
Συνεδρίαση : 17/2007                                 Τετάρτη  16 / 05 / 2007 ΑΠΟΦΑΣΗ  375/2007 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  17/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  375/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Μαΐου 2007, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 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. 17/11-05-2007 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 Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 6) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση κατά 
τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης) , 11) Κουδούνης Αργύριος,  12) 
Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας 
Ιωάννης, 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση κατά τη συζήτηση του 
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα 
(αποχώρηση κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης),  και  23) Τσερώνης 
Κωνσταντίνος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Γουρδέας 
Ανδρέας, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος και 4) Οικονοµάκου Μαρία.   
 
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που 
αφορούσε στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και παραβρίσκεται 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.  
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµα 
που το Σώµα οµόφωνα δέχτηκε να συζητηθεί µαζί µε τα τακτικά λόγω του επείγοντος 
χαρακτήρα του, µε τίτλο : 

Παροχή εγγύησης του ∆ήµου Καλαµάτας για τη δανειοδότηση της ∆.Ε.Τ.Α.Κ. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος υπενθυµίζει στο Σώµα ότι µε την υπ΄ αριθµ. 305/2007 
προηγούµενη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε  η υπ΄ αριθµ. 10/2007 απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΤΑΚ για δανεισµό της επιχείρησης από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων για την αποπληρωµή υποχρεώσεών της προς το Τ.Υ.∆.Κ.Υ. 

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5035/19-4-2007 
(υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 9294/25-4-2007) έγγραφό του το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων ανακοινώνει στη ∆ΕΤΑΚ και στο ∆ήµο Καλαµάτας την έγκριση της χορήγησης 
τοκοχρεολυτικού δανείου συνολικού ποσού 16.607,65 € καθώς και τους όρους µε τους 
οποίους εγκρίθηκε το δάνειο. Επίσης, για την συνοµολόγηση του εν λόγω δανείου, το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων µε το ίδιο ως άνω έγγραφό του ζητά τη λήψη απόφασης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε την οποία ο ∆ήµος Καλαµάτας θα εγγυάται την οµαλή 
εξυπηρέτηση του δανείου. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του τους όρους 
που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην 3164/18-4-
2007 συνεδρίασή του, κατά την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου ποσού Ευρώ16.607,65 
στην ∆ΕΤΑΚ, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 5 του Ν. 3491/06 σε συνδυασµό 
µε το άρθρο 176 του Ν. 3463/06, το Π.∆. 256/84, και τις υπ΄ αριθµ. 2021/84, 3144/06 και 
3154/07 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων, για την εξόφληση ληξιπροθέσµων οφειλών 
της προς το ΤΥ∆ΚΥ, καθώς και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους παρόντες 
συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨, ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Την παροχή εγγύησης του ∆ήµου Καλαµάτας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, για τη δανειοδότηση της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης  
Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) µέχρι του ποσού ΕΥΡΩ: 16.607,65 για την εξόφληση 
ληξιπρόθεσµων οφειλών της προς  το Τ.Υ.∆.Κ.Υ.,  η  οποία θα καλύψει την τακτική 
εξυπηρέτηση του δανείου µέχρι την πλήρη εξόφλησή του κατά κεφάλαιο, πάσης 
φύσεως τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την δανειακή σύµβαση. 
 
Για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος Καλαµάτας: 

α) εκχωρεί από τώρα και µεταβιβάζει λόγω ενεχύρου στο Ταµείο από όλα τα 
δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά του, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε 
πηγή και αιτία, παρόντα και µέλλοντα και ιδιαίτερα τα έσοδα που προέρχονται 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) σύµφωνα µε τον Ν. 2503/97 
άρθρο 11 παρ. 29 Β5, το ανάλογο ποσό που θα καθορισθεί στο δανειστικό και 
παρέχει από τώρα την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή της στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και σ΄ οποιονδήποτε είναι διαχειριστής των εσόδων 
αυτών ή τηρεί λογαριασµό του ή ενεργεί τις εισπράξεις του, να παρακρατεί 
οίκοθεν το Ταµείο ή να κατατίθεται σ΄ αυτό το ως άνω ποσό για την τακτική 
εξυπηρέτηση του δανείου, ευθυνόµενη αλληλέγγυα, αδιαίρετα και σ΄ ολόκληρο 
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µαζί µε την Επιχείρηση, παραιτούµενη των ευεργετηµάτων της διαιρέσεως και 
διζήσεως και 

β) Εξουσιοδοτεί τον νόµιµο εκπρόσωπό του, κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα ∆ήµαρχο 
Καλαµάτας, για την υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου και την παροχή της 
κατά τ’ ανωτέρω εγγύησης. 

 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Ράλλης Γεώργιος 

 20. Σπίνος Γεώργιος 

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 22. Τσερώνης Κωνσταντίνος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 18 Μαΐου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


