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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  607/2007  

 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 11η Οκτωβρίου 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. 29/05-10-2007 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 (προσέλευση στην 
υπ’ αριθ. 598 απόφαση),  4) Γιαννακούλας Γρηγόριος,  5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7)  Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) Ηλιόπουλος Παναγιώτης (προσέλευση την υπ’ αριθ. 
598 απόφαση), 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10)  Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση), 
19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 607 
απόφαση), 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  22) Σπίνος Γεώργιος, 23)  Τσακαλάκου Σταυρούλα και  24) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 603 απόφαση).   
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος και 3) Ράλλης Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται επίσης ο Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου 
Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος, επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά 
στο συγκεκριµένο Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος και παραβρίσκεται.  
 
 
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 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Παροχή εγγύησης του ∆ήµου Καλαµάτας για δανειοδότηση της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.). 

 
Αναφορικά µε τη σχετική δανειοδότηση της ∆ΕΠΑΚ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄ αριθµ. 
574/2007 προηγούµενη απόφασή του ενέκρινε την υπ΄ αριθµ. 65/2007 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ΕΠΑΚ µε την οποία 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. 
 

Μετά τα ανωτέρω µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 5190/28-9-2007 (υπ΄ αριθµ. πρωτ. ∆ήµου 22469/2-
10-2007) έγγραφό του το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ανακοινώνει στη ∆ΕΠΑΚ και στο 
∆ήµο Καλαµάτας την έγκριση της χορήγησης τοκοχρεολυτικού δανείου συνολικού ποσού 
454.000,00 € 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΠΑΚ περί αποδοχής 
των όρων του δανείου και τη λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε την 
οποία ο ∆ήµος Καλαµάτας θα εγγυάται την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΠΑΚ µε την υπ΄ αριθµ. 76/2007 απόφασή του ενέκρινε την 
αποδοχή των όρων µε τους οποίους εγκρίθηκε το εν λόγω δάνειο από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και το θέµα έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη 
απόφασης µε την οποία ο ∆ήµος θα εγγυάται την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.  
 
  
Ακολούθως η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
∆ηλαδή κ. Πρόεδρε, ο ∆ήµος θα πληρώσει το δάνειο για να πληρωθούν 
τα λειτουργικά έξοδα της ∆ΕΠΑΚ. Αυτή είναι η ουσία. 

 
Πέστε κ. Κοσµόπουλε.  

 
Στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο είχαµε εναργώς τοποθετηθεί κατά 
της λήψης του δανείου. Μάλιστα είχαµε κάνει και µία συγκεκριµένη 

πρόταση, άσχετα αν ο κ. ∆ήµαρχος έκανε ότι δεν την άκουγε, σύµφωνα µε την οποία 
πιστεύαµε ότι έπρεπε να πληρωθούν οι εργαζόµενοι για το διάστηµα µέχρι 31-8. Τότε τα χρέη 
ήταν 300.000 € περίπου  εκ των οποίων οι 50.000 ήταν ασφαλιστικές εισφορές. Είχαµε πει 
λοιπόν τότε ότι έπρεπε να εκταµιευτούν από το ∆ήµο Καλαµάτας τα υπόλοιπα χρήµατα που 
κάνει να δίνει ο ∆ήµος Καλαµάτας, αυτά επαρκούσαν και θα επαρκούσαν απόλυτα αν δεν 
γινότανε και το λάθος από βιασύνη, η ∆ΕΠΑΚ αν και είχε τη δυνατότητα να πληρώσει τις 
ασφαλιστικές εισφορές µέχρι  31-10 πήγε και τις κατέβαλε 31-8 και έχασε 50.000 χωρίς λόγο.     
Η ∆ηµοτική Αρχή επέµενε τότε ότι όχι, πρέπει να παρθεί δάνειο για να πληρωθούν οι 
εργαζόµενοι για το διάστηµα αυτό, µέχρι 31-8. Αυτή ήταν η εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής, 
γι΄ αυτό ήταν και εσπευσµένες οι αποφάσεις, γι΄ αυτό  ήταν εσπευσµένες οι κλήσεις στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΠΑΚ.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Η ερώτηση είναι, πώς θα πληρωθούν σήµερα οι εργαζόµενοι για τα χρήµατα που οφείλει ο 
∆ήµος µέχρι 31-8; Ακριβώς µε τον τρόπο που είχαµε υποδείξει εµείς. Από το υπόλοιπο των 
χρηµάτων που ο ∆ήµος Καλαµάτας οφείλει στη ∆ΕΠΑΚ. Έτσι ακριβώς. Το δάνειο λαµβάνεται 
για τους µισθούς Οκτωβρίου, Νοεµβρίου, ∆εκεµβρίου και το δώρο των Χριστουγέννων. Άρα 
λοιπόν δεν υπήρχε λόγος για καµία µα καµία βιασύνη. Αντί λοιπόν σήµερα να συζητούσαµε 
εδώ πέρα πως θα µεθοδεύσουµε την µάχη µας ώστε στο τέλος του Οκτωβρίου να 
εκταµιευθούν χρήµατα από το νέο Υπουργό που πιστεύω ότι θα έχει µία άλλη οπτική γωνία 
απέναντι  στη ∆ΕΠΑΚ και τα πολιτιστικά της Καλαµάτας, εµείς συζητάµε για δάνειο που θα 
παρθεί για Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο. Ουσιαστικά δηλαδή θα πάµε να ζητήσουµε από 
τον Υπουργό να µας διευκολύνει, να µας βοηθήσει και ο Υπουργός θα πει: ¨Ωραία έχετε 3 
µήνες, έχετε πάρει δάνειο θα δούµε από την νέα χρονιά τι µπορούµε να κάνουµε για σας.¨.   
Είναι µία παράµετρος η οποία δυστυχώς µας πληγώνει και δείχνει ότι κάπως διαφορετικά 
έπρεπε να χειριστούν τα πράγµατα. Υπάρχει και τώρα χρόνος να πιέσουµε το νέο Υπουργό να 
δει τα πράγµατα διαφορετικά και να έχουµε την επιχορήγηση της ∆ΕΠΑΚ αυτήν η οποία τελικά 
θα χρειαστεί για να πληρωθούν οι µισθοί τουλάχιστον µέχρι το τέλος του χρόνου, αντί να 
πάρουµε το δάνειο. Άλλωστε η εισφορά του Υπουργείου είναι ισάξια, η ετήσια εισφορά η 
φετινή, ας αφήσουµε τις παρελθούσες χρήσεις, ισοδυναµεί µε το κόστος  των αµοιβών των 
εργαζοµένων για Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο και δώρο Χριστουγέννων.  
 
Μία άλλη παρατήρηση. Εξακολουθούµε να παίρνουµε µε όρους οι οποίοι δεν είναι οι καλλίτεροι 
για το ∆ήµο από το Παρακαταθηκών & ∆ανείων.  Λέω µόνο: 5,23 ο ∆ήµος δανείζεται, 5,9 το 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων. Λέω δεύτερον: 1.200 € - 1.500 € ο ∆ήµος Καλαµάτας δίνει για το 
δάνειο 1.000.000 € και 1.800.000 € για έξοδα δανείου,  2.300 € δίνει για έξοδα η ∆ΕΠΑΚ 
δανείου 454.000 €.  
 
Σαφέστατα και είµαστε ΚΑΤΑ της εκχώρησης της παροχής εγγυήσεως από το ∆ήµο Καλαµάτας.  

 
Κύριε ∆ιασάκο αν θέλετε να κάνετε µία παρατήρηση έχετε το λόγο. 
 

Όσον αφορά το συγκεκριµένο ζήτηµα, εµείς λέµε ότι η συνεχής απαξίωση της 
∆ΕΠΑΚ και το οικονοµικό της πρόβληµα, γιατί γι΄ αυτό συζητάµε τώρα,   που έχει 

σαν θύµατα εργαζόµενους και µαθητές είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων πολιτικών των 
Κυβερνήσεων και των ∆ηµοτικών Αρχών  που συµφωνούν µε αυτή την πολιτική, να λειτουργεί 
δηλαδή η ∆ΕΠΑΚ µε ιδιωτικά – οικονοµικά κριτήρια. Εµείς λέµε ότι η ∆ηµοτική Αρχή έπρεπε να 
έχει ξεσηκώσει τον κόσµο για να διεκδικήσει αυτά που µας χρωστάνε αντί να καταφεύγει σε 
παρακάλια και σε δάνεια και µάλιστα µε το εξής παράδοξο, να δανειζόµαστε από το ίδιο το 
κράτος τα λεφτά που µας χρωστάει και µάλιστα µε τόκο υψηλό.  
Εµείς ξεκινώντας από την αρχή ότι ο πολιτισµός δεν είναι εµπόρευµα αλλά υποχρέωση του 
κράτους προς το λαό και τα παιδιά του, απαιτούµε να σταµατήσει η ∆ΕΠΑΚ να λειτουργεί σαν 
επιχείρηση µε ιδιωτικά – οικονοµικά κριτήρια, να γίνει υπηρεσία του ∆ήµου, που το 
κουβεντιάζαµε στο 1ο θέµα,  µε πλούσια χρηµατοδότηση από το δηµοτικό προϋπολογισµό, να 
διεκδικηθούν χρήµατα από το κράτος, σαν πρώτη φάση αύξηση της χρηµατοδότησης της 
αυτοδιοίκησης  διπλασιασµό της, επιστροφή των κλεµµένων, ξαναλέω, 50 εκατοµµυρίων, να 
καταργηθούν τα δίδακτρα και να µονιµοποιηθούν όλοι οι εργαζόµενοι µε πλήρη απασχόληση 
και δικαιώµατα και  να προσληφθεί το απαιτούµενο προσωπικό ώστε να καλύπτονται όλες οι 
ανάγκες των παιδιών της πόλης µας για τον πολιτισµό. 

 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
Κύριε Κλείδωνα έχετε το λόγο. 
 
Θα ήθελα να αναφερθώ για το θέµα της επιλογής του Ταµείου Παρακαταθηκών 
& ∆ανείων. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες µας διαβεβαίωσαν,  προκειµένου να 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΙΑΣΑΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 
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επιλέξουµε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων για να πάρουµε το δάνειο αυτό για τη 
∆ΕΠΑΚ, ότι  το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων αφενός µεν δύσκολα αυξάνει τα επιτόκια 
και αφετέρου για πρώτη φορά φέτος µας ήρθε και χαρτί από το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων που µείωσε τα επιτόκια προηγουµένων χρεών που έχουµε προς το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων. Με αυτό το σκεπτικό δηλαδή απεφάσισε η υπηρεσία να καταφύγει 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων διότι ήδη µας ήρθε χαρτί και πήγε στο 5,9 για 
προηγούµενα και γι΄ αυτό είναι και το 5,9 που λέµε σήµερα. ∆ηλαδή µε το σκεπτικό ότι πιο 
σίγουρο είναι το επιτόκιο στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ενώ στην Τράπεζα θα έχουµε 
πιο εύκολα τις αυξήσεις. Εντάξει; Αυτό, επαναλαµβάνω, η εισήγηση των υπηρεσιακό 
παραγόντων.  

 
Κύριε ∆ήµαρχε έχετε το λόγο. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι το δάνειο είναι της ∆ΕΠΑΚ και η διαδικασία κινήθηκε µέσα 
από τη ∆ΕΠΑΚ, η συνδροµή, η εγγύηση δίνεται από το ∆ήµο.  

Θα ήµουνα ο ευτυχέστερος των ανθρώπων να πω να µην συναφθεί το δάνειο και να 
εφαρµόσουµε την εφαρµόσιµη κατά τον κ. Κοσµόπουλο πρότασή του, προς εργαζόµενους οι 
οποίοι είναι 5 µήνες απλήρωτοι, 5 µήνες ακριβώς απλήρωτοι  και ξέρουν ακριβώς τι µπορεί να 
υλοποιηθεί και τι όχι. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι σας λέγω το εξής, ότι και µε τις 450.000 του 
δανείου περίπου θα τα φέροµε βόλτα µέχρι το ∆εκέµβριο. Να πληρώσουµε λοιπόν κατά τον κ. 
Κοσµόπουλο 2 µήνες, και µετά; ¨Μετά να πάµε να  διεκδικήσοµε¨. Εντάξει. Εδώ είµαστε ένας 
δηµόσιος οργανισµός δεν είµαστε ένα συνδικαλιστικό σωµατείο. ¨Να διεκδικήσοµε.¨ Και 
λοιπόν άµα διεκδικήσοµε τι έγινε; Εδώ τίθεται ζήτηµα για την προγραµµατική του ∆ΗΠΕΘΕΚ σε 
2 µήνες. Τι θα γίνει; Ένας αξιόπιστος οργανισµός όταν έχει 5 µήνες εργαζόµενους 
απλήρωτους… Και δεν ευθύνεται αυτή η ∆ηµοτική Αρχή επειδή είναι 5 µήνες απλήρωτοι, 10 
χρόνια παιδεύονται µε τα µεροκάµατά τους   και έχουµε και το πρόβληµα, ¨πρόβληµα¨ ορθώς 
έγινε, οι άνθρωποι πήραν αόριστες συµβάσεις. Υπάρχει µια αφερεγγυότητα από πλευράς 
πολιτείας. Πρώτος το λέγω εγώ αυτό, αλλά 5 µήνες είναι πολλοί. Συνάδελφοι σας βεβαιώνω 
και να το πάροµε το δάνειο ζήτηµα να τη βγάλοµε µέχρι τη νέα χρονιά. Για ποιες εφαρµόσιµες 
λύσεις µιλάµε; ∆εν το έχοµε πάρει το δάνειο ακόµα. Ελάτε κ. Κοσµόπουλε, δεν το πήραµε, στο 
Ταµείο είναι ακόµα, στο ντουλάπι είναι ακόµα, να µην το πάρουµε, συγκεκριµένη η πρότασή 
σας, να καλέσω αύριο το πρωί την οικονοµική υπηρεσία της ∆ΕΠΑΚ… Έχοµε εµείς, 
τρελαθήκαµε να πάροµε ένα δάνειο για καταναλωτικούς σκοπούς, για µισθούς; Έχοµε το 
πρόβληµα όµως των 5 µηνών, απλήρωτοι οι άνθρωποι, τι θα κάνοµε; ∆εν έχοµε αγαπητοί 
συνάδελφοι δυστυχώς άλλη λύση. Η µόνη λύση είναι να πάµε στη µετεξέλιξη των 
επιχειρήσεων αυτών, να µαζέψοµε τα δάνειά τους όλα, να δούµε πως θα τις διαχειριστούµε και 
να πάµε σε ενός νέου τύπου επιχείρηση όπου οι εργαζόµενοι που είναι µόνιµοι δηµόσιοι 
υπάλληλοι πλέον αορίστου χρόνου να µην έχουνε και αυτό το τεράστιο πρόβληµα της 
µισθοδοσίας: ¨αν έχουν να µας πληρώσουν ή δεν έχουν¨.  Έτσι είναι τα πράγµατα ακριβώς. 
∆εν τρελάθηκε η ∆ηµοτική Αρχή να αναζητεί δάνεια µε 5,9% ενώ έχει άλλες λύσεις. Ότι 
χρήµατα έχοµε από τα δίδακτρα, ότι άλλα συγκεντρώσοµε µαζί µε το δάνειο επαναλαµβάνω, 
φτάνει δεν φτάνει να τη βγάλοµε µέχρι τη νέα χρονιά. Θα γίνει µια προσπάθεια µέχρι να γίνει η 
αλλαγή στο καθεστώς της επιχείρησης να µην έχοµε άλλο πρόβληµα.  
Αυτή είναι η αλήθεια ακριβώς. Και µακάρι κ. Κλείδωνα να είχαµε προσφύγει, βεβαίως µε τη 
διαδικασία των διαγωνισµών, ο ∆ήµος κάνει ότι προβλέπεται από τη νοµοθεσία, ήδη έχοµε 
738.000 € ανάσα από τις αναβολές πληρωµών στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων και έχω 
και την ενηµέρωση ότι θα έχοµε κάτι ανάλογο και για τη ∆ΕΥΑΚ. ∆εν έχοµε άλλη λύση 
δυστυχώς και λυπούµε γι΄  αυτό και πλειστάκις έχω µιλήσει για την πολιτική  του Υπουργείου, 
πιστεύω τις προσεχείς ηµέρες να ανέβω επάνω να αρχίσει ένας άλλο κύκλος, αλλά άλλο η 
διεκδίκηση και ο συνδικαλισµός άλλο µία πραγµατικότητα ότι ένας δηµόσιος φορέας οφείλει 5 
µήνες µισθούς. Είναι τροµερό αυτό και πρέπει να βρει µία λύση. Γι΄ αυτό φτάσαµε στη λύση 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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της απελπισίας αλλά την απελπισία δεν τη δηµιουργήσαµε εµείς αγαπητοί συνάδελφοι. ∆έκα 
χρόνια δερνόµαστε µε το πρόβληµα αυτό ως ∆ήµος. 

 
Ευχαριστώ κ. ∆ήµαρχε. 
Κατά πλειοψηφία. 

 
Απλώς να διαβάσω, στον κ. Κλείδωνα το λέω, απλώς το λέω, διαβάζω το 
άρθρο 2:          

¨Επιτόκιο προς 5,9% το οποίο µπορεί να αυξηθεί οίκοθεν από το Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων σε περίπτωση κατά νόµο αύξησης του επιτοκίου των δανείων ή των καταθέσεων.¨  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, αφού έλαβε υπόψη του τους όρους που έθεσε 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων στην 3195/27-9-2007 
συνεδρίασή του, κατά την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση δανείου ποσού ΕΥΡΩ: 454.000,00 ως 
κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών µισθοδοσίας τριών µηνών, επόµενων 
της έγκρισης του δανείου από το ∆.Σ.  του  Τ.Π. & ∆ανείων, ήτοι Οκτωβρίου, Νοεµβρίου, 
∆εκεµβρίου 2007 και το ∆ώρο Χριστουγέννων 2007, καθώς και την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης 
από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Την παροχή εγγύησης του ∆ήµου Καλαµάτας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων για την δανειοδότηση της ανωτέρω Επιχείρησης µέχρι του ποσού ΕΥΡΩ:   
454.000,00 για τον ανωτέρω σκοπό, η οποία θα καλύπτει 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 ενέχυρου στο Ταµείο από όλα τα 

δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά του, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε 
πηγή και αίτια, 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 και το άρθρο 176 παρ. 5 Ν. 3463/06 το ανάλογο ποσό που 
θα καθορισθεί στο δανειστικό και δηλώνει ότι  ποσό ίσο µε την τοκοχρεολυτική 
δόση του συνοµολογούµενου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ 
άλλου δανειστή ούτε θα συµβεί αυτό καθ΄όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του 
δανείου. Παρέχει δε από τώρα την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του 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, ευθυνόµενος αλληλέγγυα, αδιαίρετα και σ΄ 
ολόκληρο µαζί µε την Επιχείρηση, παραιτούµενος των ευεργετηµάτων της 
διαιρέσεως και διζήσεως   και  

 
β) εξουσιοδοτεί τον νόµιµο εκπρόσωπό του ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη Νίκα 

για την συνυπογραφή του δανειστικού συµβολαίου και τη παροχή της κατά τ΄ 
ανωτέρω εγγύησης.  
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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 Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος 

 16. Οικονοµάκου Μαρία  

 17. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 18. Σπίνος Γεώργιος 

 19. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 15 Οκτωβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 


