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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  28/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  507/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 28η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 10-10-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος,  
22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4)  Τσακαλάκου Σταυρούλα. 
 
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παραβρίσκεται η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού 
Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, επειδή στην ηµερήσια διάταξη 
περιλαµβάνεται θέµα που αφορά στο εν λόγω Τοπικό ∆ιαµέρισµα.  
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση 
Καλαµάτας» κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύσταση Κοινωφελούς Επιχείρησης. 
 
Στη συνεδρίαση και για την συζήτηση του παρόντος θέµατος παρευρίσκονται οι καθηγητές του 
ΤΕΙ Καλαµάτας και εκ των µελών της οµάδας σύνταξης της οικονοµοτεχνικής µελέτης 
βιωσιµότητας της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας, κ. Χρήσιµος και κα 
Τριανταφυλλοπούλου. 
 
Στο φάκελο του θέµατος, για ενηµέρωση των µελών του Σώµατος, υπήρχαν: 

1. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 23528/10-10-2008 κοινή εισήγηση των Αντιδηµάρχων κ.κ. Μπασακίδη και 
Ηλιόπουλου Αθαν. για την σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

2. Η Οικονοµοτεχνική µελέτης βιωσιµότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

3. Το σχέδιο της συστατικής πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης. 

4. Οι υπ’ αριθ. 43886/3-8-2007 και 43887/3-8-2007 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

 
Η ως άνω αναφερόµενη κοινή εισήγηση των Αντιδηµάρχων έχει ως εξής: 
 

ΘΕΜΑ : Σύσταση Κοινωφελού̋ Επιχείρηση̋ 

Συστήνεται Κοινωφελή̋ Επιχείρηση µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»,  µε το διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΙΣ»«ΦΑΡΙΣ»«ΦΑΡΙΣ»«ΦΑΡΙΣ» και έµβληµα τον Ιππόκαµπο. 

ΦΑΡΙΣ :ΦΑΡΙΣ :ΦΑΡΙΣ :ΦΑΡΙΣ :    Ιδρυτή̋ τη̋ πόλη̋ γιο̋ του Ερµή και τη̋ Φυλοδάµεια̋, κόρη̋ του 

∆αναού από το Άργο̋. Κόρη του Φάρι ήταν η Τηλεγόνη, η οποία 

παντρεύτηκε τον Αλφειό και γέννησε τον Ορτίλοχο. Γιό̋ του 

Ορτίλοχου ήταν ο ∆ιοκλή̋, βασιλιά̋ τη̋ Ανατολική̋ Μεσσηνία̋ 

ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ :ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ :ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ :ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ :    

 (Αφιερωµατικό ειδώλιο µυθικό σύµβολο του 

Ποσειδώνα, που χρονολογείται στην Κλασική-ελληνιστική περίοδο, 

εύρηµα των ανασκαφών του αρχαιολογικού χώρου των Ακοβίτικων 

Καλαµάτα̋. 

Σκοποί τη̋ κοινωφελού̋ επιχείρηση̋ είναι η οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων 

και η παροχή υπηρεσιών, στου̋ τοµεί̋ του Πολιτισµού, τη̋ Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋, τη̋ του Πολιτισµού, τη̋ Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋, τη̋ του Πολιτισµού, τη̋ Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋, τη̋ του Πολιτισµού, τη̋ Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋, τη̋ 

Κατάρτιση̋ και Προώθηση̋ στην ΑπασχόλησηΚατάρτιση̋ και Προώθηση̋ στην ΑπασχόλησηΚατάρτιση̋ και Προώθηση̋ στην ΑπασχόλησηΚατάρτιση̋ και Προώθηση̋ στην Απασχόληση. 

Οι πόροιΟι πόροιΟι πόροιΟι πόροι τη̋ επιχείρηση̋ θα προέρχονται από : 

i. τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου Καλαµάτα̋  

ii. τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα τη̋ Ευρωπἀκή̋ 

Ένωση̋ και Εθνικών Φορέων 

iii. προσόδου̋ από την Περιουσία, ∆άνεια, ∆ωρεέ̋, Κληρονοµιέ̋ και 
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Κληροδοτήµατα. 

iv. Ενισχύσει̋ από Φυσικά πρόσωπα και Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού 

∆ικαίου. 

v. Από την παροχή υπηρεσιών ή τι̋ πωλήσει̋ αγαθών. 

vi. Από συµµετοχέ̋ σε προγραµµατικέ̋ συµβάσει̋ για την υλοποίηση 

δραστηριοτήτων  

Θα διοικείται από 11µελέ̋ ∆ιοικητικό Συµβούλιο11µελέ̋ ∆ιοικητικό Συµβούλιο11µελέ̋ ∆ιοικητικό Συµβούλιο11µελέ̋ ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα ορίζεται από το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, όπω̋ και ο Πρόεδρο̋ µε τον Αντιπρόεδρο. 

 Από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου :  

α) τουλάχιστον τρία µέλη (3) είναι αιρετοίτουλάχιστον τρία µέλη (3) είναι αιρετοίτουλάχιστον τρία µέλη (3) είναι αιρετοίτουλάχιστον τρία µέλη (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου Καλαµάτα̋, από 

τα οποία τουλάχιστον ένα προέρχεται από τη µειοψηφία 

β) ένα (1) µέλο̋ είναι εκπρόσωπο̋ κοινωνικού φορέαένα (1) µέλο̋ είναι εκπρόσωπο̋ κοινωνικού φορέαένα (1) µέλο̋ είναι εκπρόσωπο̋ κοινωνικού φορέαένα (1) µέλο̋ είναι εκπρόσωπο̋ κοινωνικού φορέα τη̋ περιοχή̋.  

γ) ένα (1) µέλο̋ είναι εκπρόσωπο̋ των εργαζοµένωνένα (1) µέλο̋ είναι εκπρόσωπο̋ των εργαζοµένωνένα (1) µέλο̋ είναι εκπρόσωπο̋ των εργαζοµένωνένα (1) µέλο̋ είναι εκπρόσωπο̋ των εργαζοµένων στην επιχείρηση, εφόσον αυτή 

απασχολεί τουλάχιστον 20 άτοµα, που υποδεικνύεται από η Γενική Συνέλευση 

αυτών.  

δ) τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότε̋ ή κάτοικοιτα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότε̋ ή κάτοικοιτα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότε̋ ή κάτοικοιτα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότε̋ ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα ή γνώσει̋ 

σχετικέ̋ µε το αντικείµενο τη̋ επιχείρηση̋. 

 

Το οργανόγραµµα τη̋ επιχείρηση̋ είναι : 

 

Η διάρθρωση των υπηρεσιών, τη̋ κοινωφελού̋ επιχείρηση̋ θα είναι : 

1. Γενική ∆ιεύθυνση, στην οποία υπάγονται: 

a. Γραφείο Προβολή̋ & Επικοινωνία̋ 

b. Γραφείο Προγραµµατισµού & Παραγωγή̋ εκδηλώσεων 

2. Τοµέα̋ Μουσική̋, στην οποίο υπάγεται το δηµοτικό Ωδείο 

3. Τοµέα̋ Χορού, στην οποίο υπάγεται η Σχολή Χορού 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΓΕΝΙΚΗ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΧΟΡΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΘΕΑΤΡΟ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΙΕΘΝΕΣ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΟΡΟΥ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  & 
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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4. Τοµέα̋ Εικαστικών, στην οποία υπάγονται: 

a. το Εικαστικό Εργαστήρι 

b. η ∆ηµοτική Πινακοθήκη 

5. ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο 

6. ∆ιεθνέ̋ Κέντρο Χορού 

7. Τοµέα̋ Κατάρτιση̋ και Προώθηση̋ στην Απασχόληση, στην οποία υπάγεται το 

ΚΕΚ 

8. Τοµέα̋ Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋, στην οποία θα µεταφερθούν οι δραστηριότητε̋ 

του Κοινωνικού Φορέα 

9. Τοµέα̋ ∆ιοίκηση̋, στην οποία υπάγονται τα γραφεία τη̋ ∆ιοικητική̋ 

Υποστήριξη̋ και τη̋ Οικονοµική̋ ∆ιαχείριση̋ 

Οι διοικητικέ̋ θέσει̋ εργασία̋Οι διοικητικέ̋ θέσει̋ εργασία̋Οι διοικητικέ̋ θέσει̋ εργασία̋Οι διοικητικέ̋ θέσει̋ εργασία̋ που αντιστοιχούν σε κάθε µονάδα, είναι: 

1. Γενική ∆ιεύθυνση 

a. Γενικό̋ ∆ιευθυντή̋, θέση που θα καλυφθεί µε προκήρυξη 

b. Μία θέση υπευθύνου Προβολή̋ & Επικοινωνία̋ που θα καλυφθεί µε 

Εξωτερικό Συνεργάτη 

c. Μία θέση µε σχέση εργασία̋ αορίστου χρόνου Ι∆ΑΧ, για τη Παραγωγή και 

την οργάνωση των εκδηλώσεων 

2. Τοµέα̋ Μουσική̋, στον οποίο υπάγεται το δηµοτικό Ωδείο, όπου απαιτούνται οι 

θέσει̋: 

a. Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

b. Μία θέση Ι∆ΑΧ, γραµµατειακή̋ υποστήριξη̋ 

c. Μία θέση Ι∆ΑΧ, Γενικών Καθηκόντων  

3. Τοµέα̋ Χορού, στον οποίο υπάγεται η Σχολή Χορού, όπου απαιτούνται οι θέσει̋: 

a. Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

b. Μία θέση Ι∆ΑΧ, γραµµατειακή̋ υποστήριξη̋ 

c. Μία θέση Ι∆ΑΧ, Γενικών Καθηκόντων  

4. Τοµέα̋ Εικαστικών, στον οποία υπάγονται το Εικαστικό Εργαστήρι και η ∆ηµοτική 

Πινακοθήκη 

a. Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

b. Μία θέση Ι∆ΑΧ, γραµµατειακή̋ υποστήριξη̋ εικαστικού εργαστηρίου 

c. Μια θέση Ι∆ΑΧ, λειτουργία̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Πινακοθήκη̋ 

d. Μία θέση Ι∆ΑΧ, Γενικών Καθηκόντων  

5. ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο 

a. Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

b. Μία θέση Ι∆ΑΧ, γραµµατειακή̋ υποστήριξη̋  

c. Μια θέση Ι∆ΑΧ, λειτουργία̋ του Βεστιαρίου 
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6. ∆ιεθνέ̋ Κέντρο Χορού 

a. Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή 

b. Μία θέση Ι∆ΑΧ, γραµµατειακή̋ υποστήριξη̋  

7. Τοµέα̋ Κατάρτιση̋ και Προώθηση̋ στην Απασχόληση, στον οποία υπάγεται το 

ΚΕΚ 

a. ∆ιευθυντή̋ 

b. Μία θέση Ι∆ΑΧ, γραµµατειακή̋ υποστήριξη̋  

8. Τοµέα̋ Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋, στον οποία θα µεταφερθούν οι δραστηριότητε̋ 

του Κοινωνικού Φορέα 

a. Μία θέση Ι∆ΑΧ, γραµµατειακή̋ υποστήριξη̋  

9. Τοµέα̋ ∆ιοίκηση̋, στον οποία υπάγονται τα γραφεία τη̋ ∆ιοικητική̋ 

Υποστήριξη̋ και τη̋ Οικονοµική̋ ∆ιαχείριση̋ 

a. Μία θέση Ι∆ΑΧ, γραµµατειακή̋ υποστήριξη̋ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και τη̋ Γενική̋ ∆ιεύθυνση̋ 

b. Τέσσερει̋ θέσει̋ Ι∆ΑΧ, για την οικονοµική διαχείριση τη̋ επιχείρηση̋ 

c. Τρει̋ θέσει̋ Ι∆ΑΧ,καθαριστριών 

Συνολικά οι θέσει̋ για το προσωπικό τη̋ επιχείρηση̋ µε σχέση εργασία̋ Ιδιωτικού µε σχέση εργασία̋ Ιδιωτικού µε σχέση εργασία̋ Ιδιωτικού µε σχέση εργασία̋ Ιδιωτικού 

∆ικαίου Αορίστου Χρόνου∆ικαίου Αορίστου Χρόνου∆ικαίου Αορίστου Χρόνου∆ικαίου Αορίστου Χρόνου, κατανέµονται ω̋ εξή̋ : 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ    ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ    

∆ιοικητική Υποστήριξη 10101010    

Οικονοµική ∆ιαχείριση 4444    

Οργάνωση εκδηλώσεων 1111    

Άλλε̋ θέσει̋ 6666    

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ    21212121    

Με την ίδρυση τη̋, η Κοινωφελή̋ Επιχείρηση εξοµοιώνεται µε καθολικό διάδοχοεξοµοιώνεται µε καθολικό διάδοχοεξοµοιώνεται µε καθολικό διάδοχοεξοµοιώνεται µε καθολικό διάδοχο σε όλα 

τα δικαιώµατα και τι̋ υποχρεώσει̋, τη̋ ∆ηµοτική̋ Επιχείρηση̋ Πολιτιστική̋ Ανάπτυξη̋ 

Καλαµάτα̋, του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαµάτα̋, ∆ηµοτική̋ Επιχείρηση̋ 

Τουριστική̋ Ανάπτυξη̋ Καλαµάτα̋, καθώ̋ και του Κέντρου Επαγγελµατική̋ Κατάρτιση̋ 

∆ήµου Καλαµάτα̋.  

Το µετοχικό τη̋ κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.099.012, µε αύξηση ποσού : 1.099.012, µε αύξηση ποσού : 1.099.012, µε αύξηση ποσού : 1.099.012, µε αύξηση ποσού : 3.436.6403.436.6403.436.6403.436.640 

Σύµφωνα µε το διετέ̋ πρόγραµµα δράση̋διετέ̋ πρόγραµµα δράση̋διετέ̋ πρόγραµµα δράση̋διετέ̋ πρόγραµµα δράση̋, για τον υπολογισµό του λειτουργικού κόστου̋ 

τη̋ κοινωφελού̋ επιχείρηση̋ γίνονται οι εξή̋ παραδοχέ̋ : 

• Το διετέ̋ πρόγραµµα δράση̋ αφορά τα έτη 2009 και 2010 και καταρτίζεται µε έτο̋ 

αναφορά̋ και σύγκριση̋  το 2007 

• Για το 2008, γίνεται εκτίµηση του αποτελέσµατο̋ µε ζηµιά 350.000 γιατί δεν 

υπάρχουν συστηµατοποιηµένα διαθέσιµα δεδοµένα. 
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• Υπολογίζονται ω̋ υποσύνολο τα δεδοµένα του πολιτισµού, γεγονό̋ που επιτρέπει τη 

σύγκριση µε τα απολογιστικά δεδοµένα. 

• Υπολογίζεται το κόστο̋ ανά τοµέα που δηµιουργείται έτσι ώστε να προκύπτει µία 

ρεαλιστική εικόνα για τα κόστη του κάθε τοµέα. 

• Για το 2010, θεωρούµε µία αύξηση στι̋ προβλέψει̋ του 2009 τη̋ τάξη̋ του 2% 

περίπου. 

Τα Τα Τα Τα έσοδαέσοδαέσοδαέσοδα λειτουργία̋ για το 2009 κατανέµονται ω̋ εξή̋ :  

Α/ΑΑ/ΑΑ/ΑΑ/Α    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ    2009200920092009    2007200720072007    

1. ∆Ι∆ΑΚΤΡΑ ΣΧΟΛΩΝ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΧΟΡΟΥ 576.774 452.842 

2. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ & 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

281.582 198.554 

3. ΧΟΡΗΓΙΕΣ 350.000 190.000 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ∆Ι.ΚΕ.ΧΟ από ΥΠΠΟ 480.000 480.000 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ∆ΗΠΕΘΕΚ από ΥΠΠΟ 200.000 210.000 

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ από ΥΠΠΟ 150.000 0 

7. ΕΥΡΩΠΑ˳ΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 260.000 466.334 

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ∆ΗΜΟΥ στι̋ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

680.000 1.225.000 

9. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 50.000  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ    3.028.3563.028.3563.028.3563.028.356     

Τα έξοδαΤα έξοδαΤα έξοδαΤα έξοδα λειτουργία̋ για το 2009 κατανέµονται ω̋ εξή̋ :  

1.  ∆ιοικητικό και εκπαιδευτικό έργο των σχολών 1.016.504 

2.  Υλοποίηση του Φεστιβάλ Χορού 1.111.374 

3.  Παραγωγή θεατρικών παραστάσεων 360.438 

4.  Οργάνωση εκδηλώσεων 175.675 

5.  Προβολή και επικοινωνία 78.024 

6.  ∆ράσει̋ τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ 386.618 

7.  Εκπαιδευτικό έργο του ΚΕΚ 239.420 

8.  Έξοδα διοικητική̋ λειτουργία̋ 310.104 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ    3.678.1573.678.1573.678.1573.678.157    

Το έλλειµµαΤο έλλειµµαΤο έλλειµµαΤο έλλειµµα του λειτουργικού κόστου̋ ανέρχεται το έτο̋ 2009 στο ποσό:  

3.678.1573.678.1573.678.1573.678.157----    3.028.356 = 649.8013.028.356 = 649.8013.028.356 = 649.8013.028.356 = 649.801 δηλ. 650.000 Ευρώ650.000 Ευρώ650.000 Ευρώ650.000 Ευρώ περίπου που καλυφθεί από το ∆ήµο 

µε χρηµατοδότηση 
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Η ετήσια συµµετοχή του ∆ήµου στο πρόγραµµα δράση̋ τη̋ επιχείρηση̋ είναι : 

Συµµετοχή στην Προγραµµατική του ∆Ι.ΚΕ.ΧΟ 480.000 

Συµµετοχή στην Προγραµµατική του ∆ηµοτικού Θεάτρου 200.000 

Χρηµατοδότηση δράσεων ετήσιου προγράµµατο̋ δράση̋  650.000 

ΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟΣΥΝΟΛΟ    1.320.0001.320.0001.320.0001.320.000    

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισηγούµεθα να αποφασίσει :Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισηγούµεθα να αποφασίσει :Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισηγούµεθα να αποφασίσει :Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισηγούµεθα να αποφασίσει :    

1) Την έγκριση τη̋ οικονοµοτεχνική̋ µελέτη̋, για τη σύσταση τη̋ νέα̋ κοινωφελού̋ Την έγκριση τη̋ οικονοµοτεχνική̋ µελέτη̋, για τη σύσταση τη̋ νέα̋ κοινωφελού̋ Την έγκριση τη̋ οικονοµοτεχνική̋ µελέτη̋, για τη σύσταση τη̋ νέα̋ κοινωφελού̋ Την έγκριση τη̋ οικονοµοτεχνική̋ µελέτη̋, για τη σύσταση τη̋ νέα̋ κοινωφελού̋ 

επιχείρηση̋.επιχείρηση̋.επιχείρηση̋.επιχείρηση̋.    

2) Την ανάκληση χρήσηΤην ανάκληση χρήσηΤην ανάκληση χρήσηΤην ανάκληση χρήση̋ των περιουσιακών στοιχείων τη̋ ∆ΕΤΑΚ̋ των περιουσιακών στοιχείων τη̋ ∆ΕΤΑΚ̋ των περιουσιακών στοιχείων τη̋ ∆ΕΤΑΚ̋ των περιουσιακών στοιχείων τη̋ ∆ΕΤΑΚ    

3) Τη συγχώνευση των δηµοτικών αµιγών επιχειρήσεων µε την επωνυµία, ∆ΕΠΑΚ, Τη συγχώνευση των δηµοτικών αµιγών επιχειρήσεων µε την επωνυµία, ∆ΕΠΑΚ, Τη συγχώνευση των δηµοτικών αµιγών επιχειρήσεων µε την επωνυµία, ∆ΕΠΑΚ, Τη συγχώνευση των δηµοτικών αµιγών επιχειρήσεων µε την επωνυµία, ∆ΕΠΑΚ, 

∆ΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ, ∆ΕΤΑΚ και τη λύση αυτών χωρί̋ εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα ∆ΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ, ∆ΕΤΑΚ και τη λύση αυτών χωρί̋ εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα ∆ΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ, ∆ΕΤΑΚ και τη λύση αυτών χωρί̋ εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα ∆ΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ, ∆ΕΤΑΚ και τη λύση αυτών χωρί̋ εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 

263 και 269 του ∆ΚΚ.263 και 269 του ∆ΚΚ.263 και 269 του ∆ΚΚ.263 και 269 του ∆ΚΚ.    

4) Τη σύσταση νέα̋ κοινωφελού̋ επιχείρηση̋ µε την επΤη σύσταση νέα̋ κοινωφελού̋ επιχείρηση̋ µε την επΤη σύσταση νέα̋ κοινωφελού̋ επιχείρηση̋ µε την επΤη σύσταση νέα̋ κοινωφελού̋ επιχείρηση̋ µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ωνυµία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ωνυµία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ωνυµία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ µε το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΙΣ και έδρα την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ µε το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΙΣ και έδρα την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ µε το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΙΣ και έδρα την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ µε το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΙΣ και έδρα την 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ.ΚΑΛΑΜΑΤΑ.ΚΑΛΑΜΑΤΑ.ΚΑΛΑΜΑΤΑ.    

5) Έγκριση τη̋ χρηµατοδότηση̋ του διετού̋ προγράµµατο̋ δράση̋Έγκριση τη̋ χρηµατοδότηση̋ του διετού̋ προγράµµατο̋ δράση̋Έγκριση τη̋ χρηµατοδότηση̋ του διετού̋ προγράµµατο̋ δράση̋Έγκριση τη̋ χρηµατοδότηση̋ του διετού̋ προγράµµατο̋ δράση̋    

6) Συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τη̋ νέα̋ επιχείρηση̋, όπω̋ Συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τη̋ νέα̋ επιχείρηση̋, όπω̋ Συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τη̋ νέα̋ επιχείρηση̋, όπω̋ Συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου τη̋ νέα̋ επιχείρηση̋, όπω̋ 

προκύπτει σύµφωνα µε την οιπροκύπτει σύµφωνα µε την οιπροκύπτει σύµφωνα µε την οιπροκύπτει σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη.κονοµοτεχνική µελέτη.κονοµοτεχνική µελέτη.κονοµοτεχνική µελέτη.    

 

ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙΟΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙΟΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙΟΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ    

1. ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ1. ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ1. ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ1. ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ    

2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ    

 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης Νικόλαος, λέει τα εξής: 

 
Κύριοι συνάδελφοι, έρχεται για συζήτηση η οικονοµοτεχνική µελέτη, µια 
µελέτη που είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο της νέας κοινωφελούς 

επιχείρησης µε τον διακριτικό τίτλο ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την µελέτη που εκπονήθηκε από το ΤΕΙ της πόλης µας, αναλύεται η 
οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται  για τη δηµιουργία της νέα 
κοινωφελούς, µια οικονοµική κατάσταση που λήγει 31-12-2007. Η µελέτη αυτή περιγράφει 
όπως σας προείπα βασικά  στοιχεία της συστατικής πράξης της νέας κοινωφελούς επιχείρησης 
και αποδεικνύει τη βιωσιµότητά της για τα επόµενα δύο χρόνια. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή τη 
µελέτη η έως σήµερα  παθητική οικονοµικά λειτουργία των επιχειρήσεων οφείλεται κυρίως σε 
δοµικής φύσεως ζητήµατα λειτουργίας των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται αφού οι ζηµιές 
δεν είναι φαινόµενο των τελευταίων ετών κατά τα οποία τελευταία χρόνια σταµάτησε η ροή 
χρηµατοδότησης από το Υπουργείο Πολιτισµού αλλά έρχονται από πολύ – πολύ παλιά, παρόλη 
την προσπάθεια που είχε καταβληθεί για να περιοριστούν αυτά τα ελλείµµατα και οι ζηµιές τα 
τελευταία 7 χρόνια, από το 2001 και µετά.  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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Η παθητική λοιπόν λειτουργία οφείλεται εκτός των άλλων και στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας των σχολών καλλιτεχνικής παιδείας της ∆ΕΠΑΚ, επίσης στις πολυδάπανες 
παραγωγές του ∆ΗΠΕΘΕΚ αλλά και στην αδυναµία προώθησης των πωλήσεων αυτών των 
παραστάσεων του ∆ΗΠΕΘΕΚ. Ταυτόχρονα όµως η απουσία της ροής χρηµατοδότησης από το 
Υπουργείο Πολιτισµού λειτουργούσε ως κολυµβήθρα του Σιλωάµ µε αποτέλεσµα εµείς να 
βλέπουµε το δέντρο και όχι το δάσος που καιγόταν. Τα ρίχναµε όλα στην απουσία της 
χρηµατοδότησης και δεν βλέπαµε το δοµικά εκείνα στοιχεία που δηµιουργούσαν όλα τα 
προβλήµατα.  

Η µέχρι σήµερα αγαπητοί συνάδελφοι λειτουργία των επιχειρήσεων δηµιούργησε   ελλείµµατα 
4,5 εκατοµµύρια ευρώ, ελλείµµατα που καλείται σήµερα ο ∆ήµος είτε µε κεφαλαιοποίηση είτε 
µε καταβολή µετρητών να καλύψει.  

Με τη δηµιουργία της ¨ΦΑΡΙΣ¨, της επιχείρησης, επιχειρείται µία αναδιοργάνωση στον τρόπο 
λειτουργίας τόσο σε διοικητικό όσο και σε οικονοµικό επίπεδο έτσι ώστε το ίδιο κατ΄ ελάχιστο 
αποτέλεσµα  να στηρίζεται σε λιγότερο οικονοµικούς πόρους. ∆ηµιουργείται έτσι η αναγκαία 
οριζόντια διοικητική υποδοµή για την υποστήριξη όλων των τοµέων δράσης της επιχείρησης 
αλλά και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων. Μία δοµή λοιπόν που θα 
δηµιουργηθεί και θα υποστηρίζεται από κανονισµούς εσωτερικών υπηρεσιών από κανονισµούς 
προσωπικού, οικονοµικής διαχείρισης και της οποία δοµής οι υπηρεσίες θα πιστοποιηθούν κατά 
ISO.  

Έτσι λοιπόν µε το ελάχιστο αναγκαίο µόνιµο διοικητικό προσωπικό, 21 άτοµα σύµφωνα µε την 
µελέτη από τα 36, προσδοκούµε να παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες προς τον καλαµατιανό 
στους τοµείς που όµως όλοι γνωρίζουµε θα είναι ο τοµέας του πολιτισµού ο τοµέας της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, ο τοµέας της κατάρτισης και της προώθησης στην απασχόληση.  

Έτσι λοιπόν ο τοµέας του πολιτισµού και γενικά όλες οι πολιτιστικές δράσεις θα υποστηριχτούν 
και µε διοικητικές αλλά και µε οικονοµικές παρεµβάσεις όπως σας είπα προηγουµένως, αφού 
έχουµε εξασφαλίσει τη µισθοδοσία όλων των υπαλλήλων, και εκπαιδευτικών και διοικητικό, 
αφού η βιωσιµότητα της νέας επιχείρησης εξασφαλίζει τη σύµβαση νέων προγραµµατικών 
συµβάσεων τόσο για το ∆ΗΠΕΘΕΚ όσο και για το ∆ΙΚΕΧΟ. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσει το 
∆ΗΠΕΘΕΚ µε µια καινούρια προγραµµατική σύµβαση όπου σύµφωνα µε τη µελέτη και τις 
δεσµεύσεις του Υπουργείου θα είναι της τάξεως των 200.000 το χρόνο και παράλληλα θα 
οργανωθεί και µία υπηρεσία προώθησης πώλησης των παραστάσεων του θεάτρου. 
Ταυτόχρονα το ∆ΙΚΕΧΟ θα ανανεώσει και για την επόµενη πενταετία σύµφωνα µε τη 
δέσµευση του Υπουργού του κ. Λιάπη που είχε επισκεφτεί την Καλαµάτα το καλοκαίρι, θα 
ανανεώσει την προγραµµατική του σύµβαση και θα εξασφαλιστεί έτσι η υλοποίηση του 
Φεστιβάλ αφενός µεν αλλά αφετέρου θα εξασφαλιστεί και η υλοποίηση ποιοτικών παράλληλων 
εκδηλώσεων στην πόλη, γιατί είναι αυτό που λείπει από την πόλη η συµµετοχής της στα 
δρώµενα τις ηµέρες του φεστιβάλ.   

Υποστηρίζεται λοιπόν ο τοµέας του πολιτισµού αγαπητοί συνάδελφοι µε τις παρεµβάσεις µας, 
αφού θωρακίζουµε οργανωτικά τις σχολές δηµιουργώντας κανονισµούς εσωτερικών υπηρεσιών 
αλλά και κανονισµό όπως σας είπα προσωπικού. Υποστηρίζεται ο τοµέας του πολιτισµού γιατί 
καταρτίζεται ετήσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί µε προγραµµατική 
σύµβαση από το Υπουργείο Πολιτισµού, έτσι είναι οι δεσµεύσεις του Υπουργού, και µε βάση 
λοιπόν αυτήν την λογική θα προχωρήσουµε. Έτσι βγαίνει η οικονοµοτεχνική µελέτη. Και 
βεβαίως θα είναι εφικτή η συµµετοχή της νέας επιχείρησης σε ευρωπαϊκά προγράµµατα 
εφόσον στην επιχείρηση θα συµµετέχει η µονάδα του ΚΕΚ του ∆ήµου Καλαµάτας, µία 
υπηρεσία, µία δοµή,  ένα νοµικό πρόσωπο µε τεράστια τεχνογνωσία  στην διαχείριση και τη 
συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα.  

Σε ότι αφορά τον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, ο µέχρι σήµερα οργανισµός, το νοµικό 
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου ¨Κοινωνικός Φορέας¨ ενσωµατώνεται στη νέα κοινωφελή 
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επιχείρηση, οι δράσεις του γιατί ο ¨Κοινωνικός Φορέας¨ µε µετέπειτα απόφασή µας θα 
καταργηθεί, ενσωµατώνεται σε ένα οργανικό σύστηµα υπηρεσιών µε σαφή δοµή και 
προσανατολισµό.  Θα αποκτήσει δηλαδή το κοµµάτι των κοινωνικών δράσεων στο τοµέα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης µία δοµή, ένα οργανόγραµµα και θα έχει και έναν σαφέστατο 
προσανατολισµό. Θα υποστηρίζονται οι δράσεις του τόσο διοικητικά όσο και λογιστικά από µία 
οργανωµένη υπηρεσία που υπάρχει σήµερα στην ίδια τη ∆ΕΠΑΚ στο ∆ΗΠΕΘΕΚ αλλά και στο 
ΚΕΚ, θα µπορεί να συµµετέχει σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, προγράµµατα κοινωνικού χαρακτήρα και βεβαίως θα µπορέσει να υποστηρίξει τις νέες 
δράσεις και να ενεργοποιήσει ένα µεγάλο δίκτυο εθελοντών.  

Τέλος στον τοµέα της κατάρτισης και της προώθησης στην απασχόληση θα υπάρξει 
αξιοποίηση της εµπειρίας της υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης που µέχρι σήµερα 
υλοποιεί το ΚΕΚ,  θα δηµιουργηθεί και θα λειτουργήσει το Γραφείο Προώθησης στην 
Απασχόληση και θα λειτουργήσει το Γραφείο αυτό διαδικτυακά, ηλεκτρονικά δηλαδή, κάτι που 
είναι απόρροια µιας δράσης στο πλαίσιο του προγράµµατος του ΕΛΑΙΑ ΙΙ που έχουν υλοποιήσει 
ως ∆ήµος και βεβαίως θα υποστηρίξει την υλοποίηση και εφαρµογή Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων. 

∆ηµιουργείται λοιπόν µία επιχείρηση η οποία θα έχει πολυσχηντείς  δράσεις οι οποίες δράσεις 
θα υποστηρίζονται διοικητικά και οικονοµικά από ένα σύνολο 21 ατόµων από το µόνιµο 
προσωπικό συν τους εξωτερικούς συνεργάτες όπου και όταν απαιτούνται και όπου βεβαίως σε 
αυτό το σχήµα για να λειτουργήσει, η οικονοµική συµµετοχή του ∆ήµου  αγαπητοί 
συνάδελφοι, αναλύεται άµεσα  στην κεφαλαιοποίηση των δανείων των επιχειρήσεων των 
πολιτικών σχηµάτων της ∆ΕΠΑΚ και του ∆ΗΠΕΘΕΚ που αγγίζουν το ποσό του 1.936.000, αλλά 
και στην εισφορά µετρητών από την πλευρά του ∆ήµου  για την αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου ύψους 1.500.000 € 

Αυτό θα πρέπει να γίνει άµεσα.  Ταυτόχρονα, ετήσια η οικονοµική συµµετοχή στο πρόγραµµα 
δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης από την πλευρά του ∆ήµου, οικονοµική επαναλαµβάνω 
συµµετοχή, θα είναι 1.330.000 περίπου.  

Θέλω να πω εδώ ότι  το υπεράριθµο προσωπικό των 15 ατόµων έτσι όπως προκύπτει από τη 
µελέτη για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται , µε αίτηση τους είναι πιθανό να µεταταγούν 
στον ∆ήµο ή σε νοµικό πρόσωπο του ∆ήµου, και λέω πιθανό γιατί µπορεί να πάνε 
ενδεχοµένως σε κάποια άλλη υπηρεσία του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, αλλά και όταν λοιπόν 
θα έρθουν στον ∆ήµο θα επιβαρύνουν οικονοµικά  τον προϋπολογισµό του ∆ήµου.   

Συµπερασµατικά θα πω ότι ο ∆ήµος δεν καταβάλει τα ποσά που σας ανέφερα αλλά και την 
µισθοδοσία των ατόµων που θα υποδεχθεί από τις επιχειρήσεις αυτές.   

Έτσι  µε ένα σύνολο παρεµβάσεων διοικητικού και οικονοµικού χαρακτήρα ο ∆ήµος θα 
στηρίξει  τη λειτουργία αυτού του φορέα και που θέλουµε αυτός ο φορέας να είναι στο µέλλον 
οικονοµικά ανεξάρτητος χωρίς να παράγει ελλείµµατα να στηρίζεται σε σταθερούς πόρους και 
όχι σε αόρατες κρατικές επιχορηγήσεις.  Και θέλουµε αυτός ο φορέας να παρέχει ποιοτικές 
υπηρεσίες προς το δηµότη και επανειληµµένα το λέµε, έχουµε δεσµευτεί, δεν υποβαθµίζεται 
µε τη συµπεριφορά µας καµία από τις µέχρι σήµερα υπηρεσίες που παρέχονται στο δηµότη, 
εξασφαλίζουµε την σταθερή εργασιακή κατάσταση των υπαλλήλων και που βεβαίως 
εξαλείφονται  όλα τα αµαρτήµατα των διαδικασιών που δηµιουργούσαν  τα ελλείµµατα.  

Με γνώµονα εποµένως το συµφέρον των πολιτών αγαπητοί συνάδελφοι,   που είναι και οι 
αποδέκτες των υπηρεσιών, των εργαζοµένων αλλά και του ∆ήµου, ως ∆ηµοτική Αρχή πράγµατι 
πιστεύουµε ότι η καινούρια κοινωφελής επιχείρηση που δηµιουργείται για τους σκοπούς που 
σας προανέφερα θα είναι µία βιώσιµη επιχείρηση χωρίς να έχει τα προβλήµατα του 
παρελθόντος και µε αυτή την λογική εισηγούµεθα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει: 

1. Την έγκριση της οικονοµοτεχνικής µελέτης, για τη σύσταση της νέας 
επιχείρησης. 
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2. Την ανάκληση της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν σήµερα 
παραχωρηθεί στη ∆ΕΤΑΚ. 

3. Τη συγχώνευση των δηµοτικών αµιγών επιχειρήσεων µε την επωνυµία, 
∆ΕΠΑΚ, ∆ΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ, ∆ΕΤΑΚ και τη λύση αυτών χωρίς εκκαθάριση 
σύµφωνα µε τα άρθρα 263 και 269 του νέου Κώδικα. 

4. Τη σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ µε το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΙΣ και έδρα την 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ. 

5. Την έγκριση της χρηµατοδότησης του διετούς προγράµµατος δράσης όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στην οικονοµοτεχνική µελέτη.  

6. Και την συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της νέας 
επιχείρησης, όπως προκύπτει πάλι σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη. 

 
Εδώ θέλω να τελειώσω κ. Προεδρεύοντα και στη συνέχεια οι συνάδελφοι να υποβάλλουν  
ερωτήσεις οι οποίες  αν και εφόσον µπορούν να απαντηθούν από εµένα διαφορετικά από τον 
κ. Χρήσιµο ή οπουδήποτε τις απευθύνουν τέλος πάντων. 
 
 
Ακολουθούν ερωτήσεις – τοποθετήσεις και διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
(κ. Αθανασόπουλος) Ερωτήσεις. 
Ο κ. Μπάκας Ιωάννης. 
 
Επειδή έχετε βάλει ανόµοια πράγµατα, τώρα, Κοινωνικό Φορέα, Κέντρο 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης, τώρα όλα αυτά τώρα πώς δένουνε; ∆εν 

φοβόσαστε έτσι µήπως ξεφύγετε από το στόχο και την αποστολή που έχουν κυρίως οι 
πολιτιστικές επιχειρήσεις οι οποίες θα έλεγα έχουν έναν από τους στόχους να µας επιστρέφουν 
που και που και πίσω στις ρίζες µας για να ανακαλύπτουµε και την πραγµατική µας ταυτότητα; 
Πώς εσείς τώρα τα βάζετε όλα αυτά; ∆εν νοµίζω να είναι… Είναι η κατεύθυνση της ∆ηµοτικής 
Αρχής προς τους µελετητές, έτσι;  
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Είναι η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου … 

 
Είναι η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είναι η πολιτική βούληση…     
 

Του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απόφαση είναι… 
 
Της πλειοψηφίας, της ∆ηµοτικής Αρχής… 
 

Παρακαλώ µην διακόπτετε. Μην διακόπτετε. 
Παρακαλώ. 
 
∆ηλαδή µε άλλα λόγια, µήπως χάνει έτσι  το προσανατολισµό του ο σκοπός 
αυτός που προανέφερα νωρίτερα, όταν εµπλέκονται ανόµοια πράγµατα 

µεταξύ τους;  
 
Είχαµε πει και την προηγούµενη φορά ότι έτσι εξασφαλίζουµε οικονοµίες 
κλίµακας, δηµιουργούµε µία ισχυρή διοικητική δοµή η οποία οριζόντια θα 

υποστηρίξει τους τοµείς δράσεις σύµφωνα µε το καινούριο οργανόγραµµα που έχετε στα χέρια 
σας. Εφόσον η µουσική ως τοµέας,  χορός και τα εικαστικά σήµερα ανήκουν στην ενότητα 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ:  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ:   

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.:   

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 
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πολιτισµός αλλά έχουν όµως κάποιες διακριτές δράσεις, αυτή η ισχυρή δοµή που 
δηµιουργούµε, η διοικητική δοµή, θα µπορέσει αυτούς τους τοµείς να τους υποστηρίξει και να 
µειώσει το κόστος λειτουργίας. Αυτός ήταν το πιο σηµαντικό. Και βεβαίως να µην ξεχάσουµε 
τα συγκοινωνούντα δοχεία των χρηµατοδοτήσεων από τα κοινωνικά προγράµµατα προς  τον 
πολιτισµό τα περισσότερα, διότι τα ευρωπαϊκά, τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 
αναφέρονται περισσότερο στα κοινωνικά και στην κατάρτιση. Μέσα λοιπόν από αυτά τα 
ευρωπαϊκά  θα µπορέσουµε να εξασφαλίσουµε πόρους που θα τους διοχετεύσουµε και προς 
τον πολιτισµό. Θα µπορέσει, κι είναι αλήθεια αυτό που λέω, θα µπορέσει λοιπόν η επιχείρηση 
να δικαιολογήσει ένα µεγάλο πλήθος από τα διοικητικά της έξοδα ενσωµατώνοντάς τα µέσα  
στα ευρωπαϊκά αυτά προγράµµατα. Αυτό είναι σίγουρο. Εποµένως δεν τίθεται τέτοιο ζήτηµα. 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Νίκο, για πες µας ένα πρόγραµµα που τρέχει. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ένα λεπτό, µην διακόπτετε.   
 
ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: Τι να πω;  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: Ένα πρόγραµµα που τρέχει. …  

 
Ένα πρόγραµµα που τρέχει; Το ΕΛΑΙΑ 2 παραδείγµατος χάριν ή τα πρόγραµµα 
κατάρτισης του ΚΕΚ;  Τι εννοείς, ποιο πρόγραµµα θέλεις να σου πω;  
 
Άλλος συνάδελφος;  
Ο κ. Τσερώνης. 

 
∆ηλαδή κύριε εισηγητά θα ορθοποδήσει η επιχείρηση από εδώ και πέρα µε τι 
τρόπο; Με το να ελαττώσετε τα έξοδα  από τη µείωση του προσωπικού; Με το 

να αυξήσετε και να προωθήσετε τις πωλήσεις; Με το να κάνετε καλλίτερες επιλογές, να 
γίνονται καλλίτερες επιλογές στα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα; Με ποια στρατηγική δηλαδή θα 
καταστεί η επιχείρηση βιώσιµη; Αυτό θέλουµε να µας εξηγήσετε και αν για το καθένα αν έχετε 
κάποια τέλος πάντων αίσθηση µεγέθους, αν έχετε ποσοτικοποιήσει ας πούµε το καθένα τι 
προσδοκάτε να δώσει.  

 
Όσον αφορά τα ποσοτικά δεδοµένα που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση ως 
βιώσιµη, θα παρακαλούσα το κ. Χρήσιµο να σας απαντήσει διότι έχει 

καταλήξει σε κάποια χρήσιµα συµπεράσµατα µε οικονοµικό περιεχόµενο και θα έδινα το λόγο, 
αν µου επιτρέπετε κ. Πρόεδρε, στον κ. Χρήσιµο να κάνει την παρέµβασή του. 

 
Κατά πρώτον θα ήθελα να κάνω µια αναφορά στο επιχείρηµα γιατί µία επιχείρηση 
και όχι δύο, το οποίο βέβαια έχει συζητηθεί παλαιότερα, είχαµε παρεβρεθεί εµείς 

εδώ σαν οµάδα µελέτης που είχαµε κάνει την πρότασή µας, δεν ρωτηθήκαµε όµως γιατί µία, 
πέρα από το ότι γράφαµε στη µελέτη δεν ρωτηθήκαµε εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Θα ήθελα να πω τα εξής πράγµατα πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τα επιχειρήµατα που 
ακούστηκαν, που έχουν ακουστεί από τότε, εµείς δεν τα βρίσκουµε πειστικά γιατί δύο 
επιχειρήσεις, πέραν του ότι δεν µπορούµε να µπλέξουµε το πολιτισµό µε τα κοινωνικά.  

Εµείς θα θέλαµε να απαντήσουµε το εξής επάνω σ΄ αυτά.  

Πρώτον, πρώτο επιχείρηµα γιατί µία επιχείρηση: Έχουµε οικονοµίες κλίµακας από τις οριζόντιες 
δράσεις και όσον αφορά τη διοίκηση και όσον αφορά τις εκδηλώσεις και όσον αφορά την 
προβολή και όσον αφορά δράσεις όπως ο εθελοντισµός που  µπαίνουν στην καινούρια 
επιχείρηση.  Σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας. 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΧΡΗΣΙΜΟΣ: 
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∆εύτερον, καλλίτερη αξιοποίηση των στελεχών. Ξέρουµε πολύ καλά όλοι ότι µία κακοδαιµονία 
των δηµοτικών επιχειρήσεων είναι η έλλειψη στελεχών και δεν νοµίζω ότι έχουµε την 
πολυτέλεια σαν Καλαµάτα σαν ∆ήµος, των πολλών αξιόλογων στελεχών έτσι ώστε να 
στελεχώσουνε δύο ή τρεις επιχειρήσεις αξιοπρεπώς και άρα µε αυτόν τον τρόπο κάνουµε 
καλλίτερη αξιοποίηση των ικανών στελεχών που διαθέτουµε.  

Τρίτον, έχουµε µία βελτίωση των αποτελεσµάτων στην περίπτωση της µίας επιχείρησης διότι 
µε την προσάρτηση µε την ενσωµάτωση του τοµέα της κατάρτισης και του τοµέα της 
κοινωνικής αλληλεγγύης που έχουνε σταθερούς πόρους χρηµατοδοτήσεις από προγράµµατα 
κ.λ.π., βελτιώνουµε συνολικά τα αποτελέσµατα του πολιτιστικού τοµέα ο οποίος έχει 
ελλείµµατα είναι προβληµατικός. 

Τέταρτον, το θεσµικό πλαίσιο µιλάει για κοινωφελείς επιχειρήσεις και µέσα στην έννοια 
¨κοινωφελής επιχείρηση¨ περιλαµβάνει: τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, την κοινωνική πολιτική, 
το περιβάλλον. Εµείς δεν τα βάζουµε όλα αυτά τα πράγµατα µέσα, βάζουµε δύο από τα 
τέσσερα. Και δεν µιλάει ότι πρέπει να κάνεις για κάθε έναν τοµέα από αυτούς, το θεσµικό 
πλαίσιο, να κάνεις µία ξεχωριστή κοινωφελή επιχείρηση. Αυτό είναι το τέταρτο επιχείρηµα. 

Επίσης, η πρακτική από άλλους ∆ήµους όπου συστήνονται κοινωφελείς επιχειρήσεις µας δείχνει 
ότι βάζουνε περισσότερα πράγµατα µέσα, σε µία κοινωφελή επιχείρηση. Παράδειγµα 
πρόσφατο µία κοινωφελής επιχείρηση που έχει συστήσει ο ∆ήµος Γέρακα Αττικής που έχει 
µέσα και τις τέσσερις αυτές ενότητες που προανέφερα.         

Και τελευταίο, διοικητικά δεν νοµίζω ότι υπάρχει αντίφαση, πέρα από την εννοιολογική 
ενότητα αυτή των ενοτήτων, του πολιτισµού της κοινωνικής πολιτικής του περιβάλλοντος και 
του αθλητισµού, στην έννοια του κοινωφελούς, διοικητικά δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα το 
να έχουµε µία επιχείρηση που θα έχει µέσα και τα κοινωνικά και τον πολιτισµό. Είναι ίδιας 
φύσεως υπηρεσίες και κατηγορίες υπηρεσιών που µπορούν να διοικηθούν εξίσου καλά από µία 
ικανή διοίκηση.  

Αυτά όσον αφορά το γιατί µία επιχείρηση και όχι δύο ή τρεις, κατά την άποψή µας.  

Τώρα όσον αφορά τη βιωσιµότητα της νέας επιχείρησης. Βιώσιµη επιχείρηση µε την αυστηρή 
έννοια του όρου δεν υπάρχει δεν είναι. Αν ήταν βιώσιµη επιχείρηση δεν χρειαζόταν 
χρηµατοδότηση από το ∆ήµο. Άρα βιώσιµη γίνεται µε τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου και µε τις 
επιχορηγήσεις. Η διαφορά µε το προηγούµενο καθεστώς είναι ότι έχουµε δεδοµένους 
σταθερούς προβλέψιµους πόρους που εντάσσονται σε ένα διετές πρόγραµµα δράσης το οποίο 
είναι δεσµευτικό και εάν δεν υλοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα δράσης πλέον δεν µπορεί να 
χρηµατοδοτηθεί η επιχείρηση από άλλους πόρους, άρα θα πρέπει να καταβληθεί κάθε 
προσπάθεια έτσι ώστε να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα δράσης και µε αυτόν τον τρόπο η 
επιχείρηση γίνεται βιώσιµη.  

Τώρα όσον αφορά την ανάλυση σε επιµέρους τοµείς και τη σύγκριση της νέας επιχείρησης µε 
τις υφιστάµενες τέσσερις επιχειρήσεις.  Η σύγκριση δεν είναι απόλυτα εφικτή διότι έχουµε 
διαφορετική οµαδοποίηση, διαφορετικά αντικείµενα που µπαίνουν στην νέα επιχείρηση που 
δεν υπήρχαν στην προηγούµενη όπως είναι η διευρυµένη κοινωνική πολιτική, όπως επίσης και 
άλλες δράσεις που διευρύνουν τον τοµέα της κατάρτισης και απασχόλησης, προβλέπεται 
Γραφείο Απασχόλησης, αλλά αν δούµε λίγο τους επιµέρους τοµείς και προσπαθήσουµε να 
κάνουµε µία σύγκριση του πριν και του µετά θα είχαµε ότι στην νέα επιχείρηση ενισχύονται 
σηµαντικά οι εξής τοµείς: 

Ενισχύεται σηµαντικά η κοινωνική πολιτική σε σχέση µε αυτό που γινόταν πριν µέσα από τη 
∆ΕΤΑΚ που υλοποιούσε κοινοτικά προγράµµατα. Η αύξηση εκεί στα έξοδα που προβλέπονται 
και άρα στις παρεχόµενες υπηρεσίες στον κοινωνικό τοµέα, είναι της τάξεως του 100%, 105/% 
σε σχέση µε αυτό που ίσχυε το 2007. Συγκρίνουµε 2007 µε 2009.  
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Να διευκρινίσω εδώ ότι το διετές πρόγραµµα δράσης αναφέρεται στην διετία 2009 – 2010 
γιατί αυτά είναι τα χρόνια τα οποία είναι ολόκληρα ηµερολογιακά και µπορούµε να τα 
εξετάσουµε και συγκρίνουµε το ΄09 µε το ΄07 βασικά για να δούµε το πριν µε το µετά.  

Άρα έχουµε µία αύξηση στο κοινωνικό έργο της τάξης του 105% σε σχέση µε το ΄07 µε βάση 
τις προβλέψεις και τα έξοδα που προβλέπουµε, έχουµε µία ενότητα έσοδα στον τοµέα αυτό, 
µειώνονται κατά 85%  γιατί για το έτος 2009 προβλέπουµε λόγω της αλλαγής της 
προγραµµατικής περιόδου χαµηλή εισροή κοινοτικών πόρων για κοινοτικά προγράµµατα, αυτό 
όµως το έλλειµµα υπερκαλύπτεται από την εισφορά του ∆ήµου γιατί πλέον ο ∆ήµος 
συνεισφέρει 200.000 για την κοινωνική πολιτική, 480.000 για τον πολιτισµό και 200.000 στην 
κοινωνική πολιτική, πέρα από το πρόγραµµα χρηµατοδότησης το ετήσιο. 

Στο ΚΕΚ προβλέπουµε µία µείωση, πάλι λόγω της αλλαγής της προγραµµατικής περιόδου, κατά 
50% στα έσοδα και στα έξοδα και αυτά σύµφωνα µε εκτιµήσεις και τις προβλέψεις των 
υπευθύνων των τοµέων όπως λειτουργούν σήµερα. 

Στο ∆ΗΠΕΘΕΚ µία µείωση των εξόδων κατά 44%, 07΄και ΄09 και εκεί, διότι έχουµε µία 
σηµαντική µείωση στο διοικητικό προσωπικό και το θέατρο θα πρέπει να λειτουργεί, σύµφωνα 
µε τις προβλέψεις µας, µε συµβάσεις και ανάλογα µε την υλοποίηση των παραστάσεων και του 
έργου που προγραµµατίζεται  µε σηµαντικό αριθµό συµβάσεων µε εξωτερικούς συνεργάτες.  

Όσον αφορά την προβολή και την κοινωνία που τον θεωρούµε πολύ σηµαντικό τοµέα και θα 
περιλαµβάνει οριζόντιες δράσεις  γιατί θα διοργανώνει την προβολή όλων των άλλων τοµέων, 
εκεί προβλέπουµε µία αύξηση των εξόδων χωρίς έσοδα, δεν προβλέπονται έσοδα σ΄ αυτόν 
τοµέα, κατά 96%, σε σχέση µε το ΄07 πάλι. ∆ηλαδή θα πρέπει να ενισχυθεί µε άλλα λόγια 
κατά τη γνώµη µας η προβολή, η επικοινωνία και η προώθηση  των υπηρεσιών της νέας 
επιχείρησης το οποίο θα έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της επιχείρησης   αλλά και στην 
εισροή νέων εσόδων. 

Όσον αφορά το ∆ΙΚΕΧΟ προβλέπουµε µία  αύξηση των δαπανών σε σχέση µε το ΄07 της 
τάξεως του 32% στα έξοδα και µόλις 8% στα έσοδα διότι τα έσοδα του ∆ΙΚΕΧΟ περιορίζονται 
από τους υφιστάµενους χώρους σύµφωνα µε την διευθύντρια του ∆ΙΚΕΧΟ, γιατί τα βασικά 
έσοδα του ∆ΙΚΕΧΟ προέρχονται από τα εισιτήρια και µε το ότι οι επιχορηγήσεις παραµένουν 
σταθερές και για µία πενταετία στο ύψος του 480.000 χρηµατοδότηση από το ∆ήµο και άλλα 
τόσα  από το Υπουργείο, άρα µία µικρή αύξηση στα εισιτήρια µόνο των παραστάσεων.  

Επίσης σηµαντικός τοµέας θεωρείται στη µελέτη και στην νέα επιχείρηση ο τοµέας των 
εκδηλώσεων που επίσης είναι µία οριζόντια δράση οι εκδηλώσεις. Θα πρέπει το γραφείο των 
εκδηλώσεων να καλύπτει όλες τις ανάγκες για εκδηλώσεις όλων των τοµέων.  

Επίσης  υπάρχει µία µικρή αναδιάταξη των δεδοµένων για τα σχολεία. Οι δαπάνες του 
διδακτικού προσωπικού παραµένουν στα ίδια επίπεδα, µειώνονται οι δαπάνες οι διοικητικές 
καθότι µειώνεται ο αριθµός του διοικητικού προσωπικού που θα απασχολούνται στις τρεις 
σχολές τις νέας επιχείρησης, στις υφιστάµενες και σήµερα δηλαδή. Επίσης µε τη 
διαφοροποίηση, η οποία ισχύει γενικότερα για τη µελέτη, ως προς την κατανοµή των 
διοικητικών εξόδων και για να είµαι πιο σαφής θα πως το εξής, µέχρι και σήµερα όπως 
λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις οι διοικητικές δαπάνες, τα διοικητικά έξοδα όπως καταχωρούνται 
στο λογιστήριο δεν αντιστοιχούσαν στην πραγµατικότητα. ∆ηλαδή τα έξοδα διοικητικού 
προσωπικού των διαφόρων τοµέων ιδίως των σχολών χρεώνονταν στη γενική διοίκηση και όχι 
στα σχολεία και άρα αυτό υποτιµούσε τα έξοδα των σχολών όπως απεικονίζονταν στις 
λογιστικές καταστάσεις. Σύµφωνα µε τη µελέτη εµείς προβλέπουµε και συνιστούµε αυτά τα 
έξοδα να επιβαρύνουν τους τοµείς  στους οποίους συµβαίνουν αυτές οι δαπάνες. Άρα έχουµε 
µία µείωση των διοικητικών εξόδων στην ουσία αλλά λογιστικά φαίνεται σαν αύξηση επειδή 
ακριβώς καταχωρούνται πλέον οι δαπάνες αυτές στις αντίστοιχες σχολές, στους αντίστοιχους 
τοµείς  ενώ το διδακτικό κόστος παραµένει στα ίδια επίπεδα, προβλέπουµε µία αύξηση των 
εσόδων για τις σχολές µε βάση την τελευταία απόφαση του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου της 
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∆ΕΠΑΚ για αύξηση των εσόδων που είναι της τάξεως του 25% µε 30% αλλά αυτό λαµβάνει 
υπόψη του και την επόµενη χρονιά, και το 2009, όπου εκεί έχουµε επίσης µία ιδιοµορφία 
συγκρίνοντας µεγέθη διαφορετικών χρόνων διότι από τη µία πλευρά τα λογιστικά 
καταχωρούνται σε ηµερολογιακά έτη ενώ τα στοιχεία των σχολών καταχωρούνται σε σχολικά 
έτη και δεν συµπίπτουν αυτά τα δύο, δηλαδή ένα σχολικό έτος εκτείνεται σε δύο 
ηµερολογιακά έτη,  και µε βάση αυτά τα δεδοµένα περίπου ανά τοµέα προκύπτει για το 2009 
µία µείωση στα έξοδα κατά 5% και µία µείωση στα έσοδα, σε σχέση µε το 2007 πάλι, για το 
σύνολο των τοµέων κατά 14% και αυτό οφείλεται κυρίως για τα έσοδα κυρίως στις πολύ 
χαµηλές προβλέψεις για το ΚΕΚ λόγω της αλλαγής της προγραµµατικής περιόδου που 
αναφέραµε και επίσης και στον κοινωνικό τοµέα.  

Αυτή είναι µία συνοπτική εικόνα που προκύπτει από τις προβλέψεις που κάνουµε. Αυτό που 
προκύπτει επίσης σαν υποχρέωση χρηµατοδότησης από το ∆ήµο που καλύπτει τη διαφορά 
των εσόδων από τα έξοδα όπου στα έσοδα περιλαµβάνουµε και τις επιχορηγήσεις βάσει των 
προγραµµατικών συµβάσεων και του υπουργείου και του ∆ήµου, προκύπτει µία εισφορά του 
∆ήµου 600 χιλιάρικα περίπου το χρόνο έτσι ώστε να µην έχει η επιχείρηση ελλείµµατα. Άρα µε 
αυτή την χρηµατοδότηση και των επιχορηγήσεων που προέρχονται από το Υπουργείο και από 
το ∆ήµο, των εισροών από τα κοινοτικά κονδύλια και των 600.000 περίπου που θα πληρώνει ο 
∆ήµος κατά έτος επιπλέον, προβλέπουµε ότι η επιχείρηση θα είναι βιώσιµη.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Μήπως η κα Τριανταφυλλοπούλου θέλει κάτι;   

 
∆εν θέλω να σας καθυστερώ δύο πράγµατα µόνο για τη 
σκοπιµότητα και το ενιαίο της επιχείρησης, Καταρχήν το θεσµικό 

πλαίσιο όπως ξέρετε όλοι έχει αλλάξει. Είχαµε ένα θεσµικό πλαίσιο µέχρι τώρα και τώρα 
υπάρχει µία αλλαγή. ∆εν αξιολογούµε εδώ το πριν το µετά το καλό ή το καλλίτερο ή τι θα 
έπρεπε ή τι πρέπει να είναι. Μέχρι τώρα  οι επιχειρήσεις ήταν ένα, αυτό που συνηθίζαµε να 
λέγαµε, ευέλικτο εργαλείο δίπλα στον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τώρα το καθεστώς 
έχει αλλάξει και έχουµε δύο µορφές επιχειρήσεων, τις εµπορικές αµιγώς και τις κοινωφελείς. 
Εδώ έπρεπε να αποφασίσουµε εάν θα ήταν αµιγώς εµπορικές οι επιχειρήσεις οι δεδοµένες ή αν 
θα ήταν κοινωφελείς. Εφόσον είναι κοινωφελείς σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, δεν ήτανε 
δική µας η απόφαση όπως δεν είναι κανενός µελετητή, αν η επιχείρηση είναι κοινωφελής 
πρέπει να χρηµατοδοτούνται οι υπηρεσίες της από τον ∆ήµο, δεν υπάγεται δηλαδή η µορφή 
της κοινωφελούς επιχείρησης  σε έναν ανταγωνισµό, οι λειτουργίες της χρηµατοδοτούνται 
κατά βάση από τον ∆ήµο. Άρα είναι στη πολιτική του ∆ήµου στην απόφαση του ∆ήµου εάν θα 
συστήσει κοινωφελείς επιχειρήσεις, δηλαδή αν θα επιδοτήσει αν θα χρηµατοδοτήσεις 
κοινωνικές υπηρεσίες ή αν δεν θα χρηµατοδοτήσει κοινωνικές υπηρεσίες.  

Τώρα όσον αφορά το ενιαίο. Γιατί δηλαδή αυτή η απόφαση που ήταν µια πρόταση.  

Θα µπορούσαν γίνουν πολλά, θα µπορούσαν να γίνουν τρεις επιχειρήσεις θα µπορούσε να γίνει 
µία θα µπορούσε όπως είπαµε να γίνουν εµπορικές ή κοινωφελείς. Όσον αφορά το ενιαίο που 
αποφασίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καταρχήν ισχύουν, συµφωνώ µε όλα όσα είπε ο κ. 
Χρήσιµος βέβαια, αλλά και µέσα από τις λειτουργίες  της επιχείρησης τις πολιτιστικές, τις 
κοινωνικές και της λειτουργίας της απασχόλησης θα αναδειχθεί καλλίτερα και ο τοµέας, ο 
τοµέας του πολιτισµού ο τοµέας της απασχόλησης ο τοµέας των κοινωνικών υπηρεσιών, όπου 
θα δραστηριοποιηθεί καλλίτερα ότι ανάγκες έχει ο ∆ήµος καλλίτερα, όποιες είναι οι ανάγκες 
του εκεί θα δραστηριοποιηθεί και ο τοµέας και εποµένως θα αναδειχθεί. 

Εποµένως κατά την άποψή µου δεν χρειαζόταν πια επιχειρήσεις µεµονωµένες, δεδοµένου ότι 
υπάρχουν και από τον κανονισµό υπηρεσιών ο οποίος προτείνεται µέσα στην µελέτη διακριτές 
διοικητικές ενότητες, πολιτισµός,  απασχόληση και κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες µπορούν να 
λειτουργήσουν η κάθε µία κάτω από δικό της προσωπικό, διοικητική ενότητα και πρόγραµµα 
δράσης.  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Ευχαριστώ.  
Ο κ. Ηλιόπουλος µήπως θέλει να συµπληρώσει κάτι;  

Ωραία. Ερωτήσεις; 
Ο κ. Παπαµικρούλης 

 
Να ρωτήσω τους κυρίους εισηγητές.  
Για τα δικά µου ελληνικά το ¨υπογεγραµµένες¨ είναι πιο ισχυρό από το 

¨υπεσχηµένες¨. Εδώ ακούµε ότι να  βασιστούµε σε υπεσχηµένες συµβάσεις. Εδώ ναυαγήσανε 
οι υπογεγραµµένες, οι υπεσχηµένες δεν θα ναυαγήσουν;  

 
Κύριε Μπασακίδη, ο κ. Ηλιόπουλος, ποιος θέλει;  

 
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι η µελέτη έπρεπε να γίνει µε κάποια 
δεδοµένα … 

 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Όχι ρωτάω … 

 
Κάνουµε αυτό το οποίο προβλέπεται από τη νοµοθεσία για τη 
µετεξέλιξη των δηµοτικών επιχειρήσεων. Αν δεν λάβεις υπόψη σου 

κάποια δεδοµένα…, µπορείς να κάνεις και ζωγραφιές!    
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Και εσείς βάλατε ως δεδοµένα ότι θα έχετε τις συµβάσεις. Λάθος.   
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση. 

 
 Για να καταλάβω το θέµα. ∆εν επηρεάζει τη βιωσιµότητα γιατί όπως είπε και 
προηγουµένως θα κατατίθεται πρόγραµµα εκδηλώσεων και το Υπουργείο 

Πολιτισµού θα λέει: Την 1, 3 και 7  εκδήλωση τις χρηµατοδοτώ, οι άλλες βγαίνουν απέξω. 
Κατά συνέπεια δεν επηρεάζει τη βιωσιµότητα. Θα απλώνεις τα πόδια σου µέχρι εκεί που φτάνει 
η κουβέρτα δηλαδή να το πω αλλιώτικα.  
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Ή θα κόβεις τα πόδια σου.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση;  

 
Να απαντήσω σε αυτό; Ντίνο να απαντήσω σε αυτό; Σου λέει ναι και 
δεύτερον δίνει στη συνέχεια τα χρήµατα.  

 
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Είπα ότι …  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει τώρα. Τα 250 χιλιάρικα τα έχει πάρει ακόµα η ∆ΕΠΑΚ;  

 
Άλλη ερώτηση. Όχι.  
Τοποθετήσεις. Κύριε Κοσµόπουλε;  

 
Είχαµε πει και την άλλη φορά ότι ο νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων 
δίνει µια ακόµα δυνατότητα στις δηµοτικές επιχειρήσεις να συνεχίσουν το 

έργο τους, αφού προσαρµοστούν βέβαια σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα άρθρα καθώς 
επιτρέπει πλέον την απευθείας χρηµατοδότησή τους από το ∆ήµο. Μία γάγγραινα που υπήρχε 
το προηγούµενο χρονικό διάστηµα που ο ∆ήµος για να µπορέσει να χρηµατοδοτήσει σε 
δύσκολες καταστάσεις την επιχείρηση έπρεπε να έχει προγραµµατική σύµβαση, εάν δεν 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:   

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:    

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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υπήρχε προγραµµατική σύµβαση δεν µπορούσε να χρηµατοδοτήσει.  Άρα λοιπόν είναι ένα 
θετικότατο σηµείο που υπάρχει στον Κώδικα αυτό.  

Η προσαρµογή και η µετεξέλιξή τους όµως αυτή είχαµε τονίσει οφείλει να βασίζεται στις 
κτηθείσες  εµπειρίες από τη µέχρι τώρα λειτουργία τους  και να είναι απαλλαγµένη από τα 
λάθη του παρελθόντος, γιατί σαφώς έγιναν  λάθη στο παρελθόν και πρέπει να τα πούµε.    

Μετά από έντονο προβληµατισµό και αφού µελετήσαµε όλες τις παραµέτρους είχαµε προτείνει 
τη συνέχιση της λειτουργίας της ∆ΕΠΑΚ και του ∆ΗΠΕΘΕΚ µετά από τη µετεξέλιξή τους σε 
κοινωφελείς επιχειρήσεις, αυτόνοµα ή µε εναλλακτικό σενάριο  εφόσον αυτό το επιβάλλουν τα 
οικονοµικά στοιχεία και εφόσον, σηµαντικότατο αυτό, είχαµε την έγκριση από το Υπουργείο 
Πολιτισµού, σηµειώστε το και αυτό, σε µία ενιαία κοινωφελή επιχείρηση που θα ασχολείται µε 
τον τοµέα του πολιτισµού. ∆ιότι κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να υπάρχει σαν έγκριση και τα 
µηνύµατα είναι εντελώς διαφορετικά από το Υπουργείο, τουλάχιστον αυτά που εισπράττω εγώ. 

Ότι θέλει ανεξάρτητη επιχείρηση. Και θα το εξηγήσω παρακάτω γιατί το θέλει. 
 
 Όχι, εγώ ήµουνα µε το Γενικό Γραµµατέα προχθές. Να πείτε και την πηγή σας 
από το Υπουργείο. Και µίλησα και µε τον κ. ∆ραγώνα που είναι επικεφαλής της 

Οµάδος Χορού και Θεάτρου.    
 
Κύριε ∆ήµαρχε του δώσατε εσείς το έντυπο, αυτό µας είπατε. Εγώ δεν λέω 
όχι.  

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Συζήτησα µαζί του. 

 
Αυτό δεν µας το είπατε. Είπατε ότι ¨του το άφησα¨. Και εγώ λοιπόν είχανε 
έρθει στην Καλαµάτα διάφοροι και µε τους οποίους συζήτησα και η 

εκτίµησή τους είναι αυτή. Το περασµένο Σαββατοκύριακο. Και ήτανε επώνυµοι που 
ασχολούνται και είναι και µέλη στο ΕΚΕΘΕΧ.  

Και τη δηµιουργία λοιπόν µιας άλλης κοινωφελούς επιχείρησης η οποία θα ασχολείται µε τις 
κοινωνικές δράσεις του ∆ήµου και θα προέρχεται από τη συγχώνευση του Κοινωνικού Φορέα 
µε το Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης και τη ∆ΕΤΑΚ. Το κοµµάτι της ∆ΕΤΑΚ, αυτό τέλος 
πάντων χωρίς τα…, το κοινωνικό κοµµάτι.     

Μια τέτοια εξέλιξη µε τις αναγκαίες προφανώς διοικητικές αλλαγές, το σηµειώνουµε αυτό, ότι 
και εκεί σ΄ αυτήν την περίπτωση θα υπήρχαν οι αναγκαίες διοικητικές αλλαγές εφάµιλλες λίγο 
– πολύ αυτών που προτείνονται τώρα, πιστεύουµε ότι θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη 
λειτουργία των επιχειρήσεων µε τη µεγαλύτερη δυνατή αυτονοµία και την ευελιξία τους µακριά 
από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Όπως πιθανότατα τα δικά µας επιχειρήµατα δεν έπεισαν τον 
κ. Χρήσιµο την περασµένη φορά, είναι αυτονόητο ότι και αυτά που άκουσα σήµερα, γιατί µία 
και όχι περισσότερες της µίας, δεν µε έπεισαν. Προφανώς µπορεί τεχνοκρατικά να το είδε από 
µία απόσταση, δεν έχει βιώσει όµως τη λειτουργία των συγκεκριµένων τοµέων, τις διαδικασίες 
τις δυσκολίες που έχουν στην ανάπτυξή τους και κατά συνέπεια δεν µπορεί µε αυτά που είπε 
να µε πείσει ότι έχει δίκιο.  

Θα πρέπει εδώ να πούµε ότι, και στη µελέτη αναφέρεται, ότι ειδικά για τη ∆ΕΠΑΚ υπάρχουν 
δύο διακριτές περίοδοι, µία πριν από το 2000 που γέννησε προβλήµατα και τα δάνεια του 
∆ήµου προς την Επιχείρηση και µία άλλη µετά το 2000 όπου υπάρχει πια µία συνειδητή 
προσπάθεια διαφορετικής αντιµετώπισης, µιας διαφορετικότερης διοίκησης. Από το ΄04 και το 
΄05 µάλιστα παρουσιάζει σηµαντική µείωση των εξόδων, και µπορώ να πω ότι έχω συµβάλει 
και εγώ σε µεγάλο βαθµό σ΄ αυτή τη διαδικασία, και παρουσιάζει µείωση παρά τις τιµαριθµικές 
αναπροσαρµογές των µισθών των υπαλλήλων. Ξαφνικά το ΄06 και το ΄07 παρουσιάζεται, σε 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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σχέση µε το προηγούµενο όµως αφού είχαν γίνει οι µειώσεις, µια αύξηση του 11%. Που 
οφείλεται αυτό;  

Οφείλεται στη µετατροπή των συµβάσεων οι οποίες υπήρχαν εκείνη τη στιγµή, σε αορίστου. 
Έφταιγε η ∆ιοίκηση τότε; Προφανώς όχι. Τι θα έπρεπε να κάνει η πολιτεία όταν µαζί ψήφιζε τη 
µετατροπή των συµβάσεων σε αορίστου, παράλληλα;  Θα έπρεπε να χρηµατοδοτήσει και τις 
επιχειρήσεις ή τους ∆ήµους ώστε να καλύψουν το κενό το οποίο δηµιουργήτο. Έγινε αυτό από 
την πολιτεία; Προφανώς και όχι, δεν έγινε και προφανώς έτσι φαίνεται ότι υπάρχει µια αύξηση.  

Θέλω να πω λοιπόν ότι ήδη οι διοικήσεις και συνεχίσανε στη συνέχεια στο ΄07, είχαν έναν 
προσανατολισµό  νοικοκυρέµατος  και µπορούσαν να παράξουν  και να συνεχίσουν να 
παράγουν φοβερά αποτελέσµατα µε την ανεξαρτησία, την ευελιξία την οποία τώρα θα τη 
χάσουνε. Το ίδιο συνέβαινε  και µε το Θέατρο. Το παράδειγµα του ΄07 της τελευταίας 
ευτυχούς θητείας του αείµνηστου Τσαγκάρη   δείχνει τις δυνατότητες που µπορούσαν να 
γίνουνε. Φανταστείτε τώρα αυτές οι δυνατότητες απαλλαγµένες από διοικητικά προβλήµατα τα 
οποία ούτως ή άλλως υπήρχαν και που τώρα το νέο θεσµικό πλαίσιο επιτρέπει να λυθούν.  Ως 
εκ τούτου λοιπόν επιµένουµε ότι οι ιδιοµορφίες αυτών των δύο χώρων επέβαλαν την 
λειτουργία τους ως αυτόνοµες. ∆υστυχώς η ∆ηµοτική Αρχή δεν εξέτασε την πρότασή µας ούτε 
σαν εναλλακτικό σενάριο, θα ήταν ευτύχηµα να είχαµε εναλλακτικό σενάριο αυτό το σχέδιο 
σήµερα, και προχωρεί στη δηµιουργία µίας και µόνο κοινωφελούς επιχείρησης η οποία θα 
ασχολείται µε το σύνολο των προαναφερθεισών δράσεων.  Όµως το διοικητικό προσωπικό σε 
σχέση ιδιωτικού αορίστου χρόνου προφανώς, τα 21 άτοµα, είναι σίγουρο ότι είναι πάρα πολύ 
λίγο, δεν πρόκειται να επαρκέσει. Υπάρχουν αντινοµίες. ∆ηλαδή έχουµε, να αναφέρω µία, 
δηλαδή στο Ωδείο έχει 400 παιδιά, εύχοµαι να φτάσουνε 400 µέχρι τέλος του Οκτωβρίου, 400 
παιδία, έχει δύο άτοµα, µία γραµµατέα και ένα άτοµο γενικών καθηκόντων και αντίστοιχα το 
εικαστικό Εργαστήρι έχει και αυτό 2 που έχει υποπολλαπλάσια παιδιών.  

∆εν είναι άλλο αντικείµενο, υπάρχουνε ώρες λειτουργίας. Ξέρω τι λέω.  

Άρα λοιπόν τι θα γίνει; Είναι εκ των προτέρων τρεις εναλλακτικές λύσεις, θα υπάρξουν, θα το 
δείτε µπροστά σας. Η µία  είναι Stage, θα γεµίσουµε οι σχολές Stage. ∆εύτερον, θα υπάρξει 
µια άλλη, ορισµένου χρόνου, σε πρώτη φάση ορισµένου  µετά δεν ξέρω τι θα γίνουνε. 
Αποτυπώνεται και στο κοινωνικό κοµµάτι αυτό  όπου υπάρχει ένας (1) αορίστου. 
Αποτυπώνεται αυτό και στο κοινωνικό κοµµάτι έντονα… Έτσι; … και προσλαµβάνονται 12 
ορισµένου προβλέπεται από τον προϋπολογισµό.  
 
Φωνή: Οι διευθυντές είναι. Οι ορισµένου είναι οι διευθυντές.  

 
Στο οικονοµικό κοµµάτι δεν είναι οι διευθυντές. Σε παρακαλώ.  
 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά τα λέει, καλά τα λέει. Έτσι είναι.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Έτσι.  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσλαµβάνει έναν διοικητικό για τις παραστάσεις.  

 
Λέω στο Κοινωνικό κοµµάτι έχει σαν υποσύνολο: 331.000 έξοδα 
προσωπικού δεν είναι ένας υπάλληλος, είναι 13. Για να το πούµε.  

Εγώ δεν σου λέω όχι.  Είναι οι ορισµένου. Το πρόγραµµα ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ έχει 5 αυτή τη 
στιγµή. Εγώ σου λέω για 12 τώρα. Και τι έσοδα έχεις από τα κοινωτικά προγράµµατα, 20.000 
€;           
 
Φωνή: Όλα τους τα έξοδα. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ποια; 20.000 έχεις µόνο. Για δες το καλλίτερα και άµα θα το δεις … 
 
Φωνή: ….. Προς Θεού δηλαδή! Ότι έσοδα έχει τόσα έξοδα έχουν βγει.  

 
Ε, δες το. ∆ες το σε παρακαλώ πολύ, εδώ το λέει, σελίδα 96. Να στο 
διαβάσω, να το δούµε δηλαδή. Αν είναι γραµµένο λάθος, είναι γραµµένο 

λάθος.   

Άρα λοιπόν θα υπάρχουν ορισµένου χρόνου σε πρώτη φάση και εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει 
σε µια παράλληλη φάση µέσα από την προγραµµατική σύµβαση του ∆ήµου µε τις επιχειρήσεις 
θα προβλέπεται και µεταφορά προσωπικού του ∆ήµου που θα βοηθάει τις επιχειρήσεις. 
∆ηλαδή προσωπικό το οποίο θα θελήσει ή θα φύγει εκ των πραγµάτων για να µείνουνε 21 από 
τις επιχειρήσεις και θα έρθει στο ∆ήµο, µέσα από τη σύµβαση η οποία θα καταρτισθεί κάποιες 
ώρες κάποιες στιγµές, κάποιες περιόδους αν θέλετε για το Θέατρο, στιγµές για τις άλλες 
επιχειρήσεις, θα απασχολείται, άσχετα αν αµείβεται από το ∆ήµο, θα απασχολείται στην 
κοινωφελή αυτή επιχείρηση. Θα συµβούν µάλλον και τα τρία µαζί.  

Εδώ θα ήθελα να πω ότι σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας για να 
ξεκινήσει η νέα επιχείρηση πολύ σωστά κεφαλαιοποιούνται οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
δάνεια της ∆ΕΠΑΚ 1.936.640 € και γίνεται και η καταβολή στο ∆ήµο µετρητών αξίας 1.500.000 
€. Πρέπει εδώ όµως να σηµειώσουµε και να το κρατήσουµε καλά στο µυαλό µας για το τι θα 
συµβεί στο µέλλον, γιατί αυτό θα συµβεί πάλι, η πολιτεία πάντα έτσι θα φέρεται απέναντι στην 
τοπική αυτοδιοίκηση δυστυχώς, εύχοµαι να αλλάξει, πρέπει λοιπόν να πούµε ότι µέχρι 
31/12/2007 η ∆ΕΠΑΚ είχε απαιτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισµού 1.521.158 δηλαδή κάλυπτε 
απόλυτα τα χρήµατα τα οποία θα δώσει ο ∆ήµος τώρα. Και πώς τα κάλυπτε, αορίστως, µε 
υποσχέσεις; Όχι, µε υπογραφές υπουργών. Και βέβαια στο προσχέδιο το οποίο έχουµε 
µπροστά µας δεν φαίνεται γι΄ αυτό το ποσό να υπάρχει µία διεκδίκηση. Εγώ πιστεύω ότι ο κ. 
∆ήµαρχος κάνει µία προσπάθεια, µπορεί να διαφωνούµε για τον τρόπο αλλά κάνει την 
προσπάθειά του καιν την κάνει µε τον δικό του τρόπο, στοιχειωδώς όµως επειδή οι υπουργοί 
αλλάζουνε, άλλος πριν άλλο τώρα άλλος µεθαύριο και στην ίδια κυβέρνηση  και δεν έχουν όλοι 
την ίδια οπτική αντιµετώπιση όσον αφορά τις προτεραιότητες, δεν θα έπρεπε, στοιχειωδώς, να 
υπάρχει στα έσοδα ένα ποσό ως οφειλόµενες επιχορηγήσεις από το Υπουργείο και αντίστοιχα 
για να µην χαλάσει την όλη εικόνα της επιχείρησης στο τελικό, ένα αντίστοιχο ισόποσο ποσό 
στα έξοδα που να λέει  ¨Ενέργειες δράσεις από τα οφειλόµενα¨, εάν έρθουν τα οφειλόµενα θα 
πάνε σ΄ αυτές τις δράσεις ή αν δεν έρθουν δεν θα πάνε; Έτσι δεν απεµπολούµε το δικαίωµά 
µας να διεκδικήσουµε, και οφείλουµε να διεκδικούµε, το καταγράφουµε το παρουσιάζουµε 
µπροστά και έχουµε και τις δράσεις και παράλληλα αφού το έχουµε βάλει ισόποσα και στα 
έξοδα δεν υπάρχει καµία δυνατότητα να αλλάξει τη συνολική εικόνα  όπως παρουσιάζεται, 
είναι σαφές αυτό. 

Το ερώτηµα τώρα που τίθεται είναι γιατί οι κινήσεις αυτές, κεφαλαιοποίηση, το είπα και 
προηγουµένως, εισφορά µετρητών, διοικητικές αλλαγές, δεν µπορούσαν να γίνουν και να 
δηµιουργηθούν τρεις (3) ανεξάρτητες κοινωφελείς επιχειρήσεις όπως είχαµε προτείνει. Η 
διαφορά στο διοικητικό προσωπικό όπως και να το αναλύσει κανείς είναι 2 ή 3 άτοµα διαφορά, 
καµία άλλη. Με 2 - 3 άτοµα διαφορά, τα 21 µπορεί να είναι 23, δηλαδή αµελητέας ποσότητας 
χρήµατα, θα µπορούσαν να γίνουν 3 δηµοτικές επιχειρήσεις µε 3 διοικητικά συµβούλια και 
καθένα, αν πάρουµε και τα σηµερινά ∆ιοικητικά Συµβούλια την οπτική καθένα που έχει, θα 
δείτε ότι είναι εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι οι οποίοι συµµετέχουν. Και έτσι πρέπει να είναι 
γιατί δεν είναι αιρετοί και ορθώς δεν είναι αιρετοί σε ένα µεγάλο βαθµό.   

Η απάντηση βρίσκεται στον προϋπολογισµό του 2009 της νέας επιχείρησης, γιατί 
δηµιουργείται µία και όχι τρεις ή δύο, µε τον οποίο αυξάνονται τα έσοδα στα δίδακτρα κατά 
30%  σε σχέση µε το 2007, κατά την άποψή µου αυθαίρετα, αλλά δικιά µου άποψη… 
Μειώνονται οι αποδοχές των διδασκόντων κατά 10% και το σηµαντικότερο, άρα εδώ είναι το 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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µυστικό, µειώνεται η εισφορά του ∆ήµου στον πολιτισµό κατά 295.000 € και σ΄ αυτά δεν 
περιλαµβάνω  τα έσοδα που είχε ο πολιτισµός από   τις ενοικιάσεις των κτιρίων που 
εκµεταλλευότανε. Και γιατί αυτό, γιατί µέχρι σήµερα ο ∆ήµος έδινε στον πολιτισµό 480.000 για 
τη ∆ΕΠΑΚ, 480.000 για το ∆ΙΚΕΧΟ και 265.000 για το ΘΗΠΕΘΕΚ, δηλαδή 1.225.000, σύµφωνα 
µε το νέο προϋπολογισµό θα δώσει 680.000 µέσα από τις προγραµµατικές συµβάσεις και 
650.000 στο τέλος για να συµπληρώσει το ποσό, 1.330.000, έλα όµως που από αυτά οι 
366.618  είναι στον Κοινωνικός Φορέας  και σ΄ αυτό να προσθέσουµε το 11% των γενικών 
εξόδων της διοίκησης που φτάνουν τις 400.000. αν αφαιρέσουµε τις 400.000 λοιπόν µας 
µένουν 930.000. Είναι πλέον σαφές, εµφανές ότι η συνένωση όλων των επιχειρήσεων σε µία 
αποσκοπεί στη µεταφορά πόρων από τον πολιτισµό στις κοινωνικές δράσεις του ∆ήµου, µια 
µεταφορά που θα γίνεται διαρκώς εντονότερη τα επόµενα χρόνια.  

Εµείς επικροτούµε, στηρίζουµε την ανάγκη παρέµβασης του ∆ήµου στην καθηµερινότητα µε 
κοινωνικές δράσεις και στηρίζουµε και το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Άλλωστε εγώ είχα δώσε, 
µπορεί να το είχε βρει και ή ίδια η κα Οικονοµάκου, είχα δώσει το χαρτάκι που το είχα βρει και 
ότι πρέπει αυτή η δράση να ενταχθεί στο ∆ήµο. Άρα λοιπόν στηρίζουµε όλες αυτές τις δράσεις 
και λέµε µπράβο για το άνοιγµα της βεντάλιας της κοινωνικής παρέµβασης. Λέµε µπράβο αλλά 
δεν µπορεί αυτή η παρέµβαση να χρηµατοδοτηθεί από το πολιτιστικό κοµµάτι.  

Θα ΄θελα να πω εδώ ότι θεωρητικά στη σελίδα 8 έχουµε ότι σκοπός της επιχείρησης είναι η 
κατασκευή, η διαχείριση χώρων κοινωνικών – πολιτιστικών λειτουργιών και λοιπών υπηρεσιών, 
άρα και του Μεγάρου Χορού. Προφανώς απουσιάζει. Είναι επιδοτούµενο. ∆ηλαδή µια τέτοια 
επιχείρηση δεν θα διαχειριστεί το Μέγαρο Χορού; Θα γίνει αυτόνοµος οργανισµός, αυτόνοµο 
πρόσωπο νοµικού δικαίου άλλο το οποίο θα έχει το δικό του οργανισµό ή συµπεριλαµβάνεται 
στο κόστος του ∆ΙΚΕΧΟ οπότε πια το επίπεδο του φεστιβάλ θα υποβαθµιστεί πάρα πολύ;  

Υπάρχει ένα δεύτερο, για το κοινωνικό κοµµάτι. Επανειληµµένα έχουµε ακούσει από τον κ. 
∆ήµαρχο τις παρεµβάσεις και το ρόλο που θα κληθεί ο ∆ήµος Καλαµάτας να παίξει για τη 
διαχείριση της ¨Μπιρµπίτας¨.  Που είναι αυτό; Θα το διαχειριστεί άλλο κοµµάτι του ∆ήµου 
αυτό ή θα το διαχειριστεί ο ¨ΦΑΡΙΣ¨; Και µε ποια χρήµατα; Απουσιάζει από το προϋπολογισµό. 
Κι ήθελα να πάµε στη σελίδα 96 που για µένα είναι η πλέον κρίσιµη σελίδα, ανοίξτε τη, σελίδα 
96, όπου έχει λειτουργικό κόστος - συνοπτική παρουσίαση, στο κάτω µέρος έχει τα έσοδα και 
από κάτω έχει τα αποτελέσµατα. Και ερωτώ εγώ, απλά, απαντώ σε αυτό που είπατε κ. 
Μπασακίδη, είναι πασιφανές εκεί που λέει ¨κοινωνική αλληλεγγύη¨ ότι τα έσοδα είναι 20.000 
€.  386.000 τα έξοδα, 20.000 τα έσοδα άρα έλλειµµα 366.618. Που βρήκατε εσείς τα άλλα 
χρήµατα που θα πάρει ο Κοινωνικός Φορέας εγώ δεν τα βλέπω.  ∆εν τα βλέπω, εδώ το λέει. 
Λέει ο πίνακας αυτός, και θα χαιρόµουν ιδιαίτερα να µην είχε φτάσει και να µελετηθεί … 

Κοινωφελής – 2009. Λειτουργικός Κόστος. Συνοπτική παρουσίαση.  

Εγώ ρωτάω, αυτός ο πίνακας θα ήταν ευχής έργον να µην παρουσιαστεί και να µην το δει ποτέ 
το Υπουργείο διότι κοιτώντας τον θα δει ¨Θέατρο¨: κόστος 360.000, η παραγωγή. Να πω µόνο 
ότι στην φετινή παραγωγή και µε τις δυσκολίες, τα στενώµατα, για τις 4 παραγωγές και 
πιθανότατα…  Είπα ο προϋπολογισµός είναι 350.000 χωρίς να βάλουµε το κόστος µισθοδοσίας 
το οποίο συµπεριλαµβάνεται µέσα. Μόνο αυτό.  

Θα πω επίσης ότι προφανώς στις σηµερινές εφηµερίδες ανακοινώθηκε το σύνολο των 
δράσεων και τι προβλέπει και πως πρέπει να λειτουργήσει το Θέατρο  από το ΕΚΕΘΕΧ, µε 100 
τουλάχιστον παραστάσεις την πόλη, µε δράσεις µε άλλες οµάδες µε άλλα θέατρα, πως θα γίνει 
όλη η επιχορήγηση και πως … 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν έχετε την καλοσύνη µόνο συντοµεύετε. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, είναι µεγάλο θέµα, τα υπόλοιπα θέµατα  δεν είναι …  
  



Συνεδρίαση :28/2008                                 Πέµπτη 16 / 10 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  507/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  20 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ξέρω γι΄ αυτό και άφησα το χρόνο πολύ να κυλήσει. 
 
Άρα λοιπόν εγώ λέω ότι δεν φτάνουν ότι δεν φτάνουν οι 360.000. Εσείς 
πέστε µου ότι µε πείθετε ότι θα κάνετε Θέατρο µε 360.000 και θα 

παρουσιάζετε πλεόνασµα 199.000. 200.000 δηλαδή το Θέατρο θα προσφέρει θετικά στην 
επιχείρηση. Να βγάλουµε και 50.000 θέλετε για συµµετοχή της στη διοίκηση, να τη βγάλουµε. 
150.000 σας λέω.  Και θα έρθει το Υπουργείο Πολιτισµού στο οποίο θα στέλνουµε και είµαστε 
αναγκασµένοι να στέλνουµε χωριστούς προϋπολογισµούς για το Θέατρο και το ∆ΙΚΕΧΟ και θα 
πει ¨Α, εµείς χρηµατοδοτούµε το Θέατρο, το Θέατρο έχει 150.000 – 200.000 πλεόνασµα, άρα 
γιατί να του δώσω εγώ 200.000 που του δίνω; Γιατί να τους τις δώσω; Αφού έχει 
πλεόνασµα.¨.    

Το ΕΚΕΘΕΧ έχει συγκεκριµένους στόχους προώθησης συγκεκριµένων πολιτικών σε 
συγκεκριµένα πράγµατα. 

Οµοίως και το ∆ΙΚΕΧΟ. Πρόβλεψη για περίσσευµα 250.000. Μέχρι σήµερα δεν έχει πει ποιοι  
είναι. Το πρόβληµα αυτό ειδικά για το ∆ΙΚΕΧΟ υπάρχει και σήµερα, του   ισοσκελισµού του 
προϋπολογισµού, και εγώ προσωπικά είχα µεγάλο άγχος. Το είχα πει στον κ. Γιαννηµάρα, το 
είχα πει και στον προηγούµενο Πρόεδρο, πως θα µπορούσαµε να εντάξουµε περισσότερο 
κόσµο ώστε να είναι ισοσκελισµένο ο προϋπολογισµός του ∆ΙΚΕΧΟ και να µην είναι 
πλεονασµατικός ο προϋπολογισµός του ∆ΙΚΕΧΟ  διότι εκ των πραγµάτων κάποια στιγµή 
υπάρχει πιθανότατα να µας ζητήσουν τα ρέστα, να µας που ¨Φέτος δεν σας χρηµατοδοτούµε 
το ∆ΙΚΕΧΟ διότι έχετε 250.000 πλεόνασµα από πέρυσι και 250.000 από φέτος 500.000, τι τα 
θέλετε; ∆εν σας τα δίνουµε.¨     

Αντιλαµβάνεστε δηλαδή ότι όλα ο προγραµµατισµός ο οποίος στηρίζεται σε αυτό εδώ δεν 
µπορεί να υπάρξει, δεν µπορεί να λειτουργήσει. 

Είναι πασιφανές από τον πίνακα αυτόν λοιπόν ότι φεύγουν χρήµατα από τον πολιτισµό   και 
πάνε στο κοινωνικό κοµµάτι. Αλλά αυτό είναι η µία παράµετρος και µπορεί να είναι και µία 
επιλογή. Το θέµα είναι ότι µε την παρουσίαση που γίνεται θα χαθούν οι επιχορηγήσεις και όταν 
θα χαθούν οι επιχορηγήσεις, γιατί αυτό φαίνεται, τότε δεν µπορεί να υπάρξει  εταιρεία. 
Επανειληµµένα και ο κ. ∆ήµαρχος και εσείς είπατε ότι η εταιρεία εξασφαλίζει πλέον τους 
ργαζοµένους. Μα και πριν τους εξασφάλιζε, ένα πεντακόσια έδωσε ο ∆ήµαρχος ένα πεντακόσια 
είκοσι έπρεπε να πάρει από το Υπουργείο, θεωρητικά τους είχε και τότε εξασφαλισµένους ή αν 
έπαιρνε τα χρήµατα από το Υπουργείο αλλά δεν τα πήρε.  
Αφού δεν τα πήρε; Έτσι δεν θα τα πάρει και αύριο. 

Άρα και το 2009 ή αν υπάρξει µια καθυστέρηση στην καταβολή των 380.000 του ∆ΙΚΕΧΟ, 
όπως υπάρχει και φέτος, 250.000 δεν έχουν δοθεί ο ∆ήµος έχει τις δικές του δυσκολίες να 
δώσει δικό του µερίδιο, η ∆ΕΥΑΚ χρωστάει αυτή το πολιτιστικό τέλος για δικούς της   λόγους 
και έτσι ο ∆ήµος δεν µπορεί να δώσει το δικό του µερίδιο … 
 
Φωνή: … (δεν ακούγεται) 

 
Λάθος ενηµέρωση, µε συγχωρείτε πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ κ. 
Ανδρέα, δεν … 

 
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: …. (δεν ακούγεται)  

 
Εντάξει, από ένα σηµείο και ύστερα, µέχρι ένα σηµείο είχα γνώση ότι δεν 
ήταν έτσι, µπορεί να έχει διορθωθεί.    

 
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: …. (δεν ακούγεται)  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Αν έχει διορθωθεί µε συγχωρείτε αλλά ξέρω λοιπόν ότι αυτά λείπουν από τη 
∆ΕΠΑΚ. Είναι πασιφανές λοιπόν ότι όλος ο προϋπολογισµός είναι έωλος, 

όπως και οι προηγούµενοι στηρίζονταν στις χρηµατοδοτήσεις από τις προγραµµατικές 
συµβάσεις. Είναι απόλυτα σωστό να γίνεται έτσι, δεν το κατακρίνουµε έτσι έπρεπε να γίνει, 
έτσι θα γίνει και τώρα, αλλά αυτό δεν είναι εχέγγυο ότι η επιχείρηση θα συνεχίζει να λειτουργεί 
απρόσκοπτα. ∆υστυχώς. Ο πολιτισµός πληρώνεται ή κοινωνική αλληλεγγύη πληρώνεται και 
οφείλει ο ∆ήµος να δίνει τα χρήµατα, άρα θα πρέπει ο ∆ήµος ήδη να αρχίσει να 
προσανατολίζεται   και σε άλλες λύσεις ή σε µια πρόσθετη χρηµατοδότηση.   

Εµείς όπως είπα και προηγούµενα δεν έχουµε πειστεί και για τον προϋπολογισµό βέβαια πολλώ 
δε µάλλον και για τη σκοπιµότητα της µίας επιχείρησης, θα µπορούσε να είναι ακριβώς ο ίδιος 
προϋπολογισµός όντας τρεις επιχειρήσεις.       

 
Ευχαριστώ. 
Ο κ. Τσερώνης. 
 
Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι συµφωνούµε µε την ενσωµάτωση των τριών 
επιχειρήσεων σε µία, επιτυγχάνεται πράγµατι οικονοµία κλίµακας. ∆εν νοείται 

τώρα για παράδειγµα να έχει ταµία το Θέατρο και να έχει και ταµία η ∆ΕΠΑΚ και βέβαια σε 
όλες τις άλλες θέσεις διοικητικού προσωπικού. Πιστεύω ότι είναι σωστή η επιλογή  του 
Υπουργείου Πολιτισµού να χρηµατοδοτεί συγκεκριµένα προγράµµατα και πιστεύω ότι θα φανεί 
και συνεπές σ΄ αυτό όταν µπαίνει σ΄ αυτή τη λογική. Πιο πολύ όµως πιστεύω ότι όλοι µας 
έχουµε κατανοήσει την αναγκαιότητα να αλλάξει κάτι στις δηµοτικές επιχειρήσεις   ύστερα από 
τόσα χρόνια λειτουργίας τους που κατά κάποιον τρόπο αποτελούσαν τη µαύρη τρύπα για τα 
οικονοµικά του ∆ήµου. Όλοι έχουν ωριµάσει στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
κοιτάζοντας το παρελθόν και είµαι βέβαιος ότι θα πάει σίγουρα καλλίτερα απ΄ ότι πήγαινε 
µέχρι τώρα. ∆εν κρατώ καµία επιφύλαξη και θα έλεγα ότι η δουλειά που έχει κάνει το ΤΕΙ στη 
µελέτη είναι αρκετά σοβαρή, χωρίς να µπω σε λεπτοµέρειες αριθµών και τέτοια, είναι αρκετά 
σοβαρή και θα δείξει το δρόµο για µια καλλίτερη πορεία.  

Πιστεύω επίσης ότι θα µπορούσε ακόµα να ενσωµατωθεί και ο Αθλητικός Οργανισµός> και 
αυτό είναι κοµµάτι που θα µπορούσε να ενσωµατωθεί µέσα στην ενοποιηµένη αυτή 
επιχείρηση. Συµφωνώ λοιπόν µε την πρόταση και θα την ψηφίσουµε.  

 
Ευχαριστώ.     
Ο κ. Αλευράς.  

 
Κύριε Πρόεδρε, το λυκαυγές του ¨Φάριος¨ συµπίπτει µε το ρέκβιεµ της ∆ΕΠΑΚ. 
Νοµίζω αυτός ο τίτλος περιγράφει και την θέση µας πάνω στις εξελίξεις στο 

συγκεκριµένο θέµα  αλλά και την βάσιµη απαισιοδοξία µας ότι µπορεί µέσα από αυτήν την 
σύλληψη να επιτευχθεί µία ανάταξη και σε επίπεδο διοίκησης και σε επίπεδο οικονοµίας της 
χειµαζόµενης κυρίως επιχείρησης πολιτισµού.  

Κύριε Πρόεδρε το άρθρο 209 του Ν. 3463/2006 έχει µία συγκεκριµένη επιταγή και αξιώνει 
προσαρµογή των υφιστάµενων δηµοτικών επιχειρήσεων σε κείνες τις προϋποθέσεις που ο 
νόµος θέτει. Ταυτόχρονα το άρθρο 259 του ίδιου νόµου µιλάει για τη δυνατότητα σύστασης 
κοινωφελών επιχειρήσεων και δίνει τα συγκεκριµένα στοιχεία της σχετικής θεσµικής εξέλιξης. 
Είχαµε την ευκαιρία όταν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εκδηλώθηκε η σύλληψη και το σχέδιο της 
∆ηµοτικής Αρχής το οποίο επικαθόρισε  και ασφαλώς αυτό συµβαίνει και την τεχνοκρατική - 
επιστηµονική δουλειά των επιστηµόνων που δούλεψαν, αυτή λοιπόν η θεωρητική σύλληψη 
εµείς νοµίζουµε ότι πάσχει. Καταρχάς είχαµε την ευκαιρία να πούµε τότε, θα το επισηµάνουµε 
και σήµερα, ότι επιχειρείται µε αυτή την προσαρµογή την µετεξέλιξη η συνύπαρξη ανόµοιων 
πραγµάτων, ασυγχώνευτων πραγµάτων. Εµείς θεωρούσαµε ότι θα ήταν επιτεύξιµο και 
λειτουργικό να υπάρξει µία συγκεκριµένη επιχείρηση πολιτισµού, η οποία θα µπορούσε και να 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΤΣΕΡΩΝΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ:  
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λειτουργήσει µε βάση µε την οποία θα µπορούσαν  να εξασφαλιστούν και οι επιδιωκόµενες 
οικονοµικές περικοπές, δαπάνες, και εν πάση περιπτώσει θα µπορούσε να λειτουργήσει.   
Έχουµε λοιπόν αυτό το µόρφωµα αυτό το πλάσµα, όπου επιχειρείται να ασκηθεί πολιτική µέσα 
από τη συγκεκριµένη επιχείρηση και στον τοµέα του πολιτισµού και στον ευαίσθητο κοινωνικό 
τοµέα.   

Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς νοµίζω ότι θα συµµερίζεστε τον προβληµατισµό µας ότι και η 
περικοπή από το ποσό που φαίνεται από τον προϋπολογισµό ότι διατίθεται στην οικονοµική 
επιχείρηση, µαζί σε συνδυασµό µε την δραµατική περιστολή του αριθµού των υπαλλήλων, 
στους 21 ορίζεται, µείωση αριθµού προσωπικού, µείωση ποσού οικονοµικού που διετίθεται 
ασφαλώς σηµαίνει περιστολή στο παραγόµενο πολιτιστικό αγαθό. Νοµίζω η συνύπαρξη και η 
αξιολόγηση αυτή των δύο στοιχείων οδηγεί στο ασφαλές αυτό συµπέρασµα.  

Υπάρχει µια πραγµατικότητα που αποτελούσε και την αιτία αν θέλετε του προβλήµατος στις 
επιχειρήσεις πολιτισµού. Υπάρχει µία υποχρέωση συµβατική οικονοµικού περιεχοµένου του 
Υπουργείου Πολιτισµού, η οποία δεν έχει εκπληρωθεί και αν δεν κάνω λάθος ανέρχεται σε ένα 
εξόχως υψηλό νούµερο. Αυτό το ποσό η ∆ηµοτική Αρχή µε βάση και την πρόταση που σήµερα 
συζητάµε, θα το απεµπολήσει; Αυτά τα ποσά χαρίζονται; Παραγράφονται; ∆ιεκδικούνται; 
Αξιώνονται;  

Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι πιστεύουµε ότι δεν θα υπάρχει θα έλεγα καλυτέρευση αυτών των 
πραγµάτων που δηµιούργησαν και την αιτία της συζήτησης και µαζί µε τη δυνατότητα που 
παρέχει ο νόµος όφειλαν να βρουν µία καλλίτερη εξελικτική τροχιά και πορεία.   

Εµείς θεωρούµε ότι θα υπάρξει σύγχυση, εµείς θεωρούµε ότι  είναι ένας πειραµατισµός ο 
οποίος δεν παρέχει κανένα εχέγγυο καλυτέρευσης των πραγµάτων και οι δύο τοµείς είναι 
ευαίσθητοι και ο τοµέας του πολιτισµού µε ότι σηµαίνει αυτή η παράµετρος για τη 
συγκεκριµένη πόλη, αλλά και ο κοινωνικός τοµέας ένας ιδιαίτερα ευαίσθητος τοµέας 
αξιολογούµενος κυρίως στη σηµερινή εποχή, στην εποχή της εσωστρέφειας της ιδιώτευσης 
του αποµονωνοτισµού του ρατσισµού κ.λ.π. 

Νοµίζω λοιπόν ότι το σχήµα αυτό έτσι όπως εκδηλώνεται, έτσι όπως εισηγείται και του οποίου 
ζητείται η στήριξη, νοµίζουµε ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να περπατήσει, δεν µπορεί 
να ευδοκιµήσει, γι΄ αυτό το λόγο εµείς στεκόµαστε κριτικά και δεν θα το στηρίξουµε.      
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάκας 

 
Θα ξεκινήσω µε την παρατήρηση, πολλά αντικείµενα στη συσκευασία του 
ενός. Πάντως εάν σας διέκριναν τάσεις βολέµατος όσο γίνεται, περισσότερες 

καρέκλες περισσότερους από την πλειοψηφία, τότε σαφώς αν υπήρχε αυτή η υπόνοια θα 
είχατε δηµιουργήσει δύο σχήµατα για να βολέψετε και κάποιους άλλους. Το αναγνωρίζουµε, το 
πιάνουµε και το αναδεικνύουµε. Αναµφίβολα µε αυτές τις δράσεις το σχήµα δεν µπορεί να 
είναι βιώσιµο µε την έννοια ότι θα στηρίζεται σε δικές του οικονοµικές δυνάµεις. Εάν δεν το 
συνδράµει οικονοµικά ο ∆ήµος, εάν δεν το συνδράµουν µε γενναίες επιχορηγήσεις τα αρµόδια 
υπουργεία όσα εµπλέκονται, εάν δεν αξιοποιηθούν µε τον καλλίτερο τρόπο ευρωπαϊκά 
προγράµµατα, τότε σίγουρα αγαπητέ Νίκο θα καταρρεύσει. 

Όµως πέρα και έξω από τα όσο ακούστηκαν από τους προλαλήσαντες, να µου επιτρέψετε να 
πω δυο κουβέντες και να βάλω µια άλλη διάσταση. Τη δεκαετία του ’80 ιδρύθηκαν πολιτιστικές 
επιχειρήσεις στην Καλαµάτα για να προδιαθέσουν την ατοµική και συλλογική λειτουργία στον 
πολιτισµό µέσα από την επαγγελµατική και ερασιτεχνική δηµιουργία, για να δώσουν την 
ευχέρεια της έκφρασης πολλαπλών συναισθηµάτων. Άλλωστε δεν είναι υπερβολή να πω ότι η 
Καλαµάτα είναι η πόλη των χρωµάτων και των συναισθηµάτων και σηµαντικό ρόλο σε αυτή 
την κατεύθυνση έπαιξε η ίδρυση και η λειτουργία και της ∆ΕΠΑΚ και του ∆ηµοτικού 
Περιφερειακού Θεάτρου Καλαµάτας. Βεβαίως από τότε περάσανε 25 και πλέον χρόνια και 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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σαφώς πρέπει να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα δροµολογήσουν αυτές τις δράσεις µέσα 
από ένα καινούργιο σχήµα. 

Πέρα και έξω από τους αριθµούς, τα ελλείµµατα, τις διάφορες αιτιάσεις που ακούστηκαν 
«πολιτισµός για όλους, µικρούς και µεγάλους», είναι το όχηµα κυρίως, είναι το όχηµα 
επιστροφής στις ρίζες, στις ρίζες για να ανταµώσουµε µε το µεγαλείο των προγόνων µας. Είναι 
το όχηµα για να διαπιστώσουµε τι είχαµε, τι χάσαµε για να ξαναβρεθούµε µέσα. . . Συνάδελφε 
κε Σπίνο εγώ σε ακούω µε προσοχή. Απλά δεν ακουγόµαστε. Κυρίως είναι το όχηµα για να 
ξαναβρεθούµε µέσα στο χρόνο και στο χώρο.  

Όµως νοµίζω ότι αυτό το µπέρδεµα που γίνεται µε την σύγχυση και το ανακάτεµα πολλών 
αντικειµένων ίσως να λειτουργήσει αρνητικά στην εξελικτική πορεία του σχήµατος αφού 
ενδέχεται η κοινωφελής επιχείρηση να χάσει προσανατολισµούς και στόχους µέσα απ’  αυτή τη 
σύγχυση ανόµοιων πραγµάτων. Εκτός και αν γίνει σύνδεση των πολλαπλών δράσεων της 
κοινωφελής επιχείρησης µε τους τοµείς της αλληλεγγύης και του πολιτισµού ώστε αυτοί οι 
τοµείς να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία προκειµένου να δίνεται η ευκαιρία στους 
συµπολίτες µας, αυτούς που πληρώνουν εδώ και πολλά χρόνια πολιτιστικό τέλος και δεν 
γεύονται τα αγαθά του πολιτισµού. 

Ελπίζω κύριοι συνάδελφοι ο ΦΑΡΙΣ να διαχέει το φως του προς κάθε κατεύθυνση. Με το φως 
του να αναδεικνύεται κατά προτεραιότητα κάθε τι το Ελληνικό που δηµιουργεί ελπίδες. Ελπίζω 
ο ιππόκαµπος, το έµβληµα του νοµικού προσώπου, να δώσει το κουράγιο στη κοινωφελή 
επιχείρηση για έντονη δραστηριοποίηση πάνω σε πολλαπλές ενέργειες προκειµένου να 
ξεκινήσουν τα έργα αναστήλωσης του ναού του Ποσειδώνα στα Ακοβίτικα. Και αν το βάλετε 
στόχο, και επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα έχετε επιτύχει το µεγαλύτερό σας στόχο. Εύχοµαι το 
νέο νοµικό πρόσωπο να µας οδηγήσει εκεί που είπαµε για να βρούµε τα πραγµατικά στοιχεία 
της ταυτότητάς µας ή αν θέλετε να συναντηθούµε µε το πεπρωµένο µας. Επ’  αυτού δεν θα 
ρωτήσω εάν έχετε αυτή τη δυνατότητα, αλλά εάν έχετε τη βούληση και τη διάθεση. Έχετε 
λοιπόν αυτή τη διάθεση; 

 
Ο κ. Παπαµικρούλης. 

 
Αισθάνοµαι εξαιρετικά αµήχανος µετά απ’  αυτή την έκρηξη λυρισµού του 
Γιάννη. . . 

 
Τα πράγµατα είναι απλά. Για όσους γνωρίζουν δεν χρειάζεται να πούµε 
παραπάνω. 

 
Αλλά αν ο Γιάννης εύχεται τη συνάντηση µε το πεπρωµένο, εγώ ο 
καηµένος θέλω να συναντηθώ µε την ιστορία κάποτε, ίσως κάποιοι, 

κάποτε, κάπου να δούνε τις τοποθετήσεις µας στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και να πούνε και µια 
καλή κουβέντα και για µένα. Γι’  αυτό κάνω και αυτή την τοποθέτηση. Ο ΦΑΡΙΣ εγεννήθηκε 
στη δική σας την αντίληψη, δεν µπορούµε να σταµατήσουµε την κίνηση, θα ήταν και 
παράνοµο άλλωστε ηθικά αλλά ας κάνουµε και εµείς µια τοποθέτηση τουλάχιστον για να µείνει 
η δική µας άποψη. 

Σ’  αυτή τη συνεδρίαση τι λέµε; Λέµε ότι µία ιδέα που ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια για 
µεγαλύτερο άνοιγµα των δήµων από το να φτιάχνουν κάποιους δρόµους ή να µαζεύουν τα 
σκουπίδια στην κοινωνία, στην κοινωνία των πολιτών τους οποίους διοικούν, απέτυχε. Και δεν 
έχει σχέση τα πρόσωπα, σχέση έχει ότι οι δηµοτικές αρχές όλα αυτά τα χρόνια απέτυχαν να τα 
χειριστούν σωστά και τα οδήγησαν σε αδιέξοδο. Και αυτό είναι κάτι που δεν µας τιµά σαν 
θεσµό, σαν αυτοδιοίκηση. Εγώ εκτιµώ ιδιαίτερα λόγω και του επαγγέλµατός µου τις 
τεχνοοικονοµικές µελέτες, και τους προϋπολογισµούς. Αλλά για να παραφράσουµε και τον 
Γεώργιο Παπανδρέου, δυστυχώς συµβαίνει πάντοτε να ευηµερούν οι προϋπολογισµοί και να 
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δυστυχούν οι απολογισµοί. Θα χαιρόµουνα ιδιαίτερα αυτή τη µελέτη η οποία είναι τόσο καλά 
στηµένη και αποδεικνύει ότι θα γίνουν σπουδαία πράγµατα, να τη δούµε και πως θα 
λειτουργήσει στην πράξη. 

∆εν είµαι πολύ αισιόδοξος και το είπα σε µια παρέµβαση προηγουµένως για τις υπεσχηµένες 
και τις υπεγραµµένες. Ας πούµε για το θέατρο που χθες σε ένα συµβούλιο που κάναµε 
εγκρίναµε και κάποιους παλαιότερους ισολογισµούς. Γράφετε ότι 360.000 θα είναι τα έξοδα για 
τις παραστάσεις και το προσωπικό και 10.000 τα εκτός έδρας. Αν θυµάµαι καλά κε Πρόεδρε 
χθες τα εκτός έδρας ήταν κατά µέσον όρο περίπου 80.000 το χρόνο, κάπου εκεί. Αλλά 
αυτοµάτως βλέπουµε ότι υπάρχουν σηµαντικά λάθη ενδεχόµενα και σηµαντικές αισιόδοξες 
προβλέψεις οι οποίες θα διαψευστούν στην πράξη. Όλο αυτό το καινούργιο σχήµα το οποίο 
δηµιουργείται και το οποίο νοµίζω ότι προσπαθώντας να αντιµετωπίσει τα µικρά προβλήµατα 
τα οποία ούτως ή άλλως τα δεχόµαστε, θα δηµιουργήσει πολύ περισσότερα, θα διοικείται από 
ένα 11µελές συµβούλιο όπου αυτοί είτε οι αιρετοί είτε οι πολίτες που θα συµµετέχουν θα 
πρέπει να αντιµετωπίσουν από την τουριστική προβολή της πόλης, από την παρέµβαση στον 
κοινωνικό τοµέα µέχρι και τον ευαίσθητο χώρο του πολιτισµού ο οποίος καλώς ή κακώς και 
πρέπει να το παραδεχτούµε χρειάζεται και κάποιες εξειδικευµένες γνώσεις. Εγώ δεν µπορώ να 
καταλάβω πως θα είναι, πως θα προετοιµάζονται οι σύµβουλοι για αυτά τα συµβούλια.  

Εν πάση περιπτώσει σαφέστατα πιστεύουµε ότι θα µπορούσε να γίνει µε καλλίτερο τρόπο η 
εξυγίανση αυτών των επιχειρήσεων, να προβληµατισθούµε για το γεγονός ότι φτάνουµε στο 
σηµείο να αναγκαζόµαστε να τις εξυγιάνουµε και να προσπαθήσουµε όλοι µας για να 
ακολουθήσω και εγώ λίγο το ύφος του Γιάννη, να προσπαθήσουµε όλοι µας ούτως ώστε αυτοί 
που θα είναι σε 20 χρόνια εδώ να µη χρειαστεί να εξυγιάνουν και το ΦΑΡΙΣ. 

 
Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος; 
Ο κ. Χρήσιµος. 
 
Θα ήθελα κάποιες απαντήσεις σε κάποιες επισηµάνσεις που έγιναν. 

Κατά πρώτο όσον αφορά την ενηµέρωση επάνω στα στοιχεία της µελέτης. 
Είχαµε ζητήσει από τη ∆ηµοτική αρχή να προσδιορισθεί µία συνάντηση µε διαπαραταξιακή και 
µε όποιον άλλον θέλει εκτός ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πριν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο που θα 
συζητούσαµε τεχνοκρατικά ζητήµατα της µελέτης γιατί είναι µία πολύπλοκη µελέτη και δεν 
είναι δυνατόν µέσα στη διαδικασία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να απαντηθούν και να 
διερευνηθούν πράγµατα τεχνοκρατικά επειδή κατά βάση εµείς πιστεύουµε ότι στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο γίνεται µια πολιτική συζήτηση και πολιτικές τοποθετήσεις κατά κύριο λόγο. Αυτό 
δεν έγινε, δεν ευθυνόµαστε εµείς. 

Όσον αφορά το θέµα της είσπραξης του 1.500.000 περίπου που χρωστάει το Υπουργείο στην 
επιχείρηση, στη ∆ΕΠΑΚ. ∆εν θα εξασφάλιζε την βιωσιµότητα. Ήδη η επιχείρηση έχει 
συσσωρευµένες ζηµιές από τη λειτουργία της µέχρι σήµερα, µέχρι και το ’07, περίπου 
2.700.000 συσσωρευµένες ζηµιές. Θα κάλυπτε τις ανάγκες ρευστότητας. Αυτό θα κάλυπτε το 
1.500.000 όχι βιωσιµότητα. Έτσι; Γιατί θα πρέπει να συνυπολογίσουµε και τα δάνεια που έχει 
πάρει η επιχείρηση. Θα πρέπει να υπολογίζουµε και τα δάνεια αυτά. ∆εν είναι όµως αυτά 
εισφορά; ∆εν είναι εισφορά αυτή; 

Ένα τρίτο σηµείο. Η µείωση του κόστους που προβλέπεται µέσα στην καινούργια µελέτη δεν 
σηµαίνει και µείωση του πολιτιστικού προϊόντος, της παροχής πολιτιστικών υπηρεσιών. Εάν 
διαβάσουµε σωστά τα νούµερα της µελέτης θα δούµε ότι για τον πολιτισµό το 2007 
δαπανήθηκαν 2.615.528 ευρώ και εµείς προβλέπουµε για το 2009, συµπεριλαµβάνοντας και το 
∆ΗΠΕΘΕΚ µέσα και το θέατρο, 2.744.015. ∆ηλαδή η δαπάνη για τον πολιτισµό αυξάνει µεταξύ 
των δύο περιόδων.  
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Επίσης σχετικά µε το επιχείρηµα των δύο επιχειρήσεων ή των τριών κοινωφελών που 
συζητούσαµε, να συµπληρώσω κάτι που το θεωρώ σηµαντικό. Το ∆ΗΠΕΘΕΚ που ήταν 
ανεξάρτητη επιχείρηση δεν µπόρεσε να σταθεί αυτόνοµα σαν επιχείρηση παρά τις µεγάλες 
επιχορηγήσεις και έχει τεράστια χρέη. Να αναφέρω µόνο ότι έχει υποχρεώσεις σε 
ασφαλιστικούς οργανισµούς 750.000 περίπου για τα οποία έγινε ρύθµιση να πληρώνεται κάθε 
χρόνο ένα ποσό και δεν είχε µέχρι την τελευταία στιγµή καταρτίσει ισολογισµούς των 
τελευταίων ετών. Άρα µιλάµε για µια πολύ κακή οικονοµική διαχείριση, µία αδυναµία, µία 
έλλειψη στελεχών που να στελεχώσουν τις οικονοµικές υπηρεσίες και άρα αυτό ενισχύει το 
επιχείρηµα της νέας επιχείρησης. 

Όσον αφορά για τα εκτός έδρας που είπε ο κ. Παπαµικρούλης. Ήταν 27.000 το 2007 και όχι 
80.000 και εµείς προβλέπουµε 10.000. Όχι 80.000, 27.000. Με βάση τις οικονοµικές 
καταστάσεις ήταν 27.000 το 2007 και όχι 80.000. 

Και ένα τελευταίο σχόλιο. Όσον αφορά το ∆ΙΚΕΧΟ. Οι δαπάνες του ∆ΙΚΕΧΟ για το ’07, οι 
πραγµατικές δαπάνες αφαιρώντας το επιπλέον προσωπικό που καταχωρείτο στο ∆ΙΚΕΧΟ, ήταν 
840.000. Στην πρόβλεψη που κάνουµε για το 2009 αυτό πηγαίνει στο 1.110.000. Άρα έχουµε 
µια σηµαντική αύξηση στις δαπάνες του ∆ΙΚΕΧΟ και το υπόλοιπο, υπάρχει αυτό το θέµα που 
έθεσε ο κ. Κοσµόπουλος, των ισοσκελισµένων ισολογισµών, αλλά ποτέ δεν είχε ισοσκελισµένο 
ισολογισµό, πραγµατικό απολογισµό ή προϋπολογισµό. ∆εν ξέρω άτυπα αλλά ουσιαστικά ποτέ 
δεν είχε το ∆ΙΚΕΧΟ και παρόλα αυτά έπαιρνε τις επιχορηγήσεις. Και παρόλα αυτά υπάρχει 
δυνατότητα να καλύψει τη διαφορά µε πρόσθετες εκδηλώσεις που µπορεί να 
πραγµατοποιήσει. 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε; 
 
Να πω και εγώ δυο κουβέντες αγαπητοί συνάδελφοι.  

Να ξεκινήσω ευχαριστώντας και τον κ. Χρήσιµο και την κα Τριανταφυλλοπούλου 
και τους άλλους από το ΤΕΙ και τους συναδέλφους από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τους 
υπαλλήλους οι οποίοι δούλεψαν για µήνες, ξεπέρασαν τα προβλήµατα. Σας ευχαριστώ που δεν 
λέτε και φωναχτά τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίσατε διότι υπήρχαν πράγµατι 
σοβαρότατα θέµατα και προβλήµατα τα οποία δείχνουν µία κατάσταση η οποία πλέον δεν 
πήγαινε άλλο στις δηµοτικές επιχειρήσεις. Αδιέξοδο αγαπητοί συνάδελφοι και το ξέραµε όλοι 
απλά στρουθοκαµηλίζαµε ή δανειοδοτούσαµε τη ∆ΕΠΑΚ κατά παράβαση κάθε κανόνα του 
δηµοσίου λογιστικού λες και δεν βλέπαµε και δεν ξέραµε. Λέγαµε διάφορα, διάφορους λόγους, 
ρητορείες κενές περιεχοµένου, αναζητούσαµε από άλλους να καλύπτουν συνεχώς τα δικά µας 
σφάλµατα. Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 τα προβλήµατα τα γνωρίζαµε απλά ρίχναµε, 
προσπαθούσαµε να αναβάλουµε τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουµε. Προβλήµατα δοµικής 
φύσης.  

Ο 3463 είναι µία ευκαιρία, δεν σηµαίνει όµως ότι και µε αυτή την άριστη µελέτη ότι αυτοµάτως 
οι επιχειρήσεις θα γίνουν βιώσιµες, θα πηγαίνουν µια χαρά και θα αποφευχθούν κίνδυνοι αλλά 
γι’  αυτό να µε αφήσετε να πω στο τέλος δυο κουβέντες. 

Λοιπόν εµείς αυτά τα προβλήµατα τα δοµικά, η µελέτη προσπαθεί να δώσει λύσεις και να 
δώσει απαντήσεις. Όσον αφορά στα οικονοµικά, το διαβάσατε, µόνο το 22% των εξόδων 
καλύπτονται από έσοδα. Τα άλλα πρέπει να τα βρούµε. Φροντίζουµε λοιπόν χαρίζοντας τα 
2.000.000 ευρώ, αυτό είναι η κεφαλαιοποίηση, τα δάνεια αυτά τα οποία συνήφθησαν κατά 
καιρούς, να πάρουµε ένα άλλο δάνειο, ο πατέρας ∆ήµος, ώστε να ξεκινήσουν χωρίς βάρη οι 
επιχειρήσεις. Βάρη κυρίως των πολιτιστικών σχηµάτων. Έτσι; Γίνεται µιας µορφής σεισάχθεια 
ώστε να ξεκινήσουν λευκές και να αγωνισθούµε να παραµείνουν έτσι, να πληρώνονται δηλαδή 
οι εργαζόµενοι, να µην οφείλουµε στην αγορά. Τα πολιτιστικά σχήµατα οφείλουν από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90. Εδώ παρεµβαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Έχουµε αγωγές. Τα έχω πει 
κατ’  επανάληψη, δεν τα έχω πει για να κατηγορήσω κάποιον αλλά για να περιγράψω µια 
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κατάσταση η οποία είναι οδυνηρή, εφιαλτική, δεν τιµά τον ∆ήµο και τις επιχειρήσεις του και σ’  
αυτή την κατάσταση πρέπει να δοθεί ένα τέλος.  

Ξεκινάµε λοιπόν από την αρχή µε τον νέο φορέα λευκό, χωρίς βάρη, µε εργαζόµενους που θα 
αρχίσουν να πληρώνονται κανονικά, άµεσα, κάθε 1η και 16.  

Όσον αφορά στο προσωπικό, δεν µπορούµε να πάµε αγαπητοί συνάδελφοι µε αυτό το 
προσωπικό, µε τόσο προσωπικό. Αφήστε τα χρήµατα για τον πολιτισµό. Χρήµατα για 
µισθοδοσία ήταν, ελάχιστα από τα χρήµατα των προγραµµατικών συµβάσεων πήγαιναν για 
τον πολιτισµό και µισθοδοσία διοικητικών υπαλλήλων. Ξέρετε πόσοι ήταν η µισθοδοσία 
διοικητικών υπαλλήλων του ∆ΗΠΕΘΕΚ; 22.500 το µήνα επί 14. Πάνε οι προγραµµατικές. Για 
ποιο πολιτισµό µιλάµε; Να δούµε το πρόσωπό µας στον καθρέφτη και να δώσουµε τις σωστές 
απαντήσεις. Τι γίνεται λοιπόν µε το προσωπικό; Αναγνωρίστε την ευαισθησία της ∆ηµοτικής 
αρχής κανένας να µη χάσε τη δουλειά του. Κανένας να µη χάσει τη δουλειά του. Να µείνει 
όµως το προσωπικό εκείνο που µπορεί να σηκώσει η νέα επιχείρηση. Το υπόλοιπο; Στο ∆ήµο 
αν δεν θέλει να πάει κάπου αλλού και στις µέρες και στους µήνες που χρειάζεται να 
µετακινείται και να υποστηρίζει την επιχείρηση. Αλλά να µην έχουµε 22.500 ευρώ για τη 
µισθοδοσία των διοικητικών υπαλλήλων του ∆ΗΠΕΘΕΚ. 

Συνάδελφοι, αναγνωρίστε την ευαισθησία στη ∆ηµοτική αρχή. Ότι και παλαιότερα, εννοώ το 
2005 κατατέθηκε µία µελέτη στη ∆ΕΠΑΚ και προσπάθησα να βρω επιχειρήµατα και δεν 
διάβασα, µε συγχωρείτε, η οποία µελέτη πρότεινε απολύσεις, πρότεινε µείωση του µισθού, 
των αποδοχών του προσωπικού. Υπήρξαν προτάσεις τέτοιες οι οποίες κατατέθηκαν χθες, το 
2005. Λοιπόν τέτοια πράγµατα δεν γίνονται, δεν τα σκεφτήκαµε καν, από την αρχή είπαµε ότι 
θα αγωνισθούµε να διασφαλίσουµε όλες τις θέσεις εργασίας. Μπορούσαµε να πούµε 
διαφορετικά πράγµατα. Και έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις εδώ και έχουν γίνει και 
πράξεις διαφορετικές όσον αφορά την εργασία υπαλλήλων στο παρελθόν. Εµείς δεν 
προχωρήσαµε σε τέτοιες ενέργειες και σας παρακαλώ να το αναγνωρίσετε. Θα µείνει ένας 
αριθµός προσωπικού τον οποίο µπορεί να πληρώνει η επιχείρηση. Από κει και πέρα εδώ είναι ο 
∆ήµος µε το προσωπικό το οποίο θα µετακινηθεί, µε άλλους υπαλλήλους, µε ευέλικτες µορφές 
εργασίας, ναι µε συµβάσεις αορίστου χρόνου ναι γιατί είναι αναγκαίες και οι συµβάσεις 
αορίστου χρόνου. ∆εν χρειάζεται ο µόνιµος διοικητικός του ∆ΗΠΕΘΕΚ για 1 - 2 µήνες το 
χρόνο. ∆εν χρειάζεται ο µόνιµος ηλεκτρολόγος. ∆εν χρειάζεται ο µόνιµος οδηγός. Μια 
οικογένεια είµαστε. ∆εν είναι δυνατόν να λειτουργείς όλα τα προβλήµατα του ∆ήµου µέχρι 
σήµερα, συνδέονται µε τις δηµοτικές επιχειρήσεις, όλα από το πρώτο µέχρι το τελευταίο και το 
έχει πληρώσει ο δηµότης αυτό. Με το προσωπικό λοιπόν γίνεται µια τέτοια ρύθµιση που να 
διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας όλων µε κεφαλαία γράµµατα. 

Στη νέα επιχείρηση δεν µπορεί να είναι το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου «Αθλητικός 
Φορέας» αγαπητέ συνάδελφε γιατί είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και δεν µπορεί να 
συγχωνευτεί µε ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. 

Για τον «Κοινωνικό Φορέα» που είναι και αυτό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, ευτυχώς 
δεν είχαµε υπαλλήλους. ∆εν έχει υπάλληλους εκεί. Άρα δεν υπάρχουν προβλήµατα όσον 
αφορά τη λύση του και εν συνεχεία τη συγχώνευσή του µε τη νέα επιχείρηση. Επιδιώκεται 
λοιπόν να πετύχουµε τις οικονοµίες κλίµακος που λέγουν οι οικονοµολόγοι και οι µελετητές, να 
κάνουµε µία επιχείρηση η οποία θα είναι διοικητικά άρτια. Ξέρετε γιατί έπεσαν έξω οι 
επιχειρήσεις; ∆ιότι ο κάθε δηµοτικός σύµβουλος, δηλαδή εµείς που πηγαίναµε εκεί πέρα, 
κάναµε το διευθυντή, το αφεντικό, τα κάναµε όλα. Αποτέλεσµα αγαπητέ συνάδελφε, το 
∆ΗΠΕΘΕΚ δεν είχε ισολογισµό. ∆ιαχειρίστηκε εκατοµµύρια ευρώ και δεν έκανε ισολογισµό. Και 
επί 2 – 3 µήνες αγωνιζόντανε να κάνουν τους ισολογισµούς και προχθές λέει τους περάσατε 
τους ισολογισµούς. Ένα νοµικό πρόσωπο! Και αυτής της µορφής προβλήµατα, έχουµε και 
αλλού.  



Συνεδρίαση :28/2008                                 Πέµπτη 16 / 10 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  507/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  27 

Στη νέα επιχείρηση λοιπόν µε το προσωπικό που έχουµε επιδιώκουµε µια άρτια διοικητική 
οργάνωση. Πολύ µεγάλο ρόλο θα παίξει ο γενικός διευθυντής ο οποίος θα επιλεγεί µε 
προκήρυξη, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που να γνωρίζει και από διοίκηση και από 
ευρωπαϊκά προγράµµατα και να έχει τις δυνατότητες να επιδιώξει και να βρει πόρους έξω από 
τους πόρους του ∆ήµου. Πρέπει να υπάρξει µια εξωστρέφεια σε όλα αυτά τα ζητήµατα. Ο 
τελικός στόχος είναι να έχουµε µια άρτια διοίκηση. Ένα νέο ∆ήµο, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου δίπλα σε µας. ∆ηλαδή εµείς εδώ, τα θέµατα τα οποία συζητάµε και παίρνουµε 
αποφάσεις τι είναι; Είναι πολύ περισσότερα, είναι τα πάντα. ∆εν κατάλαβα, γιατί οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι σ’  αυτό το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου δεν µπορούν να συζητούν και το µεν 
και το δε; Και ποιος σας είπε ότι οι εθελοντές και οι εθελοντικές οργανώσεις µέσα απ’  αυτούς 
δεν θα δηµιουργηθούν σχήµατα τα οποία επί της ουσίας, όχι τα οικονοµικά θα είναι του 
φορέα, επί της ουσίας δεν θα βοηθούν τη νέα την κοινωφελή επιχείρηση; Θα είναι και οι 
εθελοντές  µέσα σε όλα αυτά. Ασφαλώς δεν δίνουµε 300.000 λιγότερα, µετακινούνται 
υπάλληλοι προς τον κεντρικό ∆ήµο και γίνονται και άλλα ζητήµατα. Η επιδίωξη αγαπητοί 
συνάδελφοι, ιδιαίτερα για τα πολιτιστικά, είναι τα χρήµατα τα οποία θα δίνονται να δίνονται για 
τον πολιτισµό, όχι για τη µισθοδοσία. Και αυτή είναι και η πολιτική που µου διαµηνύθηκε από 
το Υπουργείο καλώς ή κακώς «τέρµα  προγραµµατικές για µισθοδοσία, ελάτε να συζητήσουµε 
προγραµµατική για εκδηλώσεις πολιτιστικές». Το ραντεβού είναι το τρίτο δεκαήµερο του 
Νοεµβρίου και ζήτησα από τις σχολές να συζητήσουν το συγκεκριµένο θέµα για να πάω µε 
φάκελο στην Αθήνα και να συζητήσω τη νέα προγραµµατική. 

Αγαπητοί συνάδελφοι οι καιροί αλλάζουν. Πράγµατι πριν από 20 χρόνια η Καλαµάτα από την 
Αθήνα απείχε 7 ώρες. Πράγµατι τότε ο ∆ήµος είχε εξαιρετικά περιορισµένες δυνατότητες. 
Πράγµατι η Καλαµάτα ξεκίνησε προγράµµατα τα οποία δεν τα είχαν σκεφτεί άλλοι. Αλλά οι 
καιροί άλλαξαν. Το 2009 ή το ’10 η Καλαµάτα θα απέχει από την Αθήνα 1,5 ώρα. Ο 
ανταγωνισµός στις σχολές µας θα αυξηθεί. Θα έχουµε εδώ, είναι βέβαιο, µε δικαιοχρησία 
σχολές οι οποίες θα κάνουν την ίδια δουλειά. Παραρτήµατα του Εθνικού Ωδείου, του Ωδείου 
Αθηνών, καταλαβαίνετε πόσο ανταγωνιστικοί πρέπει να είµαστε, πόσο ποιοτικοί πρέπει να 
είµαστε για να συνεχίσουµε να έχουµε σχολές και να συνεχίσουµε να παράγουµε ντόπιο 
πολιτισµό. Αυτό είναι µία πρόκληση και για τη νέα κοινωφελή και ασφαλώς και για όλους εµάς. 

Λοιπόν, εµείς βάζουµε ορισµένους στόχους. Ότι δηλαδή ο ∆ήµος θα δίνει περί τα 30%. Το 
65% πρέπει να είναι από ιδίους πόρους. Όχι το 22% των εξόδων να καλύπτεται από τις 
διάφορες σχολές. Πρέπει να βελτιωθούν όλα αυτά. Το στοίχηµα για τη νέα επιχείρηση είναι ένα 
στοίχηµα που πρέπει να αγωνισθούµε για να το κερδίσουµε. Εάν πορευτούµε µε τη 
δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία «τι µε ενδιαφέρει εµένα, 1η και 16», το στοίχηµα το χάσαµε. 
Εγώ θα πάω και στους καθηγητές των σχολών, στον κόσµο που παράγει πολιτισµό και θα τους 
τα πω αυτά ευθέως. Αν θα πάει καλά ή δεν θα πάει το ωδείο καλά, είναι δουλειά όλων µας και 
των καθηγητών πρώτα απ’  όλα. Πρέπει να νοιαστούµε για την ποιότητα, πρέπει να γινόµαστε 
όλο και ποιο ελκυστικοί, πρέπει να κάνουµε εκδηλώσεις και η παρουσία µας να είναι συνεχείς, 
πρέπει να φροντίζουν όλοι όσοι εργάζονται και δραστηριοποιούνται εκεί, να είναι τα σχολεία 
µας γιοµάτα από παιδιά. ∆ιαφορετικά υπάρχει κίνδυνος. Και να µην αρχίσουµε να λέµε το ένα 
ή το άλλο, πρέπει να αναλάβουµε και τις ευθύνες τις δικές µας. Βεβαίως πρέπει να αλλάξουν οι 
κανονισµοί και να πάµε σε ένα νέο τρόπο διοίκησης των σχολών. Οι σχολάρχες τέρµα. Μπορεί 
να έχουν ένα κύριο ρόλο αλλά πρέπει ποιο συλλογικά να προσεγγίσουµε τον τοµέα της 
διοίκησης αυτών των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων του ∆ήµου διότι περί εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων οµιλούµε. Και ακούω πολλές φορές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις, εγώ εδώ βρήκα 3 
σχολές οι οποίες λειτουργούν, άντε και κάνα δυο – τρεις εκδηλώσεις µε κάποιες χορηγίες το 
χρόνο. ∆εν αναφέροµαι ασφαλώς στο Φεστιβάλ Χορού. Και µιλάµε για τη ∆ΕΠΑΚ 
ενθυµούµενοι πριν από 15, πριν από 20, πριν από 10 χρόνια, τα συναθροίζουµε και τα 
φέρνουµε όλα αυτά στο 2008.  

Λοιπόν, ή θα αγωνισθούµε όλοι µαζί να κρατήσουµε όρθιες τις σχολές µας και τον πολιτισµό 
µας και να αυξήσουµε και την προσφορά και την παρουσία ή υπάρχει πρόβληµα. Με 



Συνεδρίαση :28/2008                                 Πέµπτη 16 / 10 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  507/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  28 

δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία στον τοµέα του πολιτισµού υπάρχει πρόβληµα. Ας το πάρουµε 
είδηση.  

Τα κοινωνικά θέµατα είναι ένα άλλο µεγάλο κεφάλαιο, ευχαριστώ πάρα πολύ που το θίξατε, 
πρέπει να γίνουν βήµατα, τώρα ιδιαίτερα που αυξάνονται οι κοινωνικές ανάγκες, οι νεόπτωχοι, 
οι µετανάστες, οι αθίγγανοι, ένας κύκλος ανθρώπων που καθηµερινά δυστυχώς αυξάνεται και 
ο ∆ήµος πρέπει να παρέµβει και να παρέµβει ουσιαστικά. Είµαι βέβαιος ότι µε τη σωστή 
διοίκηση, µε έναν ικανό γενικό διευθυντή και ένα διοικητικό συµβούλιο που θα αποτελείται από 
το άνθος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου – όλο είναι – πολλά πράγµατα θα µπουν στη σειρά, θα 
αξιοποιήσουµε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα, θα αναζητήσουµε και θα βρούµε χορηγίες και τα 
πράγµατα θα είναι καλλίτερα. 

Για το µέγαρο χορού υπάρχει ένα ζήτηµα. Έχω αρχίσει ένα κύκλο επαφών µε επιφανείς 
Μεσσήνιους. Το θέµα το έχω αρχίσει να το συζητώ και µε το Υπουργείο Πολιτισµού. Περί το 
1.000.000 ευρώ πιθανότατα θα απαιτηθούν για τη λειτουργία του µεγάρου χορού. Είναι ένα 
πολύ µεγάλο ζήτηµα. Και αυτό το µέγαρο χορού καταλαβαίνετε δεν είναι τόσο για εκδηλώσεις 
µε τοπική απήχηση αλλά για εκδηλώσεις µε πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή απήχηση. Και ότι 
αξιολογότερο έχουµε από Μεσσήνιους ανθρώπους του πολιτισµού, πρέπει να στελεχώσουν 
ενδεχοµένως ένα ευέλικτο, αυτοδύναµο και αυτόνοµο νοµικό πρόσωπο που θα διαχειρίζεται το 
συγκεκριµένο πολιτιστικό κέντρο. Αλλά αυτό θα συζητηθεί µε το Υπουργείο Πολιτισµού, 
έχουµε ξεκινήσει τις συζητήσεις, για να καταλήξουµε σε κάποια συµπεράσµατα και στο 
ορθότερο. 

Λοιπόν αυτό που γεννιέται αγαπητοί συνάδελφοι έχει το όνοµα του µυθικού ανθρώπου, του 
µυθικού βασιλιά, εµένα δεν µου αρέσουν και τα ακριτόλεξα, ο οποίος λέγεται ότι έχτισε την 
πόλη µας, συνδέεται το όνοµά του µε την πόλη µας, οδός Φάριος, Φαραί, οδός Φαρών κλπ, 
κλπ, και εγώ εύχοµαι να δώσει το καλλίτερο αποτέλεσµα για την πόλη και πολύ καλλίτερες 
προοπτικές για τον πολιτισµό. Ευχαριστώ πολύ. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 

Λοιπόν διαβάζω τα πέντε σηµεία της εισήγησης που πρέπει να ψηφίσουµε.  

1) Την έγκριση της οικονοµοτεχνικής µελέτης για τη σύσταση της νέας κοινωφελούς 
επιχείρησης. 

2) Την ανάκληση χρήσης των περιουσιακών στοιχείων της ∆ΕΤΑΚ. 

3) Τη συγχώνευση των δηµοτικών αµιγών επιχειρήσεων µε την επωνυµία ∆ΕΠΑΚ, 
∆ΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ, ∆ΕΤΑΚ και τη λύση αυτών χωρίς εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 
263 και 269 του ∆.Κ.Κ. 

4) Τη σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
∆ήµου Καλαµάτας µε τον διακριτικό τίτλο ΦΑΡΙΣ» και έδρα την Καλαµάτα. 

5) Έγκριση της χρηµατοδότησης του διετούς προγράµµατος δράσης. 

6) Συµµετοχή του στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της νέας επιχείρησης όπως 
προκύπτει σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη. 

 
Σας ευχαριστώ κα Τριανταφυλλίδη και κε Χρήσιµε. 
 

 
Ανεξάρτητα από την ψήφο µας οι ευχές όλων µας τη συνοδεύουν, είναι 
δεδοµένες. 
 
∆ιαφάνηκε και από τις τοποθετήσεις. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την 
πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής όπως κατατέθηκε από τον Αντιδήµαρχο κ. Μπασακίδη.  

Οι παρόντες κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 

-  ΥΠΕΡ τάσσονται οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και της  δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ 
∆ΡΑΣΗ¨ 

-  ΚΑΤΑ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ 
ΖΩΗΣ¨ και ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις των 
άρθρων 252 έως 255 και 269 του Ν. 3463/2006 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., κατά πλειοψηφία και πλέον της απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθµού 
των µελών του, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 
Εγκρίνει τα εξής: 

1. Την οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας, για τη σύσταση της νέας 
κοινωφελούς επιχείρησης, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο των διατάξεων του 
νέου Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και βάσει της υπ΄ αριθµ. 
282/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από το Κέντρο Τεχνολογικής 
Έρευνας Πελοποννήσου για τη συγχώνευση, διάσπαση και µετατροπή σε µία 
κοινωφελή δηµοτική επιχείρηση των ακολούθων υφιστάµενων ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων του ∆ήµου Καλαµάτας: 

- ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Π.Α.Κ.) 

- ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαµάτας (∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ.) 

- Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ∆ήµου Καλαµάτας  

- ∆ηµοτική Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας (∆.Ε.Τ.Α.Κ.) 

 
2. Την ανάκληση της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν σήµερα 

παραχωρηθεί στη ∆ΕΤΑΚ και συγκεκριµένα εγκρίνει την ανάκληση της 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ η οποία ευρίσκεται στη ∆υτική Παραλία της πόλης, 
συνολικής θαλάσσιας επιφάνειας 38.000 τ.µ. και χερσαίας επιφάνειας 35.000 
τ.µ. 

 
3. Τη συγχώνευση των δηµοτικών αµιγών επιχειρήσεων µε την επωνυµία, ∆ΕΠΑΚ, 

∆ΗΠΕΘΕΚ, ΚΕΚ, ∆ΕΤΑΚ σε µία κοινωφελή δηµοτική επιχείρηση σύµφωνα µε την 
παραπάνω οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας αυτής και τη λύση αυτών 
χωρίς εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 263 και 269 του νέου Κώδικα. 

  
4. Τη σύσταση νέας κοινωφελούς επιχείρησης µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ µε το διακριτικό τίτλο ΦΑΡΙΣ και έδρα την 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ,  της οποίας το πλήρες κείµενο της συστατικής της πράξης έχει ως 
εξής:  
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1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η υπό σύσταση επιχείρηση θα είναι Κοινωφελής ∆ηµοτική επιχείρηση µε την 
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» µε το διακριτικό τίτλο 
«ΦΑΡΙΣ» και µε έµβληµα τον Ιππόκαµπο, εύρηµα των ανασκαφών του 
αρχαιολογικού χώρου των Ακοβίτικων Καλαµάτας. 

 

2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

Η Νοµική Μορφή της εταιρείας είναι Κοινωφελής Επιχείρηση-Νοµικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/08.06.2006) που 
αναφέρεται στο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

 

3. ΦΟΡΕΑΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 

Φορέας ίδρυσης είναι ο ∆ήµος Καλαµάτας 

 

4. ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η δηµοτική επιχείρηση θα διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/Α΄/8.6.2006) άρθρα 252 έως 255 και 269 που αναφέρεται στο ∆ηµοτικό και 
Κοινοτικό Κώδικα για τη σύσταση, τη νοµική φύση, τη διοίκηση, τις αρµοδιότητες 
του ∆.Σ., τη διαχείριση της ταµειακής υπηρεσίας, το διαχειριστικό έλεγχο, την 
εποπτεία, τους κανονισµούς και τη διάλυση, τα κίνητρα που ισχύουν. 

Για τη λειτουργία επίσης των κοινωφελών επιχειρήσεων ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων 
έχει εκδοθεί και ισχύει: 

α) Η υπ’ αριθµ. 16/οικ.10819/22.2.2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

β) Η υπ’ αριθµ. 77/οικ. 71245/13.12.2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της αστικής και εµπορικής 
νοµοθεσίας. 

Η σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του 
και η πράξη του Περιφερειάρχη δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Η 
πράξη αυτή περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και αποτελεί το καταστατικό της επιχείρησης. 
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5. ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης είναι η οργάνωση λειτουργιών ή 
δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς ή συνδέονται µε τις 
αρµοδιότητες που ασκεί ο ∆ήµος και που  αναφέρονται στους τοµείς του 
Πολιτισµού, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Κατάρτισης και Προώθησης στην 
Απασχόληση. 

Ειδικότερα οι σκοποί της επιχείρησης, ανά τοµέα δράσης, είναι : 

Α1. Τοµέας Πολιτισµού 

• Η εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος πολιτιστικής ανάπτυξης 
της πόλης της Καλαµάτας και της ευρύτερης περιοχής, µε ειδικότερους 
στόχους τη δηµιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδοµής, τη διάδοση 
και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, τη στήριξη και διάδοση της 
σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας και την εξασφάλιση 
των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατοµικών 
δηµιουργικών ικανοτήτων στο χορό, τη µουσική, τον κινηµατογράφο, τις 
εικαστικές και τις οπτικοακουστικές τέχνες.  

• Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών αυτών και η ανάπτυξη της 
συνεργασίας µε τους πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήµατα 
της πόλης, για την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και την 
διεύρυνση των πρωτοβουλιών και των παρεµβάσεων τους.  

• Η κατασκευή και διαχείριση χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών λειτουργιών 
και λοιπών υπηρεσιών. 

• Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού 
πολιτισµού, καθώς και η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των 
σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

• Η οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (Φεστιβάλ Χορού, θεατρικές 
παραστάσεις, Συναυλίες κ.λ.π.) 

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

• Η προβολή και ανάπτυξη της Ελληνικής Θεατρικής παραγωγής στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια. Η παροχή δυνατότητας στους νέους 
δηµιουργούς να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους γύρω από την θεατρική 
τέχνη. Η παροχή ευκαιρίας στους νέους της περιφέρειας να εκφράσουν τις 
καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, η τόνωση της πολιτιστικής ζωής που είναι 
υποβαθµισµένη και η δυνατότητα για γενικότερη πολιτιστική άνθηση.  

• Η ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση στον ευαίσθητο χώρο της θεατρικής 
τέχνης µε απώτερο στόχο την πνευµατική ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού της περιοχής  

• Η συνεισφορά στον τοµέα της απασχόλησης του κλάδου των ηθοποιών και η 
συµµετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις του ∆ήµου  

Α2. Κοινωνικής Αλληλεγγύης : 

• Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, µε τη δηµιουργία και λειτουργία ενός δικτύου κοινωνικών υποδοµών 
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όπως, Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων, Κέντρων ∆ηµιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών κλπ. 

• Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που 
στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών 
οµάδων µε την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, 
µε τη δηµιουργία δηµοτικών ιατρείων, κέντρων αρωγής υγείας, υποστήριξης 
ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στήριξης 
των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας. 

• η ενίσχυση και αναβάθµιση των ενεργειών υποστήριξης ατόµων  που 
βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισµό και χρειάζονται στήριξη (συµβουλευτική, 
συναισθηµατική, κοινωνική, οικονοµική), ενώ χαρακτηρίζονται αποκλεισµένα 
ή είναι εν δυνάµει αποκλεισµένα από τον κοινωνικό ιστό και την αγορά 
εργασίας. 

• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα 
και δράσεις για την ένταξη Παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και 
προσφυγών στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής 
κοινωνίας. 

• Η µέριµνα για τη στήριξη των οικονοµικά αδύνατων δηµοτών. 

• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών που θα 
δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του 
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου.  

• Η καταγραφή των κοινωνικών δεδοµένων της περιοχής και η δηµιουργίας 
αντίστοιχης βάσης δεδοµένων, µε σκοπό το σχεδιασµό και την υλοποίηση 
προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας.   

• Η οργάνωση ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας ευπαθών κοινωνικών 
οµάδων της περιοχής και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς αυτές. 

• Η σχεδίαση οργάνωση και εφαρµογή προγραµµάτων για την πρόληψη της 
παραβατικότητας. 

• Η ανάπτυξη δικτύων που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή  

Α3. Τοµέας Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση 

• Η λειτουργία πιστοποιηµένου Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε 
αποκλειστικό αντικείµενο δράσεως την παροχή συνεχιζόµενης 
επαγγελµατικής κατάρτισης και συναφών προς αυτή δραστηριοτήτων 
(έρευνες-µελέτες-ηµερίδες-συνέδρια- εκπαιδευτικά βοηθήµατα για τους 
καταρτιζοµενούς τους-συµµετοχή σε ολοκληρωµένα προγράµµατα-κοινοτικές 
πρωτοβουλίες-δράσης προώθησης και υποστήριξη της απασχόλησης). 

• Λειτουργία πιστοποιηµένου Κέντρου Συνοδευτικών Υποστηρικτικών 
Υπηρεσιών (ΚΕΣΥΥ) που θα συµβάλλει στην ενδυνάµωση και την εµψύχωση 
καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού 
ιστού ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή ενσωµάτωση των 
ατόµων που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισµό. 

• Λειτουργία Γραφείου Απασχόλησης που θα παρέχει πληροφόρηση και 
ολοκληρωµένη συµβουλευτική υποστήριξη για την προετοιµασία και ένταξη 
ατόµων στην αγορά εργασίας. 
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• Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε προγράµµατα για την εφαρµογή πολιτικών 
προώθησης στην απασχόληση, καθώς και η ενηµέρωση εργοδοτών και 
ανέργων για αυτά.  

• Η παροχή συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους, µε στόχο την 
υποστήριξη και  ενθάρρυνση για την προώθηση τους, στην αγορά εργασίας. 

• Ο σχεδιασµός και οργάνωση δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και 
της επιχειρηµατικότητας. 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η επιχείρηση : 

• Σχεδιάζει, υλοποιεί και συµµετέχει σε Εθνικά και Συγχρηµατοδοτούµενα από 
την Ε.Ε, προγράµµατα χρηµατοδότησης. 

• Καταρτίζει και υλοποιεί πρόγραµµα προβολής του συνολικού προγράµµατος 
δράσης της όσο και των επιµέρους δραστηριοτήτων της.  

• Προωθεί τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παράγονται από τους τοµείς 
δράσης της. 

 

6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια, από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της κατά νόµο πράξης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

7. Ε∆ΡΑ 

Έδρα της επιχείρησης είναι η Καλαµάτα. 

 

8. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί, στα κτήρια που έχουν κατά χρήση παραχωρηθεί από 
το ∆ήµο Καλαµάτας, για την µέχρι σήµερα λειτουργία, της ∆ηµοτικής Επιχείρησης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας, του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου 
Καλαµάτας και του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου Καλαµάτας το 
οποίο θα λειτουργεί στις πιστοποιηµένες από το ΕΚΕΠΙΣ δοµές του. 

 

9. ΠΟΡΟΙ 

i. Από τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου Καλαµάτας για τις δραστηριότητες και 
τις παρεχόµενες από αυτή υπηρεσίες, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 
259του ν. 3463/2006 

ii. Από τη συµµετοχή σε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων 

iii. Πρόσοδοι από την Περιουσία, ∆άνεια, ∆ωρεές, Κληρονοµιές και 
Κληροδοτήµατα, καθώς και Ενισχύσεις από Φυσικά πρόσωπα και Νοµικά 
Πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου. 

iv. Εσοδα από τους αποδέκτες των, σχετικών µε τους καταστατικούς 
σκοπούς, προσφεροµένων υπηρεσιών. 
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v. Από τις προγραµµατικές συµβάσεις για την υλοποίηση δραστηριοτήτων 
σχετικών µε τους καταστατικούς σκοπούς 

 

10. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

1. Η «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας» θα διοικείται από ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο που θα αποτελείται από 11 µέλη τα οποία θα ορίζονται από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µαζί µε τα αναπληρωµατικά µέλη αυτών. Από τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου :  

α) τρία µέλη (3) τουλάχιστον είναι αιρετοί εκπρόσωποι του ∆ήµου, από τα 
οποία τουλάχιστον ένα προέρχεται από τη µειοψηφία 

β) ένα (1) µέλος είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.  

γ) ένα (1) µέλος είναι εκπρόσωπος των εργαζοµένων στην επιχείρηση 
υποδεικνυόµενος από τη γενική συνέλευση αυτών, όταν η επιχείρηση 
απασχολεί τουλάχιστον 20 άτοµα. 

δ) τα υπόλοιπα µέλη είναι δηµότες ή κάτοικοι του ∆ήµου που έχουν πείρα ή 
γνώσεις σχετικές µε το αντικείµενο της επιχείρησης.  

2. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ακολουθεί τη θητεία του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει το αργότερο τρεις (3) 
µήνες µετά την εγκατάσταση του νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

3. Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου που τα όρισε, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθµού των µελών του. Για την αντικατάσταση του εκπροσώπου 
των εργαζοµένων και του κοινωνικού φορέα της περιοχής απαιτείται η 
σύµφωνη γνώµη του οργάνου που τους πρότεινε. 

4. Το δηµοτικό συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. Στον πρόεδρο ή στον αντιπρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανάλογα µε τις υπηρεσίες που παρέχει στην 
επιχείρηση, µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση, η οποία ορίζεται µε απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της επιχείρησης. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να καταβάλλεται αποζηµίωση 
στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις 
του. Για τον καθορισµό των αποζηµιώσεων της παραγράφου αυτής λαµβάνεται 
οπωσδήποτε υπόψη η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κατά την 
προηγούµενη διαχειριστική περίοδο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη της 
Κ.Ε.∆.Κ.Ε., καθορίζονται τα ανώτερα χρηµατικά όρια των πιο πάνω 
αποζηµιώσεων..   

5.  Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης προσλαµβάνεται µετά 
από σχετική προκήρυξη, Γενικός ∆ιευθυντής του οποίου τα προσόντα 
καθορίζονται στον κανονισµό προσωπικού. Ως Γενικός ∆ιευθυντής δεν µπορεί 
να ορισθεί µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης ή του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.  

 

11. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.099.012,00 Ευρώ. 

 

12. ΛΥΣΗ 

Η κοινωφελής επιχείρηση µπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία  του συνόλου των µελών του και πράξη του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια 
διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό 
διάστηµα άνω των δύο (2) ετών. 

Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία αποµένουν περιέρχονται στο ∆ήµο 
Καλαµάτας.  

Η εκκαθάριση γίνεται µόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Καλαµάτας 

 

13. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η 
Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς 
καµία άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαµάτας, του ∆ηµοτικού 
Περιφερειακού Θεάτρου Καλαµάτας, της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Τουριστικής 
Ανάπτυξης Καλαµάτας, καθώς και του Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης ∆ήµου 
Καλαµάτας, εξοµοιούµενη µε καθολικό διάδοχο.  

 

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του 
∆ήµου Καλαµάτας, ύψους 1.500.000,00 Ευρώ για το έτος 2008, 604.802,00 Ευρώ 
για το 2009 και 586.075,00 Ευρώ για το 2010. 
  
 
5. Την χρηµατοδότηση του διετούς προγράµµατος δράσης όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην οικονοµοτεχνική µελέτη. 
  
6. Την συµµετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της νέας επιχείρησης, 

όπως προκύπτει πάλι σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

 4. Γουρδέας Ανδρέας  
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 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 11. Κουδούνης Αργύριος 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος 

 16. Μπάκας Ιωάννης 

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία 

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 21. Σπίνος Γεώργιος 

 22. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,   30  Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


