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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  24/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  501/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 26η Ιουλίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 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. 24/20-07-2007 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) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 492 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος,  13) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  15) Μπάκας ∆ηµήτριος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 
492 απόφαση), 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης 
Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 491 
απόφαση), 21) Σπίνος Γεώργιος, 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 23) Τσερώνης Κωνσταντίνος 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθ.  491 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης, 2) Λαγανάκος Γεώργιος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος και  4) Οικονοµάκου Μαρία.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από 
αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλικάκη Γεωργία (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 491 
απόφαση), 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 491 απόφαση), 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος,  4) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης και 5) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης.  
 
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 ..ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 296/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας περί 
σύναψης δανείων. 

 
Ακολούθως ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας Θεοφάνης αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 
15996/16-7-2007 εισήγηση του Ειδικού Συνεργάτη του ∆ήµου κ. Τενέντε, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής: 
 
«ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση της υπ’ αρίθµ. 296/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

σύναψης δανείων» 
 

Με την υπ’ αρίθµ. 296/2007 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απεφασίσθη η 
σύναψη των παρακάτω δανείων : 

α) Για την προµήθεια εξοπλισµού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και 
β) Για απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις δρόµων – αγορά κοινοχρήστων 

χώρων κ.λ.π. δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισµού. 
 
Επειδή :  

α) Στους όρους των δανείων και συγκεκριµένα στον όρο ¨Εγγυήσεις για την εξόφληση 
του δανείου¨ αναφέρεται : Νοµότυπη εκχώρηση εσόδων χωρίς να προσδιορίζεται ύψος 
ποσού, ίσως δηµιουργήθηκε στα πιστωτικά ιδρύµατα η άποψη ότι θα εκχωρηθεί το σύνολο 
των συγκεκριµένων εσόδων και όχι µέρος αυτών που να επαρκεί για την αποπληρωµή των 
δανείων. 

β) Για το δάνειο απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις δρόµων – αγορά 
κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. δαπάνες υλοποίησης πράξεων αναλογισµού, η αποφασισθείσα 
εκχώρηση εσόδων από ΣΑΤΑ δεν είναι σύννοµη διότι το συγκεκριµένο έργο δεν προβλέπεται 
στο Τεχνικό πρόγραµµα να χρηµατοδοτηθεί από το συγκεκριµένο έσοδο. 

 
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαι όπως τροποποιηθεί η υπ’ αρίθµ. 296/2007 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως εξής : 
 
Ι) Για το δάνειο ¨Προµήθεια εξοπλισµού της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού¨ 

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

ΙΙ) Για το δάνειο ¨απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις δρόµων – αγορά 
κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. πράξεις υλοποίησης πράξεων αναλογισµού¨ 

• Εγγυήσεις για την εξόφληση του δανείου : νοµότυπη εκχώρηση του 
εισπραττοµένου µε τους λογαριασµούς της ∆.Ε.Η. Φόρου Ηλεκτροδοτουµένων 
Χώρων αντιστοίχου ύψους που να επαρκεί για την αποπληρωµή του 
δανείου.  

  Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 
  ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕΝΕΝΤΕΣ» 
 
Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας Ιωαν. ο οποίος λέει ότι 
διαφωνεί όπως έχει κάνει και στο παρελθόν επισηµαίνοντας ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας πληρώνει 
αρκετά χρήµατα για την εξόφληση δανείων.  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση αφού λαµβάνει υπόψη του την υπ΄ 
αριθµ. 296/2007 προηγούµενη απόφασή του και την παραπάνω εισήγηση, µεταξύ των 
παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντος του κ. 
Μπάκα Ιωαν. ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, µε πλειοψηφία πλέον της απόλυτης πλειοψηφίας του 
συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθµ. 296/2007 προηγούµενης απόφασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά στη σύναψη δανείων α) για την 
προµήθεια εξοπλισµού της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, και β) 
για απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις δρόµων – αγορά κοινοχρήστων 
χώρων κ.λ.π., µε την τροποποίηση των παραγράφων του αποφασιστικού µέρους 
αυτής που αφορά στις Εγγυήσεις για την εξόφληση του κάθε δανείου οι οποίες 
τροποποιηµένες  επαναδιατυπώνονται   ως εξής: 
 
    

Ι) Όσον αφορά στο δάνειο για την προµήθεια εξοπλισµού της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού: 

 
• Εγγυήσεις για την εξόφληση του δανείου : νοµότυπη εκχώρηση των 

ανταποδοτικών τελών καθαριότητας που εισπράττονται µέσω των 
λογαριασµών της ∆.Ε.Η. όπως προβλέπεται από το άρθρο 176 παρ. 5 
του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/06) αντιστοίχου ύψους που να επαρκεί για την 
αποπληρωµή του δανείου. 

 
 

ΙΙ) Όσον αφορά στο δάνειο για απαλλοτριώσεις – ρυµοτοµήσεις – διανοίξεις 
δρόµων – αγορά κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. πράξεις υλοποίησης πράξεων 
αναλογισµού: 

 
• Εγγυήσεις για την εξόφληση του δανείου : νοµότυπη εκχώρηση του 

εισπραττοµένου µε τους λογαριασµούς της ∆.Ε.Η. Φόρου 
Ηλεκτροδοτουµένων Χώρων αντιστοίχου ύψους που να επαρκεί για 
την αποπληρωµή του δανείου.  

 
 
 
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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
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 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπάκας Ιωάννης 

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 15. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 16. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 17. Σπίνος Γεώργιος 

 18. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 27  Ιουλίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


