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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   47/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   386/2013 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 19η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

47η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 68207/15-11-2013 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) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 6) Νιάρχος Αναστάσιος  και 7) 

Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος  κ. Μπούχαλης Δημήτριος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ.  Μπούχαλη Δημήτριο.  

 

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

συνεδρίασης. 

 



Συνεδρίαση :  47/2013 Τρίτη 19 / 11 / 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ   386/2013 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το 11ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

 Ορισμός συμβολαιογράφου. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 67568/12-11-2013 
εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ : Ορισμός συμβολαιογράφου 
 
                                                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
Αφού λάβαμε υπόψη μας : 

1. Την 3433/09-02-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με την οποία εγκρίθηκε δάνειο ύψους 
1.398.000,00 € στο Δήμο Καλαμάτας, για εκτέλεση έργων 

2. Την 228/2013 απόφαση του Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία 
αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή τμήματος της παραπάνω 
δανειστικής σύμβασης  

3. Το γεγονός ότι για την σύνταξη της δανειστικής σύμβασης απαιτείται ορισμός 
συμβολαιογράφου που προτείνεται από τον εντεταλμένο για την Καλαμάτα 
συμβολαιογράφο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου του Εφετείου Ναυπλίου 
για κρατικά συμβόλαια, ο οποίος πρέπει να ορίζεται για κάθε επιμέρους 
δανειστική σύμβαση. 

                                                        Εισηγούμεθα 
 Όπως η οικονομική επιτροπή εγκρίνει τον ορισμό του εκάστοτε  προτεινόμενου 
από τον εντεταλμένο, στην Καλαμάτα για τα κρατικά συμβόλαια, του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου για την σύνταξη του κάθε τμήματος  
της δανειστικής σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου  των 1.398.000,00 € μεταξύ του 
Δήμου Καλαμάτας και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση 
έργων.  
                                                                                 
  
         Ο Δήμαρχος Καλαμάτας                                 Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

          “με εντολή”                                                      “με εντολή”  
 Η Διευθύντρια Οικονομικών                               Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
           Ηλιοπούλου Γεωργία                                       Παύλος Μπουζιάνης 
 
 
Ακολουθεί διαλογική η οποία έχει ως εξής:  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ……………………. (δεν ακούγεται)  

 
Όχι Πρόεδρο. Εντεταλμένος είναι ο κύριος Κανελλόπουλος, ο υιός.   

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ……………………… (δεν ακούγεται)   

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Νιάρχο;  
 

Εμείς έχουμε καταψηφίσει τη σύμβαση του δανείου, οπότε λευκό θα 
ψηφίσουμε στον ορισμό του συμβολαιογράφου.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ευχαριστούμε. Εσείς;  Τι ψηφίζετε; 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η πλειοψηφία ΥΠΕΡ. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, μειοψηφούντος του κ. Νιάρχου ο οποίος δηλώνει 
ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Ι.  Εγκρίνει τον ορισμό συμβολαιογράφου, που θα προτείνεται κάθε φορά  
από τον αρμόδιο εντεταλμένο στην Καλαμάτα συμβολαιογράφο του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Ναυπλίου, για την σύνταξη του 
κάθε τμήματος της δανειστικής σύμβασης  τοκοχρεωλυτικού δανείου  
ύψους 1.398.000,00 €, μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση έργων, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.  67568/12-11-2013 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών η οποία καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό 
της απόφασης αυτής.  

 
Η πληρωμή της απαιτούμενης δαπάνης θα γίνει από τον Κ.Α.Ε  00.6524 
(Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων – Κάλυψη 
επενδυτικών αλλαγών) του δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 
2013, σε βάρος του οποίου έχει γίνει η διάθεση – ψήφιση της πίστωσης 
με την υπ’  αρ. 100/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο Καλαμάτας ή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού 
για την υπογραφή των συμβολαίων μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 
 
 
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 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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  3. Καρβέλης Γεώργιος  

  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  5. Μπασακίδης Νικόλαος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος  

  7. Νιάρχος Αναστάσιος 

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Νοεμβρίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


