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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   07/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   056/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 16η Φεβρουαρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 7η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 12-02-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 
5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
 
 
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 7ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έγκριση Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης «ΣΚΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ», οικον. έτους 2008. 

Στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού παραβρίσκονται και παίρνουν το 
λόγο προκειμένου να ενημερώσουν το Σώμα σχετικά, ο Aντιδήμαρχος κ. Πολίτης, ο 
δημοτικός σύμβουλος κ. Κλείδωνας και ο υπάλληλος του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας 
του Δήμου κ. Γαρατζιώτης.    
 
Το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου συνέταξε και απέστειλε στη Δημαρχιακή 
Επιτροπή προς έγκριση, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2264/3-2-09 έγγραφό της, τον ταμειακό 
απολογιστικό πίνακα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ», οικον. 
έτους 2008.  
 
Το εν λόγω θέμα ήταν στην ημερήσια διάταξη της προηγούμενης συνεδρίασης της 
Δημαρχιακής Επιτροπής αλλά αναβλήθηκε προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά με 
το ποσό των 200.000,00 €  που αποδόθηκε από το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης 
«ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΚΙΑ» στο Δήμο Καλαμάτας. 
  
Παίρνοντας το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης λέει τα εξής: 

 
Υπήρξε ένα πρόβλημα με τις 200.000. Στον προϋπολογισμό του 2008 του 
Κληροδοτήματος υπήρχε αυτό το ποσό και έγραφε και για ποιο σκοπό είναι και 

μάλιστα αυτός ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε ομόφωνα απ΄ όλα τα μέλη της Δημαρχιακής 
Επιτροπής. Στη συνέχεια έγινε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΄08 και του τεχνικού 
προγράμματος, το Δεκέμβριο του 2008. Γιατί δεν μπήκε στο τεχνικό πρόγραμμα του ΄09, 
Δεν είχε έρθει η έγκριση από την Περιφέρεια. Άργησε πάρα πολύ. 18 Δεκεμβρίου, 
τηλεφωνικά μάθαμε ότι εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος. Βέβαια στον 
προϋπολογισμό του Δήμου του 2009 έχει ενσωματωθεί στο χρηματικό υπόλοιπο και 
μάλιστα μου έδωσε η Διευθύντρια εδώ πέρα μια κατάσταση που αναλύει το χρηματικό 
υπόλοιπο από τα έκτακτα έσοδα. Θέλετε να σας το διαβάσω;  
 
Φωνές: … Να μας πείτε για το ποσό, δεν χρειάζεται να το διαβάσετε. 

 
 Ναι, ναι. Λέει, εδώ στην ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου, αναφέρεται το 
ποσό του Κληροδοτήματος 200.000 €. Και όπως είπαμε ότι το ποσό αυτό 

διατίθεται για τη συντήρηση των κτιρίων και για την αξιοποίηση και αξιοποίηση νομίζω ότι 
γίνεται και με την ανάπλαση … 

 
 Κύριε Πολίτη, τα χρήματα είναι στο ταμείο;  
 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Ναι, ναι, είναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταθέστε το στα πρακτικά. 
 
«Το σχετικό έγγραφο που καταθέτει ο Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης στο Γραμματέα της 
Δημαρχιακής Επιτροπής έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Ανάλυση Χρηματικού Υπόλοιπου εκτάκτου ποσού 4.319.740,46 
 

 Χρηματοδότηση Ποσό 
1 Μέγαρο χορού 1.900.000,00 
2 Θησέας 950.000,00 
3 ΣΑΤΑ 240.000,00 
4 Δωρεά EUROBANK & Ίδρυμα Λάτση 150.000,00 
5 Κληροδότημα Λ. Σκιά  200.000,00 
6 Δάνειο Τ.Π. & Δ 119.000,00 
7 Μερική Απασχόληση 100.000,00 
8 Λοιπές Δωρεές 140.000,00 
9 Κ.Π.Ε. 47.000,00 

10 Πρόγραμμα ΕΛΑΙΑ 22.000,00 
11 Έκτακτες Ανάγκες  138.000,00 
12 Θεομηνία - Πυροπροστασία 130.000,00 
13 Τόκοι 100.000,00 
14 Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων – ΚΕΠ, 

κρατήσεις κ.τ.λ.  
83.740,46 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.319.740,46» 
 

 
 31/12 αν μπήκανε χωριστά, αν είναι καταγεγραμμένα σε ειδικό 
λογαριασμό και την κίνηση του λογαριασμού αυτού. Δεν έχει ….. (δεν 

ακούγεται)   άμα δεν υπάρχει δεν το συζητάμε. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Είπα, υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου 200.000 € … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Σε ποιον κωδικό; 

 
 Είναι στο χρηματικό υπόλοιπο από τα έκτακτα έσοδα και έχω εδώ πέρα την 
κατάσταση. Σας είπα. 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ: Είναι … τεχνικό; (δεν ακούγεται)  

 
 Όχι, όχι, δεν είναι γιατί όπως με ενημέρωσε και η υπηρεσία κάτω, θα γίνει 
αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και στη συνέχεια … 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Η υπηρεσία θα μπορούσε να είχε βάλει μέσα …. 

 
Λοιπόν μια στιγμή. Έχετε κάτι άλλο κ. Πολίτη;  
Με τη σειρά, θα μιλήσει η υπηρεσία και μετά θα μιλήσετε.  

 
 Εδώ στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του ΄08, έχει περάσει και 
στου 2008. Στον προϋπολογισμό του 2009 επειδή δεν πέρασε το τεχνικό 

πρόγραμμα, και σας είπα γιατί δεν πέρασε, γιατί ήρθε στην αρχή το τεχνικό πρόγραμμα … 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται)  

 
Αφήστε τον, αφήστε τον. Να μην μιλήσει;  Θέλετε να μην μιλήσει; Δεν θέλετε 
να αποδείξει ότι δεν βάλαμε ¨χέρι¨; Να μην το πει;  

 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  07/2009 Δευτέρα 16/02/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   056/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   4

ΠΟΛΙΤΗΣ: Τα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο. 
 
 Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, είναι θέμα το 
οποίο έχει ηθική διάσταση.  

 
Σας διαβεβαιώνω ότι τα χρήματα, οι 200.000 υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου 
και για αυτό το σκοπό που τα διαθέτει ο διαθέτης. Για το σκοπό αυτό. Και σας 

λέω, στον προϋπολογισμό του 2009 έχουν περάσει στον κωδικό των εσόδων 512 
¨Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα¨, εδώ είναι και το ποσό των 
200.000 €.   Σε ερώτησή μου, γιατί δεν πέρασαν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2009; Διότι 
δεν είχε έρθει η έγκριση από την Περιφέρεια. Τώρα θα γίνει αναμόρφωση, θα περάσει στο 
τεχνικό πρόγραμμα κανονικά με τον κωδικό.  

 
Μάλιστα. Κύριε Κλείδωνα εσείς επειδή χειριστήκατε το θέμα, πέστε μας 
ακριβώς το τι, εάν υπάρχει κάποιο ζήτημα, εάν  υπάρχει κάποιο πρόβλημα.   

 
Με την τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έγινε στις 
11/12/2008, στις κοινές δαπάνες στον κωδικό 30.7331.26 έχουν περαστεί οι 

200.000 για έργα επισκευής και αξιοποίησης ακινήτων Κληροδοτήματος ¨ΣΚΙΑ¨. Στον 
προϋπολογισμό του 2009 γράφτηκαν στα έσοδα οι 200.000 αυτές σαν έκτακτα έσοδα τα 
οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό, μόνο εφόσον αυτά τα 
έσοδα οριστικοποιηθούν που θα πάνε. Είναι στο ταμείο, δεν μπορούσαν να γραφτούν στα 
έξοδα  διότι το τεχνικό πρόγραμμα όπως ξέρετε εγκρίθηκε νωρίτερα από τότε που ήρθε η 
απόφαση από την Περιφέρεια εγκρίσεως του προϋπολογισμού  του Κληροδοτήματος 
¨ΣΚΙΑ¨, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέσα σαν έξοδο. Στην 1η αναμόρφωση που θα 
γίνει, από τη στιγμή που υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2008 ξεκάθαρα ότι είναι 200.000 
σαν έσοδα για επισκευή και αξιοποίηση ακινήτων Κληροδοτήματος ¨ΣΚΙΑ¨ και αυτή η 
αναμόρφωση έγινε στις 11/12, επαναλαμβάνω, λόγω του ότι είχε καθυστερήσει η έγκριση 
του προϋπολογισμού του Κληροδοτήματος ¨ΣΚΙΑ¨ από την Περιφέρεια. Άρα λοιπόν με την 
1η αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος θα μπουν και οι 200.000 οι οποίες δεν 
μπορούν να διατεθούν πουθενά αλλού επειδή είναι έκτακτα έσοδα παρά μόνο για ειδικούς 
λόγους, ο ειδικός λόγος αυτός θα γραφτεί μέσα και θα τελειώσει η υπόθεση.     
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται)  
 
ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: Μα δεν έχει γραφτεί στο… Έχει γραφτεί σαν έσοδο δεν έχει γραφτεί σαν 
έξοδο, θα γραφτεί σαν έξοδο στο τεχνικό πρόγραμμα.       

 
Κύριε Κλείδωνα, μια παρατήρηση, μία απάντηση θέλω. Πάρθηκαν 
200.000, σε ποιο ταμείο πήγανε. Άνοιξε ένα λογαριασμό ο Δήμος όπου 

μπήκανε μόνο οι 200.000 ή ήταν στο γενικό ταμείο του Δήμου; Αυτό θέλω, τίποτε άλλο.  
 
Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2008, η τελευταία που έγινε το 
Δεκέμβρη … 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Στις 18 Δεκεμβρίου που πήγαν, σε ποιο ταμείο μπήκαν;  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Στο ταμείο του Δήμου.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι χωριστά, στο γενικό ταμείο του Δήμου. 
 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 
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Και λέω με κωδικό αριθμό 30.7331.26 ¨Έργα επισκευής και αξιοποίησης ….¨ 
ποσό 200.000.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ κύριε. 

 
Μιλάτε για το 2008 που πήγανε; Είναι έσοδα από το Κληροδότημα ¨ΣΚΙΑ¨, 
είναι σε ειδικό κωδικό σαν έσοδο, σε ειδικό κωδικό το τονίζω, στον κωδικό 

1421.03, σε ειδικό κωδικό, είναι έσοδα Κληροτήματος ¨ΣΚΙΑ για έργα επισκευής και 
αξιοποίησης ακινήτων του Κληροδοτήματος, είναι σαφέστατο και σαν έσοδο … 

 
Τα χρήματα αυτά τα πήρανε, που τα βάλανε; Στο γενικό ταμείο του 
Δήμου. 

 
ΚΛΕΙΔΩΝΑ: Όχι. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Που;  

 
Που μπορούσαν να τα βάλουμε; Σε ειδικό κωδικό. Στο 1421 τα βάλαμε. Σε 
ειδικό κωδικό τα βάλαμε. 

 
Αυτά είναι δεσμευμένα. Είναι δεσμευμένα και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
για έργα επισκευής ...   

 
Εντάξει. Λοιπόν κ. Γαρατζιώτη έχετε να πείτε κάτι ως υπηρεσία; Δηλαδή 
υπήρξε κάποια παρανομία, συνέβη κάτι, υπάρχει κάποιο θέμα;  

 
Στον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος ο οποίος ψηφίσθηκε ομόφωνα 
από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, δυστυχώς παρατηρείται κάθε χρόνο η 

Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων της Περιφέρειας να καθυστερεί στις εγκρίσεις όλων 
των προϋπολογισμών, αποτέλεσμα ήταν ενώ στην αρχή ήταν να συζητηθεί στις 11/12 και 
τότε και η υπηρεσία ζήτησε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 
του ΄08, αναβλήθηκε και αποφασίσθηκε επίσης ομόφωνα στις 18/12 ο προϋπολογισμός. Τα 
περιθώρια ήταν 7 εργάσιμες ημέρες για να εκτελεστεί αυτός ο προϋπολογισμός. Σύμφωνα 
με την απόφαση αυτή κατατέθηκαν στο ταμείο του Δήμου οι 200.000 € ως έκτακτο 
ειδικευμένο έσοδο για συγκεκριμένο σκοπό. Τώρα εξ΄όσων γνωρίζω επειδή το τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου για το έτος ΄09  είχε προηγηθεί δεν αναφέρεται κάτι σ΄ αυτό. Από 
εκεί και πέρα όπως με ενημέρωσε  ο Ταμίας  δεν μπορεί να εκταμιευθεί, από αυτά τα 
χρήματα τις 200.000 € δεν μπορεί να εκταμιευτεί κάτι εφόσον δεν αναφέρεται στο σκοπό 
για τον οποίο κατατέθηκαν. Αυτό κατά τη γνώμη μου και αυτό που λέει ο Ταμίας είναι ότι 
τα υπόλοιπα αυτά που έχουν μετατεθεί ως ειδικευμένα, τα χρήματα υπάρχουν στην 
τράπεζα. Αυτή την ενημέρωση έχω εγώ από τον Ταμία.  

 
Λοιπόν τελειώσατε; Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Ε πάρτε το λόγο  να πείτε ότι 
νομίζετε. Λοιπόν τελειώσαμε. Έχετε το λόγο. Και σας παρακαλώ να μας πείτε 

εάν υπάρχει νομικό πρόβλημα, αν υπάρχει ηθικό πρόβλημα, αν υπάρχει οτιδήποτε. Έτσι; 
Γιατί είμαστε εδώ πέρα, αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε, … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Θα το δούμε αυτό. 

 
 … προσπαθείτε και εσείς αλλά σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε 
πάρα πολύ. 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Τι σημαίνει αυτό;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: θα τα πούμε μετά…  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν κατάλαβα. 

 
Το παρακαλούμε πάρα πολύ σημαίνει παρακαλούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν και 
κάποια όρια.   

 
Για μένα δεν σημαίνει τίποτα.  
Εγώ θα αρχίσω με μερικά ερωτήματα. Τις 200.000 που φύγανε από 

το Ίδρυμα και πήγαν στο Ταμείο του Δήμου, ποιος έδωσε εντολή διότι για να πάρεις λεφτά 
από το Ίδρυμα πρέπει για συγκεκριμένες εργασίες του Ιδρύματος.  Ποιες εργασίες είχατε 
προβλέψει και πήρατε τα χρήματα; Καμία εργασία, άλλωστε ο όροφος τον φτιάχνει ο 
ενοικιαστής και εσείς τι θα φτιάχνατε; Και γιατί δεν περιμένατε, να είναι τα λεφτά στο 
Ίδρυμα, να εκαρπούνται το Ίδρυμα τους τόκους και όταν κάνετε τις μελέτες να πάρετε τα 
χρήματα; Δεν το κατάλαβα αυτό δηλαδή. Γιατί τρέξατε να πάρετε 18/12 τα χρήματα; Είναι 
σαφές γιατί το κάνατε. Και τώρα αν ρωτήσουμε κάτω αν υπάρχουν τα λεφτά, δεν υπάρχουν 
τα λεφτά. Γιατί άμα θέλατε κ. Πολίτη και κ. Κλείδωνα να έχετε τα πηγαίνατε στην Τράπεζα 
σε ξεχωριστό λογαριασμό να είναι εκεί πέρα τώρα να πάμε να πάρουμε την κίνηση του 
λογαριασμού. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.  
Σωστή διοίκηση τι σημαίνει, ότι το Ίδρυμα, αυτός που άφησε την περιουσία του, πρέπει 
εμείς να έχουμε θρησκευτική ευλάβεια διαχείρισης του χρήματος και εσείς δεν την έχετε. 
Αφαιρέσατε τουλάχιστον από το Ίδρυμα τους τόκους. Και τα πήγατε στο κωδικό γενικών 
εσόδων για να πληρώσετε έργα από δημοτικούς πόρους. Αν και κ. Κλείδωνα αφήσατε 1,200 
έλλειμμα,  αν τα βάλουμε και αυτά θα δούμε που πηγαίνουμε.  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Συγνώμη …… 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν έχει συγγνώμη. Παρακαλώ. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Είναι εδώ ο Ταμίας … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ποιος Ταμίας;     
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Του Δήμου. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Και να μου πει τι;  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Όχι, για να μας πει τα χρήματα που λέτε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν τα πήραμε ή αν είναι στο ταμείο.  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Σαρδέλη 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Κύριε Δήμαρχε ακούσατε τι λέω εγώ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ρωτάτε τον Ταμία εδώ πέρα. 

 
Τι να μου πει; Ότι το ταμείο μέσα, το γενικό ταμείο του Δήμου έχει 
200.000 €; 31/12 τι …  Έλα εδώ κ. Σαρδέλη, 31/12 τι ρευστό 

είχατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Ορίστε;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 31/12 τι ρευστό είχατε στο ταμείο του Δήμου; 
 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Ποτέ δεν κρατάμε ρευστό στο ταμείο του Δήμου.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 31/12 … 
 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Ρευστό μου λέτε. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ναι. 
 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Ρευστό δεν κρατάμε ποτέ. Όλα τα λεφτά είναι κατατεθειμένα σε … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ωραία τι είχατε ρε παιδί μου; Το ταμείο τι ήτανε 31/12; 
 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να θυμάμαι… 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ωραία να πάτε να τα φέρετε τώρα.  
 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Αλλά είχα … 

 
Να πάτε να τα φέρετε τώρα. Δώστε εντολή κ. Δήμαρχε να μας 
φέρει από την τράπεζα τι είχε ο Δήμος 31/12 κίνηση.  

Δηλαδή στον κωδικό αυτό … Να πάει ο Ταμίας, να δώσει εντολή τώρα να πάει στην τράπεζα 
να μας πει  31/12 τι υπόλοιπο είχε ο Δήμος, σύνολο, στους δημοτικούς πόρους. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Συγγνώμη, στο χρηματικό υπόλοιπο … 

 
 Άστο το χρηματικό υπόλοιπο. Εγώ θέλω το ταμειακό 31/12. 
Πήγαινε κ. Σαρδέλη, βγάλτα να μας πείτε τι είχατε.      

 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Γράφεται εκεί πέρα κ. Ηλιόπουλε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Πολίτη, άστους, άστους. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Που γράφεται παιδί μου;  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Στην κατάσταση που σας έχω δώσει. 

 
Τι αυτό; Αυτά βγαίνουν εδώ μέσα, εγώ θέλω από την τράπεζα, να 
μου πεις 31/12 τι είχες.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή εδώ λέει ψέματα, έτσι;  
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Από το ταμείο του Δήμου το πήρα. 

 
Εγώ θέλω από την τράπεζα να ξέρω την κίνηση του λογαριασμού 
του Δήμου. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει.  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  
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Δεύτερο. Πήρατε 100.000 για υποτροφίες. Για ποιο λόγο; Δύο 
υποτροφίες δώσατε, τα υπόλοιπα λεφτά που είναι; Τα πήρατε 

προκαταβολικά κ. Κλείδωνα για μια 5ετία;  
 
ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: Θα σας απαντήσω στο τέλος.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Όχι απάντησέ μου.  
 
ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: Στο τέλος, κάνετε τις ερωτήσεις σας. Τα σημειώνω. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Απαντήστε μου τώρα.  
 
ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: Όχι τώρα, στο τέλος.  

 
Τελειώστε να σας δώσει … Α θα κανονίστε και τις διαδικασίες; Κάντε ότι 
ερωτήσεις θέλετε … 

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Εγώ δέχομαι να με διακόψουνε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σε διακόπτει κανείς. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν έχω πρόβλημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Εντάξει. Τελειώσατε;  

 
 Όχι.   
Άρα λοιπόν έχουμε 200.000 που έπρεπε να πάνε για την αξιοποίηση 

του ακινήτου και δεν πήγανε, έφυγαν από το ταμείο του Ιδρύματος και πήγανε στο γενικό 
ταμείο του Δήμου με αποτέλεσμα στην καλλίτερη των περιπτώσεων να χάνει το Ίδρυμα 
τους τόκους. Που τους χάνει κ. Δήμαρχε, αυτό είναι λογιστικό δεν μπορεί να μου το 
αμφισβητήσει κανένας. Και σε τελευταία ανάλυση τα λεφτά χρησιμοποιηθήκανε για 
αλλότριους σκοπούς με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Δήμος θα επαναφέρει τα χρήματα. Τα 
ίδια έγιναν και με τις υποτροφίες, τα ίδια έγιναν και με τις 100.000. Άρα δηλαδή υπάρχει 
λογιστικά τουλάχιστον πρόβλημα. Χρησιμοποιήσατε τα λεφτά του Ιδρύματος, έστω 
ευκαιριακά, έστω για ορισμένο χρονικό διάστημα, για λόγους τους οποίους δεν 
προβλέπονται στη διαθήκη.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι πρόβλημα υπάρχει, νομικό, ηθικό, πολιτικό; Τι πρόβλημα υπάρχει; 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Αυτό κρίντε το  εσείς. Εμείς 4 χρόνια που είμαστε δεν βάλαμε χέρι … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πούμε, θα τα πούμε, εκτός και αν δεν ξέρετε… 

 
… στα λεφτά του Ιδρύματος και γι΄ αυτό είναι τόσα χρήματα. Άλλωστε 
πρέπει να ξέρουμε πως πορευόμαστε.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

 
Γιατί πήρατε τα λεφτά του Ιδρύματος και τα πήγατε στο Δήμο; 
Έπρεπε να είναι στο Ίδρυμα.  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Μάλιστα, εντάξει.  Λοιπόν ο κ. Κοσμόπουλος. Μετά αν θέλετε να απαντήσετε 
κάτι και θα μιλήσουμε και εμείς.  

 
Είναι γεγονός ότι είχαμε ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Δεν 
φανταζόμουνα ότι πίσω από τον τίτλο ¨Απόδοσης του Δήμου για έργα 

αξιοποίησης επισκευής ακινήτων¨ μπορεί να κρύβεται αυτό το οποίο υπήρχε σε μια άλλη 
σελίδα. Σαφώς δεν το είδα. Ήτανε λάθος μας που δεν το ψάξαμε. Απλώς επιβεβαιώνεται πια 
ότι η όποια εμπιστοσύνη έχουμε πρέπει και αυτή σε μεγάλο βαθμό να την επανεξετάσουμε. 
Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεχτικοί σε καταστάσεις που πιστεύοντας απόλυτα σε 
εσάς ψηφίζουμε με μεγάλη άνεση. Ας δούμε ποια είναι τα έργα αυτά τα οποία αξιοποίησης 
επισκευής ακινήτων. Είναι δυνατόν αυτό το οποίο γράφει το χαρτάκι, ότι φτιάχνοντας τον 
περιβάλλοντα χώρο να θεωρείται αξιοποίηση ακινήτου; Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να 
μου πείτε ποίο είναι το έργο το οποίο φτιάχτηκε το 2008 και αφορούσε την αξιοποίηση των 
ακινήτων. Εάν μου πείτε η οδός Αριστομένους μπροστά από το ένα κτίριο, θα σας ρωτήσω 
ποια ήταν η συνεισφορά των άλλων κτιρίων της οδού Αριστομένους σε αυτό το κομμάτι. 
Μηδαμινή, όσο συνεισφέρει με τα δημοτικά τέλη. Άλλο τόσο θα έπρεπε να συνεισφέρει και 
το Κληροδότημα. Αν μου πείτε για τη Βασ. Γεωργίου, την πλατεία, και μου πείτε ότι 
μπροστά η οδός  Μητροπέτροβα, θα ξαναρωτήσω τα άλλα καταστήματα μπροστά η ή 
Αγροτική Τράπεζα τι συνεισέφεραν στην ανακατασκευή  της Μητροπέτροβα; Μηδέν. Άρα 
και το Κληροδότημα όφειλε να συνεισφέρει μηδέν. Αυτό λέει η απλή λογική. Τόσα χρόνια 
ψηφίζαμε προϋπολογισμούς με την ίδια άνεση και μέσα υπήρχε ένας κωδικός που έλεγε 
¨Επισκευή 1ου ορόφου¨, η επισκευή δεν γινόταν και τα χρήματα παρέμεναν, δεν έπεται ότι 
επειδή είχαμε ψηφίσει συνέβαινε και κάτι άλλο, ότι τα παίρναμε. Αδυνατώ να κατανοήσω 
την τακτική της προείσπραξης από το Κληροδότημα οποιουδήποτε ποσού για οποιοδήποτε 
λόγο. Είναι έξω από τη φιλοσοφία μου, αδυνατώ. Ας διαβάσουμε λοιπόν τους σκοπούς του 
Ιδρύματος, να δούμε η βελτίωση του περιβάλλοντα χώρου είναι στους στόχους του 
διαθέτη;  
Λέει, έχω τη διαθήκη μπροστά μου, ¨και από τα εκάστοτε κατ΄ έτος εισοδήματα των 
κληρονομιών ακινήτων τα οποία είναι ήδη σημαντικά και ασφαλώς θα φροντίζει να 
προσαυξάνονται¨, ο Δήμος θα φροντίζει, ¨θα παρακρατούνται 1ον τα βαρύνοντα αυτά 
έξοδα λ.χ. το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των δόσεών του¨, γιατί η επισκευή είχε 
γίνει με δόσεις, με δάνειο που έχει πάρει ως σεισμόπληκτο το κτίριο, τα ξαναλέω ¨ τα 
βαρύνοντα αυτά έξοδα π.χ. το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των δόσεών του ως 
άνω δανείου ή την αποπεράτωση του ημιτελούς ορόφου ή για άλλα έξοδα επισκευών κ.λ.π¨ 
Λέει ¨κ.λ.π.¨ προφανώς σ΄ αυτό το πνεύμα όχι αλλοιώνοντας το πνεύμα του διαθέτη. ¨Από 
δε το υπόλοιπο, το ήμισυ αυτού θα διαθέτει ο κληρονόμος ελευθέρως ενώ το έτερο ήμισυ 
υποχρεούται να διαθέτει κατ εις ομηρίαν μεταξύ δύο τουλάχιστον αποδεδειγμένος απόρων 
νέων προερχομένων εκ του Δήμου Καλαμάτας και αποφοιτούντων με αρίστη επίδοση εκ 
των Λυκείων …¨κ.λ.π.  
Άρα είναι σαφές για εμάς ότι τα χρήματα τα οποία, οι 200.000 είναι χρήματα τα οποία 
πρέπει να πάνε σε επισκευές. Μπορεί να είναι βαψίματα, μπορεί να είναι επισκευές του 
ορόφου, μπορεί να είναι επεκτάσεις αν χρειαστεί στο κομμάτι αυτό εδώ πέρα, οπωσδήποτε 
σε χρήματα του Κληροδοτήματος.  Και είναι εξίσου σαφές για εμάς ότι τα χρήματα δεν 
πρέπει να φύγουν από το Κληροδότημα εάν δεν εκτελεστεί το έργο ή κατά την εκτέλεση 
του έργου, πριν τέλος πάντων εκτελεστεί το οποιοδήποτε έργο.  Αυτό για εμάς είναι σαφές. 
Το ότι έφυγαν νωρίτερα είναι ένα θέμα. Δεν λέω, και το τονίζω, ότι ο Δήμος πήρε τα 
χρήματα αυτά και τα υπεξαίρεσε. Όχι. Λέω όμως ότι φαίνεται από τη σπουδή που έγινε 
αυτό ότι ότι έγινε έγινε για οικονομική του, - πρόσκαιρη; πρόσκαιρη, διευκόλυνσή του.  
Επίσης κατά το δικό μου σκεπτικό είναι σαφές ότι από το Κληροδότημα θα παίρνονται στο 
Ταμείο του Δήμου τόσα χρήματα όσα και υποτροφίες δίνει. Έδωσε 19.200 πέρυσι; 19.200 
θα εισπράξει. Θα δώσει 50.000 για την επόμενη χρονιά; 50.000 θα εισπράξει. Δεν μπορεί ο 
Δήμος να προεισπράττει το αντιστοιχούν ποσό που θα δοθεί για υποτροφίες. Είναι έξω από 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :  07/2009 Δευτέρα 16/02/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   056/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   10

τη δικιά μας λογική, έξω από τον τρόπο που εμείς σκεπτόμαστε σαν σωστή διαχείριση του 
Ιδρύματος. Να κάνουμε λάθος εμείς; Μπορεί να κάνουμε και λάθος αλλά είναι έξω από τη 
λογική. Η απόλυτη λογική μας λέει ¨Ίσο ποσό Δήμου για τις υποτροφίες, αντίστοιχο ποσό 
εισπράττει ο Δήμος.¨ Αυτή είναι η εναργής καθαρή διαχείριση. Οτιδήποτε άλλο, δέχομαι ότι 
η διευκόλυνση του Δήμου, αλλά δεν είναι η βούληση του διαθέτει αυτή. 

 
Λοιπόν εντάξει.  
Θέλετε να δώσετε, θα πω και εγώ τρεις κουβέντες, έχετε το λόγο εσείς που 

χειριστήκατε το θέμα.  
 
Μέχρι να λήξει το θέμα να ρθει χαρτί από κάτω από το Ταμείο, το 
υπόλοιπο 31/12. Είναι για μας πολύ βασικό.   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν ελάτε κύριε... Φέρατε και το χαρτί;  
 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Το χρηματικό υπόλοιπο στις 31/12 είναι 5.654.502,79 €.  Στις τράπεζες … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Είμαστε σοβαροί τώρα ρε παιδιά, είμαστε σοβαροί, είμαστε σοβαροί;   
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Αναλύει, αναλύει … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ρε παιδιά …. (δεν ακούγεται)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια στιγμή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Που …….. και το Μέγαρο Χορού; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Μέγαρο Χορού είναι 1,900. Ορίστε έχετε το λόγο. 

 
Θα μου επιτρέψετε στη Δημαρχιακή Επιτροπή να είμαι λιγάκι πιο αναλυτικός 
από συνήθως. 

Χαίρομαι, διαβάζω τη διαθήκη του κ. Σκιά και είναι ο μόνος από τους δωρητές στο Δήμο 
που έχει προβλέψει το πώς θα αξιοποιούνται τα ακίνητα τα οποία δωρίζει. Και για να γίνω 
σαφής θα αναφέρω τρία μόνο περιστατικά για να δείτε ότι η διαχείριση που κάναμε τα 2 
τουλάχιστον χρόνια σε ότι αφορά τη δημοτική περιουσία στην οποία εμβαθύναμε και 
αγωνιστήκαμε, και το λέω με πόνο ψυχής αυτό το πράγμα. Πρώτον, το Κληροδότημα 
¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ¨ το οποίο δεν ανήκει στο Δήμο, εάν λοιπόν με τη λογική  την οποία λέτε 
αυτή τη στιγμή να εφαρμόσουμε τη διαθήκη του Παναγιώταρου, για να μπορέσει να 
λειτουργήσει το Ίδρυμα ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ¨ θέλουμε 200.000 € το λιγότερο το χρόνο. Τι 
κάναμε στο Ίδρυμα ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ¨. Χρωστούσαν 30.000 €. Υπήρχε μέσα, είχε 
καταληφθεί από οικονομικό μετανάστη. Πήγαμε λοιπόν και ξεκινήσαμε να εισπράξουμε αυτά 
τα λεφτά και φτάνουμε στη διαδικασία να ρθει το Ίδρυμα ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ¨ στο Δήμο. 
Γιατί; Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει. Να το αφήναμε; Να το αφήναμε 30 χρόνια έτσι 
όπως είναι για να φτιάξουμε κάποτε το Ίδρυμα ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ¨ το γηροκομείο; Όχι, 
προχωρήσαμε. Προχωρήσαμε … 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: … (δεν ακούγεται) 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: 
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Σας παρακαλώ κ. Ηλιόπουλε, να τελειώσω. Θα σας πω γιατί. Να σας πω τι 
λογική για την οποία χρησιμοποιήσαμε τα 200.000 €. 

Πάμε παρακάτω, σε άλλο κληροδότημα, το Κληροδότημα ¨ΔΡΑΓΩΝΑ¨. Το Κληροδότημα 
¨ΔΡΑΓΩΝΑ¨ ήδη έχει πάρει 3 τροποποιήσεις η διαθήκη του διότι ξεκίνησε να γίνει 
νοσοκομείο δεν φτάσαν τα λεφτά τα παρατήσαμε, τότε όμως όταν το Ίδρυμα ¨ΔΡΑΓΩΝΑ¨ 
παραχώρησε στο Δήμο  τα ακίνητά του μπορούσε να γίνει το νοσοκομείο. Το αφήσαμε, δεν 
έγινε, δεν φτάναν τα λεφτά. Τι κάναμε; Κάναμε τροποποίηση της διαθήκης να κάνουμε 
κέντρο υγείας γιατί τόσα φτάσανε αφού τα παρατήσαμε. Πάμε παρακάτω, δεν φτιάξαμε 
κέντρο υγείας, πάμε παρακάτω να κάνουμε έναν βρεφονηπιακό σταθμό, γιατί τόσα φτάνανε 
τα λεφτά. Σήμερα με το Ίδρυμα του ¨ΔΡΑΓΩΝΑ¨ δεν ξέρω τι μπορούμε να φτιάξουμε, 
αγωνιζόμαστε για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τη διαθήκη, το τονίζω αγωνιζόμαστε, 
αγωνιζόμαστε και δεν ξέρω αν μπορούμε να φτιάξουμε, με τα λεφτά τα οποία θα 
εισπράξουμε αν εκποιήσουμε τέλος πάντων τα ακίνητα του ¨ΔΡΑΓΩΝΑ¨, βρεφονηπιακό 
σταθμό. Αυτή τη λογική δηλαδή το να αφήνουμε, να τ΄ αφήσουμε στο κληροδότημα να 
παίρνουμε 1,5% τόκο το χρόνο, είναι μια λογική. Εφαρμόζουμε τη διαθήκη, είναι δηλαδή 
μια διαχειριστική λογική  την οποία τουλάχιστον εγώ δεν την ήθελα όσο ήμουνα 
Αντιδήμαρχος. Να πω και παρακάτω; Πάμε λοιπόν σ΄ ένα άλλο κληροδότημα, στο 
Κληροδότημα ¨ΣΤΑΘΗ¨. Μας είχε αφήσει κάποια λεφτάς. Όταν τα άφησε τα λεφτά αυτά 
ήταν να αγοράσουμε κάποιο οικόπεδο για βρεφονηπιακό σταθμό. Τα αφήσαμε από το ΄68 
εκεί, επάνω, επάνω, φτάσανε σήμερα να είναι 69.000 – 70.000. Αγοράζουμε τίποτα με 
79.000 σήμερα; Τίποτα. Δεν αγοράζουμε τίποτα. Να τα αφήσουμε λοιπόν στη διαθήκη. Τι 
λέει η διαθήκη. Εκεί να μένουνε τα λεφτά, να τα αφήσουμε στην τράπεζα, να τα 
εκμεταλλεύεται με 1,5% η τράπεζα. Τι κάναμε τώρα με το Κληροδότημα του ¨ΔΡΑΓΩΝΑ¨; 
Το πιο απλό. Τι μας λέει: Λέει ¨2 υποτροφίες¨ Βλέπουμε ότι υπάρχουνε χρήματα. Τι 
κάνουμε; Τις κάνουμε 4 τις υποτροφίες. Θα σας πω ποια είναι η κατάσταση σήμερα των 
κληροδοτημάτων.  Του ¨ΣΚΙΑ¨.  Πρώτον, το καφενείο του Μπακόγιωργα: Υπάρχει 
δικαστική εκκρεμότητα, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Αν αύριο το πρωί 
λήξει αυτή η δικαστική εκκρεμότητα και μπούμε στη διαδικασία της δημοπρασίας θα 
έρθουμε στα δεδομένα των διαφημίσεων. Μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια με ενστάσεις 
παραενστάσεις Συμβούλια Επικρατείας, για να ενοικιαστεί αυτός ο χώρος. Θα είχαμε τα 
λεφτά να δώσουμε 8 και 10 υποτροφίες, που φτάνανε τα λεφτά να δώσουμε  8 και 10 
υποτροφίες αλλά δεν ξέραμε όμως… Γιατί; Γιατί προβλέψαμε το μέλλον.  Τι θα γίνει με του 
Μπακόγιωργα από κάτω εάν λήξει το θέμα;  
Να τελειώσω κ. Ηλιόπουλε.       
Πάμε λοιπόν στο άλλο το κτίριο το οποίο ενοικίασε η ¨Επικαιρότητα¨. Το νοικιάσαμε και το 
κτίριο της ¨Επικαιρότητας¨. Γιατί να βάλει λεφτά ο Δήμος να το φτιάξει από τη στιγμή που 
μπορέσαμε και το νοικιάσαμε έτσι όπως είναι, για το συμφέρον του Δήμου;  
Πάμε λοιπόν στα άλλα 2 ακίνητα, στο ΚΕΠ και αυτό που στεγάζεται το βιβλιοπωλείο του 
Μακρή. Ο Δήμος είναι κύριος κατά 50%, το άλλο 50% είναι άλλοι οι ιδιοκτήτες τους. Το 
Αλεξανδράκειο Γηροκομείο, ο Παρθένιος και ο Μακρής. Ξέρετε πόσο μας δίνει ο Μακρής 
αυτή τη στιγμή;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ μη λες. Σε παρακαλώ. Κύριε Κλείδωνα σε παρακαλώ.       
 
(Διακοπή στην μαγνητοφώνηση) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα … 

 
 Δεν μπορούμε να δώσουμε λεφτά εκεί γιατί δεν θα θέλανε και οι άλλοι 
ιδιοκτήτες. Γιατί εδώ δεν μας πληρώνουνε σε καλό ποσόν τα λεφτά! 

Μπορούσαμε να τα ……  Θέλαμε λοιπόν να τα εκμεταλλευτεί ….  
  

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: 

ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: 
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Εγώ θέλω να προσθέσω κάτι. Ένα κτίριο δεν αξιοποιείται μόνο με παρεμβάσεις 
στο ίδιο το κτίριο, αξιοποιείται και γίνεται προσοδοφόρο όταν αξιοποιείς και τον 

περιβάλλοντα χώρο.   
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: …. (δεν ακούγεται) 
 
ΠΟΛΙΤΗΣ: Σας είπα. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα είναι στο λογαριασμό του Δήμου. 

 
 Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τις προσπάθειες του κ. 
Κλείδωνα για τα κληροδοτήματα. Και αναφέρεται και σε κάποια 

φάση να αναλάβουμε και όποιες ευθύνες αναλογούν σε εμάς που δεν κάναμε αυτά που 
έκανε ο κ. Κλείδωνας. Έτερον εκάτερον. Έτερον εκάτερον κ. Κλείδωνα. Το ότι δεν 
μεταφέρατε, ούτε μπορείτε να λέτε αυτά που μας λέτε, γιατί μας θεωρείτε πια ότι δεν 
έχουμε ούτε κοινή λογική. Πήρατε τα χρήματα για να μην τα πάρει ο Μακρής ή ο άλλος; Τι 
λογικές είναι αυτές; Θέλατε να πάρετε τα χρήματα; Στην τράπεζα, ξεχωριστό κωδικό, 
ξεχωριστό βιβλιάριο, να υπάρχουνε.  
Κύριε Κλείδωνα παραδώσατε 1,200 έλλειμμα ….,  
 
ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: Παραπάνω  

 
 … συμπεριλαμβανομένων ότι είχατε κάνει χρήση και αυτών των 
χρημάτων … 

 
ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ: Ναι αλλά μην ξεχνάτε  ότι μέχρι 31 πληρωνόντουσαν οι προμηθευτές …. 

 
Δεν ρίχνω δόλο, εγώ δεν ρίχνω δόλο, σε καμία περίπτωση, αλλά θα 
μπορούσατε κ. Δήμαρχε να είχε λυθεί το θέμα και να μην μας 

φέρνετε προ απροόπτου και να μην μας βάζετε σε τέτοια λογικές. 
 
Τελειώνοντας, θα σας ακούσουμε κ. Δήμαρχε, ο κ. Κλείδωνας ξέρει ότι 
τον τιμώ σε ότι προσπάθειες έκανε. Οι απαντήσεις του βέβαια για το 

συγκεκριμένο θέμα ήταν σε άλλο επίπεδο. Τον συγχαίρω για ότι προσπάθειες έκανε, το 
αντιλαμβάνομαι απόλυτα αλλά για το συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει κάποια λογική 
απάντηση. Δεν υπήρξε λογική απάντηση. Σ΄ αυτό να μας απαντήσετε κ. Δήμαρχε έξω από 
τα …. Εμείς αναπτύξαμε μία λογική, αν γίνει κάποιο έργο με αυτά που εσείς σκέφτεστε τότε 
να φύγουν τα χρήματα. Μέχρι τότε γιατί;  

 
Δεν υπάρχει απάντηση κ. Κοσμόπουλε διότι δεν έχει λογική το συγκεκριμένο 
θέμα, δεν υπάρχει λογική. Έχετε το δικαίωμα να επιλέγετε τον τρόπο της 

αντιπολίτευσης τον οποίο επιθυμείτε. Έχετε το δικαίωμα, ακόμα να δίνετε και στα θέματα 
την ηθική διάσταση κατά των αντιπάλων σας την οποία νομίζετε εσείς. Η άποψή μας είναι 
ότι είναι ο χειρότερος δρόμος και για τις ανθρώπινες σχέσεις και κυριότερα για τα 
συμφέροντα του Δήμου Καλαμάτας. Εμείς αυτόν τον δρόμο ούτε τον ακουλουθήσαμε, εγώ 
ως πρόσωπο, ποτέ ούτε πρόκειται να τον ακολουθήσουμε. Αντίθετα μάλιστα όταν θίγεται 
το ήθος των αντιπάλων και δεν υπάρχει περιεχόμενο στην πολεμική που υφίσταται, δεν 
υπάρχει αιτία, εγώ είμαι μαζί με τους θεωρητικά πολιτικούς μου αντιπάλους. Δεν σας φτάνει 
το γεγονός ότι ψηφίσαμε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του Κληροδοτήματος. Δεν σας 
αρκεί ότι η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ύστερα από κάποιον καιρό ενέκρινε τον 
προϋπολογισμό τον οποίο ψηφίσαμε. Δηλαδή διοικητικά το θέμα έκλεισε. Δεν σας αρκεί το 
γεγονός ότι στο Δήμο Καλαμάτας υπάρχει διπλογραφικό σύστημα και μπορούμε να 
ελέγξομε ανά πάσα στιγμή και την πηγή των εσόδων και την κατανομή τους και την 
ανάλωσή τους με απόλυτη ακρίβεια. Δεν σας αρκεί το γεγονός ότι ήρθανε εδώ οι υπηρεσίες 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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του Δήμου, ο κ. Γαρατζιώτης από την υπηρεσία Δημοτικής Περιουσίας και ο ταμία ο οποίος 
σας βεβαίωσε για το υπόλοιπο ότι ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ και ότι ο κ. Γαρατζιώτης σας 
βεβαίωσε για το γεγονός ότι τηρήθηκε η τάξη η απόλυτη και σε διοικητικό και σε νομικό 
επίπεδο. Άλλωστε όλα αυτά επικυρώθηκαν. Τι να συζητάμε από δω και πέρα. Εγώ για να 
έχει μία δημιουργικότητα η συζήτησή μας,  διότι δεν θεωρώ, σας το λέγω και μετά τις 
εξηγήσεις, ότι υπάρχει οποιοδήποτε ερώτημα, ιδιαίτερα ηθικής διάστασης όσον αφορά την 
πλειοψηφία, γιατί τους υπαλλήλους θα ήταν τραγικό κάτι τέτοιο, έχω να σας πω το εξής, ότι  
2 χρόνια σε συνεργασία και με τον προηγούμενο Αντιδήμαρχο, που προσέφερε ένα μεγάλο 
έργο και το έχω πει και δημόσια, και τον νυν Αντιδήμαρχο και τις υπηρεσίες δίνουμε έναν 
αγώνα για τα κληροδοτήματα τα οποία ήταν αφημένα και παρατημένα στην τύχη τους. Από 
το 2004, αυτό ήθελε να πει ο κ. Κλείδωνας και είπε, είχαν να εισπραχθούν ενοίκια από το 
Κληροδότημα ¨ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΥ¨, από το 2004, από το μαγαζί το οποίο είναι στην Μικρή 
Μαντίνεια. Το Κληροδότημα ¨ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ¨, ένα μεγάλο θέμα που ΄ρθει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο γρήγορα, δεν είχε εγγραφεί ούτε καν στο υποθηκοφυλακείο. Δεν μιλάμε για 
χρήματα, να εισπράττομε χρήματα, για απώλειες πάνω από 250.000 €.  
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Γαρατζιώτη και την Διευθύντρια την κα Ηλιοπούλου και 
βεβαίως τους πολιτικούς προϊστάμένους, που σχεδόν κάθε μήνα συνεδριάζομε για τα 
κληροδοτήματα και δεν βρίσκουμε άκρη.  Και με το Κληροδότημα του ¨ΣΚΙΑ¨ υπήρχε 
ζήτημα.  Είχαν κολλήσει 2 υποτροφίες, από τότε που τις θυμηθήκαμε. Από τότε που έγινε 
το Κληροδότημα 2 υποτροφίες, ουδείς ασχολήθηκε ποτέ. Έρχεται ο Γαρατζιώτης  μου λέει 
¨Πρέπει να προχωρήσουμε πρέπει να δώσουμε και άλλες υποτροφίες¨ Αμέσως και άλλες, οι 
2 γίνανε 4…  
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται)  

 
Σας παρακαλώ. Και σε λίγο, σε λίγο θα έχουμε πρόταση για να πάμε 
παραπάνω τις υποτροφίες. Πέρα από αυτό, από αυτά  τα χρήματα κατά τον 

διαθέτη ο Δήμος Καλαμάτας δικαιούται ένα ποσό. Εσείς λέτε ότι δικαιούται 100, η υπηρεσία 
και εμείς λέμε ότι δικαιούται 200. Αυτό το οποίο λέμε εμείς επικυρώθηκε από την 
Περιφέρεια κύριοι, από την Προϊσταμένη Αρχή η οποία είναι η Περιφέρεια, εκτός αν σ΄ αυτό 
το κράτος με τα θεσμικά του όργανα έχουμε αμφιβολίες για το ποιος πρέπει να κάνει τι. Η 
Περιφέρεια είναι αυτή που ελέγχει τις αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής, τις αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου, που κρίνει τις προσφυγές, κρίνει όλα αυτά τα ζητήματα. Εγώ 
δέχομαι, αν είναι διαφορετικά σας παρακαλώ να το πείτε δυνατά και δημόσια, ότι δεν 
υπάρχει ηθική διάσταση στο συγκεκριμένο θέμα. Διότι έχουμε τόσα πολλά προβλήματα, αν 
μπούνε αμφιβολίες και αμφισβητήσεις  για το … 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Όχι, όχι. Εγώ όταν είδα ένα τίτλο ¨Έβαλε χέρι ο Νίκας και εκεί¨ που σημαίνει 
ότι έχει βάλει και  άλλο, αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα. Χαίρομαι για το 

γεγονός ότι μπορεί να έχουμε μία διαφωνία η οποία να έχει τη λογιστική της διάσταση, όχι 
όμως οικονομική διάσταση ή ηθική διάσταση. Όσον αφορά τους υπαλλήλους που 
εισηγούνται εγώ, θέλω να είμαι ευθύς, ποτέ δεν πήγα στον αρμόδιο υπάλληλο, να το πει 
δημόσια αν θέλει αν …, να του πω κάνε εκείνο ή κάνε το άλλο, όλα να γίνονται με 
νομιμότητα. Αφού έγιναν λοιπόν με την τάξη που πρέπει, αφού αυτή η τάξη θεωρήθηκε 
ορθή και επικυρώθηκε από την Περιφέρεια, περί τίνος συζητούμε αυτή τη στιγμή; Ένα 
μεγάλο ζήτημα είναι η διαχείριση των κληροδοτημάτων, η αφημένη διαχείριση των 
κληροδοτημάτων που πρέπει να τα δούμε στα προσεχή Συμβούλια.  
Εγώ ικανοποιούμαι από το γεγονός ότι βαθύτατα μέσα σας πιστεύετε ότι δεν υπάρχει ηθική 
διάσταση στο θέμα, εν πάση περιπτώσει αν υπάρχει διαφωνία είναι λογιστικής φύσεως 
αυτή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Λοιπόν ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ εγκρίνεται έτσι; 

 
Θέλω να πω δυο κουβέντες γιατί μας βάλατε στη λογική ότι οι 
υπάλληλοι κ.λ.π. Θεωρώ ντροπή μετά από 10 χρόνια στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να ρωτάω το Ταμείο και να μου δίνει τέτοια απάντηση. Είναι απαράδεκτο αυτό.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ … 

 
Και του επιτρέπετε κ. Δήμαρχε να μου λέει ¨5 εκατομμύρια¨. 
Νομίζει ότι απευθύνεται σε κρετίνους.  

Εμείς δεν το ψηφίζουμε και έχουμε τις επιφυλάξεις μας και το καταψηφίζουμε.  
 
Σε παρακαλώ. Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι είναι ένταση δεν είναι απειλή. 
Αφήστε, ότι είναι ένταση.  

 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: … (δεν ακούγονται)  

 
Ακούστε κ. Ηλιόπουλε, θα σας πω κάτι, θέλω να σας πω μία κουβέντα.     
Όχι να την ακούστε αυτή. Τα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας τα βρήκα, δεν 

δημιούργησα εγώ στελέχη ούτε έφερα από το σπίτι μου στελέχη, θέλω να σας πω όμως 
ευθαρσώς και ευθέως και η Ηλιοπούλου και ο Σαρδέλης και ο Γαρατζιώτης κάνουν τη 
δουλειά τους υπεύθυνα, σωστά και με εντιμότητα και είναι και οι τρεις τους καλοί 
υπάλληλοι.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Δεν αμφιβάλω. Αλλά στο δικό μου ερώτημα …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τους ευχαριστώ για τις υπηρεσίες στους στο Δήμο.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Στο δικό μου ερώτημα τι φέρανε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην το μακραίνουμε.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: .…. (δεν ακούγεται)   

 
Σας είπε επισήμως … Δηλαδή όλοι μας εδώ έχουμε πρόβλημα, έχουν οι 
υπάλληλοι έχουμε εμείς οι πάντες και εσείς έχετε δίκιο; Να το κλείσουμε κ. 

Ηλιόπουλε το θέμα, σας παρακαλώ πολύ.     
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: .…. (δεν ακούγεται)   

 
Να το κλείσομε. Αυτό εδώ είναι, ορίστε. Του Ταμείου έγγραφο είναι επίσημο. 
Λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ.  

Κατά πλειοψηφία.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά είσαστε εσείς.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  Σαφώς. Να αιτιολογήσω την ψήφο μου.  
 
 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία, ναι.  
5 ΥΠΕΡ – 2 ΚΑΤΑ     

 
Σαφώς τουλάχιστον από την πλευρά μας δεν τέθηκε ποτέ θέμα ηθικό, 
τέθηκε όμως θέμα μη εκπλήρωσης του τρόπου που ο διαθέτης έχει 

σκεφτεί. Δεν είπαμε ότι με τον α – β τρόπο κάποιος από τη Δημοτική Αρχή  υφήρπαξε 
κάποια χρήματα. Είναι ξεκάθαρο αυτό έτσι; Και σας παρακαλώ πολύ, μόνο που το 
σκεφτήκατε μας προσβάλει.  Είπαμε όμως ότι θεωρούμε μια συγκεκριμένη διαχείριση όπως 
την ανέπτυξα ως την πλέον ενδεδειγμένη. Επιμένουμε σε αυτόν τον τρόπο διαχείρισης του 
Κληροδοτήματος όπως την αντιλαμβανόμαστε και την ανέπτυξα. Με μεγάλη λύπη, με 
μεγάλη λύπη βλέπω ότι θα πρέπει και εγώ στο εξής να είμαι πολύ πιο προσεκτικός σ΄ αυτά 
τα οποία ψηφίζω γιατί με μεγάλη μου λύπη αισθάνομαι αυτή τη στιγμή ότι λάθος ψήφισα 
κάτι με την καλή μου διάθεση. Έπρεπε το θέμα να το είχα αναδείξει εκείνη τη στιγμή, αλλά 
επειδή θεωρούσα ότι όλα τα χρόνια τα οποία είχαν προηγηθεί πάντα γραφότανε ένα ποσό 
και ουδέποτε υπήρχε η εκταμίευσή του διότι δεν υπήρχε το αντίστοιχο έργο, θεώρησα ότι η 
ίδια λογική θα υπάρξει και στη συνέχεια.  
ΚΑΤΑ. 

 
Καλώς. Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι, λέγω για 3η φορά  θεωρούμε τις 
υπερκείμενες αρχές όπως είναι ο Επίτροπος, το Ελεγκτικό Συνέδριο, η 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι οι επιτροπές ου έχουν συγκεκριμένο ρόλο και όταν 
επικυρώνουν τις αποφάσεις μας από εκεί και πέρα το θέμα έχει τελειώσει.  
Λοιπόν κατά πλειοψηφία 5 – 2.        
 
             
 
Η Δημαρχιακή επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, μειοψηφούντων των κ.κ. Ηλιόπουλου Παν. και Κοσμόπουλου οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      
 

Εγκρίνει τον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα του Κεφαλαίου Αυτοτελούς 
Διαχείρισης «ΣΚΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ», οικον. έτους 2008, ο οποίος σε γενική 
ανακεφαλαίωση παρουσιάζει την εξής εικόνα:        
 

ΕΣΟΔΑ                                                         489.254,95  ΕΥΡΩ 
ΕΞΟΔΑ                                                         334.183,02  ΕΥΡΩ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                           155.071,93  ΕΥΡΩ                                                                  

 
 

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

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 23 Μαρτίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 

 
                                               
 


