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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12η
µεσηµβρινή συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην
41η/2008 συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 23-102008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο, µε
προγραµµατισθείσα αρχικά ώρα συνεδρίασης την 13:00 αλλά ύστερα από τηλεφωνική
ενηµέρωση των µελών ∆ηµαρχιακής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η αλλαγή της ώρας της
συνεδρίασης.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας,
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Κουδούνης Αργύριος.
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,
2) Λαγανάκος Γεώργιος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας οι κ.κ.: Γιαννακούλας Γρηγόριος και Μιχαλόπουλος
Σωτήριος, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ.:
Λαγανάκο Γεώργιο και Πολίτη ∆ηµήτριο αντίστοιχα.
β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης
Κουτσογιαννόπουλος.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας
διάταξης µε τίτλο :
Περί της ανάγκης σύναψης δανείου για συµµετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ. 24889/24-10-2008
εισήγηση της ∆ιευθύντριας ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου Καλαµάτας κας Ηλιοπούλου
Γεωργίας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2ε του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) η ∆ηµαρχιακή
Επιτροπή µελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και κάνει
σχετική εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Με την 507/2008 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετική µε την σύσταση της
κοινωφελούς επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» παράλληλα µε την σύσταση εγκρίθηκε και η συµµετοχή
του ∆ήµου Καλαµάτας µε καταβολή µετρητών στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της
νέας επιχείρησης. Επειδή ο ∆ήµος Καλαµάτας δεν έχει τη δυνατότητα της καταβολής αυτού
του ποσού από ίδιους πόρους πρέπει να συνάψει δάνειο µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων ποσού 1.500.000,00 € (όσο και η συµµετοχή του στην αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της κοινωφελούς επιχείρησης), σε εκτέλεση της παραπάνω απόφασης. Το ποσό
αυτό θα εισαχθεί ως έσοδο και έξοδο στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε τροποποίηση. Η
ζητούµενη διάρκεια του δανείου να είναι 15 χρόνια.
Μετά τα παραπάνω εισηγούµαι όπως η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή αποφασίσει για την ανάγκη
σύναψης του σχετικού δανείου.
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ»
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος λέει τα εξής:

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπορώ να σας πληροφορήσω για το εξής. Υπάρχει µία κυβερνητική
δέσµευση, αλλά δεν έχοµε αυτή τη στιγµή τα δεδοµένα, ότι θα
χρηµατοδοτηθούν οι νέες κοινωφελείς επιχειρήσεις. Θα υπάρξει δηλαδή η δυνατότητα
µειωµένων επιτοκίων.
Υπάρχει µια βιασύνη κύριοι συνάδελφοι γιατί πρέπει να προλάβοµε τα Χριστούγεννα και να
εξοφλήσοµε τις οφειλές προς τον κόσµο των πολιτιστικών επιχειρήσεων.
Το θέµα θα πάει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα συζητήσοµε και θα ξανασυζητήσοµε για το
θέµα αυτό.
Η βιασύνη συνδέεται µε το να εξοφλήσοµε τον κόσµο πριν από τα Χριστούγεννα.

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις, µειοψηφούντων των κ.κ.
Κοσµόπουλου και Ηλιόπουλου Παναγιώτη οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
∆ιαπιστώνει την ανάγκη σύναψης δανείου ποσού ενός εκατοµµυρίου
πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000 €) µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων για συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της νέας
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ και εισηγείται στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη σχετικής απόφασης.

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

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιώτης Ε. Νίκας

1. Γιαννακούλας Γρηγόριος
2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης
3. Καµβυσίδης Ιωάννης
4. Κοσµόπουλος Βασίλειος
5. Κουδούνης Αργύριος
6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 30 Οκτωβρίου 2008
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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