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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   2/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 15η Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

1η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 1775/11-1-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) 

Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) Μπασακίδης 

Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος (αποχώρηση στην υπ’ 

αριθμ. 5/2013 απόφαση) και 7) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Νιάρχο Αναστάσιο.   

 

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

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

 Έγκριση όρων σύναψης δανείου για εκτέλεση έργων. 

Με την υπ’ αριθμ. 191/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας 
αποδέχθηκε όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, στην 3433/9-2-2012  συνεδρίασή του για τη χορήγηση 
δανείου  ποσού 1.398.000,00  ευρώ,  για την  εκτέλεση έργων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο ιστορικό της απόφασης αυτής.  
 
Η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2034/14-1-
2013 έγγραφό της απέστειλε  στην Οικονομική Επιτροπή το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1023/7-
1-2013 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το οποίο γνωστοποιείται 
στο Δήμο Καλαμάτας ότι με την 3470/9/15-11-2012 απόφαση του Διοικητικού του 
Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την 3475/10/13-12-2012 απόφασή του, 
εγκρίθηκε η αναδιατύπωση και εξειδίκευση του όρου 17 περί δικαιωμάτων του Τ.Π. και 
Δανείων, του σχεδίου δανειακού συμβολαίου και εισηγείται τη λήψη σχετικής 
απόφασης περί αποδοχής του αναδιατυπωμένου όρου.  
 
Ο όρος που αναδιατυπώθηκε και εξειδικεύθηκε έχει ως εξής:  
 
Όρος 17: Όλα τα έξοδα, δικαιώματα υπέρ του Τ.Π. και Δανείων για την αξιολόγηση 
οικονομικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη συνομολόγηση, 
εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και γενικά όλα τα έξοδα που 
δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 
3470/9/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου, 
βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον οφειλέτη, συνομολογούνται στο ποσό 
των € 10.000,00 αναλυμένο ειδικότερα ως εξής:  
α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των οικονομικών 

στοιχείων € 7.000,00,  
β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης, συνομολόγησης και εκταμίευσης δανείου € 2.000,00,  
γ) δαπάνες για οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του ποσού του 

δανείου € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον δανειζόμενο κατά την πρώτη 
εκταμίευση του δανείου.  

 
Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. απόφαση 3433/3/9-2-2012 
του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων.  
 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Μπούχαλης Δημήτριος αναφέρει τα 
εξής:  
 

 
Υπήρχε μία ειδική σύμβαση η οποία είχε γίνει από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Είναι το γνωστό δάνειο, για το οποίο 

υπάρχει απόρριψη βέβαια από το Ελεγκτικό, έχει γίνει ένσταση και ζητάμε τώρα να 
γίνει μια επαναδιατύπωση για το δάνειο αυτό.  

Υπάρχει το υπόδειγμα της απόφασης για τον όρο που αλλάζει.  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 191/2012 απόφαση για την αποδοχή των όρων 
μεταξύ εμάς και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.     

Καλείστε να εγκρίνετε την αποδοχή του νέου όρου.   

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Καλούμεθα να την εγκρίνουμε, αλλά όπως βλέπετε ο φάκελος ήρθε 
μόνος του. Τίποτε δεν περιέχει μέσα, πρώτον αυτό, είναι λευκός ο 

φάκελος των θεμάτων. Πρώτον.  

Το δεύτερον και το σημαντικότερο είναι ότι πληροφορούμεθα, εσείς θα μου πείτε αν 
είναι, ότι έγινε κάποιο λάθος από τις Υπηρεσίες και χάσατε την προθεσμία. Είναι άλλο 
αυτό που χάσατε την προθεσμία; Ποιο είναι;  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Το leader.  Δεν έχει σχέση.  

 
Δεν έχει αυτό σχέση εκεί που χάσατε την προθεσμία.  
 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Όχι, όχι.  
 
Εδώ είναι κάποιο τυπικό θέμα, τι είναι;  
 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Το τυπικό θέμα είναι με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ……… 
 
Εσείς είστε ο εισηγητής, ίσως να είναι καλύτερα να αναβληθεί το θέμα, 
να έρθει μέσα και η εισήγηση της Υπηρεσίας σ’ εμάς να τη δούμε και οι 

όροι που αναβλήθηκε, ακυρώθηκε το δάνειο.   

Να ακυρωθεί το θέμα αυτό και να έρθει στην επόμενη συνεδρίαση.  

 
Για το δάνειο έχει αποφασιστεί ήδη ότι θα γίνει προσφυγή. Το έχουμε 
πάρει απόφαση σε προηγούμενη συνεδρίασή μας.  

Για μας, επειδή πρέπει να προχωρήσει λίγο γρήγορα  αυτή η υπόθεση, για να μην 
μπλοκάρουμε, να πάρουμε σήμερα την απόφαση, τυπικό είναι το θέμα. Με το Ταμείο 
Παρακαταθηκών & Δανείων έτσι και αλλιώς κάνουμε τη σύμβαση.  

 
Κύριε Πρόεδρε, με ελλιπείς εισηγήσεις, γι’ αυτό λευκή θα είναι και η 
ψήφος μας. Επιεικώς είναι χάριν του Προέδρου.  

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Κύριε Μπεχράκη;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το ίδιο, το ίδιο.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη διευκρίνιση ότι ο όρος 17 στον οποίο αναφέρεται 
το Τ.Π.&Δ. είναι ο όρος 15 της υπ’ αριθμ. 191/2012 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καλαμάτας και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα, 
Φαββατά και Μπεχράκη, κατά πλειοψηφία,  
 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Αποδέχεται τον όρο της δανειακής σύμβασης,  όπως αναδιατυπώθηκε και 

εξειδικεύθηκε με τις υπ’ αριθ. 3470/9/15-11-2012 και 3475/10/13-12-
2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων, για τη χορήγηση δανείου 
του Δήμου Καλαμάτας για την εκτέλεση έργων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στο ιστορικό της υπ’ αριθμ. 191/2012 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος όρος έχει ως εξής:  

Όλα τα έξοδα, δικαιώματα υπέρ του Τ.Π. και Δανείων για την αξιολόγηση 
οικονομικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη 
συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και 
γενικά όλα τα έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 3470/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και 
αποκλειστικά τον οφειλέτη, συνομολογούνται στο ποσό των € 10.000,00 
αναλυμένο ειδικότερα ως εξής:  

α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των 
οικονομικών στοιχείων € 7.000,00,  

β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης, συνομολόγησης και εκταμίευσης 
δανείου € 2.000,00,  

γ) δαπάνες για οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του 
ποσού του δανείου € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον 
δανειζόμενο κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου.  

 
ΙΙ. Εγκρίνει τους όρους της δανειακής σύμβασης με το Τ.Π. και Δανείων, για 

τη χορήγηση δανείου   ποσού 1.398.000,00  ευρώ,  για την  εκτέλεση 
των έργων: 

 
A/A Περιγραφή έργου Ποσό 

1 Συντήρηση πεζοδρομίων και κατασκευή διαβάσεων 
πεζών € 150.000,00 

2 Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων πλην Καλαμάτας € 300.000,00 

3 Ασφαλτοστρώσεις διαφόρων δρόμων της πόλεως 
Καλαμάτας € 463.000,00 

4 Διαμόρφωση τμήματος οδού Κρήτης από οδό Φαρών 
έως οδό Ψαρών € 135.000,00 

5 Κατασκευή ποδηλατόδρομου ζώνης Νέδοντα- έως 
Μαρίνα και οδού Ναυαρίνου έως Φιλοξένια € 150.000,00 

6 Συντήρηση κτιρίων Καλλιτεχνικών Σχολείων και 
Δημοτικού Καταστήματος Άνθειας € 200.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ € 1.398.000,00 
 

οι οποίοι όροι έχουν πλέον ως εξής: 
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1. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου σε 10 χρόνια με έναρξη την 1/1 του 
επόμενου έτους της συνομολόγησης. 

2.  Επιτόκιο χορήγησης : 6,02%  

3.  Eτήσια τοκοχρεολυτική δόση :  190.123,43 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 σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, τόκους 
των τόκων, έξοδα κ.λ.π., ο οφειλέτης εκχωρεί στον δανειστή από τώρα και 
για όλη την  διάρκεια του δανείου και ο δανειστής δικαιούται να 
εισπράττει την εκάστοτε οφειλομένη δόση:  

 α) από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από 
οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, 
τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από 
το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων 
που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν.2503/97 άρθρο 11 παρ.29Β5, και 
με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν.3463/2006 όπως το 
τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του 
άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό που απαιτείται για την 
κατά προτεραιότητα κανονική εξυπηρέτηση του δανείου.       

      Σε κάθε περίπτωση, η εκάστοτε τρέχουσα δόση μετά των εν γένει τόκων, 
εξόδων  κ.λ.π. θα πρέπει να καλύπτεται από τα εκχωρηθέντα  έσοδα του 
οφειλέτη κατά  ποσοστό 130%. 

β) Από την ανωτέρω εκχώρηση εξαιρούνται οι παρακάτω στον υπ΄ αριθ. 6 
όρο, πόροι και με την επιφύλαξη των σ΄ αυτόν οριζομένων. 

6. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια του δανείου, 
τα παραπάνω εκχωρηθέντα έσοδά του, δεν επαρκούν για την 
εξυπηρέτηση του δανείου, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει εξ 
ιδίων χρημάτων, απευθείας στο δανειστή τα οφειλόμενα, δηλαδή από τα 
μη εκχωρούμενα στο παρόν αλλά δυνάμενα να το εξυπηρετήσουν έσοδά 
του σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4492/25-1-2012  έγγραφο του και 
συγκεκριμένα:    

Α/Α 
ΚΩΔ. 

ΕΣΟΔΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ –  
ΔΕΝ 

ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ 

0511 

Φόρος 
ηλεκτροδοτούμενων 

χώρων (άρθρο 10 
ν.1080/1980) 

683.343,62 1,81 % Εκχωρείται 

ΣΥΝΟΛΟ  683.343,62   
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7. Ο οφειλέτης γίνεται υπερήμερος αν δεν εξοφλήσει εμπρόθεσμα δύο 
οποιεσδήποτε ετήσιες τοκοχρεολυτικές δόσεις, τους κάθε είδους τόκους, 
τους τόκους των τόκων και τα κάθε φύσεως έξοδα. Η καθυστέρηση δύο 
οιωνδήποτε δόσεων καθιστά αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το 
σύνολο του δανείου, εκτός αν άλλως ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, μετά από αίτηση του Δήμου εντός έξι (6) 
μηνών  από την επομένη της λήξης της   δεύτερης ανωτέρω δόσης, 
δηλαδή: 

     Η υπερημερία του οφειλέτη αρχίζει, για τις δύο καθυστερούμενες ετήσιες 
τοκοχρεολυτικές δόσεις που οφείλονται, από την επομένη της λήξης της 
δεύτερης, και για τους κάθε είδους τόκους, τους τόκους των τόκων, τα 
έξοδα και τις λοιπές απαιτήσεις του δανειστή από το δάνειο, από την 
ημερομηνία που χρεώνονται. Σε περίπτωση τέτοιας υπερημερίας  χωρίς 
καμιά διατύπωση,  όλο το δάνειο καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό 
και πριν την λήξη του, το δε παρόν συμβόλαιο κηρύσσεται από τώρα 
ειδικά για το λόγο αυτό τίτλος  εκτελεστός και εκκαθαρισμένος, με ειδική 
προς τούτο συμφωνία και αποτελεί νόμιμο τίτλο είσπραξης κατά τον 
Κ.Ε.Δ.Ε.    

      Το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει τόκους επί των τόκων  στηρίζεται 
στο άρθρο 12 παρ.1 του Ν.2601/98. 

8.  Ο Δήμος μας οφείλει να αναγράφει στον προϋπολογισμό του και μέχρι 
την απόσβεση του δανείου, το σχετικό τοκοχρεολύσιο. 

Απόδοση - Εκταμίευση 

9. Το ποσό του δανείου θα αποδίδεται μετά τη συνομολόγησή του, κατόπιν 
εγγράφου του Δήμου  μας ως εξής: 

    Για έργα 

Κατά ποσοστό 20% ως προκαταβολή χωρίς την προσκόμιση 
δικαιολογητικών και κατά το υπόλοιπο 80% με την προσκόμιση στην 
Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
θεωρημένων κατά νόμο πιστοποιήσεων για τις εργασίες που 
εκτελέσθηκαν και για το ποσό της δαπάνης τους ή των σχετικών 
δικαιολογητικών προκειμένου για αγορά μηχανημάτων, εξαρτημάτων και 
γενικά υλικών προς εκτέλεση έργων, για τα οποία προορίζεται το δάνειο. 
Από κάθε ποσό που θα αποδίδεται θα αφαιρείται ποσοστό 20% μέχρι να 
καλυφθεί η προκαταβολή. 

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 Δανείων 
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 
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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 Δήμου μας 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 Δήμου μας. 

13. Το δάνειο μπορεί να εξοφληθεί και πριν τη λήξη του, είτε στο σύνολο του,     
είτε μερικώς. 

14. Το δάνειο είναι αδιαίρετο, οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε είναι οι γενικοί, 
ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι του. 

15. Όλα τα έξοδα, δικαιώματα υπέρ του Τ.Π. και Δανείων για την αξιολόγηση 
οικονομικών στοιχείων και οι επιβαρύνσεις, που αφορούν στη 
συνομολόγηση, εξυπηρέτηση και εξόφληση του παρόντος δανείου και 
γενικά όλα τα έξοδα που δημιουργούνται σε όλη τη διάρκεια του δανείου, 
σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 3470/15-11-2012 και 3475/10/13-12-2012 
αποφάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και 
αποκλειστικά τον οφειλέτη, συνομολογούνται στο ποσό των € 10.000,00 
αναλυμένο ειδικότερα ως εξής:  
α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο και αξιολόγηση των 

οικονομικών στοιχείων € 7.000,00,  
β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης, συνομολόγησης και εκταμίευσης 

δανείου € 2.000,00,  
γ) δαπάνες για οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων του 

ποσού του δανείου € 1.000,00 και θα καταβάλλονται από τον 
δανειζόμενο κατά την πρώτη εκταμίευση του δανείου.  

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

17. Ο Δήμος μας εξουσιοδοτεί το νόμιμο εκπρόσωπό του, Δήμαρχο 
Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Νίκα,  για την υπογραφή του δανειστικού 
συμβολαίου, την ανάληψη του προϊόντος του δανείου κ.λ.π. 

18. Ο Δήμος μας αποδέχεται την τοκοδοσία των τόκων υπέρ του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 

19.  Ο Δήμος μας οφείλει να χρησιμοποιήσει το δάνειο μόνο για την εκτέλεση 
των έργων για τα οποία και χορηγήθηκε.          

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

21. Ο Δήμος υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου. 
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    Οι ανωτέρω ειδικότεροι όροι καθώς και οι συνήθεις θα διατυπωθούν 
εκτενέστερα στο σχετικό δανειστικό συμβόλαιο. 

 
 
III. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας την έγκριση της 

διαδικασίας κατάρτισης δανειακής σύμβασης κατά τα ανωτέρω.   
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  

  2. Καμβυσίδης Ιωάννης  

  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος  

  5. Μπεχράκης Σταμάτης  

  6. Μπούχαλης Δημήτριος  

  7. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 22 Ιανουαρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 


