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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   21/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   163/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:15, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 21η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22746/31-5-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος 

οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος και 4) 

Φάβας Γεώργιος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης, 

2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης και 4) Νιάρχος Αναστάσιος.  

   
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

ο κ. Μπάκας Ιωάννης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. 

Δημόπουλο Δημήτριο.  

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

 Έγκριση συνομολόγησης δανείου από το Ταμείο  Παρακαταθηκών & Δανείων με 
αποκλειστικό σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά 

κτίρια του Δήμου Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 31-05-2019 εισήγηση του 
Αντιδημάρχου Οικονομίας και Οικονομικών του Δήμου, κ. Μπούχαλη Δημητρίου, η οποία 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση και  έχει αναλυτικά ως εξής: 

 
    Θέμα Έγκριση συνομολόγησης Δανείου από το Τ.Π.&Δ. με αποκλειστικό σκοπό την 

εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου 

Καλαμάτας. 

 

 

    Σύμφωνα με την περίπτωση στ της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,ΦΕΚ 87/7-6-2010 

τεύχος Α, η Οικονομική Επιτροπή μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους 

τους και εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

    Επίσης στο άρθρο 264 παρ 1 και 2 του ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά 

ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, 

σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις: 

α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει 

το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από 

γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. 

β) το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει 

ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι 

συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. 

2.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν». 

Με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. 43093/30.07.2010 καθορίστηκε το ανώτατο όριο του συνολικού 

χρέους δήμου που προβαίνει σε δανεισμό, ως  ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων του. 

   Ο Δήμος μας πληροί όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις διότι το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της 

δημόσιας πίστης του Δήμου μας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων και το 

ανώτατο όριο του συνολικού χρέους δεν υπερβαίνει το  ποσοστό 60% επί των συνολικών εσόδων 

του.  

   Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη σύναψης δανείου για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών 

σε δημοτικά κτίρια. Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 186.000,00 ευρώ.  

Η  εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών θα γίνει στα  κάτωθι δημοτικά κτίρια:  

1. Δ’ Παιδικός Σταθμός 

2. Ε’ Παιδικός Σταθμός 

3. Κτίριο Λάρδα 
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4. 10
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

5. Μέγαρο Χορού 

6. Δημαρχείο 

    Σύμφωνα με την  146/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Οικονομική Επιτροπή με την 

131/2019 απόφαση της καθόρισε τους όρους. Το 75% να είναι από πόρους της ΕΤΕπ ενώ για το 

υπόλοιπο 25% από δάνειο. 

Οι όροι για την συνομολόγηση του δανείου  είναι οι κάτωθι: 

1. Η διάρκεια εξόφλησης του δανείου να είναι έως 12 έτη 

2. Οι καταβαλλόμενες δόσεις να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες 

3. Το επιτόκιο δανεισμού να είναι κυμαινόμενο ή σταθερό κατ’ επιλογή του δανειολήπτη, 

σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

4. Οι ασφάλειες – εγγυήσεις προς διασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου θα είναι οι 

προβλεπόμενες από το άρθρο 176 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν. 

      Ακολούθως, ο Δήμος Καλαμάτας  απευθύνθηκε εγγράφως (αρ. πρωτ. 18884/08-05-2019) σε 

πέντε (5) εμπορικά πιστωτικά ιδρύματα, καλώντας τα να υποβάλλουν  προσφορά, για τη 

συνομολόγηση δανείου ποσού 186.000,00€ με σκοπό την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών 

στα ανωτέρω δημοτικά κτίρια, καθώς και στο Τ.Π..Δ. 

    Συγκεκριμένα, απευθύνθηκε στην ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος, στην Τράπεζα Πειραιώς, στην 

ALPHA BANK, στην τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και στην Atticabank και επέδωσε, με 

αποδεικτικό επίδοσης, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Κανένα, από τα ανωτέρω πιστωτικό 

ίδρυμα δεν ανταποκρίθηκε τελικά, παρά το γεγονός ότι δύο εξ αυτών (ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος 

και ALPHA BANK) ζήτησαν επιπλέον στοιχεία, που τους δόθηκαν.  

    Το Τ.Π.& Δανείων με το, με αρ. πρωτ. 50317/20-05-2019 έγγραφό του, μας απάντησε ότι μπορεί 

να χορηγήσει το ανωτέρω δάνειο. 

    Τυπικά αλλά και ουσιαστικά, λοιπόν, κανένα από τα προαναφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα δεν 

εκδήλωσε ενδιαφέρον, εντός της ορισθείσας προθεσμίας, γεγονός που καταδεικνύει απροθυμία της 

αγοράς προς χρηματοδότηση. 

   Προτείνεται η δανειοδότηση με επιτόκιο κυμαινόμενο, διάρκειας 10 ετών και σύμφωνα με τα 

λοιπά οριζόμενα στην προσφορά του ΤΠΔ.  

     Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση και εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο περί απροθυμίας της αγοράς, για να την υποβάλλουμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται  προκειμένου να γίνει η λήψη του 

δανείου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται και στην 131/2019 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. 

                                                            

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

                                                                                  <<με εντολή>> 

                                          Ο Αντιδήμαρχος Οικονομίας & Οικονομικών 

 

Δημήτριος Μπούχαλης  

 
 
Το αναφερόμενο στην πιο πάνω εισήγηση υπ’ αριθμ. πρωτ. 50317/14-5-2019 έγγραφο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων έχει ως εξής: 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Επειδή με τα φωτοβολταϊκά το έχω κοιτάξει και έτσι πήραμε και την απόφαση στο 
ΔΙΟΚΛΗ, γίνεται με τη διαδικασία του net metering, δηλαδή όσο καίει θα το παίρνει 

από το φωτοβολταϊκό και εάν μένει υπόλοιπο θα πληρώνουμε τη διαφορά, αν δεν μένει 
υπόλοιπο χάνεται.  
Λοιπόν η διαδικασία είναι ότι με βάση τη μελέτη που έχει γίνει από τη διεύθυνση κάτω, τους 
ηλεκτρολόγους του Δήμου, κρίθηκε συμφέρον. Και επειδή πρέπει να παρθεί μία 
δανειοδότηση γιατί πρέπει να τρέξει γρήγορα, γι’ αυτό το λόγο ήρθε εδώ πέρα. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΑΣ: Δεκαετή διάρκεια. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό που λέτε ¨χάνεται¨, εμείς δεν μπορούμε να το πουλάμε στη ΔΕΗ; 
 
ΦΑΒΑΣ: Όχι. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το απαγορεύει το πρόγραμμα; 

 
Όχι, δεν είναι το πρόγραμμα. Το net metering είναι αυτή η διαδικασία που υπάρχει 
αυτή τη στιγμή από τη ΔΕΔΔΗΕ για να γίνει το φωτοβολταϊκό.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αλλά γιατί να χάνεται όμως αυτό;  

 
Γιατί έτσι γίνεται, δεν υπάρχει άλλος όρος, δεν υπάρχει άλλη συμφωνία, πώς να το 
κάνουμε! 

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σίγουρα; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε κ. Αντωνόπουλε για το δάνειο των φωτοβολταϊκών; 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ¨Υπέρ¨. Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. Ομόφωνα. 
 
 

Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 264 του Ν. 3852/2010, την 
υπ΄ αριθμ. 146/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και την υπ΄ αριθμ. 
131/2019 προηγούμενη απόφασή της,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Διαπιστώνει την απροθυμία των τραπεζικών ιδρυμάτων, που διατηρούν 
υποκαταστήματα στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας, αφού δεν εκδήλωσε 
ενδιαφέρον τυπικά και ουσιαστικά κανένα από τα πέντε (5) εμπορικά τραπεζικά 
ιδρύματα, στα οποία απευθύνθηκε ο Δήμος Καλαμάτας με επίδοση πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τούτο, ήτοι, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. και  Attica Bank,    

ΦΑΒΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  
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για τη συνομολόγηση  δανείου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε 
δημοτικά κτίρια, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 146/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας και την υπ’ αριθμ. 131/2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, με την οποία εκτός των άλλων καταρτίστηκαν 
και οι όροι για τη σύναψη του εν λόγω δανείου,  

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην από 31-05-2019 καταχωρούμενη στο 
ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομίας & 
Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας κ. Μπούχαλη Δημητρίου,  

 
και κατόπιν αυτού  
 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη λήψη απόφασης έγκρισης 
συνομολόγησης του εν λόγω δανείου, συνολικού  ύψους  186.000,00 €, από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και κατά 25% από πόρους του Τ.Π.&Δ.,  για την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δημοτικά κτίρια,  

όπως αυτά αναγράφονται στον σχετικό πίνακα της παραπάνω αναφερομένης 
εισήγησης του Αντιδημάρχου Οικονομίας & Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας κ. 
Μπούχαλη Δημητρίου,  

με τους όρους που όπως παραπάνω αναφέρεται έχει καταρτίσει για τη σύναψη του 
εν λόγω δανείου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ΄ αριθμ. 131/2019 
απόφασή της, και μετά την πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων  
έχουν ως εξής: 

 
 
Οι ασφάλειες – εγγυήσεις προς διασφάλιση της αποπληρωμής του δανείου θα 
είναι οι προβλεπόμενες από το άρθρο 176 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

και όπως οι όροι αυτοί αναλυτικά εξειδικεύονται και περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 50317/14-5-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων το 
οποίο επίσης καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ  

  2. Μπάκας Ιωάννης 

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπούχαλης Δημήτριος 

  5. Φάβας Γεώργιος  

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


