
Συνεδρίαση :16/2009                                 Πέµπτη 18/6/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  267/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  267/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 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) Μπάκας Ιωάννης , 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) Αλαγονίας, κ. Μέλιος 
Ιωάννης.  
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 δεν 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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

 Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 

 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 13653/9-6-2009 σχετική υπηρεσιακή εισήγηση της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών του ∆ήµου, η οποία ήταν στο φάκελο του θέµατος έχει αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
Της Ηλιοπούλου Γεωργία διευθύντριας Οικονοµικών  

 
Με την 514/08 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη δανείου, 

συνολικού ποσού 1.500.000,00 €, µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, συµµετοχή του 
∆ήµου Καλαµάτας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 
Καλαµάτας  «ΦΑΡΙΣ»  
 

Με το 19045/22-12-2008 έγγραφο του Τ.Π κ ∆. µας ανακοινώθηκε ότι κατά την 
3278/19-12-2008 συνεδρίαση του ∆.Σ. του Τ.Π. κ ∆. µας εγκρίθηκε η χορήγηση 
τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 1 .099.000,00€, για την καταβολή αρχικού µετοχικού 
κεφαλαίου, για την σύσταση της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας, µε την 
επωνυµία “ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ” και µε διακριτό τίτλο “ΦΑΡΙΣ”, η 
διάρκεια του οποίου θα είναι 10 χρόνια, το επιτόκιο χορήγησης 5,90% και η ετήσια 
τοκοχρεολυτική δόση 148.612,26 €, ποσό το οποίο έχει ήδη εκταµιευθεί και αποδοθεί στην 
παραπάνω αναφερόµενη επιχείρηση. 

 Με το 74953/04-06-2009 έγγραφο το Τ.Π. & ∆. µας ανακοίνωσε ότι κατά την 3308/03-
06-2009 συνεδρίαση του ∆.Σ. του εγκρίθηκε στο ∆ήµο η χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου 
ποσού 400.000,00 € (το υπόλοιπο από το ζητούµενο µε την 514/2008 Α.∆.Σ. ποσό), για την 
καταβολή αρχικού µετοχικού κεφαλαίου, για την σύσταση της κοινωφελούς επιχείρησης του 
∆ήµου Καλαµάτας, µε την επωνυµία ¨ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ¨ και µε 
διακριτό τίτλο ¨ΦΑΡΙΣ¨, η διάρκεια του οποίου θα είναι 10 χρόνια, το επιτόκιο χορήγησης 
5,90% και η ετήσια τοκοχρεολυτική δόση 54.089,99 €. 

Για να συνοµολογηθεί το δάνειο πρέπει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2 του αρθ. 176 του Ν. 3463/06, να λάβει απόφαση σχετική µε 
“Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων.”, σύµφωνα µε το συνηµµένο υπόδειγµα Α. Η απόφαση αυτή, σύµφωνα µε τις 
παραπάνω διατάξεις, πρέπει να ληφθεί µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
∆.Σ., µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου.  
 
Παρακαλούµε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.  
 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

 
Συν/να: Το 74953/09 έγγραφο του Τ.Π.&∆. 
 
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος λέει τα εξής: 
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Είναι το δάνειο, το δεύτερο πακέτο δανείου για την κοινωφελής 
επιχείρηση «ΦΑΡΙΣ»,τα 400.000 ευρώ. Όπως γνωρίζετε δεν µας είχε 

εγκριθεί όλο το ποσό το οποίο είχαµε ζητήσει στην αρχή από το Παρακαταθηκών, µας είχε 
εγκριθεί 1.099.000. Κάναµε δεύτερο αίτηµα και µάλιστα τροποποιήσαµε και τη µελέτη και 
δηµοσιεύθηκε η σχετική τροποποίηση και στο ΦΕΚ και τώρα έρχονται οι όροι του δανείου για 
το υπόλοιπο που ανέρχεται στις 400.000 €. Με αυτό το ποσό των 400.000 € όταν εκταµιευθεί 
στα ταµεία της επιχείρησης θα µπορέσουµε να αποπληρώσουµε και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις 
οι οποίες εκκρεµούν σε προµηθευτές, εµπόρους κτλ. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Ερωτήσεις; Ο κ. Κοσµόπουλος τοποθέτηση. 

 
Να τονίσω ότι απαιτούνται 14 ψήφοι και κατά συνέπεια θα χρειαστεί 
ονοµαστική ψηφοφορία. Το λέω να το έχετε υπόψη σας. 

Είναι το δεύτερο δάνειο, 400.000. Εµείς είχαµε καταψηφίσει και το πρώτο δάνειο πολλώ δε 
µάλλον το δεύτερο για τον απλούστερο λόγο ότι το πρώτο δεν χρησιµοποιήθηκε όπως 
επανειληµµένα έχουµε αναφέρει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τους λόγους για τους οποίους 
όφειλε να είχε χρησιµοποιηθεί για τους οποίους ελήφθη. Χρησιµοποιήθηκε κατά κύριο λόγο για 
τη µισθοδοσία των υπαλλήλων στο 2009. Ήδη µε αυτό το δάνειο η τοκοχρεολυτική δόση µόνο 
για τον ΦΑΡΙΣ, του ∆ήµου Καλαµάτας όµως µόνο, φτάνει τα 200.000 € το χρόνο. 
Θα ήθελα τα τονίσω και κάτι άλλο. Κε ∆ήµαρχε σας είδα εχθές και είπατε ότι τα πράγµατα µε 
το ΦΑΡΙΣ πάνε πάρα πολύ καλά, και ήδη έχουµε δώσει 550.000 και ήσασταν ευτυχισµένος για 
το ποσό αυτό. Θεωρώ ότι θριαµβολογούσατε κιόλας. Το είπα και το µεσηµέρι στο αντίστοιχο 
διοικητικό συµβούλιο. Οι ετήσιες απαιτήσεις του ΦΑΡΙΣ από το ∆ήµο Καλαµάτας ή αντίστοιχα 
οι ετήσιες υποχρεώσεις του ∆ήµου απέναντι στο ΦΑΡΙΣ είναι 1.400.000. Σε αυτά βέβαια είναι 
τα 600.000 που είναι από τη σύµβαση και είναι και η συµµετοχή του ∆ήµου στις 
προγραµµατικές συµβάσεις συν στο ΚΕΚ συν στον Κοινωνικό Φορέα. Εάν σ’  αυτά 
προσθέσουµε και τις 480.000 τις οποίες στις 12/2/2009, έχω εδώ την κατάσταση, χρωστούσε 
ο ∆ήµος στο ΦΑΡΙΣ από την περσινή χρονιά, φτάνουµε λοιπόν ένα νούµερο, ένα ποσό του 
1.880.000. Από αυτό µέχρι σήµερα έχουν δοθεί 550.000 λέω εγώ χονδρικά. Αντιλαµβάνεστε 
ότι το ποσό που χωρίζει το ∆ήµο από τη σωστή χρηµατοδότηση του ΦΑΡΙΣ είναι τεράστιο. 
Άρα λοιπόν δεν πρέπει να είµαστε ικανοποιηµένοι από τα χρήµατα τα οποία δόθηκαν. Τα 
χρήµατα τα οποία δόθηκαν ουσιαστικά εξόφλησαν τα περσινά χρέη του ∆ήµου Καλαµάτας και 
δόθηκαν και επιπλέον, έχουν δοθεί µέχρι σήµερα επιπλέον 100.000 ευρώ. 
Εµείς θα καταψηφίσουµε. 

 
Ο κ. Αλευράς. 
 

Κε Πρόεδρε είχαµε και στο παρελθόν πει και εκφράσει τις επιφυλάξεις µας σχετικά 
µε την λειτουργία και την πορεία της νέας αυτής δηµοτικής επιχείρησης µε ένα 

πολύ – πολύ συγκεκριµένο και καταληπτό απολύτως σκεπτικό. Αυτή µας η επιφύλαξη και η 
ένσταση επιτείνεται και επιτάθηκε τότε λόγω του γεγονότος ότι για να υπάρξει και να 
προχωρήσει συνδύαζε την παρουσία του µε την λήψη ενός πολύ σοβαρού ποσού δανείου, 
αµφιβόλου παρά το δάνειο βιωσιµότητας της επιχείρησης.  
Αυτό το σκεπτικό εξακολουθούµε και συντηρούµε και σήµερα, το εκφράζουµε και είµαστε 
αρνητικοί και θα ήθελα κε Πρόεδρε αξιολογώντας και τη παρέµβαση του συναδέλφου του κ. 
Κοσµόπουλου, να δούµε το σχετικό άρθρο τώρα πριν από την ψηφοφορία διότι έχω την 
αίσθηση ότι και λόγω ποσού και λόγω πληθυσµού ίσως να απαιτείται πλειοψηφία 2/3 και όχι 
απόλυτη πλειοψηφία. Θέλω κε γραµµατέα να το δούµε το συγκεκριµένο άρθρο στην 
παράγραφο 4 και να το αξιολογήσουµε να δούµε εάν απαιτείται πλειοψηφία αυξηµένη ή 
απόλυτη. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Ευχαριστώ. Κε Μπάκα; 

 
Εγώ θα µιλήσω για τον Θανάση τον Ηλιόπουλο. ∆εν θα µιλήσω τόσο για το 
δάνειο, άλλωστε τη θέση που έχω πάρει για παρόµοια θέµατα, την ίδια θέση 

θα πάρω και σήµερα δεν αλλάξω τίποτε. Τη θέση που έπαιρνα επί δηµαρχοντίας Γιώργου 
Κουτσούλη λέγοντας αυτά που έλεγα τότε ∆ιονύση, τα ίδια να µην τα επαναλάβω για την 
οικονοµία του χρόνου. Εγώ θα πω µόνο το εξής, ότι έτσι θαυµάζω τον Θανάση τον Ηλιόπουλο 
για τη µάχη του δίνει, ο χώρος του πολιτισµού είναι ένας χώρος που µοιάζει περισσότερο µε 
ναρκοπέδιο παρά σαν ένας χώρος που αναδύει αισθήµατα, χρώµατα, νότες και ου το καθεξής. 
Γιατί ο συγκεκριµένος χώρος, ο χώρος του πολιτισµού είναι και ένας χώρος που υπάρχουν τα 
µίση, υπάρχουν και τα πάθη. ∆εν µιλάω από πλευράς διοικούντων, δεν µιλάω από πλευράς 
εκάστοτε ∆ηµοτικής αρχής, µιλάω από πλευράς αυτών που έρχονται, που συνεργάζονται, που 
κάνουνε τη βόλτα τους στην Καλαµάτα, που δίνουν την παράστασή τους, που κάνουν την 
αρπαχτή τους και φεύγουνε.  

Αυτός λοιπόν ο χώρος αυτή την περίοδο διοικείται από τον Θανάση τον Ηλιόπουλο. Θέλω να 
τον συγχαρώ για την υποµονή του και το κουράγιο του. Έτσι. Το λέω µέσα από την καρδιά 
µου γιατί πρέπει να έχεις πολύ µεγάλο κουράγιο για να συνεννοηθείς µε αυτούς τους 
ανθρώπους που κινούνται µέσα στο πολιτιστικό γίγνεσθαι, που φέρουν ως λένε τη σηµαία του 
πολιτισµού κλπ, κλπ. Θέλω να τον συγχαρώ λοιπόν και να πω ότι πέραν του γεγονότος ότι 
υλοποιεί κάποιες γραµµές τις δηµοτικής αρχής, ωστόσο µε την παρουσία του και µε τον τρόπο 
που κινείται, ταυτόχρονα ο Θανάσης ο Ηλιόπουλος βάζει και την προσωπική του σφραγίδα.  

Κλείνω εδώ και σε ότι αφορά το συγκεκριµένο θέµα λέω ότι απλά θα ψηφίσω «λευκό» όχι 
τόσο γιατί χρωστάω µερικά λεφτά αλλά γιατί αφού έχω πάρει µία συγκεκριµένη θέση, αυτή τη 
θέση δεν µπορώ να την αλλάξω. 

 
Ευχαριστώ κε Μπάκα. Κε ∆ήµαρχε; 
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να πω κι εγώ, να είµαι τόσο λακωνικός όσο 
ήσασταν κι εσείς, να πω από την αρχή ότι το λόγο σας και την αντίθεσή σας την 

εκλαµβάνω ως αγωνία για τα ζητήµατα πολιτισµού, ζητήµατα τα οποία έχουν υπέρτατη αξία 
για την πόλη, ας µη γελιόµαστε, οι δρόµοι που φτιάχνουµε και οι πεζόδροµοι είναι για κάποια 
χρόνια, έτσι, ή τα άλλα υλικά κατασκευάσµατα, τα πνευµατικά και τα καλλιτεχνικά 
δηµιουργήµατα έχουν µέσα τους το σπέρµα της αιωνιότητος και γι’  αυτό πολύ σωστά κάθε 
πόλη που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να τα έχει στην πρώτη προτεραιότητα και αυτό 
κάνουµε κι εµείς. Αγαπητοί συνάδελφοι να θυµηθείτε τι παραλάβαµε µαζί ως ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Και δεν το λέω αυτό για να ψέξω την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή απλά τα 
αδιέξοδα της προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής φτάσανε και σε µας ως αδιέξοδα τα οποία 
οφείλονταν στην αφερεγγυότητα του Υπουργείου Πολιτισµού. Υπογεγραµµένες συµβάσεις από 
το 2005, επί Τατούλη, οι οποίες δεν υλοποιούντο. Θυµόσαστε τους αγώνες και τις προσπάθειες 
οι οποίες έγιναν. Εσείς προτείνετε συγκεκριµένες λύσεις. Σας λέγαµε από τότε για τα 
προβλήµατα τα οποία υπάρχουν κεντρικά. Εµείς ακολουθούσαµε έναν δρόµο, ένα δρόµο ο 
οποίος ήταν εξαιρετικά επαχθής για τους δηµότες. Το δέχοµαι. ∆ιότι εκατοµµύρια ευρώ έπρεπε 
να εξευρεθούν για να πληρωθούν χρέη, να µην χαθούν θέσεις εργασίας και να µην 
υλοποιηθούν µελέτες τις οποίες ξέρατε από το 2005.  

Και είµαστε υπερήφανοι αγαπητοί συνάδελφοι ότι κατορθώσαµε, δεν λέω από µόνοι µας, µε τη 
βοήθεια όλου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να έχουµε ξεχρεώσει, να πληρώνουµε τους 
υπαλλήλους µας και τώρα και αύριο και µεθαύριο κανονικά την 1η του µηνός, να µην έχοµε τις 
πορείες, τις συγκεντρώσεις, καταστάσεις δηλαδή που από µόνες τους υπονόµευαν τον 
πολιτισµό και σε κάθε περίπτωση να έχοµε έναν πολύ καλλίτερο βηµατισµό, πολύ 
περισσότερες εκδηλώσεις πολιτιστικές επιπέδου και πολύ καλλίτερες προοπτικές.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Και όλα αυτά να συµβαίνουν σε µια πολύ δύσκολη οικονοµική περίοδο γιατί η οικονοµική κρίση 
δεν έχει πλήξει µόνο τους πολίτες έχει πλήξει και το ∆ήµο Καλαµάτας και το γνωρίζετε αυτό. Σ’  
αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία είµαστε φερέγγυοι και προς τους εργαζόµενους και 
προς τους προµηθευτές, οργανώνουµε εκδηλώσεις, χαράζουµε δρόµους οι οποίοι θα είναι 
εξαιρετικοί για το πολιτιστικό µέλλον της πόλης και µε τη βοήθεια τη δική σας και µε τη δική 
σας δηµιουργική αντιπολίτευση. Αυτό θέλω να το τονίσω για να βάλουµε τα πράγµατα στη 
σωστή τους θέση. 

Από κει και πέρα είναι βέβαιο ότι ο Θανάσης ο Ηλιόπουλος ο οποίος ανέλαβε µία δύσκολη 
αποστολή, αγωνίζεται καθηµερινά, αγωνιά, τον παρακάλεσα και ευχαριστώ που δέχτηκε να 
αναλάβει αυτόν τον δύσκολο αγώνα, το λέγω και δηµόσια, αλλά έχει και τη συµπαράσταση της 
οµάδας σχεδόν όλων των αντιδηµάρχων, όλων των συναδέλφων που έχουν ασχοληθεί µε 
οικονοµικά θέµατα ή το επιχειρησιακό σχέδιο. Είναι ένα στοίχηµα ολόκληρης της ∆ηµοτικής 
αρχής η πορεία των πολιτιστικών µας πραγµάτων και όταν αυτά πηγαίνουν καλά αυτό µας 
κάνει όλους χαρούµενους. Και όταν λέω όλους, δεν εννοώ µόνο την πλειοψηφία, εννοώ όλο το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Θεωρώ ότι η µέρες που έρχονται θα είναι καλλίτερες µε το µέγαρο χορού, έχω πει πολλές 
φορές ότι αυτοί οι οποίοι οµιλούν για σπατάλη χρηµάτων ή για ένα αχρείαστο έργο δεν έχουν 
καθόλου δίκιο, το µέγαρο χορού συνδέεται µε τον πολιτισµό ολόκληρης της νότιας 
Πελοποννήσου, σκεφτείτε ότι η Τρίπολη θα απέχει σε ένα χρόνο µισή ώρα από την Καλαµάτα 
και µε την ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού λίγο περισσότερο θα απέχει ο Πύργος. Μιλάµε για τη 
µισή Πελοπόννησο όπου µπορεί να αντλούνται εν δυνάµει πελάτες για το µέγαρο χορού και για 
τις µεγάλες εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγµατοποιούνται εκεί.  

∆εν είχαµε άλλη επιλογή αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είχαµε. Από το ∆ήµο Καλαµάτας µέχρι 
σήµερα 18 Ιουνίου έχουν εκταµιευθεί πάνω από 500.000 ευρώ για το ΦΑΡΙΣ ώστε να 
ενδυναµωθεί και να µην έχει πρόβληµα τουλάχιστον για τις ανελαστικές του δαπάνες. Από κει 
και πέρα υπάρχει ένα σαφάρι σε εξέλιξη από όλα τα µέλη του ∆.Σ. µε επικεφαλής τον πρόεδρο. 
Να σηµειώσω εδώ και τη µεγάλη προσπάθεια της κας Μήτρου και των εργαζοµένων στο 
ΦΑΡΙΣ, βρίσκουν χορηγούς, αντλούν χρήµατα από χορηγίες και έτσι οι εκδηλώσεις έχουν 
περισσότερα χρήµατα για να είναι ποιο ποιοτικές. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. 
 

Κε Πρόεδρε διαδικαστικά, µε συγχωρείτε. Έχω το άρθρο 176 στην παρ. 4, 
απευθύνοµαι σε όλους τους συναδέλφους, «για τη συνοµολόγηση δανείου ποσού 

άνω του 1.500.000. . .», εδώ είµαστε µέχρι εδώ, δεν υπάρχει εκεί πρόβληµα. . . «από 
οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης» αλλά την αυξηµένη µη πλειοψηφία τη συναρτά είτε µε το 
ποσό, το όριο του ποσού, είτε βλέπω και µε τον πληθυσµό. Λέει «1.500.000 από οργανισµό 
τοπικής αυτοδιοίκησης µε πληθυσµό έως 50.000», εµείς είµαστε 56.000 κατοίκους, είµαστε 
παραπάνω «ή άνω των 3.000.000 µε πληθυσµό άνω των 50.000». ∆ηλαδή αν η αυξηµένη 
πλειοψηφία συναρτάται µε το ποσό που υπερβαίνει το 1.500.000, δεν έχουµε τέτοια 
περίπτωση εδώ, ή µε πληθυσµό πάνω από 50.000 που είµαστε εµείς, γιατί δεν είµαστε 50.000 
είµαστε 56.000. Υπάρχει ένα θέµα εδώ µία κάπως συγκεχυµένη διατύπωση.  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ο νέος δηµοτικός και κοινοτικός κώδικας. Και µετά λέει πάνω από 5.000.000. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Ακούστε. Να µην απεµπολούµε τόσο εύκολα στην Περιφέρεια. ∆εν είναι οι νοµικοί 
της Περιφέρειας καλλίτεροι από τον Ηλιόπουλο ή από τον Χ ή τον Ψ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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∆εν κατάλαβα; Η Περιφέρεια θα κάνει τη δουλειά της καθ’  ω έχει οριστεί. Αλλά νοµίζω το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο δικαίως βασανίζεται να δει αν έχει τη δυνατότητα. 

 
Με βασάνιζε και εµένα και ρώτησα και εγώ. 

 
Έχω το λόγο; Εδώ είναι ένα θέµα το οποίο παίζεται. Το δάνειο στην ουσία 
δεν είναι 1.500.000, είναι σπαστό και εκεί µπορεί να περάσει. Είναι 

1.000.000 και 400.000. Αν λοιπόν φανεί ότι εµείς δεν γνωρίζαµε από την αρχή ότι θα 
χρειαστούµε 1.400.000 και σπάστηκε το δάνειο στο 1.000.000 και στο 400.000. . . Περνάει 
πάντως το θέµα. 

 
Επειδή κατασταλτικά λειτουργώ σε µεγάλο βαθµό για τη νοµιµότητα και ρώτησα, 
χρειάζονται 14 άτοµα. Ρώτηµα νοµικό και µου είπε «θέλεις 14 άτοµα για να 

περάσει το θέµα». Κατασταλτικά, έτσι, εγώ δεν είµαι νοµικός. 
 
Να πω κάτι θέλω Πρόεδρε. ∆ιαβάζοντας καταλαβαίνει κανείς ότι στο 
χρηµατικό όριο προσδιορίζεται από τον πληθυσµό. ∆ηλαδή µέχρι 50.000 έχεις 

τη δυνατότητα µέχρι 1.500.000 να κάνεις ενώ για πάνω από 50.000 σου δίνει τη δυνατότητα 
µέχρι 3.000.000. 

 
Να απαντήσω χωρίς να προσµένω κάτι αλλά το θέλω επειδή µπήκαµε σε µια 
νοµική κουβέντα να υπάρχει στον αέρα. Το ερώτηµα το οποίο είχε τεθεί 

παλαιότερα και το οποίο δεν είχε απαντηθεί από την Περιφέρεια. Είχε κάνει ο Στάθης ο 
Λευθεριώτης παρέµβαση τότε χωρίς να πάρει απάντηση από την Περιφέρεια, ήτανε «Παίρνω 
σήµερα 1.500.000, αύριο παίρνω 1.500.000, µεθαύριο ξανά 1.500.000. Θα πάω στο ένα µε την 
πλειοψηφία των 14;» Όχι. 

 
Συνδέεται µε τους ΚΑΠ. 

 
Όχι, όχι, µπορείς να πας αθροιστικά παραπάνω, είναι δικαίωµα του ∆ήµου, ο 
∆ήµος µπορεί να πάρει πολύ παραπάνω. Κατά συνέπεια λοιπόν σ’  αυτό το 

ερώτηµα, το θέτω να τόχετε υπόψη σας, δεν είχε απαντήσει ούτε η Περιφέρεια πάντως. 
 
Συνδέεται µε την πιστοληπτική ικανότητα του ∆ήµου. ∆εν σου δίνουν δάνειο. 

 
∆ήµαρχε εγώ σας λέω ότι ο ∆ήµος έχει πιστοληπτική ικανότητα. Πλην όµως 
εάν αθροίσω τα επιµέρους δάνεια υπερβαίνουν τα 3.000.000. Θα πρέπει να 

έχω τότε πλειοψηφία ή όχι; 
 
Θα το δει η Περιφέρεια. 

 
Μεγαλύτερη σηµασία έχει Πρόεδρε να είναι όλα εδώ τα µέλη της 
πλειοψηφίας άπαντα παρόντα. ∆εν µπορεί δηλαδή να παίρνουν µόνο το 

µισθό τους κάθε 1η του µήνα και να λακάνε σε κάθε συνεδρίαση. Τουλάχιστον στις 
συνεδριάσεις να είναι εδώ γιατί αν χρειαζόντουσαν 17 ψήφοι, κάποιος θα βρισκότανε από µας 
να πει «ναι». 

 
Λοιπόν µια στιγµή. Αγαπητοί συνάδελφοι νοµίζω, τώρα δεν ξέρω κε Πρόεδρε, 
όταν έχουµε ψηφοφορία, πρέπει να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία.  

Αλλά κοιτάξτε η πλειοψηφία είναι εδώ 14 µέλη από τα 16. Έχοµε προς το παρόν 2 
συναδέλφους οι οποίοι είναι δικαιολογηµένα απόντες από πλευράς πλειοψηφίας. Εδώ βλέπετε 
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τα έδρανα να είναι πάντοτε γιοµάτα. Έτσι; Έχω ειδοποιηθεί εγώ από τους δύο συναδέλφους 
της πλειοψηφίας οι οποίοι απουσιάζουν και είναι δικαιολογηµένοι. 
 

 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την 
αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 
 
Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 

ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθ., 
Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, 
Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος.  

ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, Νταγιόπουλος, 
Παπαµικρούλης και Τσακαλάκου. 

ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. Μπάκας Ιωάν. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τις υπ’  αριθµ. 514/2008 και 646/2008 
προηγούµενες αποφάσεις του, την εισήγηση της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών του ∆ήµου και το 
συνηµµένο σ΄ αυτή έγγραφο, καθώς επίσης και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
176 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας (ΥΠΕΡ 14 – ΚΑΤΑ 
6 – ΛΕΥΚΟ 1)  µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του Σώµατος,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην 3308/03-06-2009 συνεδρίασή του, για τη 
χορήγηση συµπληρωµατικού δανείου, ποσού 400.000,00 ΕΥΡΩ, για την καταβολή 
αρχικού µετοχικού κεφαλαίου, για την σύσταση της κοινωφελούς επιχείρησης του 
∆ήµου Καλαµάτας, µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και µε διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ», 

οι οποίοι έχουν ως εξής:  

1. ∆ιάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 10 χρόνια µε έναρξη την 1/1 του επόµενου 
έτους της συνοµολόγησης.  

2. Επιτόκιο χορήγησης προς πέντε και ενενήντα τοις εκατό (5,90%).  

3. Ετήσια τοκοχρεολυτική δόση:  54.089,99 ΕΥΡΩ.  
Οι τοκοχρεολυτικές δόσεις είναι ετήσιες και σταθερές και υπολογίζονται µε το 
σύστηµα της σύνθετης χρεολυσίας.  

4. Η καταβολή των τοκοχρεολυτικών δόσεων θα γίνεται µέσα στους έντεκα (11) 
πρώτους µήνες του χρόνου.  

5. Για την ασφάλεια του δανείου ο ∆ήµος:  

Εκχωρεί από τώρα και µεταβιβάζει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, από 
τα δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά του τακτικά και έκτακτα παρόντα και 
µέλλοντα, και από τις προς αυτόν χρηµατικές παροχές και επιχορηγήσεις εκ 
µέρους του Ελληνικού δηµοσίου ή τρίτων, ανάλογο ποσό – εκτός εκείνων που 
δεν εκχωρούνται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν. 



Συνεδρίαση :16/2009                                 Πέµπτη 18/6/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ  267/2009 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  8 

3463/2006, όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008 -  ώστε από τα έσοδα αυτά, σε όλη 
τη διάρκεια του δανείου και µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, να παρακρατείται 
οίκοθεν από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή να αποδίδεται σ’ αυτό το 
ποσό της τοκοχρεολυτικής δόσης, και κάθε άλλο ποσό που οφείλεται από και εξ 
αιτίας του δανείου, παρέχει δε για το σκοπό αυτό, από τώρα και προς εκτέλεση 
των ανωτέρω, την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή του προς το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων όσο και προς οποιονδήποτε τηρεί λογαριασµό ή 
ενεργεί ή θα ενεργεί τις εισπράξεις του.  
Επίσης ο ∆ήµος δηλώνει ότι ποσό ίσο µε την τοκοχρεολυτική δόση του 
συνοµολογουµένου δανείου δεν έχει εκχωρηθεί, ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου 
δανειστή, ούτε θα συµβεί αυτό καθ’ όλη την διάρκεια του δανείου ανάλογο ποσό 
για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.  

6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης 
του δανείου η ασφάλεια που χορηγήθηκε δεν είναι πλέον επαρκής ο ∆ήµος έχει 
την υποχρέωση να την αναπληρώσει.  

7. 0 ∆ήµος καθίσταται υπερήµερος αν δεν εξοφλήσει την οφειλόµενη ετήσια 
τοκοχρεολυτική δόση κατά την ηµέρα της λήξης της και τα τυχόν κάθε µορφής 
έξοδα και κάθε είδους τόκους και λοιπές απαιτήσεις στις χρονολογίες που θα 
καθορισθούν στο δανειστικό συµβόλαιο. 

8. Ό ∆ήµος οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισµό του και µέχρι την απόσβεση 
του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο.  

Απόδοση - Εκταµίευση 

9.  Το προϊόν του δανείου Θα αποδίδεται µετά τη συνοµολόγησή του, ύστερα από 
έγγραφη αίτηση του ∆ήµου.  
Μετά την εκταµίευση του προϊόντος του δανείου, να προσκοµισθεί από τον 
δανειζόµενο στο δανειστή επίσηµο παραστατικό στοιχείο (γραµµάτιο 
είσπραξης), µε το οποίο θα αποδεικνύεται η εισαγωγή του προϊόντος του 
δανείου στη διαχείριση της κοινωφελούς επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας, µε 
την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και µε 
διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ». 

10. Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαµβάνεται και για το χρονικό διάστηµα 
από κάθε ανάληψη και µέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα 
παρακρατείται από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ο απλός τόκος που 
αντιστοιχεί σε κάθε αναλαµβανόµενο ποσό, αφού αφαιρεθεί το µε το ίδιο 
επιτόκιο και για το ίδιο διάστηµα αναλογούν προεξόφληµα.  

11. Το ποσό του δανείου πρέπει να αναληφθεί µέχρι το τέλος του επόµενου της 
συνοµολόγησης του έτους. Το υπόλοιπο του δανείου ή και ολόκληρο το δάνειο 
που δεν θα έχει αναληφθεί στο ανωτέρω διάστηµα µπορεί να µεταφέρεται σε 
έκτακτη απόσβεση του δανείου.  

12. Το ποσό του δανείου που δεν αναλαµβάνεται από την έναρξη της διάρκειας του 
δανείου µέχρι το τέλος του επόµενου της συνοµολόγησης έτους, καθίσταται 
έντοκο υπέρ του ∆ήµου µε επιτόκιο κατά µία µονάδα µικρότερο του επιτοκίου 
του παρόντος δανείου. Οι τόκοι που θα υπολογίζονται ως ανωτέρω θα φέρονται 
εις πίστωση του λογαριασµού εξυπηρετήσεως των δανείων του ∆ήµου.  

13. Το δάνειο µπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του, είτε 
µερικώς.  
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14. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, ειδικοί 
ή καθολικοί διάδοχοι του. 

15. Όλα γενικά τα δικαιώµατα υπέρ του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 
τρίτων για την αξιολόγηση οικονοµικών στοιχείων σε ποσοστό 0,50% επί του 
ποσού του δανείου σύµφωνα µε τις 2291/92 & 2850/2001 αποφάσεις του ∆.Σ. 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων και τυχόν επιβαρύνσεις που αφορούν 
την συνοµολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του δανείου και γενικά κάθε 
είδους έξοδα που θα δηµιουργηθούν σε όλη τη διάρκεια του δανείου, 
υπολογίζονται και παρακρατούνται από το ποσό του δανείου την ηµέρα της 
εκταµίευσης.  

16. Για την περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, προς εκδίκαση οποιασδήποτε από 
το δάνειο διαφοράς, αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια Αθηνών.  

17. 0 ∆ήµος εξουσιοδοτεί το νόµιµο εκπρόσωπό του, ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. 
Παναγιώτη Νίκα, για την υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου, την ανάληψη 
του προϊόντος του δανείου κ.λ.π.  

18. 0 ∆ήµος αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

19. 0 ∆ήµος οφείλει να χρησιµοποιήσει το δάνειο µόνο για την ολοκλήρωση του 
έργου για το οποίο χορηγείται. Αν θελήσει να τροποποιήσει το προβλεπόµενο 
έργο, οφείλει να ενηµερώσει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και να 
ολοκληρώσει το έργο µε τις τροποποιήσεις που θα δεχθεί το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

- Επιτρέπεται κατ’  εξαίρεση να χρησιµοποιηθεί το δάνειο ή ένα µέρος του για την 
εκτέλεση άλλου έργου, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
των µελών του. 
- Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων την 
Επιθεώρηση των εργασιών, και µετά την ολοκλήρωση, να υποβάλλει έκθεση µε 
τα στοιχεία που θα υποδείξει το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ως και τη 
διενέργεια λογιστικού ελέγχου για τη διαπίστωση της επιβολής και είσπραξης 
των τελών που έχουν επιβληθεί για την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.  

20. Η από τον ∆ήµο παράβαση και ενός από τους όρους του παρόντος παρέχει στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων το δικαίωµα να κηρύξει ληξιπρόθεσµο και 
απαιτητό το δάνειο και πριν την λήξη του.  

21. Ο ∆ήµος υποχρεούται να επιτρέπει την διενέργεια κάθε νόµιµου ελέγχου. 

 

Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν εκτενέστερα 
στο σχετικό δανειστικό συµβόλαιο.  

 
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  
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 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 4. Γουρδέας Ανδρέας  

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 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. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 25 Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


