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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 1η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 08-01-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 
5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος καθώς και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
 
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 9ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Διορισμός νομικών συμπαραστατών  για υποθέσεις του  Δήμου Καλαμάτας – 
Άσκηση  ένδικων μέσων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 
646/2008 απόφασή του αποδέχθηκε τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3278/19-12-2008 συνεδρίασή του, για τη 
χορήγηση δανείου, ποσού 1.099.000,00 ΕΥΡΩ, για την συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας 
στο μετοχικό κεφάλαιο της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας, με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και με διακριτικό τίτλο 
«ΦΑΡΙΣ».  
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι για τη σύνταξη της 
δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών  & Δανείων  για τη συμμετοχή του 
Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της κοινωφελούς επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨ απαιτείται ο ορισμός 
συμβολαιογράφου, που προτείνεται από τον εντεταλμένο σύμβουλο στην Καλαμάτα για τα 
κρατικά συμβόλαια, και καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση,  
 

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

 
Ι. Εγκρίνει τον ορισμό, του προτεινόμενου από τον εντεταλμένο σύμβουλο στην 

Καλαμάτα για τα κρατικά συμβόλαια, συμβολαιογράφου, για την σύνταξη της 
σύμβασης λήψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τη 
συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο μετοχικό κεφάλαιο της κοινωφελούς 
επιχείρησης ¨ΦΑΡΙΣ¨.  

 
ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις παραπέρα νόμιμες ενέργειες. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Ιανουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


