.2001 (και ΦΕΚ 939/Β΄/20.07.2001 διόρθωση 
σφάλματος) σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Βοιών» και μετά από μικρή 
διαλογική συζήτηση: 

Ο μ ό φ  ω ν α    α π ο φ  α σ ί ζ ε ι 
 

  Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Στάδιο Δήμου Βοιών», τα 
περιουσιακά στοιχεία αυτού περιέρχονται στο Δήμο Μονεμβασιάς όπου εξακολουθούν να 
διατίθεται για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 
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424 της 24/30 Ιαν. 1970 (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α) «Περί της επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή 
διαθέσεως των υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταληφθέντων, εν αδυναμία 
εκπληρώσεως της θελήσεως του διαθέτου ή δωρητού». 
 Στο ανωτέρω Ν.Π. που καταργείται, δεν υπηρετεί προσωπικό. 
  
       Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  57/2011. 
 
   Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω: 
       Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας                           Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 21-03-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κων/νος 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
 

   
   

 


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

