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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  13/2007 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  296/2007  

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Απριλίου 2007, ηµέρα Τετάρτη 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. 13/04-04-2007 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) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) 
Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος,  14) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 17) Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 301 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 22) Ράλλης Γεώργιος, 23) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα  και  24) Τσερώνης Κωνσταντίνος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 301 
απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Οικονοµάκου Μαρία και 3) Σπίνος Γεώργιος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα συγκεκριµένα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική 
Κίνηση Καλαµάτας».  
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  



Συνεδρίαση : 13/2007                                 Τετάρτη  11 / 4 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  296/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  2 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη δανείων για:    
α) προµήθεια εξοπλισµού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού, 

β) απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις δρόµων – αγορά κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. 
δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισµού. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνα Θεοφάνης ενηµερώνει το Σώµα ότι η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 83/2007 οµόφωνη απόφασή της διαπιστώνει την 
ανάγκη, και εισηγείται σχετικά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνάψεως δανείων του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε Πιστωτικό Ίδρυµα για: 

α) προµήθεια εξοπλισµού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού, που έχουν 
συµπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας, 
οικον. έτους 2007,  

β) απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις δρόµων – αγορά κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. 
δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισµού, που έχουν συµπεριληφθεί στο τεχνικό 
πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2007.  

 
Με την ίδια απόφασή της η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή καταρτίζει τους όρους των δανείων, 
προτείνει τη σύσταση επιτροπής προκειµένου να αξιολογήσει τις προσφορές που θα 
κατατεθούν και  να εισηγηθεί αναλόγως ως προς την τελική επιλογή του πιστωτικού ιδρύµατος 
και εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τις παραπέρα νόµιµες ενέργειες. 
 
 
 
Με την ολοκλήρωση της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Κλείδωνα, ακολουθεί διαλογική 
συζήτηση ως εξής: 
 

 
ΚΑΤΑ στο α), ΝΑΙ στο β) απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις δρόµων – 
αγορά κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.  

 
Σχετικά µε το δάνειο για τον εξοπλισµό της Υπηρεσία Καθαριότητος, επειδή 
είναι ανταποδοτικό τέλος η καθαριότητα και οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται θα 

πρέπει να είναι στα ανταποδοτικά έσοδα – έξοδα, πέστε µου τον τρόπο µε τον οποίον θα γίνει 
η αποπληρωµή και αν προβλέπεται στην ανταποδοτικότητα, επειδή παλαιότερα είχε 
απορριφθεί συγκεκριµένη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου επειδή δεν δικαιολογούσε τον 
τρόπο εξόφλησης του δανείου. Πέστε µου τον τρόπο.      

 
∆ίνουµε την εκχώρηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας που 
εισπράττονται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ.  

 
Ακούστε, φέτος στον προϋπολογισµό παρουσιάσαµε έλλειµµα στην 
καθαριότητα αν δεν απατώµαι 1.000.000,00 €. Θα εκχωρήσετε µια 

παθητική υπηρεσία; Θα πρέπει να προβλέπεται και η σχετική αύξηση που να εξυπηρετεί το 
δάνειο. Θα απορριφθεί, εγώ ψηφίζω ναι, επειδή ψηφίζει και η παράταξη, απλά σας λέω υπάρχει 
συγκεκριµένος λόγος, σβήστε κάποιο κονδύλι από την καθαριότητα και φέρτε τροποποίηση 
του προϋπολογισµού … 
 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Κύριε Νταγιόπουλε, δεν είναι θέµα του παρόντος, θα τα βρούµε και είµαι βέβαιος 
ότι θα βοηθήσετε και εσείς.  

 
Είναι του παρόντος κ. ∆ήµαρχε, άµα δεν εξασφαλιστεί ο τρόπος µε τον 
οποίο θα γίνει η αποπληρωµή του… Λέµε πως θα γίνει και γι΄ αυτό ψηφίζω. 

Είναι λόγος, πως δεν είναι λόγος. Κάνω την πρόταση, για να µην φανεί ότι είµαι αρνητικός, να 
κοιτάξετε … 

 
∆ιευκρινίζω τι ψηφίζουµε. Εκτός από τη σύναψη των δανείων, ψηφίζουµε 
και για τη σύσταση επιτροπής προκειµένου να αξιολογήσει τις προσφορές 

που θα κατατεθούν. 
 
Η επιτροπή προτείνεται να είναι τριµελής και να αποτελείται από εµένα, τον 
Ειδικό Συνεργάτη του ∆ήµου κ. Τενέντε Περικλή και την Προϊσταµένη του 

Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας και αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του 
∆ήµου κα Ηλιοπούλου Γεωργία. 

 
Θέλω να κάνω µία δήλωση. Εντάξει το πρώτο θέµα είναι εξαιρετικά σοβαρό, 
πρέπει να βελτιωθεί, το καταλαβαίνεται τα ξέρετε, η εικόνα της πόλης. Θέλω για 

το δεύτερο να σας πω ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να έχοµε οµοφωνία στους δρόµους 
τους οποίους θα διανοίξουµε. Θα εξαντληθεί κάθε δυνατότητα, κάθε επιχείρηµα ώστε να 
κάνουµε τις καταλληλότερες επιλογές ώστε να βελτιωθεί το κυκλοφοριακό ζήτηµα αλλά και 
άλλα. ∆εν πρόκειται να εξυπηρετηθεί καµία σκοπιµότητα µε το (β), να το ξέρετε. 

 
Έχουµε διευκρινίσει και άλλες φορές για ποιο λόγο διαφωνούµε µε τη 
σύναψη του συγκεκριµένου δανείου για την προµήθεια εξοπλισµού της 

Υπηρεσίας Καθαριότητας κ.λ.π. Άλλωστε σε προσωπικό επίπεδο διαφωνούσα και προηγούµενα  
4 χρόνια επί ∆ηµαρχοντίας Γεώργιου Κουτσούλη. Πρέπει να υπάρξει µια αξιοπιστία στη 
συνέχεια των λόγων, για τους ίδιους λόγους διαφωνώ και τώρα. Επιπροσθέτως πιστεύουµε ότι 
πολλά από τα οχήµατα µπορούν κάλλιστα να  αναζητηθούν µέσα από µια συνεργασία µε 
ιδιώτες και θα στοιχίζουν πολύ φθηνότερα από το να προσλάβει ο ∆ήµος οδηγούς, τις φθορές, 
τα καύσιµα κ.λ.π. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του τα 
προαναφερόµενα, την υπ΄ αριθµ. 83/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, καθώς 
επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 176 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), µειοψηφούντων των κ.κ. 
Τσερώνη  και Μπάκα Ιωάν. µόνο όσον αφορά στην πρόταση λήψης δανείου για προµήθεια 
εξοπλισµού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Ι. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΚΑΤΑ οι κ.κ. Τσερώνης και Μπάκας Ιωαν.): 

Εγκρίνει τη σύναψη δανείου του ∆ήµου Καλαµάτας µε Πιστωτικό Ίδρυµα για  
προµήθεια εξοπλισµού της υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισµού, που 
έχουν συµπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου Καλαµάτας, οικον. έτους 2007, στους παρακάτω Κ.Α.  

 

Κ.Α. 20.7131.01 Προµήθεια  απορριµµατοφόρου αυτοκινήτου 
µε τύµπανο 16 m3   

140.000 € 

Κ.Α. 20.7131.03 Προµήθεια οχήµατος πλύσεως δρόµων 170.000 € 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:   
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Κ.Α. 20.7131.04 Προµήθεια µηχανικών σαρώθρων 80.000 € 

Κ.Α. 20.7131.05 Προµήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 35.000 € 

Κ.Α. 20.7131.06 Προµήθεια µικρού φορτωτή µε κουβά 500 lit 50.000 € 

Κ.Α. 20.7131.08 Προµήθεια  κάδων 8 m3 25.000 € 

Κ.Α. 20.7131.09 Προµήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 220.000 € 

Κ.Α. 20.7131.20 Εγκατάσταση αντλιοστασίου στο χώρο της 
Μαραθόλακας 

50.000 € 

Κ.Α. 20.7131.31 Προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος 
ηλεκτροφωτισµού 

80.000 € 

 
µε τους όρους που έχει καταρτίσει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 83/2007 απόφασή της και έχουν ως εξής: 

 

• Ύψος δανείου: οκτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (850.000,00 €) 

• Εξόφληση δανείου: σε δώδεκα (12)  έτη χωρίς περίοδο χάριτος 

• ∆όσεις δανείου: είκοσι τέσσερις (24)  εξαµηνιαίες δόσεις, της 1ης 
καταβλητέας έξι (6) µήνες µετά την εκταµίευση του ποσού 

• Εγγυήσεις για την εξόφληση του δανείου: νοµότυπη εκχώρηση των 
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας που εισπράττονται µέσω των 
λογαριασµών της ∆ΕΗ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 176 παρ. 5 του 
∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) 

• Εκταµίευση του ποσού του δανείου: θα γίνεται µε έκδοση επιταγών χωρίς 
καµία επιβάρυνση του ∆ήµου για την προµήθεια των µπλοκ επιταγών. 

 
 
ΙΙ. ΟΜΟΦΩΝΑ: 

Εγκρίνει τη σύναψη δανείου του ∆ήµου Καλαµάτας µε Πιστωτικό Ίδρυµα για 
απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις δρόµων – αγορά κοινοχρήστων 
χώρων κ.λ.π. δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισµού, που έχουν 
συµπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Καλαµάτας, οικον. έτους 2007, υπό Κ.Α. 40.7111.01. µε ποσό 1.100.000,00 € 
(1.000.000,00 € από δάνειο και 100.000,00 € από δηµοτικούς πόρους)  
µε τους όρους που έχει καταρτίσει η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου 
Καλαµάτας µε την υπ΄ αριθµ. 83/2007 απόφασή της και έχουν ως εξής: 

 

• Ύψος δανείου: ένα εκατοµµύριο ευρώ (1.000.000,00 €) 

• Εξόφληση δανείου: σε δώδεκα (12)  έτη χωρίς περίοδο χάριτος 

• ∆όσεις δανείου: είκοσι τέσσερις (24)  εξαµηνιαίες δόσεις, της 1ης 
καταβλητέας έξι (6) µήνες µετά την εκταµίευση του ποσού 

• Εγγυήσεις για την εξόφληση του δανείου: νοµότυπη εκχώρηση των 
κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές 
δραστηριότητες (Σ.Α.Τ.Α.) κατά 50% και 50% από κεντρικούς αυτοτελείς 
πόρους όπως  προβλέπεται από το άρθρο 176 παρ. 5 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 
3463/06) 
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• Εκταµίευση του ποσού του δανείου: θα γίνεται µε έκδοση επιταγών χωρίς 
καµία επιβάρυνση του ∆ήµου για την προµήθεια των µπλοκ επιταγών. 

 

 

ΙΙΙ. ΟΜΟΦΩΝΑ:  
       Εγκρίνει τη σύσταση τριµελούς επιτροπής προκειµένου να αξιολογήσει τις 

προσφορές που θα κατατεθούν αναφορικά µε τα υπό σύναψη παραπάνω 
αναφερόµενα δάνεια και  να εισηγηθεί αναλόγως ως προς την τελική επιλογή 
του πιστωτικού ιδρύµατος, αποτελούµενη από:   
 
- τον κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, Αντιδήµαρχο Καλαµάτας, 
- τον κ. Τενέντε Περικλή, Ειδικό Συνεργάτη του ∆ήµου Καλαµάτας, 
- την κα Ηλιοπούλου Γεωργία, Προϊσταµένη Τµήµατος Ταµειακής Υπηρεσίας 

και αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου 
Καλαµάτας.    

 
 
IV. ΟΜΟΦΩΝΑ: 
       Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας, κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα για τις παραπέρα 

νόµιµες ενέργειες. 
 
 
 
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. ∆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 Ιωάννης 
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 17. Μπασακίδης Νικόλαος 

 18. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Ράλλης Γεώργιος 

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 23. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 17  Απριλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 
 


