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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  574/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η Σεπτεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη 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. 27/14-09-2007 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. 574 
απόφαση),  7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 
10)  Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 560 απόφαση),  
15) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση), 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 
17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) 
Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Ράλλης Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 574 απόφαση),  22) 
Σπίνος Γεώργιος,  23) Τσακαλάκου Σταυρούλα (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 568 απόφαση)  και  
24) Τσερώνης Κων/νος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Ιωάννης,  2) Κλείδωνας Θεοφάνης  και  3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων 
Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος,  Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, και Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, 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.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Επί της υπ΄ αριθµ. 65/2007 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Π.Α.Κ. µε θέµα 
«Έγκριση σύναψης δανείου για τη ∆.Ε.Π.Α.Κ.». 

 
Ακολούθως παίρνοντας το λόγο ο κ. ∆ήµαρχος αναφέρεται στο γνωστό σε όλους πρόβληµα 
που έχει δηµιουργηθεί στη ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας 
(∆.Ε.Π.Α.Κ.) και ενηµερώνει το Σώµα για την υπ΄ αριθµ. 65/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆ΕΠΑΚ που αφορά στην έγκριση σύναψης δανείου για την Επιχείρηση και η 
οποία απεστάλη στο ∆ήµο µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 162/11-9-2007 (αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 
20260/12-9-2007) έγγραφό της προκειµένου να συζητηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.     
 
Στη συνέχεια ο κ. ∆ήµαρχος αφού αναφέρεται στην αναγκαιότητα λήψης της συγκεκριµένης 
απόφασης της ∆ΕΠΑΚ προκειµένου να µπορέσουν να πληρωθούν οι εργαζόµενοι, λέει ότι 
σύµφωνα µε το Π.∆. 256/1984 επί της αποφάσεως αυτής θα πρέπει να αποφανθεί το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και εισηγείται στο Σώµα να προχωρήσει στην έγκριση της εν λόγω απόφασης της 
∆ΕΠΑΚ.   
 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις – απαντήσεις και τοποθετήσεις µελών του 
Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου.   
 
 
Η δηµοτική παράταξη ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ µέσω του επικεφαλής της κ. Αλευρά 
τάσσεται υπέρ των εργαζοµένων και της καταβολής των οφειλοµένων σ΄ αυτούς  αλλά 
τάσσεται ΚΑΤΑ όσον αφορά στον δανεισµό που προτείνεται προκειµένου να επιτευχθεί αυτό 
φοβούµενος  ότι η καταβολή των χρηµάτων στους εργαζόµενους µέσω δανεισµού  θα 
αποδυναµώσει το αίτηµα για καταβολή από το Υπουργείο Πολιτισµού των οφειλοµένων στην 
Επιχείρηση και αντιπροτείνει δυναµικούς τρόπους διεκδίκησής τους µε κινητοποίηση όλων των 
φορέων της πόλης και παράσταση όλων στο Υπουργείο Πολιτισµού τονίζοντας ότι η υπόθεση 
της καταβολής των χρηµάτων από το Υπουργείο δεν είναι χαµένη και τελικά πιστεύει ότι θα 
τελεσφορήσει και ότι δεν συµφωνεί µε τη σύναψη δανείου για την καταβολή µισθοδοσίας 
εργαζοµένων.    
 
 
Επίσης, η δηµοτική παράταξη ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ µέσω του επικεφαλής της 
κ. Κοσµόπουλου  τάσσεται υπέρ των εργαζοµένων και της καταβολής των οφειλοµένων σ΄ 
αυτούς  διαφοροποιούµενος όσον αφορά στον δανεισµό που προτείνεται προκειµένου να 
επιτευχθεί αυτό  επισηµαίνοντας ότι δεν εξαντλήθηκαν οι µηχανισµοί πίεσης για τη διεκδίκηση 
των οφειλοµένων από το Υπουργείο Πολιτισµού και δεν αναζητήθηκαν άλλοι τρόποι εξεύρεσης 
πόρων για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού πέραν του δανεισµού για 
τον οποίο τάσσεται ΚΑΤΑ.      
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, το Π.∆. 256/1984, την υπ΄ αριθµ. 65/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ∆.Ε.Π.Α.Κ., µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας 
δηµοτικών συµβούλων, µειοψηφούντων των συµβούλων των δηµοτικών παρατάξεων 
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¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, 
κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Ι. Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 65/2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστική Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) µε την 
οποία: 

 
1. Εγκρίθηκε η σύναψη δανείου συνολικού ύψους ποσού πεντακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (500.000,00 €) από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε σκοπό 
την κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών αναγκών της Επιχείρησης και 
συγκεκριµένα την κάλυψη της µισθοδοσίας του προσωπικού της Επιχείρησης 
των µηνών  Οκτωβρίου, Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου και ∆ώρου Χριστουγέννων 
του έτους 2007 µε επιτόκιο 5,90% διάρκειας από 3 έως 5 έτη και µε 
ασφάλεια δανείου την εκχώρηση αναλόγου ποσού από τα διερχόµενα Κ.Α.Π. 
(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) του εγγυητή ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
2. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Π.Α.Κ. για τις όποιες διαπραγµατεύσεις 

απαιτηθούν για την επίτευξη ευνοϊκότερων ρυθµίσεων του παραπάνω 
δανείου και ιδιαιτέρως όσον αφορά το ύψος του επιτοκίου και τη χρονική 
διάρκεια αποπληρωµής του δανείου. 

 
3. Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Π.Α.Κ. για τις παραπέρα νόµιµες 

ενέργειες.       
  
 
ΙΙ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας 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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 
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 11. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 12. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος 

 14. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 15. Οικονοµάκου Μαρία 

 16. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

 20. Τσερώνης Κων/νος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 24  Σεπτεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


