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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α  Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 36η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 18-09-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  
 
α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ.  Μιχαλόπουλος Σωτήριος, ο οποίος συµµετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης 
(αποχώρησε στην υπ΄ αριθµ. 387 απόφαση), οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση 
αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο αντίστοιχα.   

 

 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 

 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έλεγχος καταστάσεων εσόδων – εξόδων µηνών Ιουλίου - Αυγούστου 2008, του 
∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα υπ΄ αριθµ. πρωτ. 21202/12-9-2008 και 21205/        
12-9-2008 έγγραφα του Τµήµατος Ταµιακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µε τα οποία 
υποβάλλονται καταστάσεις εσόδων – εξόδων των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2008 
αντίστοιχα, προκειµένου να ελεγχθούν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 8 του από 17-05-1959 βασιλικού διατάγµατος ¨Περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων΄΄(Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος 
Α).   
 

Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

 
Καταρχάς δεν έχουµε αντίρρηση ως προς το λογιστικό µέρος.  
 

Γι΄ αυτό µιλάµε. 
 
Ναι να πούµε όµως και δύο κουβέντες.  
Κύριε  ∆ήµαρχε είναι γεγονός ότι υπάρχει υστέρηση στα έσοδα.  

Μπορώ να σας αναφέρω διάφορους κωδικούς, να σας αναφέρω εν τάχη, όσον αφορά τις 
επιχορηγήσεις. Και για τους σχολικούς φύλακες και από το ΟΣΚ και από τον   ΘΗΣΕΑ κι από 
το ΥΠΕΧΩ∆Ε ενώ είχαµε προβλέψει κάποια ποσά δεν έχει έρθει τίποτα. Άρα δηλαδή πρέπει 
να υπάρξει µια πίεση προς την κυβέρνηση και ιδιαίτερα στον Υπουργό Εσωτερικών να 
ανταποκριθεί σ΄ αυτές τις δεσµεύσεις που έχει τις νοµοθετηµένες. ∆εν είναι δηλαδή ότι 
ζητάµε κάτι εκ περισσού. 
Στο Μέγαρο Χορού, ενώ έχουµε προϋπολογισµό για φέτος 7.000.000,00 € , έχουν έρθει 
µόνο 500.000,00 €.  Άρα δηλαδή ο εργολάβος καλά κάνει και διακόπτει τις εργασίες γιατί 
δεν πληρώνεται. Και µε όλες τις συνέπειες που θα έχει ειδικά το έργο αυτό για την ένταξη 
του στο ΕΣΠΑ ή για τυχόν διακοπή εργασιών εκ νέου, γιατί πλέον δεν είναι το θέµα 
γραφειοκρατικό, όπως αναφέρεστε και εσείς και ο κ. Σπίνος κατά κόρον, είναι χρηµατικό. 
Πρέπει το Υπουργείο να στείλει τα χρήµατα.   
Όσον αφορά τα τέλη, τέλη διαφηµίσεων, από ΚΟΚ από πρόστιµα  στα κέντρα διασκέδασης 
κ.λ.π., από τις παραβάσεις τις τροχαίας, εδώ τα έσοδα είναι κάτω από το 70% το καθένα. 
Άρα λοιπόν πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, οι υπηρεσίες να δείξουνε ακόµα µεγαλύτερο 
ζήλο και οι πολιτικοί προϊστάµενοι  να στοχεύσουνε τους υπαλλήλους ώστε να αυξηθούν τα 
έσοδα του ∆ήµου, γιατί όπως είπαµε κ. ∆ήµαρχε δυστυχώς τα οικονοµικά του ∆ήµου δεν 
είναι αυτά που έπρεπε να είναι.   

 
Θέλει και άλλος να µιλήσει;  
Λοιπόν να πω δυο κουβέντες. Σε άλλα µεν έχει δίκιο ο κ. Ηλιόπουλος και σε 

άλλα έχει άδικο.  
Λαβαίνετε υπόψη τα δεδοµένα του πίνακα, τελειώνει και ο Σεπτέµβριος και έχουνε 
µεταβληθεί  πολλά δεδοµένα, ε και βεβαίως αν είχατε γνώση αυτών που έχουν συµβεί στο 
µεταξύ, 25 ηµέρες µετά, θα αλλάζατε πιθανότατα την τοποθέτηση. Με το Μέγαρο Χορού οι 
εξελίξεις είναι ολοκληρωµένες. Είχε σταµατήσει πράγµατι το έργο, το έργο έχει ξεκινήσει, 
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προχωρά πάση δυνάµει, µέσα στον Οκτώβρη θα τοποθετηθεί και η σκεπή, υπεγράφη από 
τον Γενικό Γραµµατέα και τον Υπουργό το ποσό των 5.000.000,00 €. Αυτό έχει 
ολοκληρωθεί σαν διαδικασία, το έργο έχει ξαναρχίσει και δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε τώρα αµέσως µε την υπηρεσία, τον κ. Τζαµουράνη, την κα 
Καλφακάκου που είναι η επιβλέπουσα και µε το ταµείο κάτω. Τα 5 εκατοµµύρια είναι εδώ 
και 10 ηµέρες, 15 νοµίζω, όπου έχουν έρθει και τα επίσηµα έχουνε και οι λογαριασµοί … 

 
Στο ταµείο;  
 

 Ακούστε. Και οι λογαριασµοί στο ταµείο. Βεβαίως … 
 
Άµα ρωτήσουµε στο ταµείο θα µας πει ότι έχει 5.000.000 € 
 

Ακούστε, είναι στο ταµείο τα χρήµατα, νοµίζω ότι ο σχετικός φάκελος είναι 
στην υπηρεσία δηµοσιοοικονοµικού ελέγχου, υπάρχει κάποιο προβληµατάκι 

εκεί, θεωρώ  ότι το ξεπέρασαν, για να µπορέσουµε να πληρώσουµε και ο 1ος λογαριασµός 
είναι της ΜΕΤΚΑ, σας λέω και συγκεκριµένα πράγµατα, για τα µεταλλικά στοιχεία τα οποία 
έχει φέρει.      
Λοιπόν µέσα στο Οκτώβριο, επειδή προχτές επισκεφτήκαµε το Μέγαρο Χορού, θα έχει 
τοποθετηθεί και η σκεπή η µεταλλική και θα έχουν γίνει και οι εργασίες στην είσοδο µε τις 
κολώνες που προβλέπονται κ.λ.π. 
Η ∆ΕΗ ήρθε ένας λογαριασµός της τάξεως των 500.000,00 € πριν από λίγες µέρες  και οι 
ΚΑΠ που προβλέπονται, έχετε δίκιο για τα τέλη διαφήµισης διότι υπάρχει µία εµπλοκή στην 
επιτροπή του άρθρου 152, δυστυχώς δεν έβγαλε ούτε στην τελευταία συνεδρίαση 
αποτέλεσµα και ζητεί επιπλέον στοιχεία. Αυτό, η εµπλοκή η συγκεκριµένη, προσφυγές που, 
προσφυγές είτε πρόκειται για προµήθειες είτε έργα αυτής της φύσεως, δεν µπορούν να 
αποφευχθούν  πιστεύω στην επόµενη συνεδρίαση να έχει ξεκαθαρίσει το θέµα όµως παρά 
το γεγονός ότι ελπίσαµε ότι θα έχουµε ένα πάρα πολύ καλό έσοδο, αυτό έβγαλε ο 
διαγωνισµός,  οι εµπλοκές οι οποίες ακολούθησαν οδήγησαν σ΄ αυτό το αποτέλεσµα το 
οποίο δεν µπορούσαµε να το προείδοµε και να µπορούσαµε να το προβλέψουµε  δεν 
µπορούσαµε να κάνουµε και κάτι διαφορετικό.  
Για τους ΚΟΚ υπάρχει µία εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Συζήτησα και µε την Τροχαία, 
εγώ θεωρώ µε τις δυνατότητες και τα µέσα που έχει η Τροχαία κάνει το καλλίτερο δυνατό, 
ήδη έχοµε πλέον 15 δηµοτικούς αστυνόµους, δεν πορευόµαστε µε εισπρακτικά κριτήρια, 
γίνεται ότι είναι δυνατόν,  και αυτή είναι η οδηγία προς τους δηµοτικούς αστυνόµους, ώστε 
να υπάρξει συµµόρφωση  χωρίς την προσφυγή στο επαχθές µέτρο του προστίµου. Από εκεί 
και πέρα, µέχρι τα Χριστούγεννα θα έχοµε και την ελεγχόµενη στάθµευση. Η ελεγχόµενη 
στάθµευση θα λειτουργήσει φαντάζοµαι αποτρεπτικά για τα πρόστιµα και θα οδηγήσει σε 
µία έτσι καλλίτερη κατάσταση.  
Για τους σχολικούς φύλακες έχετε δίκιο, µιλάµε για χρήµατα τα οποία φτάνουν τα 
700.000,00 € σε ετήσια βάση, πλέον είναι υπάλληλοι του ∆ήµου Καλαµάτας αλλά τα 
χρήµατα τα οποία έπρεπε να έρθουν εδώ για τη µισθοδοσίας τους είναι πάρα πολλά, 
700.000,00 € από δηµοτικούς πόρους, καταλαβαίνετε πόσα τετραγωνικά µέτρα 
ασφαλτοστρωµένων δρόµων στερείται η πόλης για να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις 
που έχει το Υπουργείο όπου διόρισε αυτούς τους ανθρώπους. Πιστεύω µέσα στη χρονιά ότι 
θα τακτοποιηθεί το θέµα αυτό και είναι από τις βασικές διεκδικήσεις και των άλλων 
∆ηµάρχων και της ΚΕ∆ΚΕ, το Υπουργείο επιτέλους στις υποχρεώσεις του να ανταποκριθεί. 
Έχετε δίκιο όσον αφορά στο θέµα των σχολικών φυλάκων. 
Όσον αφορά στον ΟΣΚ µε ενηµέρωσαν ότι υπεγράφη ήδη από το Γενικό Γραµµατέα  του 
Υπουργείου Παιδείας, από τον κ. Πλάτη, και επίκειται και η υπογραφή από τον Υπουργό. 
Έχει δηλαδή εκδοθεί απόφαση από τον ΟΣΚ, υπάρχει θετική εισήγηση από τον κ. Μαραµπέα 
τον Περιφερειάρχη, υπεγράφη από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου και τελειώνει µε 
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την υπογραφή από τον Υπουργό η έκτακτη επιχορήγηση µε 450.000,00 € του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Είναι η πρώτη έκτακτη επιχορήγηση µετά από πολλά χρόνια. Ψάχνοντας βλέπω 
ότι ο ∆ήµος σχεδόν ποτέ δεν έχει λάβει έκτακτη επιχορήγηση παρά το γεγονός ότι κτίρια 
που έχουν κατασκευαστεί εδώ και µια  20ετία, έχει γίνει πολύ µεγάλο έργο στο ∆ήµο 
Καλαµάτας µετά τους σεισµούς στον τοµέα  της σχολικής στέγης αλλά  κάποια σχολεία που 
έγιναν τότε έχουν προβλήµατα. Λοιπόν µε αυτό το ποσό έχει συνταχθεί ήδη µία προµελέτη, 
γι΄ αυτό το ποσό, η οποία αφορά 12 σχολικά κτίρια στο ∆ήµο Καλαµάτας, δόθηκε εντολή 
και ολοκληρώνεται και η µελέτη ώστε γρήγορα να πάµε στις απαιτούµενες επισκευές.  
∆εν είναι τα οικονοµικά του ∆ήµου στην καλλίτερη δυνατή κατάσταση, όµως δεν είναι η 
κατάσταση ούτε απελπιστική ούτε πολύ δύσκολη, ελέγχεται, είναι βέβαιο όµως ότι ο ∆ήµος 
χωρίς βοήθεια κεντρική και χωρίς την υποστήριξη από το κράτος σε οικονοµικό επίπεδο των 
αρµοδιοτήτων που µας εκχωρεί, είναι δύσκολο να τα βγάλει πέρα. Και σε εποχές όπου 
υπάρχει γενικότερο πρόβληµα είναι βέβαιο ότι υπάρχει αντίκτυπος και στα οίκοθεν έσοδα, 
στους δηµοτικούς δηλαδή πόρους. Εν πάση περιπτώσει µε καλή διαχείριση, µε έλεγχο της 
κατάστασης και στον τοµέα των έργων, µε το να απλώνοµε τα πόδια µας όσο φτάνει το 
πάπλωµά µας η κατάσταση θα ελεγχθεί και οπωσδήποτε εάν, που δεν νοµίζω ότι µπορεί αν 
γίνει διαφορετικά, ψηφίστηκε ήδη στο φορολογικό νοµοσχέδιο, υπάρχει µι ευνοϊκή διάθεση 
για εµάς και στο νοµοσχέδιο του Οκτωβρίου, δηλαδή εάν πάροµε το 1 εκατοµµύριο περίπου 
ευρώ το οποίο µας ανήκει από τα 250 εκατοµµύρια και τα δύο οµόλογα το ένα το 
Οκτωβρίου και το άλλο του Ιανουαρίου που είναι περίπου ένα ποσό ισοδύναµο µε µια ΚΑΠ 
το καθένα από αυτά δεν θα υπάρξει πρόβληµα κανένα στο ∆ήµο.  
Εµένα κ. Ηλιόπουλε αυτό το οποίο µε βασανίζει, - εγώ είµαι ο τελικός αποδέκτης έτσι; -  και 
αυτό το οποίο βασανίζει και τις υπηρεσίες στον οικονοµικό τοµέα δεν είναι τόσο αυτό το 
οποίο λέτε εσείς. Μας βασανίζει τι κάνοµε µε τις  ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις όπου 
ολοκληρώνεται η µετεξέλιξη, στη µεθεπόµενη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα 
έρθει θέµα για την κοινωφελή, τι κάνουµε για το µεγάλο ύψος των οφειλών αυτών των 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, περίπου είναι στο ύψος των 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ µόνο οι 
οφειλές των σχηµάτων των πολιτιστικών, πως ο ∆ήµος ως εγγυητής, αυτό είναι το ένα, θα 
µπορέσει αυτά να τα τακτοποιήσει γιατί αν µιλάµε για µετεξέλιξη πρέπει να ξεκινήσουνε από 
µηδενική βάση αυτές χωρίς χρέη και είναι πολλά τα χρέη αυτά. Αυτό είναι, θα έχοµε όµως 
µία εισήγηση δεν µπορεί να γίνει διαφορετικά. Η ελπίδα είναι, για το συγκεκριµένο θέµα  
επειδή και άλλοι συνάδελφοι βασανίζονται από αυτό, να έχοµε κάποιους ευνοϊκούς όρους 
δανεισµού από πλευράς κεντρικού κράτους ώστε να χρηµατοδοτήσουµε τις νέες 
επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι ότι η σύνδεση της νέα επιχείρησης µε το ∆ήµο, διότι  πλέον 
θα είναι η λογική σε οικονοµικό επίπεδο των συγκοινωνούντων δοχείων, πρέπει να γίνει µε 
τέτοιο τρόπο και  τέτοιες δικλείδες ασφαλείας ώστε να µην ξαναοδηγηθούµε πάλι σε χρέη  
διότι τότε θα µπατάρει ο ∆ήµος µετά βεβαιότητος.  
Αυτά είναι σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο τα θέµατα τα οποία µελετούν οι υπηρεσίες  και θα 
κάνουν τις προτάσεις οι οποίες θα έρθουν. Όµως θέλω να σας πω τελειώνοντας  ότι ο 
∆ήµος Καλαµάτας είναι στην κατάσταση που βρίσκονται οι περισσότεροι ∆ήµοι της χώρας. 
Τα έσοδά µας στο συντριπτικό βαθµό, 85% - 90%, είναι έσοδα τα οποία πηγαίνουν για 
ανελαστικές δαπάνες δηλαδή µισθοδοσία και έξοδα λειτουργίας. Τα χρήµατα τα οποία 
αποµένουν από τις εισπράξεις για να κάνουµε παραγωγική, αναπτυξιακή δουλειά είναι 
ελάχιστα. Είναι ελάχιστα τα χρήµατα αυτά και προσπαθούµε ότι γίνεται στο ∆ήµο 
Καλαµάτας, κακά τα ψέµατα, όπως και σε άλλους ∆ήµους, από πού είναι, είναι από τη ΣΑΤΑ 
από το ΘΗΣΕΑ και από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ και άντε και από τις έκτακτες 
επιχορηγήσεις διότι οι ∆ήµαρχοι δεν πάµε στην Αθήνα ούτε για το ΘΗΣΕΑ ούτε για το ΕΣΠΑ 
- έτσι δεν είναι; - αυτά είναι τακτοποιηµένα, πάµε για έκτακτες επιχορηγήσεις και για 
έκτακτη στήριξη. Αυτό κάνουµε. 

 
Επειδή βλέπω να στενοχωριέστε οπό τις τοποθετήσεις που κάνει ο 
Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος … 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Όχι δεν στεναχωριέµαι.  

 
Ε λιγάκι να πιέζεστε.   Εγώ πάντως αν ήµουνα µέλος της ∆ηµοτικής 
Αρχής και άκουγα να λέει αυτά που είπε ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος, θα 

τα δεχόµουν µε ικανοποίηση και µε ευχαρίστηση διότι παρότι είναι δηµοτικός σύµβουλος 
παράταξης που ανήκει στην αντιπολίτευση, τι λέει ο άνθρωπος; Να επισπευτεί κάθε 
διαδικασία και να  ενεργοποιηθεί κάθε µηχανισµός είσπραξης των χρηµάτων που οφείλονται 
στο ∆ήµο. ∆ηλαδή τι πιο µεγαλύτερη βοήθεια µπορεί να έχετε, από αυτή την τοποθέτηση; 
Έτσι µε ξεκάθαρο τρόπο το λέω. Και αυτές οι τοποθετήσεις βοηθάνε. Αντί να κάνει δηλαδή 
το αντίθετο, λαϊκισµό, ¨Και αυτά που είναι βάρη στους επαγγελµατίες και το α και το β και 
το γ¨, λέει  πρέπει να εισπραχθούν. Σας διευκολύνει αυτό. 

 
 ….  να τους πιέσουµε;  

 
Α, έτσι; Αντί να το λέει αυτό ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος το λέτε εσείς.          
 

Ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος ….  (δεν ακούγεται) 
   

Κύριε Κουδούνη µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. 
 
∆ηλαδή αντί να λέει ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος αυτή την κουβέντα που 
είπες Αργύρη … 

 
Σε παρακαλώ. 

 
… λέει αυτό  που δεν κάνει λαϊκισµό και τα βάζει τα πράγµατα σε µια 
σοβαρή βάση.     

 
Μια στιγµή. Αν χειρίζεστε κάποιο θέµα και το ξέρετε να το πείτε.  
Σ΄ αυτό θέλω να είµαι … 

 
Και ειδικά στην τοποθέτηση που έκανε … 
 

Κύριε Μπάκα περιµένετε, περιµένετε. 
 
Να ολοκληρώσω τη φράση µου.  
 

Όχι, πέστε µου το εξής και απαντήστε µου και σ΄ αυτό  σας παρακαλώ πολύ 
και συγγνώµη για τη διακοπή.  

Είναι κάτι που µπορούσε να κάνει ο ∆ήµος, που έχει υποχρέωση από τη νοµοθεσία και δεν 
το κάνει;  

 
∆εν ξέρω σε ποιο βάθος φτάνουν οι δυνατότητες των εισπρακτικών 
µηχανισµών του ∆ήµου.  

 
Θα σας πω, είµαστε η µόνη ∆ηµοτική Αρχή η οποία προχωρούµε σε 
διαδικασία κατασχέσεων. Η µόνη.  

Πάτε κάτω στη Νοµική Υπηρεσία να πάρετε το πακέτο των κατασχέσεων που προωθείται. 
Έχει ολοκληρωθεί ως διαδικασία, προωθείται, επιδίδονται. Σας παρακαλώ κατεβείτε … 

 
Αν πραγµατοποιήθηκε πλειστηριασµός, άλλο η διαδικασία.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Θα γίνει και αυτό.  

 
Άλλο ¨Θα γίνει¨. Αυτό εντάξει. 
 

Θα γίνει και αυτό. Προχωρεί η Νοµική Υπηρεσία σε ενέργειες κατά … 
 
Πάντως αυτή την στιγµή …… 
 

∆εν γίνεται… Ακούστε, θα κάνουµε αυτά τα οποία λέει ο νόµος. Ότι 
προβλέπεται από το νόµο. Σύµφωνα µε το νόµο δεν µπορεί αύριο το πρωί να 

κάνει κατάσχεση. Υπάρχουνε πρόδροµες νοµικές ενέργειες.  
Λοιπόν, έχει δοθεί ρητή εντολή και στο Ταµείο και στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο, προχωρούν 
οι σχετικές διαδικασίες, δικηγόρος έχει αναλάβει το σχετικό φάκελο   και η πρώτη οµάδα η 
οποία έχει η οποία έχει οφειλές προς το ∆ήµο, µεγάλες οφειλές πάνω από κάποιες χιλιάδες 
ευρώ, προωθείται η διαδικασία της κατάσχεσης.  
Άλλο. Κάτι που δεν έχουµε κάνει εµείς.  
Λοιπόν, κάνουµε µια προσπάθεια να εισπράξουµε τέλη παρελθόντων ετών. Πάρα πολύ 
µεγάλη προσπάθεια, αυτό που κάνουν και οι άλλοι ∆ήµοι. Τι κάνουµε; Τι δεν µπορούµε να 
κάνουµε; ∆εν µπορούµε να κάνουµε κάτι που δεν προβλέπεται από το νόµο. Ακολουθούµε 
την πεπατηµένη, αυτό που προβλέπεται από τη νοµοθεσία και δυστυχώς ξέρετε τα 
¨παραθυράκια¨ που υπάρχουνε από την ελληνική νοµοθεσία, τι γίνεται µε τις αλλαγές του 
µητρώου του φορολογικού. Έχουµε µπλοκάρει σχεδόν όλα τα ΑΦΜ που οφείλουν στο 
∆ήµο. Τα µπλοκάρουµε στην εφορία. Σε τέτοια έκταση µπλοκάρισµα του ΑΦΜ δεν έχει γίνει 
ποτέ. ∆εν έχει δυνατότητα καµία άλλη ο ∆ήµος.  
Τακτοποιούµε τα θέµατα των κοινοχρήστων χώρων. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία έχει επισκεφτεί 
αυτή τη στιγµή καταστήµατα που έχουν κοινόχρηστους χώρους που δεν τους έχει 
ενοχλήσει ποτέ κανείς και γίνεται µία προσπάθεια  και µηχανοργάνωσης και τακτοποίησης 
µέσα σε δύσκολη οικονοµικά συγκυρία γιατί πράγµατι δεν είναι η καλλίτερη εποχή για τον 
επαγγελµατικό κόσµο και σε εποχές µάλιστα ανεργίας όπου ο καθένας προσπαθεί αν έχει και 
5 ευρώ απόθεµα να ανοίξει και ένα µαγαζάκι. Αλλά κάνουµε ότι µπορούµε. 
Αν δεν κάνοµε κάτι να µας πείτε, αυτό δεν το κάνετε παρά το νόµο. 

 
∆εν µπορεί να ξέρει ο καθένας από εµάς τι κάνετε ή τι δεν κάνετε… 
 

Ρωτήστε µας. 
 
… εκ του αποτελέσµατος κρινόσαστε.  Πάντως …   
 

Όχι… 
 
Να ολοκληρώσω κι ∆ήµαρχε;  Πάντως την επόµενη φορά θα προτείνω 
στον κ. Ηλιόπουλο, επειδή σας στενοχωρούν αυτές οι τοποθετήσεις, να 

σας πει τα αντίθετα. Για την ώρα όµως επειδή η τοποθέτηση του Παναγιώτη του 
Ηλιόπουλου ψύχραιµη, αντικειµενική και µακριά από κάθε ίχνος λαϊκισµού και ουσιαστικά 
βοηθάει µια τέτοια τοποθέτηση το έργο της ∆ηµοτικής Αρχής και το λέω και το τονίζω µε 
έµφαση αυτό, εγώ θα ταυτιστώ µε αυτή την τοποθέτηση και θα ψηφίσω στην ίδια 
κατεύθυνση.  

 
Καλώς.  
∆ηλαδή ταυτίζεστε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για το Μέγαρο Χορού.  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Κύριε ∆ήµαρχε θα σας πω κάτι. Θα άρχιζα από το Μέγαρο Χορού. 
Αυτό που είπατε ότι θα ήρθανε 5 εκατοµµύρια δεν έχω λόγο να το 

αµφισβητώ αλλά δεν είναι περασµένο µέσα. ∆εν ξέρω της τελευταίας στιγµής … 
     
Ήρθανε το Σεπτέµβριο. Μιλάµε για Ιούλιο – Αύγουστο. 

 
Κύριε ∆ήµαρχε… Ωραία, εγώ διαβάζω τα έξοδα και έσοδα και λέω 
αυτό. 

 
Σας ενηµερώνω εγώ.  

 
Αν τελικά από τα 7.500 συν 5 έχουνε έρθει, δεν έχω κανένα λόγο 
να επιµένω. 

Εγώ κρίνω µε αυτά που βλέπω εκεί πέρα.  
 
Εντάξει. 

 
Άρα λοιπόν έχουµε δίκιο. 
 

Και εγώ σας είπα … 
 
Το δεχόµαστε, καλοδεχούµενο. Αυτό όµως  τι σηµαίνει; Τι σηµαίνει; 
Εµείς όµως έχουµε πικρή εµπειρία, γι΄ αυτό επιµένω αν έχουν έρθει 

τα χρήµατα.  
 
Έχουνε έρθει τα χρήµατα. 

 
Τα χρήµατα, γιατί …   
 

Τα χρήµατα κύριε. 
 
Ωραία το δέχοµαι. 
 

Και εγώ σας είπα … 
 
Γιατί έχουµε πικρή εµπειρία γιατί κάποια φορά πέρυσι … 
 

Γιατί το αναλύεται; Έχουν έρθει… 
 
Άλλο θα σας πω ∆ήµαρχε.  Θα σας εξηγήσω την πικρή µου εµπειρία 
του ∆ήµου και της ∆ηµοτικής Αρχής της δικής σας. Είχε ΄ρθει χαρτί  

από τον ΟΣΚ για 400.000 € για τα σχολεία Νέδουσας και Αλαγονίας και τα λεφτά ποτέ δεν 
ήρθαν. Γι΄ αυτό επιµένω αν έχει γίνει τακτοποίηση χρηµάτων στο ταµείο. Και 
εξαναγκαστήκατε, και καλά κάνατε, να βάλετε στα πυρόπληκτα το ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αλαγονίας που κάηκε και της Νέδουσας µένει στα αζήτητα.   

∆εύτερον, σχετικά µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Εµείς δεν λέµε ότι πρέπει να έχετε 
εισπρακτικό χαρακτήρα, να εισπράξετε κλήσεις κ.λ.π. αλλά και οι κλήσεις έχουν ένα 
διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα. Αν εσείς πιστεύετε ότι η κατάσταση στην πόλη δικαιολογεί από 
τις 500.000 που είχατε προβλέψει να έχετε εισπράξει 18, τι σηµαίνει; ∆ύο τινά. Ή ότι η 
πόλη έχει πλέον κυκλοφοριακά ρυθµιστεί σε ένα ανώτατο επίπεδο και δεν γίνονται 
παραβάσεις, γιατί εγώ παραβλέπω αυτό που λέει η Τροχαία ότι δεν έχει  έναν υπάλληλο να 
αστυνοµεύσει τους δύο δρόµους  της πόλης.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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∆εύτερον, πρόστιµα σε κέντρα διασκέδασης. Έχετε εισπράξει 3.600 € από 250 που έχετε 
προβλέψει.  

Τρίτον, από πρόστιµα λογαριασµών έχετε προβλέψει 944, έχετε εισπράξει 47.  

Από τροχαίες παραβάσεις ενάµιση εκατοµµύριο, έχετε εισπράξει 130. 

∆ύο συµβαίνουν. Ή όλα τα έχετε φέρει σε τέτοιο σηµείο που η πόλη λειτουργεί σε όλα τα 
επίπεδα, κυκλοφορίας-κέντρα…, ή κάνατε το µεγάλο λάθος και κάνατε ψεύτικο και 
φουσκωµένο προϋπολογισµό. Και τα δύο κ. ∆ήµαρχε δεν γίνεται. Ή το ένα κάνατε ή το 
άλλο. ∆ύο καρπούζια σε ένα χέρι δεν µπορεί να κρατάτε. Ή κάνατε προϋπολογισµό 60 
εκατοµµυρίων για να δείξετε ότι ο ∆ήµος είναι πλούσιος ή η πόλη λειτουργεί καλά. Ρωτήστε 
τους πολίτες να σας πει πως λειτουργεί η πόλη.  
Αυτά και βέβαια καµία διάθεση για αντιπαράθεση.  

 
Λοιπόν, ακούστε. Εξηγώ και πάλι ότι συζητούµε για τα στοιχεία Ιουλίου – 
Αυγούστου και εισφέρω στη συζήτηση µε τα στοιχεία του Σεπτεµβρίου όπου 

µία κατάσταση είναι διαφορετική πλέον.  
Ακούστε, θα µιλάµε µε την πραγµατικότητα όπως έχει διαµορφωθεί σήµερα  …  

 
∆εν είναι σωστό και λογικό. Ή µιλάµε µε τα ίδια κριτήρια και εµείς 
και εσείς ή δεν µιλάµε.  

 
Τώρα αν θέλετε …. Μιλήστε. 

 
Θέλετε να φύγουµε; Αν έχετε άλλα στοιχεία φέρτε τα. Μιλάµε µε 
στοιχεία του Αυγούστου. 

 
∆ηλαδή, δεν υπάρχουν χρήµατα για το Μέγαρο Χορού.  

 
 ∆έχτηκα κ. ∆ήµαρχε γιατί είµαι καλοπροαίρετος ότι ήρθαν τα 
χρήµατα και δεν επιµένω.  

 
 Μάλιστα. Εντάξει, γι΄ αυτό λέω.  
Εισφέροντας στη συζήτηση λοιπόν σας είπα ποια είναι τα δεδοµένα.  Ότι 

υπάρχουν 5 εκατοµµύρια. Ο Λιάπης ως Υπουργός µπορεί να µην µας ικανοποίησε  όλα τα 
αιτήµατά µας, αλλά ότι είπε το έκανε πραγµατικότητα. Και αυτή είναι η αλήθεια.  

Λοιπόν δεν υπάρχει κανένα ζήτηµα, το λέω µε έµφαση µη δω κάποιο πρωτοσέλιδο αύριο 
¨∆εν υπάρχουν χρήµατα για το Μέγαρο Χορού¨. Ήρθαν 5 εκατοµµύρια. 

Από εκεί και πέρα, για τα σχολεία της Νέδουσας και της Αλαγονίας που λέτε για τα χρήµατα.   

Ακούστε ποια είναι η διαδικασία της έκτακτης επιχορήγησης. Όταν πήγα για τα πυρόπληκτα 
έθεσα και το ζήτηµα αυτό. Πράγµατι βγήκε απόφαση από τον ΟΣΚ για την επιχορήγηση και 
ήρθε η απόφαση κάτω. Η απόφαση από τον ΟΣΚ. Για να εκταµιευτούν χρήµατα από τον 
ΟΣΚ δεν αρκεί η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΣΚ, πρέπει να υπάρχει 
εισήγηση από την Περιφέρεια, υπογραφή από το Γενικό Γραµµατέα και υπογραφή από τον 
Υπουργό Παιδείας. Αυτή είναι η διαδικασία. Πέρα από το γεγονός των σεισµών στην Αχαΐα 
το οποίο συνέβη, συνέβη και κάτι άλλο. Έγινε ευρύτατη συζήτηση στο Υπουργείο Παιδείας 
εάν είναι σχολεία µε την έννοια του σχολείου κλειστά σχολεία. Εάν αυτά είναι σχολεία ή 
είναι δηµοτικά κτίρια.   Η αλήθεια είναι η εξής, ότι αυτά είναι πρώην σχολεία, είναι δηµοτικά 
κτίρια. Το σχολείο για να είναι σχολείο πρέπει να έχει µαθητές, να είναι εν λειτουργία 
διαφορετικά είναι κλειστό σχολείο δηλαδή δηµοτικό κτίριο και δεδοµένων των αναγκών σε 
επίπεδο πολιτικό έκλεισε το συγκεκριµένο θέµα. Γι΄ αυτό και τρέξαµε, εντάχθηκε, και το 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  36/2008 ∆ευτέρα 22/09/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   387/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   9

ξέρετε πολύ καλά, το σχολείο της Αλαγονίας, το οποίο κατακάηκε,  στο πρόγραµµα του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε µε 140.000 περίπου ευρώ, η δε Αρτεµισία θα έχει ενταχθεί, µέχρι τέλος του µήνα  
θα έρθουν οι Κύπριοι εδώ, για την επισκευή. 
Ακούστε. Έχουµε την εξής διαφορά, ότι εσείς µιλάτε για µία εισήγηση του ΟΣΚ που ήρθε 
εδώ, γιατί απόφαση παίρνεται από τον Υπουργό, εγώ σας λέγω ότι η απόφαση γι΄ αυτό 
είναι θέµα του Υπουργού όπως γίνεται τώρα, για τα 450.000 € που σας είπα.  

 
… ότι είναι εξασφαλισµένη πίστωση, γι΄ αυτό εγώ ρωτάω αν  …  
 

Είναι εξασφαλισµένη σύµφωνα µε το έγγραφο που πήρα, αλλά τα σχολεία θα 
γίνουν, έτσι δεν είναι; Αυτό πρέπει να µας ενδιαφέρει. Εντάξει; 

 Λοιπόν, κατά πλειοψηφία. 
 
∆ήµαρχε, δεν καταψηφίζουµε τις καταστάσεις. 
 

Άρα τις ψηφίζετε. 
 
 Το λογιστικό µέρος δεν αµφισβητείται. 
 

Καλώς, οµόφωνα, απουσιάζει ο κ. Μπάκας. 
 

 
 
Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 8 του από 17-05-1959 βασιλικού 
διατάγµατος ΄΄Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων¨ 
(Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος Α),  απουσιάζοντος του κ. Μπάκα Ιωάν. κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Αποδέχεται τα αναγραφόµενα στις καταστάσεις εσόδων – εξόδων των µηνών 
Ιουλίου και Αυγούστου 2008, του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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  4. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 30 Σεπτεµβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 


