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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 18η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 48η/2019 συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 56638/13-12-2019
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Φάβας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας,
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη του Σώματος οι κ.κ. 1)
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος και 3) Μπάκας Ιωάννης.
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αλειφέρη Καραθανάση
Ελένη, 2) Μαρινάκης Σαράντος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) Πολίτης Δημήτριος και 5)
Τζαμουράνης Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
κ.κ. Δρούγας Παντελής, Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος και Σωφρονάς Γεώργιος, οι οποίοι
συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα τακτικά μέλη κ.κ. Μπασακίδη
Νικόλαο, Πολίτη Δημήτριο και Τζαμουράνη Βασίλειο αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων και Πρόεδροι
Κοινοτήτων, επειδή στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν θέματα που αφορούν στις εν λόγω
Κοινότητες και απ’ αυτούς:
 Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Βέργας κ. Κουρεντζής Γεώργιος
και Θουρίας κ. Κυριακόπουλος Κων/νος, καθώς και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Αλαγονίας κ.
Καζάκος Γεώργιος και Ασπροπουλιάς κ. Κατσιμαγκλής Γεώργιος.

 Δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αρφαρών κ. Ματθαίος
Αριστοτέλης, Ασπροχώματος κ. Μαστοράκης Σωτήριος, Καλαμάτας κ. Λύρας Παναγιώτης,
Λαιΐκων κ. Τσαούσης Ιωάννης και Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης καθώς και οι
Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αλωνίων κ. Χριστόπουλος Βασίλειος και Πηγών κ. Μαρκόπουλος
Απόστολος.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μπεχράκης Σταμάτης και
Φαββατάς Δημήτριος.

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 18-iv θέμα της ημερήσιας

διάταξης με τίτλο :
Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020, του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης
Κληροδοτήματος Δήμου Καλαμάτας «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ».
Το από 13-12-2019 σχετικό έγγραφο του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων
της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς
ενημέρωση, έχει αναλυτικά ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς
Διαχείρισης κληροδοτήματος Δήμου Καλαμάτας «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ»
Σχετ.: Την υπ’ αριθμ. 69/2019 απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Καλαμάτας

Σας διαβιβάζουμε εισηγητική έκθεση και σχέδιο Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020
για το κληροδότημα «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ», προκειμένου να ενταχθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης
για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης έγκρισής του.
Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ

ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΡΙΚΑ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΩΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΦΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Επίσης στο φάκελο του θέματος βρίσκεται η υπ’ αριθμ. 69/2019 απόφαση του Συμβουλίου
της Κοινότητας Καλαμάτας με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του επί του
προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 του κληροδοτήματος.

Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως η εισήγηση.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Διαβάζω. Μισθώματα: 129.386, φόρος, ΕΝΦΙΑ κτλ.: 130.000. Είναι
δυνατόν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν υπάρχει 100% προκαταβολή στο φόρο, είναι.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πώς είναι δυνατόν; 130.000; Στα μισθώματα; Αφού μισθώματα είναι. 15%
είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυο λεπτά. Δεν είναι 15, κάνετε λάθος. Στα Νομικά Πρόσωπα είναι 28.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 28, όσο να ’ναι. 130.000;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να το δούμε λίγο. Μισθώματα 129.380,
προϋπολογισμό. Πολύ ωραία. Και πάμε στους φόρους.
Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Που εκτινάσσεται …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φόροι ακινήτων, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι. Λοιπόν, να δούμε τον 00-6331, την
ανάλυση, την οποία εκτιμώ ποια; Πρώτον: είναι ο Φόρος Εισοδήματος συν τον
ΕΝΦΙΑ ο οποίος είδατε υπάρχει κύριος και συμπληρωματικός φόρος. Αν θέλετε …
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στην περσινή χρονιά πόσο ήταν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα με ρωτάτε ένα στοιχείο που δεν…
Ακούστε λίγο.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέει δίπλα. Πληρωμένα πέρυσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε λίγο. Θα σας πω το εξής: Επειδή δεν μπορούμε, να φωνάξω την κα
Μπουρίκα, λοιπόν, την Προϊσταμένη του Περιουσίας να μας το αναλύσει αυτό,
γιατί προφανώς ο προϋπολογισμός όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα δεν γίνεται στον αέρα.
Έτσι; Είναι, λοιπόν, μία απορία την οποία να σας την διευκρινίσουμε. Να έρθει η κα
Μπουρίκα, λοιπόν, εδώ πέρα.

Ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με την Προϊσταμένη του Τμήματος
Προσόδων, Περιουσίας & Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Οικονομικών κα Μπουρίκα, την οποία
καλεί να προσέλθει στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Και απλώς βλέπουμε μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία ότι τελικά το
Κληροδότημα συντηρείται αποκλειστικά και μόνο από το αποθεματικό του.
Δεν μπορεί να…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν είναι έτσι.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι είναι. Αφού είναι από τις 365.000 που μένουνε πίσω υπόλοιπο. Που
υπήρχαν την περσινή χρονιά, γι’ αυτό ισοσκελίζεται. Η ερώτηση είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να υπάρξει προϋπολογισμός μη ισοσκελισμένος.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί είπα εγώ ότι μπορεί να υπάρξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια απορία μου δημιουργήθηκε, κύριε συνάδελφε, γιατί κάνετε έτσι;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δηλαδή είμαι τόσο αδαής που δεν ξέρω ότι πρέπει οι προϋπολογισμοί να
είναι ισοσκελισμένοι; Εσείς μου κάνετε δήλωση και λέτε: Φέρνουμε έναν
προϋπολογισμό ισοσκελισμένο. Όταν ξεκινάτε, φέρνουμε προϋπολογισμό ισοσκελισμένο, τι
εννοείτε, δηλαδή; Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, σας ξέρω πολύ καλά, σας παρακαλώ πολύ, εγώ δεν σας
μίλησα σ’ αυτό το ύφος. Παρακαλώ πολύ.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ειρωνευτήκατε, ειρωνευτήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας ειρωνεύτηκα καθόλου, δεν σας ειρωνεύτηκα καθόλου και παρακαλώ
πολύ να προχωρήσουμε σε ήπιο τόνο.
Λοιπόν, κα Μπουρίκα, σας παρακαλώ πολύ, εξηγήστε μας εδώ στο Κληροδότημα
«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ» γιατί προβλέπετε 130.000 φόρους; Φόρος και ΕΝΦΙΑ. Λοιποί φόροι και
τέλη. Φόρος ακινήτων, ΕΝΦΙΑ και λοιποί φόροι.
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Έχετε προβλέψει ότι εκτός απ’ το φόρο εισοδήματος και τον φόρο των ακινήτων υπάρχει
κάτι άλλο το οποίο να δεικνύει τόσο υψηλό ποσό;
ΜΠΟΥΡΙΚΑ: Να σας φέρω την ανάλυση, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, να την φέρετε και το κρατάμε το «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ». Εντάξει;
Κρατάμε, λοιπόν, αυτό σημείωση.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Βλέποντας τον προϋπολογισμό ότι ουσιαστικά συντηρείται για την
επόμενη χρονιά μέσα από το αποθεματικό το οποίο ήδη υπάρχει, 400
τόσες χιλιάδες. Εάν συνεχίσουμε μ’ αυτό τον τρόπο, με αυτά τα νούμερα, πάει να πει ότι σε
δύο χρόνια δεν θα υπάρχει τίποτα.
Άρα επειδή λέει, δεν το θυμόμουν, εγώ παλιά είχα τη σύμβαση, δεν έβλεπα ότι η σύμβαση,
ότι μέσα από το Κληροδότημα μπορούσαμε να δώσουμε και χρήματα στο Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 50%.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το θυμόμουνα, τέλος πάντων. Και φαίνεται ότι είναι 200 και 200. Με
αυτό τον τρόπο αν συνεχίζεται να εκδίδεται στο Δήμο, δεν θα μπορεί να
εξυπηρετηθεί τα επόμενα χρόνια η υποτροφία. Απλώς το λέω γιατί με μίσθωμα τόσο και
φόρο τόσο που ισοσκελίζει το μίσθωμα, είναι θέμα χρόνου ότι το Κληροδότημα δεν θα
μπορεί να ανταποκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πω το εξής: Το αποθεματικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% των
ετήσιων τακτικών εσόδων του Κληροδοτήματος και γενικά για όλα τα
Κληροδοτήματα και για τους Δήμους το ίδιο ισχύει. Ενδεχομένως, λοιπόν, τα ποσά τα οποία
οφείλονται κατανεμημένα εδώ πέρα, γιατί μία πρόβλεψη, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές
είναι ο προϋπολογισμός, δεν θα αφήνουν αποθεματικό 33.000 στο τέλος. Δηλαδή ο
συνειρμός ο οποίος -Γιάννη, κύριοι συνάδελφοι, δεν με βοηθάτε- ο συνειρμός ο οποίος
γίνεται εδώ πέρα νομίζω ότι είναι λίγο…, δεν είναι σωστός, γιατί το ταμειακό υπόλοιπο σε
σχέση με το αποθεματικό είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει;
Άρα λοιπόν, να μείνουμε λίγο στις εξηγήσεις τις οποίες θα μας δώσει η κα Μπουρίκα και να
προχωρήσουμε στο επόμενο Κληροδότημα, για να δούμε με τα ποσά τι γίνεται.
Τα ποσά είναι αδιαμφισβήτητα όσον αφορά τους φοιτητές τα οποία δίνονται, γιατί δίνονται,
είναι 400 ευρώ μηνιαίως, σημαίνει 4.800 το χρόνο και είναι 16 με 17, αναλόγως παίζουν,
κάποιοι εισέρχονται, κάποιοι εξέρχονται. Άρα, προφανώς δεν είναι 200.000 και για τους
φοιτητές, έτσι;, γιατί υπάρχει ένα ποσό λέει χορήγησης υποτροφιών σε αποδεδειγμένα
απόρους. 200.000 ευρώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν 200.000 ευρώ σε απόρους.
Κατανέμεται έτσι προφανώς για να μείνει το 5% στο αποθεματικό, για να μπορέσει να
είμαστε σύννομοι και λίγο με τη νομοθεσία.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Του χρόνου, δηλαδή, αν συνεχίζεται… και ο φόρος εξακολουθεί να είναι
ίδιος με τα έσοδα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα είναι, δεν θα είναι σε βάθος χρόνου, να μας λύσει αυτή την απορία σας
το Τμήμα Προσόδων γιατί μόνο αυτό, τα 130 χιλιάρικα. Τα άλλα νομίζω
εξηγήθηκαν επαρκώς. Εντάξει;

Στο σημείο αυτό διακόπτεται η συζήτηση του θέματος αυτού, μέχρι να επιστρέψει στη
συνεδρίαση η Προϊσταμένη του Τμήματος Προσόδων, Περιουσίας και Κοιμητηρίων του
Δήμου κα Μπουρίκα με τα στοιχεία που της ζητήθηκαν και εν συνεχεία αφού προσέρχεται
στη συνεδρίαση το Σώμα επανέρχεται επί του ανωτέρω θέματος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσουμε, λοιπόν, την εξήγηση ως προς το 130.000 τι είναι. Ο φόρος είναι
φόρος εισοδήματος του 2018, 45.289,19 το οποίο αντιστοιχεί στο 28% συν
την προκαταβολή και δεν έχουν πληρωθεί ΕΝΦΙΑ ’17, ’18, ’19.
Ο λόγος είναι όχι δεν έχει πληρωθεί στην Εφορία, καταβάλλονται από τα διαθέσιμα του
Δήμου, γιατί είναι στο ίδιο ΑΦΜ με το Δήμο και μετέπειτα γίνεται μία εσωτερική λογιστική
διαδικασία από το Κληροδότημα, όπου γίνεται ένταλμα πληρωμής από τα διαθέσιμα του
Κληροδοτήματος στα διαθέσιμα του Δήμου. Για απόδοση των φόρων.
Γι’ αυτό, αυτή είναι η εξήγηση που είναι αυτό το ποσό.
ΦΩΝΗ: Δεν το κατάλαβα. Το λέτε πάλι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζετε επειδή τα Κληροδοτήματα διαχειριστικά και φορολογικά
λειτουργούν, μάλλον φορολογικά να το πω πιο σωστά και λογιστικά
λειτουργούν κάτω από το ΑΦΜ του Δήμου, δεν έχει κάθε Κληροδότημα ξεχωριστό ΑΦΜ,
κάθε χρόνο, λοιπόν, υπολογίζεται ο ΕΝΦΙΑ μέσω της δηλώσεως του Ε9. Αυτόματα από το
σύστημα. Του Δήμου. Για τον Δήμο, για τον Δήμο ξέρουμε.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Και για το Κληροδότημα ξέρουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Όμως, ακούστε λίγο.
Γίνονται, λοιπόν, οι καταβολές των χρημάτων από το Δήμο προς την Εφορία με
τις δόσεις τις οποίες προβλέπονται και μετέπειτα έρχεται το Κληροδότημα και ενταλματοποιεί
το ποσό που το αφορά στο Ταμείο του Δήμου Καλαμάτας. Να φέρνετε τις καταστάσεις τις
οποίες έχετε τις αναλυτικές.
Κύριε συνάδελφε, θα σας δώσουμε απάντηση. Μπορείτε να ανεβάσετε, παρακαλώ, τις
καταστάσεις επάνω; Βεβαίως, βεβαίως, γιατί αυτό που σας διαφεύγει είναι ο κύριος και ο
συμπληρωματικός φόρος. Γιατί να ξέρετε ο συμπληρωματικός φόρος είναι μεγαλύτερος από
τον κύριο.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Δεν μπορεί να είναι ο φόρος ποτέ πάνω απ’ το εισόδημα. Αυτό αποκλείεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, προσέξτε, το εισόδημα αφορά μία χρήση. Ο φόρος στο συγκεκριμένο
λογαριασμό έχει να κάνει με το φόρο εισοδήματος του ’18 που είναι συν τον
συμπληρωματικό φόρο…, αν έχουμε, πόσα έσοδα έχουμε; 200; Συγνώμη λίγο. Είναι 45.000.
Λοιπόν, το 28% στις 200.000, πόσο είναι; Εντάξει, ας πούμε, λοιπόν, ότι είναι αυτό, το οποίο
είναι μαζί με την προκαταβολή και μετά έρχεται και ο ΕΝΦΙΑ ο οποίος καλύπτει μας είπε
εδώ χρονιές η Προϊσταμένη Προσόδων ’17, ’18, ’19. Τρία χρόνια. Δηλαδή κοντά στις
80.000;
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Γιατί έτσι; Δεν το είχαμε πληρώσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είχε αποδοθεί στο Δήμο.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κακώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, θα σας πω το εξής: Επειδή κάτι δεν έγινε έγκαιρα, για
παράδειγμα, ή τέλος πάντων κάτι διέλαθε της αντιλήψεως των υπαλλήλων, δεν
σημαίνει ότι δεν πρέπει να το διορθώσουμε. Εμείς ερχόμαστε, λοιπόν, να το διορθώσουμε.
Ναι, είναι ηχηρό το νούμερο, ναι, είναι δυσανάλογο με τα έσοδα του Κληροδοτήματος, όμως
αυτό εμφανίζεται για μία φορά και από δω και πέρα συστήνεται στην Υπηρεσία να είναι πιο
προσεκτική και να ενεργεί στον κατάλληλο χρόνο για τις αποδόσεις των ποσών. Είναι
εσωτερική διαδικασία. Δεν επηρεάζει τα διαθέσιμα του Δήμου, επηρεάζει, του συνολικού
Δήμου εννοώ, μαζί με τα Κληροδοτήματα, επηρεάζει θετικά τα ταμειακά του Δήμου
Καλαμάτας και αρνητικά τα ταμειακά του Κληροδοτήματος. Μία τακτοποιητική πράξη είναι.
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Ίσα-ίσα που ωφελήσαμε και το Κληροδότημα τόσο καιρό που παρέμενε στα ταμειακά του
διαθέσιμα και πήρε και τους τόκους από εκεί.
Έχετε το λόγο, κ. Σωφρονά, βεβαίως.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, εδώ είμαστε πολιτικό σώμα. Άρα δεν μπορώ να δώσω
μομφή και ευθύνη στους υπηρεσιακούς. Πρέπει να αναλαμβάνετε και εσείς τις
ευθύνες σας. Το ’χατε διαβάσει και αν δεν το ’χατε θα έπρεπε να το είχατε διαβάσει, θα
έπρεπε να ήσασταν σε θέση να εξηγήσετε στην ερώτηση του κ. Κοσμόπουλου. Για να
βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Και όχι να τα βγάζουμε όλα ίσα βάρκα – ίσα πανιά.
Είναι ένα πρόβλημα μεγάλο, γιατί αν ερωτηθώ εγώ από έναν πολίτη που πέσει στην αντίληψή
του αυτό: κ. Σωφρονά, είναι δυνατόν να εισπράττω 100 ευρώ και να πληρώνω 101 φόρο τι
θα του απαντήσω; Αφού δεν μας το εξηγήσατε. Τώρα μας το εξηγείτε. Άρα, καμία μομφή εκ
μέρους μου προσωπικά και εκ μέρους της παράταξής μου στους υπηρεσιακούς παράγοντες, η
ευθύνη είναι καθαρά πολιτική και παρακαλώ τον Πρόεδρο να την αναλάβει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή, κ. Σωφρονά, ανεγείρετε πολιτικό θέμα το οποίο αυτή τη μομφή εγώ
δεν την αποδέχομαι και δεν την αποδέχομαι γιατί δεν είμαι λογιστής του
Κληροδοτήματος, ούτε υπηρεσιακός για να κάνω τις ενέργειες. Εγώ είμαι πολιτικό πρόσωπο.
Το πολιτικό πρόσωπο λαμβάνει αποφάσεις για τη διαχείριση, όχι για την εσωτερική λογιστική
διαδικασία ή ταμειακή διαδικασία η οποία δημιουργείται.
Σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, να είστε πιο προσεκτικός και σας απάντησα ότι η πολιτική μου
ευθύνη θα έχει να κάνει εάν δεν κάνω τις νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από ένα
Κληροδότημα, για να διαφυλάξω τα συμφέροντά του ή δεν κατανείμω τα ποσά τα οποία
εισπράττω από το Κληροδότημα, σύμφωνα με τη βούληση του διαθέτη. Εκεί είναι η δική μου
ευθύνη η πολιτική και σ’ αυτή περιορίζομαι.
Από κει και πέρα, αν τίθονται ζητήματα υπηρεσιακά τα οποία δεν είναι δυνατόν να τα
γνωρίζω, γιατί δεν ελέγχω και τα βιβλία ούτε του Δήμου, ούτε του Κληροδοτήματος, τότε η
Υπηρεσία θα έπρεπε να μου πει ότι υπάρχει αυτό το ζήτημα και ερχόμαστε…, για να το
γνωρίζω και εγώ. Γι’ αυτό και σας έφερα την Υπηρεσία επάνω, για να σας δώσει τις
εξηγήσεις. Δεν σας αποκρύψαμε τίποτα, δεν σας παραπέμψαμε στο προσεχές μέλλον για να
σας δώσουμε την εξήγηση.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Δύο λόγια μόνο. Καταρχάς όταν αναφέρομαι, κ. Πρόεδρε, σε πολιτική ευθύνη
δεν αναφέρομαι αν ελέγχετε το Κληροδότημα ή όχι, αναφέρομαι στα όσα μας
φέρνετε ως εισηγητής σε ένα σώμα καθαρά πολιτικό να ψηφίσουμε. Και προφανώς αν ο κ.
Κοσμόπουλος δεν είχε την υποψία ή δεν του έκανε εντύπωση αυτό θα το είχαμε ψηφίσει.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, με τη στάση σας, εκεί είναι η πολιτική σας ευθύνη, δεν είναι αν
ελέγχετε το Κληροδότημα ή αν ελέγχετε τους υπαλλήλους σας, η ευθύνη σας είναι ότι
φέρατε μία εισήγηση την οποίαν δεν ήσασταν σε θέση να μας εξηγήσετε. Και επιτέλους
αναλάβετε και τις ευθύνες σας. Δεν είσαστε εδώ ο παντογνώστης και ευχαριστώ. Τίποτα
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή προφανώς έχετε εμπάθεια στο πρόσωπό μου, αυτό ανακαλύπτω
δυστυχώς απ’ τις τοποθετήσεις σας, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι το
εξής: Αν εσείς ως γιατρός ενδεχομένως ή ως πολιτικό πρόσωπο δεν κάνετε πολλά λάθη
μπράβο σας. Εμείς, λοιπόν, αν κάναμε ένα λάθος, αν διέλαθε, σας παρακαλώ, δεν έχετε το
λόγο, τελειώνουμε εδώ, αν διέλαθε, λοιπόν, της αντιλήψεώς μου το συγκεκριμένο ποσό έχετε
δίκιο, έχω κάνει λάθος, δεν σημαίνει όμως ότι εγώ μόνος μου ή με τη συνδρομή της
Υπηρεσίας ότι δεν είμαι σε θέση να δώσω απαντήσεις σε σας ως πολιτικά πρόσωπα.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από κουβέντα 10 λεπτών
ανακαλύψατε λάθος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και αυτό κάτι.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αποτελούσε τιμή και για μένα αν ανακαλύπτατε, κ. Σωφρονά, και εσείς τα
δικά σας σφάλματα και ιδιαίτερα τα πολιτικά.
Δεν έχετε το λόγο, κ. Σωφρονά.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Όχι, θα μιλήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο, δεν έχετε το λόγο.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ.
ΣΩΦΡΟΝΑΣ: Να καταγραφεί στα πρακτικά. Το λόγο.

Διαλογική συζήτηση εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε το λόγο. Και το καταγράφω, είπα τα πολιτικά σας λάθη, είπα τα
πολιτικά σας λάθη. Δεν ελέχθη τίποτα, προς Θεού, για εσάς. Εντάξει. Μην
βάζετε λόγια στο στόμα μου που δεν τα έχω πει. Εντάξει. Ντροπή δική σας.
Λοιπόν, συνεχίζουμε.

Στο σημείο αυτό αποχωρεί από τη συνεδρίαση ο κ. Σωφρονάς.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το λόγο, κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Το κύριο θέμα που έβαλε και ο κ. Σωφρονάς και εγώ συμφωνώ μαζί του, είναι
ότι πολλές φορές το πολιτικό προσωπικό, δεν επιτρέπει σε υπηρεσιακούς
παράγοντες να κάνουν εκτενείς εισηγήσεις και να αναφέρουν όλο το πλαίσιο είτε είναι αυτό
εκθέσεις, είτε αυτό είναι πίνακες και επανειλημμένως στην Οικονομική Επιτροπή και στο
παρελθόν αλλά και τώρα έχει μπει, στην καινούργια περίοδο αυτή, ότι εξακολουθούν να είναι
τόσο πολύ στερημένα σε πληροφόρηση όλα αυτά τα δεδομένα που παρουσιάζονται, που
πρέπει να έχεις ώρες ψαξίματος για να μπορέσεις να εξηγήσεις τι βλέπεις.
Ο κ. Κοσμόπουλος προς τιμή του εντόπισε ένα νούμερο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν
επαρκείς εισηγήσεις συνοδευτικές για τους πίνακες και για τα δεδομένα. Αυτό ισχύει σε όλα.
Και νομίζω ότι αδικήσατε και εσείς προσωπικά τον κ. Σωφρονά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να
δοθεί μια άλλη κατεύθυνση από το πολιτικό προσωπικό για τη Δημοτική Αρχή στις Υπηρεσίες,
για τις εισηγήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα.
Πάμε στην ψηφοφορία.
ΦΩΝΗ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι; ¨Υπέρ¨.
Ομόφωνα.

Η Οικονομική Επιτροπή, ως Διοικούσα και Διαχειριστική Επιτροπή των Κληροδοτημάτων
του Δήμου Καλαμάτας, στα οποία δεν έχουν οριστεί από τον διαθέτη του Διοικητικά και
Διαχειριστικά Συμβούλια, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 295/2019 απόφασή της, με την
ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα,
καθώς επίσης και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010,
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ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2020, του
Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης - Κληροδοτήματος «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ», ο
οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την εξής εικόνα:
ΕΣΟΔΑ

685.719,75 €

ΕΞΟΔΑ

651.946,37 €

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

33.773,38 €

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Φάβας

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δρούγας Παντελής
2. Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
3. Κοσμόπουλος Βασίλειος
4. Μαστραγγελόπουλος Δημήτριος
5. Μπάκας Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 10 Ιανουαρίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓ. ΦΑΒΑΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
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