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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  29/2008 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  514/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 30η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 29η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 24-10-2008 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος,  
15) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας Ιωάννης, 17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18)  
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος,  21) Σπίνος 
Γεώργιος (απών στην υπ’ αριθµ. 514 απόφαση) και 22) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Λαγανάκος 
Γεώργιος,   2)  Μπάκας ∆ηµήτριος,   3)  Νταγιόπουλος Γεώργιος,  4)  Ράλλης Γεώργιος   και   
5) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας 
Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) 
Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 8)  Αλαγονίας κ. Μέλιος 
Ιωάννης, 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς 
επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – 
Τσαούση Παναγιώτα, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)  
Σπερχογείας  κ. Περρωτής Παναγιώτης και 2) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος.   
 
 
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 : 

Περί της σύναψης δανείου για συµµετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ . 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Μπασακίδης, αναφέρει τα εξής: 
 
Κύριοι συνάδελφοι στην προηγούµενη συνεδρίαση το Σώµα συζήτησε για την έγκριση της 
οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της κοινωφελούς επιχείρησης ΦΑΡΙΣ και στη 
συζήτηση αυτή εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε 
καταβολή µετρητών 1.500.000 ευρώ. Θα ήθελα να πω ότι το άνοιγµα των επιχειρήσεων που 
συνενώνονται είναι 4.400.000. Με αρνητική καθαρή θέση 2.300.000 και για τη δηµιουργία ενός 
ελάχιστου µετοχικού κεφαλαίου 1.100.000 ευρώ απαιτείται, αποφασίστηκε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου 3.400.000 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί όπως είπαµε µε 1.500.000 ευρώ µε 
καταβολή µετρητών από το ∆ήµο και µε κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων προς το ∆ήµο 
ύψους 2.000.000 ευρώ περίπου. Εάν λοιπόν σ’  αυτό προσθέσουµε και τα δάνεια που έχει 
λάβει το ∆ΗΠΕΘΕΚ 750.000 ευρώ και η ∆ΕΠΑΚ 320.000 περίπου ευρώ που είναι τώρα, 
προκύπτει ότι µέχρι σήµερα για τη λειτουργία όλων αυτών των σχηµάτων έχουν δοθεί σε 
δάνεια 3.000.000 ευρώ. Ενώ να θυµίσω ότι οι ζηµιές της ∆ΕΠΑΚ µέχρι το 2005 ήταν 2.500.000 
ευρώ.  

Έτσι λοιπόν µπορούµε να βγάλουµε το συµπέρασµα ότι το έλλειµµα που έχει δηµιουργηθεί 
οφείλεται κατά βάση σε δοµικής φύσεως ζητήµατα λειτουργίας των πολιτιστικών επιχειρήσεων 
και όχι στις αόρατες χρηµατοδοτήσεις µέσω των προγραµµατικών συµβάσεων που δεν ήρθαν 
ποτέ από το Υπουργείο Πολιτισµού τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα έλλειµµα, είναι ζηµιογόνες 
χρήσεις που έρχονται από πολύ παλιά. Ξαναλέω και πάλι ότι 3.000.000 ευρώ χαρίζουµε µε την 
κεφαλαιοποίηση των 2.000.000 και µε την αποπληρωµή άλλου 1.000.000 ευρώ που έχει πάρει 
σε δάνεια το ∆ΗΠΕΘΕΚ και η ∆ΕΠΑΚ.  

Κοντά λοιπόν σ’  αυτά που ήδη έχουµε αποφασίσει και έχουµε χαρίσει εµείς ζητούµε να 
λάβουµε δάνειο 1.500.000 ευρώ για να λάβουµε µέρος σ’  αυτή την αύξηση, ένα δάνειο που 
θα ληφθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, θα 15ετή διάρκεια, αυτό είναι το αίτηµα 
να έχει 15ετή διάρκεια. Το επιτόκιο είναι αυτό του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων, είναι 
το ελάχιστο, 5,6%, αυτή τη στιγµή 5,6. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι µε τη λήψη αυτού του 
δανείου θα πετύχουµε άµεσα την εξόφληση των υποχρεώσεων που είναι το ποιο σηµαντικό 
της νέας επιχείρησης, προς τους εργαζόµενους και ταυτόχρονα προς τους οφειλέτες. Και που 
βεβαίως µε αυτόν τον τρόπο, σύµφωνα µε την οικονοµοτεχνική µελέτη θα έχουµε στο µέλλον 
µια οικονοµικά βιώσιµη επιχείρηση. 

 
Ερωτήσεις; Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Σχετικά περί επιτοκίων υπάρχουν προσφορές ή απλώς πάµε στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων; 

 
Να πω κάτι κε Ηλιόπουλε. Με την εµπειρία που είχαµε από το προηγούµενο 
δάνειο που πήραµε, το 1.800.000, 1.000.000 για τη Βασ. Γεωργίου και τις 

800.000, διαπίστωσε η υπηρεσία ότι . . . Και µε τα παλιά που είχαµε πάρει από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων, διαπίστωσε ότι µας συµφέρει διότι οι όροι που βάζουν οι ιδιωτικές 
τράπεζες είναι τόσο δυσµενείς εφόσον έχουµε µεγάλες αυξήσεις επάνω στο euripor, στο 
επιτόκιο δηλαδή. . . 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 



Συνεδρίαση :29/2008                                 Πέµπτη 30/ 10 / 2008 ΑΠΟΦΑΣΗ  514/2008 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Μειώνεται και του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. ∆εν µειώνεται µόνο 
των, µειώνεται και του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. 

 
Υπάρχει άλλη ερώτηση; 

 
Θα ήθελα να συµπληρώσω ότι οι όροι θα έρθουν µετά την απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα πάει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και µετά θα το 

ξανασυζητήσουµε. 
 
Ο κ. Ηλιόπουλος έχει το λόγο αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. 

 
∆εν έχω ξαναδεί τέτοια προχειρότερα να έρχεται να πάρουµε ένα τέτοιο 
δάνειο. Η λογική ότι «παλιά µας συνέφερε το Ταµείο Παρακαταθηκών», 

εγώ έχω να αναφέρω ότι πολύ παλαιότερα το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ήταν 
βραχνάς για το ∆ήµο και τις δηµοτικές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν αυτή η προχειρότητα δεν 
δικαιολογείται. Έπρεπε να συνοδεύεται η πρόταση κε Μπασακίδη από έρευνα αγοράς τι 
επιτόκια έχουν διότι υπάρχουν διάφορα δάνεια που έχουν κάποιες τράπεζες ιδιωτικές που είναι 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχουν πολύ µικρό επιτόκιο, µιλάµε για 3,25. Και 
το να φέρνεις εδώ πέρα µια απόφαση και να λες «εγώ ζητάω δάνειο από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων χωρίς δεδοµένο επιτόκιο», είναι απαράδεκτο. Πρώτη φορά γίνεται  
αυτό. Άλλες φορές έβγαινε επιτροπή. 

Μου λέτε απόφαση να πάρω για 1.500.000 δάνειο ευρώ από το Ταµείο Παρακαταθηκών. Άρα 
είναι δεσµευτικό. Ναι ή όχι; ∆εν παίζουµε µε τις λέξεις. 

 
Θα ξαναέρθει πάλι µε απόφαση. 

 
Θα έρθει σε απόφαση ποιο; Οι όροι του Ταµείου Παρακαταθηκών & 
∆ανείων. Και αν εγώ στη φάση αυτή ή κάποιος άλλος, όπως έγινε αυτό, 

φέρει από κάποια άλλη τράπεζα καλλίτερους όρους, τι θα κάνεις κε Μπασακίδη; Θα πας για 
απιστία; Τι θα γραφόταν αυτή. Τέτοιο περιστατικό έγινε µε την Εµπορική παλιά.  Άρα δηλαδή 
δεν νοµίζω ότι πρέπει να πάρουµε τέτοια απόφαση. Να πάρουµε µια απόφαση για την έγκριση 
του δανείου αν θέλετε, από κει και πέρα να γίνει έρευνα αγοράς. Εγώ αυτό δεν το 
καταλαβαίνω, δηλαδή παίρνουµε δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων και 
τελείωσε η ιστορία. Να πάρετε την έγκριση και µετά ψάξτε το. Υπάρχουν διάφορα τραπεζικά 
προϊόντα που µπορεί το ∆ήµο να τον συµφέρει και µπορεί να καταλήξει και στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά έτσι, είναι απαράδεκτο και είναι και επιλήψιµο που 
µας αφορά όλους. 

Τώρα όσον αφορά το δάνειο. Εµείς είχαµε µια θέση σχετικά µε το πώς πρέπει να ενωθούν οι 
επιχειρήσεις. Βέβαια καταλαβαίνουµε ότι µε την ενοποίηση των επιχειρήσεων το δάνειο ήταν 
αναπόφευκτο. Ας µην κρυβόµαστε. Αλλά για όνοµα του Θεού, αυτή η κοµµατική σας 
προσήλωση είναι απαράδεκτη. ∆εν αναφέρεται πουθενά κε Μπασακίδη τα λεφτά που χρωστάει 
το εκάστοτε Υπουργείο Πολιτισµού ανεξάρτητα από το ποιος είναι πολιτική ηγεσία. Πρέπει να 
αναφέρονται αυτά, να φαίνονται µέσα στο. . . 

 
Στην εισήγηση την προηγούµενη φορά. . . 

 
Ας την εισήγηση. Να φαίνονται σαν διεκδικούµενα µέσα στον 
ισολογισµό. Γιατί έτσι τώρα απεµπολούµε αυτό, τα απεµπολούµε, δεν τα 

ΦΩΝΗ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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διεκδικούµε καθόλου. Γιατί µπορεί κάποτε το Υπουργείο Πολιτισµού ή η ηγεσία η αυριανή να 
δεχτεί αυτή τη δέσµευση που έχει, την προγραµµατική σύµβαση να επικυρώσει. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
∆εν είναι θέµα λογιστικό. 
 

Πολιτικά ναι, συµφωνώ µε τη διεκδίκηση αλλά λογιστικά όµως είναι αυτό που 
κάναµε. 

 
Να φαίνεται σαν χρεωστικό και να φαίνεται ότι, γιατί για όνοµα του 
Θεού, γιατί θα σου πει αύριο ένας κακοπροαίρετος Υπουργός ότι «κύριοι 

δεν το αναφέρει πουθενά, ποια διεκδίκηση ζητάς;». ∆εν καταλαβαίνω αυτή σας την εµµονή να 
µην φαίνεται πουθενά;  

Εµείς δεν θα ψηφίσουµε το δάνειο γιατί ακόµα δεν έχετε κλείσει 2 χρόνια σαν ∆ηµοτική αρχή 
και άµα σκεφτείτε πόσα εκατοµµύρια δάνεια ευρώ έχετε πάρει, είναι πάρα πολλά. Αυτό βέβαια 
σε απάντηση του κ. ∆ηµάρχου ότι οι προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές παίρναν δάνεια. 

 
Είναι για επενδύσεις. 

 
Γιατί οι άλλοι παίρνανε για να παίζουνε µπάλα. Και εσείς δεν παίρνετε για 
επενδύσεις, παίρνετε κε Μπασακίδη για µισθούς που αυτό ήταν για 

πρώτη φορά στη ∆ΕΠΑΚ. Εµείς βέβαια το καταψηφίσαµε. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Πήρες για να πληρώσεις µισθούς της ∆ΕΠΑΚ 500.000 ευρώ; Ηρέµισε. 
Αυτό δεν είχε ξαναγίνει. 

 
Παρακαλώ, παρακαλώ. Πιο κόσµια. 

 
Στην αυλή του κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί. 
 

Ησυχία, ησυχία. Κε Αλευρά! 
 

Κε Πρόεδρε είναι η περιρρέουσα ατµόσφαιρα όχι της πόλης µας, γενικότερα είναι. . 
.  (δεν ακούγεται, µιλάει εκτός µικροφώνου). . . και ζητάς την έγκριση του 

Σώµατος για την παροχή συναίνεσης στην απόφασή σας να συνάψετε το δάνειο. Καταρχάς οι 
παρατηρήσεις του κ. Ηλιόπουλου είναι σοβαρές και µετρήσιµες. ∆ηλαδή όταν επιχειρεί ένα 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου να εµφανισθεί ως δανειολήπτης, να ζητήσει δάνειο πρέπει 
να τηρούνται µε τη µέγιστη δυνατή επιµέλεια οι προϋποθέσεις που ο νόµος τάσσει.  

Εδώ λοιπόν πραγµατικά φαίνεται από την εισήγησή σας να ελλείπει αυτό το στοιχείο της 
ερεύνησης της αγοράς, ποιο πιστωτικό ίδρυµα είναι συµφέρον περισσότερο για το ∆ήµο. ∆εν 
προκύπτει. Ένα στοιχείο είναι αυτό. 

∆εύτερον. Εµείς έχουµε αντιλέξει από την αρχή όταν συζητήθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
αυτή η αναπροσαρµογή, εσείς την είπατε µετεξέλιξη, µάλλον µια συγκεχυµένη σύνθεση καθ’  
ηµάς ήταν, να ενσωµατωθούν στο ΦΑΡΙΣ όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Ζητείται η παροχή 
συναίνεσης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να συναφθεί ένα δάνειο αρκετά µεγάλου ύψους, 
ένα δάνειο που όπως και τα υπόλοιπα θα κληθεί να πληρώσει ο δηµότης της Καλαµάτας. 
Μάλιστα αυτή σας η επιλογή διατυπώνεται ενώ αργείτε, καθυστερείτε, αµελείτε ή και ήδη 
έχετε προβεί σε παροχή ατύπου χάριτος ή απουσία διεκδίκησης να λάβει ο ∆ήµος αυτά που το 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙΣΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Υπουργείο Πολιτισµού οφείλει. Εµείς λοιπόν σε καµιά περίπτωση επειδή δεν είναι η πολιτική 
σας η ορθή, η πρέπουσα, επειδή αδρανείτε να διεκδικήσετε τα οφειλόµενα, επειδή το ποσό 
που πρόκειται να ληφθεί αν η απόφασή σας εκεί κατατείνει είναι εξαιρετικά σηµαντικό και θα 
κληθούν σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες οι δηµότες της Καλαµάτας να το αποπληρώσουν, 
εµείς δεν θα είµαστε θετικοί στην εκδοχή αυτή. 

 
Εµείς είχαµε µια διαφορετική άποψη για τη µετεξέλιξη των επιχειρήσεων. 
Την άποψή µας αυτή την καταθέσαµε µε τον αργέστερο δυνατό τρόπο την 

περασµένη φορά, στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆εν συµφωνούµε λοιπόν µε τη 
συνένωση του πολιτιστικού και του κοινωνικού κοµµατιού σε µία ενιαία επιχείρηση µε τον 
τρόπο που πάει να γίνει όπου φαίνεται από τον προϋπολογισµό, το τονίζω, και βέβαια που 
σηµαίνει ουσιαστικά µετακύλιση πόρων από τον πολιτισµό στο κοινωνικό κοµµάτι. 

Για να κάνω και µια άλλη προσέγγιση κοιτώντας επειδή για προϋπολογισµό µίλησα, τι γινόταν 
στον περσινό προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε τον περσινό προϋπολογισµό λοιπόν αν βάλουµε 
κάτω θα δούµε ότι στον πολιτισµό πήγαιναν 1.225.000, 2 επί 480.000 στη ∆ΕΠΑΚ συν 265.000 
στο θέατρο και πηγαίναν και 400.000 στο κοµµάτι που αφορούσε στον Κοινωνικό Φορέα. 
Άσχετα εάν δόθηκαν όλα ή όχι, θα δοθούν όλα. Φέτος σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό ξανά, 
µιλάω του ΦΑΡΙΟΣ, τότε σηµαίνει θα πάνε 1.330.000, 295.000 λοιπόν ευρώ λιγότερα και µε 
δεδοµένα ότι στον προϋπολογισµό φαίνεται ότι 400.000 αφορούν στο κοινωνικό κοµµάτι, όλα 
τα χρήµατα αυτά φεύγουν από το πολιτιστικό κοµµάτι. 

Είχαµε κάνει την ανάλυσή µας και είχαµε πει ότι δεν συµφωνούµε µε αυτό το σχήµα. Είχαµε 
κάνει και εναλλακτικές προτάσεις. Είχαµε προτείνει ότι εντάξει, έχετε την άποψή σας, ας µας 
καταθέσει η αρµόδια µελετητική οµάδα και µία άλλη εναλλακτική πρόταση, να τη δούµε, να 
δούµε συγκριτικά συµφέρει, πως προέκυψε αυτό; Μας αγνοήσατε παντελώς, δεν υπήρξε καµιά 
προσπάθεια, δεν υπήρξε καµία κίνηση εκ µέρους της µελετητικής οµάδας να υπάρξει ένα 
συγκρίσιµο µέγεθος, αυτό που λέγαµε εµείς και αυτό που λέτε εσείς. Και όπως αγνοήσατε 
παντελώς τις απόψεις µας και ακολουθήσατε µόνοι σας το δρόµο γιατί δεν θέλετε τη 
συναίνεση προφανώς, θεωρώ ότι δεν έχουµε κανένα λόγο να µη σας αφήσουµε να συνεχίσετε 
το δρόµο αυτό µόνοι σας. Μπορείτε να τον συνεχίσετε µόνοι σας, όπως τον ξεκινήσατε να τον 
συνεχίσετε. Εύχοµαι πραγµατικά να πετύχετε. 

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι η πολλαπλή φορά σήµερα ο κ. Μπασακίδης ο οποίος µας 
αναφέρει ξανά τα χρέη της ∆ΕΠΑΚ και µιλάει για το παρελθόν. Και η ίδια η µελέτη, το είχα 
αναφέρει την περασµένη φορά, αναφέρει δύο περιόδους. Μία πριν από το 2000 και µία µετά 
το 2000. Οι δύο περίοδοι λοιπόν δεν έχουν καµία σχέση. ∆είγµα ότι µια άλλη νοοτροπία ήδη 
υπήρχε στη ∆ΕΠΑΚ από το 2000. Κατά συνέπεια τα όποια χρέη οφείλονται τώρα στη ∆ΕΠΑΚ 
είναι χρέη που αποκλειστικά οφείλονται στη µη έγκαιρη χρηµατοδότηση της ∆ΕΠΑΚ από το 
Υπουργείο από το 1.500.000 και που χρωστάει το Υπουργείο. Άρα λοιπόν δεν είναι λύνει 
δοµικά προβλήµατα, τα δοµικά προβλήµατα των προσλήψεων κυρίως που είχαν γίνει και 
διόγκωσαν την επιχείρηση κάποια στιγµή, είχαν ληφθεί, και από το 2000 και µετά δεν 
υπάρχουν προσλήψεις στη ∆ΕΠΑΚ, του εναντίον υπάρχουν άτοµα τα οποία φεύγουν. 

Θα ήθελα επίσης να πω ότι µε το δεδοµένο αυτών των πραγµάτων κοιτώντας κανείς 
αντικειµενικά τα πράγµατα, θα µπορούµε να πει ότι το δάνειο είναι αναπόφευκτο. Με δύο 
όµως παρατηρήσεις. Πρώτον δεν είµαι πεπεισµένος ότι έγινε η καλλίτερη δυνατή 
διαπραγµάτευση και η καλλίτερη δυνατή διεκδίκηση εκ µέρους της ∆ηµοτικής αρχής από το 
Υπουργείο. Μία εντύπωση η οποία διατρανώνεται κυρίως από το γεγονός ότι µέσα στον 
προϋπολογισµό του ΦΑΡΙΟΣ δεν υπάρχει λέξη για χρέη παρελθούσης χρήσης. ∆εν υπάρχει 
λέξη που να λέει έστω ένα ποσόν. Σας τόχαµε πει και την περασµένη φορά, δεν λέω το 
σύνολο του 1.500.000, έστω ένα ποσόν που να λέει «µέρος της διεκδίκησης, µέρος των 
χρηµάτων που οφείλει το Υπουργείο, τόσα». Και αντίστοιχα, µε αντίστοιχο ποσό στις δράσεις 
ώστε να ισοσκελίζονται αυτά τα δύο νούµερα και να µην επεµβαίνουν στη γενική εικόνα του 
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ΦΑΡΙΟΣ. Ούτε αυτό υπάρχει. Σηµαίνει δηλαδή πλήρης απεµπόληση του 1.500.000 ευρώ, 
απεµπόληση που σηµαίνει ότι δεν δίνεται η δυνατότητα στο ∆ήµο να διεκδικήσει µια καλλίτερη 
σύµβαση σήµερα, στο ∆ήµο να διεκδικήσει κάτι καλλίτερο, µια πρόσθετη χρηµατοδότηση 
αύριο. Οι υπουργοί αλλάζουν, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, ο δήµος όµως υπάρχει διαχρονικά και 
άσχετα εάν εµείς είµαστε εδώ ή δε είµαστε, οφείλουν αυτοί που θα µας διαδεχτούν, να 
διεκδικήσουν αυτά που οφείλονται στο ∆ήµο και πρέπει να έχουν όπλα για να το κάνουν αυτό.  

Και ξέρετε, είναι πολύ παράξενη η άποψη του Υπουργείου η οποία υπάρχει. Υπάρχει ένα 
Υπουργείο το οποίο δεν αναγνωρίζει ή ένας Υπουργός αν θέλετε που δεν αναγνωρίζει τις 
υπογραφές της ιδίας Κυβερνήσεως, του προηγούµενου Υπουργού αφενός και αφετέρου είναι 
διατεθειµένος να δώσει – ακούστε – 6.000.000 ευρώ για τα εγκαίνια του µουσείου της 
Ακροπόλεως. ∆ηλαδή έχουµε χρήµατα για παράτες, για φαντασία, για προβολή, δεν έχουµε 
χρήµατα για το ουσιαστικό κοµµάτι του πολιτισµού. Υπάρχουν αντιδράσεις γι’  αυτό, για τα 
6.000.000 από πολλούς φορείς, δεν αντιδρώ εγώ, αλλά δείχνει ακριβώς την αντίληψη που 
υπάρχει. Και µη µου πει κανείς ότι χρειάζεται για να µάθουν στα πέρατα του κόσµου ότι 
υπάρχει νέο µουσείο της Ακροπόλεως. Υπάρχουν πολλοί τρόποι οικονοµικότεροι να γίνει αυτό 
δεκτό, να γίνει αυτό γνωστό σε όλον τον κόσµο και µάλιστα σ’  αυτή την οικονοµική συγκυρία.  

∆εν θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο, είναι αυτονόητο ότι εµείς δεν θα ψηφίσουµε το δάνειο. 
 
Ευχαριστώ, ο κ. Μπάκας. 

 
Παιδιά ηρεµίστε, στον πρώτο ανασχηµατισµό που θα γίνει, θα γίνει ο 
Σαµαράς ο Αντώνης Υπουργός Πολιτισµού και εκεί θα λύσει τα προβλήµατα. 

∆εν το λέω µε ειρωνεία και θυµηθείτε τι σας λέω. Πάντως εάν ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος 
καθόταν στη θέση του Νίκου του Μπασακίδη και ο Κώστας ο Αθανασόπουλος – συγνώµη δεν 
είναι µε ειρωνεία Κώστα – στη θέση ως αρχαιότερος και πλειοψηφιών του ∆ιονύση του 
Αλευρά, τότε σίγουρα θα ήταν αναπόφευκτη η σύναψη νέου δανείου και ίσως και µεγαλυτέρου 
ποσού. Άλλωστε παλιά µας τέχνη κόσκινο. Και θα εξηγήσω για ποιο λόγο τα λέω.  

Καταρχήν όµως θεωρώ ότι η σύναψη υπέρογκων δανείων υπονοµεύει την προοπτική του 
∆ήµου και υποθηκεύει την κάθε προσπάθεια της πόλης επειδή ένας καταχρεωµένος ∆ήµος 
αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στον ρόλο και στην αποστολή του.  

Βέβαια η υπόθεση της σύναψης των δανείων είναι µεγάλη ιστορία, ξεκινάει από τις αρχές της 
δεκαετίας του ’80 όταν βέβαια δεν υπήρχαν κοινοτικά πλαίσια στήριξης, υπήρχε ένα 
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων που διέθετε το 35% και το υπόλοιπο έπρεπε να καλυφθεί 
στην εκτέλεση των έργων από ιδίους πόρους ή µε τη σύναψη κάποιων δανείων. Αυτή είναι η 
αλήθεια. Βεβαίως όµως εκείνη την περίοδο, τη δεκαετία του ’80 έγιναν πολλές αστοχίες. Οπότε 
ενώ απαιτείτο η σύναψη κάποιου αριθµού δανείων, αυτά τα δάνεια πολλαπλασιάστηκαν γιατί 
εν τω µεταξύ είχαµε και κατασκευαστικές αστοχίες, βλέπε στην νέα είσοδο όπου ξηλώθηκε 3 
φορές ο αγωγός µεταφοράς των ληµµάτων και αυτό στοίχισε πάρα πολύ στο ∆ήµο αφού 
υποχρεώθηκε να συνάπτει καινούργια δάνεια. ∆άνεια όµως τα οποία λόγω του σεισµού 
ρυθµίστηκαν να αποπληρώνονται από 1/1/1990, δηλαδή µε το καληµέρα της δηµαρχοντίας 
του Παναγή του Κουµάντου. Βίωσα και αρκετοί από σας βιώσαµε κατά το παρελθόν δύσκολες 
περιόδους όπου παρακρατείτο το ήµισυ και πλέον των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Κάποιοι 
από σας θα το θυµόσαστε. Ο Αργύρης, ο Κώστας ο Αθανασόπουλος, ο Ανδρέας, ο ∆ηµήτρης ο 
Πολίτης, ε και όσα άλλα παιδιά ήταν τότε στη δηµοτική µας οµάδα. Και ειδικότερα τη δεύτερη 
τετραετία παρακρατήθηκαν πάνω από 8.000.000 ευρώ και ταυτόχρονα κανένας από την 
κεντρική εξουσία δεν έκανε κανένα βήµα για να ρυθµισθούν αυτά τα δάνεια σε µικρότερες 
δόσεις προκειµένου να ανασάνει οικονοµικά ο ∆ήµος. Βέβαια οι πόρτες της ρύθµισης των 
δανείων άνοιξαν κυριολεκτικά όταν άλλαξε η δηµοτική αρχή.  

Βέβαια η διαδικασία σύναψης υπέρογκων δανείων συνεχίστηκε και στην προηγούµενη 
τετραετία όπως θυµόµαστε όλοι και µάλιστα κάποια δάνεια ήταν και για την κάλυψη 
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λειτουργικών εξόδων. Εκτός από το πρώτο δάνειο που πήρατε από το Ταµείο Παρακαταθηκών 
& ∆ανείων για να πληρωθούν οφειλές της προηγούµενης τετραετίες και το οποίο ανήλθε σε 
1.300.000 και πληρώθηκαν οι οφειλές, τα υπόλοιπα δάνεια που συνάφθηκαν ήταν για να 
διευκολυνθούν τα οικονοµικά σας, να πληρώσετε τις υποχρεώσεις σας. Αυτή είναι η αλήθεια. 
Από την Εµπορική.  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 

Παρακαλώ µη διακόπτετε. Συνεχίστε κε Μπάκα. Μη κάνετε διάλογο. Κε 
Ηλιόπουλε! Παρακαλώ! 

 
Παράλληλα. 
 

Μη κάνετε διάλογο. Γιατί δεν σέβεστε τον οµιλητή; Συνεχίστε κε Μπάκα! 
 
Εγώ έχω λόγο που τα λέω αυτά και θα το καταδείξω στη συνέχεια. 
Παράλληλα έγινε και ρύθµιση των παλαιότερων δανείων µε κατάληξη η 

προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή να µην αισθάνεται τα οικονοµικά αδιέξοδα όπως τα βίωσε ο 
Παναγής ο Κουµάντος και οι συνεργάτες του. Από 2.000.000 και πλέον ευρώ που 
παρακρατούνταν, ρυθµίστηκαν οι δόσεις γύρω στις 250.000 ευρώ ετησίως. Αυτή είναι η 
αλήθεια.  

Επιπλέον θα πρέπει να προσθέσω ότι αν θέλουµε ο ∆ήµος να διαδραµατίσει το ρόλο που 
απαιτούν οι περιστάσεις, πρέπει πρώτα απ’ όλα να απαλλαγεί από τον οικονοµικό βέβαια 
βραχνά που του προκαλεί η λειτουργία κάποιων επιχειρήσεων. ∆εν µπορεί να συνεχισθεί αυτή 
η κατάσταση όπου δηµοτικές επιχειρήσεις αποµυζούν συνέχεια το ∆ήµο. Αυτή η ιστορία πρέπει 
να τελειώσει. 

Βέβαια δεν θα µπω εγώ στη λογική ποιο χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα έχει ευνοϊκότερους όρους 
αφού σε όλες τις περιπτώσεις ψηφίζω ΚΑΤΑ της σύναψης νέων δανείων. Για άλλους λόγους 
εγώ ψηφίζω ΚΑΤΑ και για άλλους λόγους ψηφίζουν άλλοι συνάδελφοι. 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε. 
 
Λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας µερικά πράγµατα τα οποία τα γνωρίζετε όλοι, καλό 
είναι να τα λέµε και δυνατά όµως. 

1) Ότι στο ∆ήµο Καλαµάτας πλέον έχουµε ισολογισµούς. Ισολογισµούς µε διαδικασία και µε 
ορκωτούς λογιστές. Άρα ξέρουµε ακριβώς το τι γίνεται. Για πρώτη φορά έχουµε 
ισολογισµούς και στο ∆ήµο και σε όλα τα νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου. Σε όλα. 

2) Ξέρετε διότι είναι ρητά διατυπωµένο από τους ορκωτούς λογιστές, στην έκθεση την οποία 
ψηφίσαµε ότι η πιστοληπτική ικανότητα του ∆ήµου είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Και για 
να είναι η πιστοληπτική ικανότητα του ∆ήµου σε ικανοποιητικό επίπεδο δούλεψαν και οι 
προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές, δεν είναι έργο αυτής της ∆ηµοτικής αρχής.  

Εποµένως ας µη φέρνουµε την καταστροφή. Σ’  αυτή τη ∆ηµοτική αρχή να πιστώσετε και την 
ολοκλήρωση του διπλογραφικού συστήµατος και άλλα θέµατα τα οποία έχουν σχέση µε τη 
διαφάνεια των οικονοµικών. Να πω και το δεύτερο αυτονόητο. Ότι η πλειοψηφία δεν επιλέγει 
τράπεζες, δεν κάνει ότι θέλει για να παίρνει δάνεια. «Πως πάτε - λέει - στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων, θα πάτε φυλακή». Μία τέτοια απόφαση αγαπητοί συνάδελφοι 
αφού το ξέρετε γιατί αγορεύετε διαφορετικά, για να υλοποιηθεί θα περάσει από το βάσανο της 
Περιφέρειας, θα υπάρξει έγκριση από την Περιφέρεια. Είναι µία απόφαση που απαιτεί 
αυξηµένη πλειοψηφία και θα περάσει και από την επίτροπο. Είναι δυνατόν να περάσει από τον 
εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού των Οικονοµικών και µε τη 
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δυνατότητα των προσφυγών που υπάρχει χωρίς να είναι νόµιµη; Είναι δυνατόν να λέγονται 
κάποια τέτοια πράγµατα εδώ και να αφήνετε να αιωρείται ότι η πλειοψηφία προσφεύγει σε 
όποιο πιστωτικό ίδρυµα θέλει, εν προκειµένω το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων είναι 
κρατική τράπεζα και µε αυτή, ιδιαίτερα αυτή την εποχή πρέπει να συναλλάσσεται µε το 
δηµόσιο, ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας όπως είναι ο ∆ήµος µε τη συγκεκριµένη τράπεζα, την 
κρατική τράπεζα η οποία µας διασφαλίζει σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε όλες τις 
άλλες τράπεζες.  

Αυτά είναι αυτονόητα και τα ξέρουµε. Λοιπόν αν µας άκουγε κάποιος εδώ ξένος ή που δεν 
γνώριζε τα ζητήµατα της πόλης θα υποψιάζονταν ότι ήρθε µία ∆ηµοτική αρχή που παρέλαβε 
ένα λαµπρό πολιτισµό, µία λαµπρή πολιτιστική δράση και πάει να την κατεδαφίσει, να τη 
διαλύσει, ότι αυτή η ∆ηµοτική αρχή δηµιούργησε τα προβλήµατα τα οικονοµικά και για να τα 
καλύψει πηγαίνει να πάρει ένα δάνειο. 

Για να δούµε ποια είναι η πραγµατικότητα. Τα ακούσατε και προχθές. Πάνω από 4.000.000 
ευρώ χρέη. Αυτό σηµαίνει ότι δεν είναι µόνο οι οφειλές του Υπουργείου Πολιτισµού, το 
1.500.000 ευρώ, υπάρχουν και άλλα χρέη τα οποία έγιναν εν τη πορεία, εν τη εικοσαετία. Τα 
2.000.000 ευρώ δεν είναι του καλαµατιανού λαού όταν λέµε ότι τα κεφαλαιοποιούµε; Τα 
χαρίζουµε; Τίνος είναι τα 2.000.000; ∆εν είναι του καλαµατιανού λαού; Απ’ αυτά τα 2.000.000 
ευρώ το 1.350.000 που πήρε η ∆ΕΠΑΚ το 1996 το πήρε µε διαδικασίες ελεγχόµενες. Αν το 
1996 υπήρχε επίτροπος, δεν θα έπαιρνε το συγκεκριµένο δάνειο. Τα 600.000 ευρώ το δάνειο 
το οποίο δόθηκε στο ∆ΗΠΕΘΕΚ δεν είναι του καλαµατιανού λαού; Όταν λέµε τα χαρίζουµε, 
πως τα χαρίζουµε όλα αυτά;  

Εποµένως δεν έστεκε η επιχείρηση αυτή. ∆εν ήρθαµε εµείς µία βιώσιµη επιχείρηση να την 
κατεδαφίσουµε. 

Να σας πω και ένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο; Το 2005, επειδή ένας συνάδελφος εδώ είπε ότι 
µετά το 2000 άλλαξαν τα πράγµατα, νοικοκυρεύτηκαν, το 2005 αγαπητοί συνάδελφοι έγινε µία 
εκτεταµένη συζήτηση στη ∆ΕΠΑΚ πώς να διασωθεί. Υπάρχουν τα πρακτικά. Και προτάθηκαν 
απολύσεις στη ∆ΕΠΑΚ. Αντί να µας δίνετε συγχαρητήρια το ότι προχωρούµε µε διασφάλιση 
των θέσεων εργασίας διότι αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα, οι διοικητικοί υπάλληλοι και η 
µισθοδοσία τους. Μόνο οι διοικητικοί υπάλληλοι του ∆ΗΠΕΘΕΚ καλύπτουν πάνω από µία 
προγραµµατική, την καλή προγραµµατική, της καλής εποχής την προγραµµατική. Αντί να µας 
δίνετε συγχαρητήρια ότι αγωνιζόµαστε να διασφαλίσουµε θέσεις εργασίας, προσλήψεις µιας 
εποχής, αγωνιζόµαστε για εργαζόµενους 40 και 50 ετών για τους οποίους προτάθηκε στη 
∆ΕΠΑΚ εγγράφως και επισήµως, όπου στο ∆.Σ. της ∆ΕΠΑΚ συµµετείχαν συνάδελφοι και από 
δω και διάβασα τις απόψεις ή τις µη απόψεις όλων σε εκείνη τη συνεδρίαση. Αντί να δίνετε 
συγχαρητήρια στη ∆ηµοτική αρχή το ότι διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας, µας λέτε διάφορα 
άλλα. 

Όσον αφορά το Υπουργείο Πολιτισµού. Εγώ θα σας δώσω µία διαβεβαίωση και αν µπορείτε να 
την ανατρέψετε. Είµαστε ο ∆ήµος που κέρδισε τα περισσότερα από το Υπουργείο Πολιτισµού 
σ’  αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Έχετε συναδέλφους δηµάρχους, συνάδελφοι µπορείτε να 
ελέγξετε την αλήθεια των όσων λέω επικοινωνώντας ιδιαίτερα εσείς κε Αλευρά µέσω της 
ΚΕ∆ΚΕ µε δηµάρχους ανά την Ελλάδα για να διαπιστώσετε την αλήθεια των όσων λέω. Με µία 
προσπάθεια η οποία συνεχίζεται προς το Υπουργείο Πολιτισµού που πράγµατι υπάρχουν 
µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι το Υπουργείο Πολιτισµού δεν πρέπει να 
σέβεται την υπογραφή του. Το αντίθετο µάλιστα. Υπάρχει όµως µία πραγµατικότητα και 
σήµερα και αύριο και µεθαύριο την οποία πρέπει να αντιµετωπίσουµε. Και αυτός ο ∆ήµος, αυτή 
η ∆ηµοτική αρχή την αντιµετώπισε µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο. Φέρτε µου ένα 
παράδειγµα, µία άλλη ∆ηµοτική αρχή να το προσέγγισε διαφορετικά, µε αγωγές που λέτε, µε 
πορείες, δεν ξέρω εγώ µε ποιο τρόπο και να έφερε καλλίτερα αποτελέσµατα. Είτε είναι Βόλος, 
είτε είναι Λάρισα, είτε είναι Πάτρα, είτε είναι Καβάλα. Εµείς µεθοδικά, µε προσπάθειες, πήγα 
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πάνω από 10 φορές στο Υπουργείο Πολιτισµού, κερδίσαµε κάποια πράγµατα νοµίζω σηµαντικά 
για την πόλη και τα πολιτιστικά µας σχήµατα. 

Για να δούµε όµως και περί ποίας πολιτικής άνθησης µιλάµε; Το 2005, ’06, ’07, ΄08 όταν λέµε 
∆ΕΠΑΚ τι εννοούµε; Εννοούµε τρεις σχολές, δεν εννοούµε τίποτε άλλο αγαπητοί συνάδελφοι, 
ούτε βρήκα εγώ τίποτε άλλο. Εξαιρώ το Φεστιβάλ Χορού. Τίποτε άλλο. Τρεις σχολές όπου τα 
έσοδά τους κάλυπταν το 20 µε 30% της λειτουργίας τους. Τρεις σχολές. Αυτό ήταν η ∆ΕΠΑΚ 
τα τελευταία χρόνια. Και αγωνίζονταν µε κάποιες χορηγίες αν έβρισκε, να κάνει κάποιες 
εκδηλώσεις. Μήπως ήταν κάτι άλλο και δεν το αντιλήφθηκα εγώ; Εξαιρείται λέγω το Φεστιβάλ 
Χορού. Και πρέπει να κάνουµε έναν αγώνα αγαπητοί συνάδελφοι να τις κρατήσουµε αυτές τις 
σχολές. Εγώ συµφωνώ σ’  αυτό. Και τα πράγµατα σήµερα είναι πολύ δύσκολα από ότι πριν 
από 15 χρόνια µε έναν αυτοκινητόδροµο που µας ενώνει από την Αθήνα, δεν είναι πλέον η 
Αθήνα 7 ώρες, θα είναι σε δύο χρόνια 1,5 ώρα. Καταλαβαίνετε µε το σύστηµα της  
δικαιοχρησίας τι θα κατέβει στην Καλαµάτα.  

Εποµένως µόνο ανταγωνιστικές σχολές µπορούν να επιβιώσουν. Ούτε µε αυτό το δάνειο 
διασφαλίζεται η λειτουργία, η πορεία του ΦΑΡΙΟΣ και των σχολών. Ξεκινάει ο ΦΑΡΙΣ χωρίς 
βάρη. Λύνουµε προβλήµατα τα οποία έχουν σχέση µε την αγορά. Οφείλονται σε όλη την 
αγορά. Έχουµε αγωγές, έχουµε παρεµβάσεις του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ για θέµατα και για 
χρέη τα οποία ανάγονται σε 10 – 15 χρόνια πίσω. Να τελειώσουµε µε όλα αυτά, να ξεκινήσει ο 
ΦΑΡΙΣ χωρίς βάρη. Αυτό δεν σηµαίνει ότι αν δεν υπάρξει προσοχή από το διοικητικό 
συµβούλιο και από όλους τους εργαζόµενους, ιδιαίτερα των πολιτιστικών σχηµάτων, ο κάθε 
καθηγητής πρέπει να καταλάβει ότι το µουσικό σχολείο, το εικαστικό εργαστήρι, η σχολή 
χορού για να επιβιώσει είναι και προσωπική του υπόθεση. Η δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία 
που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια και ήταν η κύρια αιτία της καθοδικής πορείας, πρέπει να 
αντιµετωπισθεί. Εάν δεν γίνει αυτό, το µέλλον δεν προοιωνίζεται καλό για τις τρεις σχολές. 
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και πρέπει να τη δούµε. Αποσείαµε το άθος.  

Αυτό το οποίο προτείνουµε είναι µία σεισάχθεια να ξεκινήσει ο ΦΑΡΙΣ λευκός, χωρίς βάρη. ∆εν 
σηµαίνει όµως ότι φτάνει αυτό για να έχει µία θετική πορεία στο µέλλον. Πρέπει να γίνει πολύ 
µεγάλη προσπάθεια και από τη ∆ηµοτική αρχή και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και αγαπητοί 
συνάδελφοι από όλους τους εργαζόµενους εκεί. Και βεβαίως έπρεπε να γίνει συνένωση για να 
πετύχουµε οικονοµίες. ∆εν µπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά. Την ίδια τακτική 
ακολούθησαν και οι περισσότεροι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα. Και είπαµε εδώ πέρα µε 
έµφαση ότι συνένωση δεν σηµαίνει ισοπέδωση, θα λειτουργούν και µαζί σε διοικητικό επίπεδο 
και χώρια σε οικονοµικό επίπεδο µε τις προγραµµατικές τους συµβάσεις, µε την πορεία τους, 
µε τις επιδόσεις τους. Αυτά είναι πολύ µεγάλα θέµατα και ζητήµατα και θα διαπιστώσετε από 
τη δική µας πορεία όταν θα έρθει η ώρα να κάνουµε τον απολογισµό ότι και στο µεγάλο θέµα 
του πολιτισµού, ανάταση υπήρξε στην πόλη. Ανάταση. ∆ιότι αν τα πρακτικά αν ανατρέξετε 
στη ∆ΕΠΑΚ του 2005, θα βεβαιωθείτε για την αλήθεια αυτών που σας λέω. Να πάρετε να 
διαβάσετε όλοι την έκθεση Μαλαπάνη του 2005 για να διαπιστώσετε πόσο βιώσιµη ήταν η 
∆ΕΠΑΚ. Εν πάση περιπτώσει εµείς ακολουθούµε τον ανηφορικό δρόµο διότι θα µπορούσαµε να 
πούµε, έχει ειπωθεί αρκετές φορές, κανά δυο φορές στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο «πλεονάζοντες, 
δεν µας κάνουν» και να αρχίσουµε τις ρητορείες για ανθρώπους 40 και 50 ετών. ∆εν 
ακολουθήσαµε αυτόν τον δρόµο και έχουµε ήσυχη την συνείδησή µας ζητώντας από σας να 
βοηθήσετε στον ανηφορικό αυτό δρόµο της εξυγίανσης και της ανάτασης ιδιαίτερα στα 
πολιτιστικά σχήµατα. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 

 
Εγώ θα είµαι πολύ σύντοµος. Μαζί µε τον κ. ∆ικαιουλάκο αυτή τη στιγµή 
νοµίζω είµαι το µοναδικό µέλος που ήταν στο προηγούµενο διοικητικό 

συµβούλιο της ∆ΕΠΑΚ και κατά συνέπεια οφείλω να κάνω κάποιες διευκρινήσεις τις οποίες 
εντέχνως ο κ. ∆ήµαρχος αποκρύπτει. Μέχρι σήµερα δεν είχα λόγο να µπω στη διαδικασία να 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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στηρίξω την πρόταση που είχε έρθει τότε στο διοικητικό συµβούλιο πρώτον γιατί δεν είχα 
ψηφίσει και δεύτερον ήταν πρόταση συζήτησης. . . 

 
Είµαστε εκτός θέµατος όµως τώρα. 

 
Όχι, όχι. Τέθηκε και εκεί επάνω επιχειρηµατολόγησε ο κ. ∆ήµαρχος και 
οφείλω να διευκρινίσω κάποια πράγµατα, να µην έχουµε εντυπώσεις. Ήταν 

µια πρόταση εισήγησης σκέψεων και σαφώς υπήρχε αυτή η πρόταση που λέει  

1) Ρωτάω: Υπήρχε εκείνη τη περίοδο δυνατότητα µετάταξης υπαλλήλων από τη δηµοτική 
επιχείρηση στο ∆ήµο; ∆εν υπήρχε αυτό που γίνεται τώρα.  

2) Στην πρόταση αυτή των απολύσεων προεβλέπετο επιχορήγηση του ∆ήµου Καλαµάτας από 
το Υπουργείο Πολιτισµού; ∆εν προεβλέπετο καµία επιχορήγηση. Ήταν λοιπόν µια σκέψη η 
οποία έλεγε σε περίπτωση που δεν θα δώσει το Υπουργείο κανένα ευρώ ή αυτό θα περιοριστεί 
σε πάρα πολύ χαµηλά πλαίσια στις 200.000, τότε και µόνο υπήρχαν κάποιες δεύτερες σκέψεις.  

Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας. Σε εκείνη την περίοδο η δικιά µου παρέµβαση ήταν 
µια παρέµβαση οικονοµίας κλίµακος των 100.000 ευρώ. Με την παρέµβασή µου ωφελήθηκε η 
∆ΕΠΑΚ εκείνη την περίοδο, το 2005. 

 
Ευχαριστώ. Κε Ηλιόπουλε. Εν συντοµία αν θέλετε σας παρακαλώ µόνο. 

 
Κε Πρόεδρε αυτή η διαδικασία του να κάνετε ∆ηµοτικά Συµβούλια 
εξπρές δεν σας τιµά.  

 
∆εν κάνουµε εξπρές. Έχουµε ψηφίσει έναν κανονισµό. Εγώ βλέπετε είµαι 
ελαστικός πάρα πολύ. 

 
∆εν είστε καθόλου ελαστικός. Είστε καταπιεστικός στις µειοψηφίες. 
 

∆εν νοµίζω, αυτό σας παρακαλώ δεν το δέχοµαι µε τίποτα. 
 
Πρόβληµά σας. 
 

Ποτέ στις µειοψηφίες καταπιεστικός. Ποτέ. 
 
Καταρχάς να πούµε µερικές διευκρινήσεις. Το 2002 το χρέος ήταν 2,5 
δις ή 7,5 εκατοµµύρια ευρώ και όχι κε Μπάκα 1,300. Τα δύο δάνεια που 

παρθήκανε, 1,300 και 1,200 αφορούσανε την αποπληρωµή των υποχρεώσεων της 
προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής κε Ηλιόπουλε και κε Κουδούνη εάν διαµαρτύρεστε.  

Αυτό που είπε ο κ. ∆ήµαρχος για το ’96 είναι γεγονός ότι ήταν µια πολιτική απόφαση η 
επιχορήγηση της ∆ΕΠΑΚ, το δέχοµαι. Αλλά ήταν µια πολιτική απόφαση η οποία επήλθε και 
πάρθηκε τότε µε όλες αν θέλεις τις συνέπειες που πρέπει να έχει.  

Πότε απέκτησε ο ∆ήµος πιστοληπτική ικανότητα όπως αναφέρει ο κ. ∆ήµαρχος; Όταν υπέβαλε 
στην Αγροτική Τράπεζα να πάρει δάνειο και της είπαν όχι; Γιατί ο ∆ήµος υπέβαλε το 2000 να 
πάρει δάνειο από την Αγροτική, κρατική τράπεζα, και της είπε όχι. Άρα λοιπόν στην περασµένη 
δηµαρχοντία ο ∆ήµος απέκτησε πιστοληπτική ικανότητα απεριόριστη. Κι αυτό φαίνεται ότι και 
εσείς εκµεταλλευόσαστε σήµερα και αυξάνετε, δεν έχω κανένα λόγο να µην το πω, αυτή την 
ικανότητα που έπρεπε να έχει και έχει σήµερα ο ∆ήµος.  

Ως προς την Εµπορική για την υπερανάληψη, σας διαβεβαιώ κε Ηλιόπουλε ότι έγινε ποτέ 
υπερανάληψη. Το ποσό το 1,200 που υπήρχε εκεί πέρα δεν υπερκαλύφθηκε ποτέ. Σύµβαση 
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έγινε αλλά άµα δεις τα στοιχεία, δεν χρειάστηκε ποτέ ο ∆ήµος τότε να κάνει υπερανάληψη από 
την Εµπορική Τράπεζα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το έχετε και εσείς και τώρα και το κρατάτε και 
σας βολεύει. Βέβαια δεν έχει χρειαστεί να κάνετε υπερανάληψη. Αυτό τι σηµαίνει. Ότι η 
προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή της οποίας είσαστε συνέχεια και έτσι πρέπει να είναι, φρόντισε 
ότι λειτουργικά τουλάχιστον, να βρείτε και κάτι στο ταµείο όταν εµείς δεν βρήκαµε τίποτα. ∆εν 
είπαµε ότι βρήκατε έναν ∆ήµο πάµπλουτο αλλά όχι και ένα ∆ήµο επαίτη όπως ήµασταν εµείς 
που δεν µπορούσαµε να πάρουµε ούτε µία λάµπα. Γι’ αυτό κε Αργύρη και κε Ηλιόπουλε µε 
προσωπική. . . 

 
Κε Ηλιόπουλε στο θέµα, µιλάµε για τη σύναψη των δανείων. 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Κε Κουδούνη, κε Κουδούνη! Θέλω να παρακαλέσω. . . 

 
Ο κ. Μπάκας ξέρει µε προσωπικές εκκλήσεις δηµοτικών υπαλλήλων 
κάναµε τις αγορές. . .  

 
Θέλω να παρακαλέσω. . . 

 
Και έχουµε και στοιχεία! 
 

Να σας κάτι όµως, µιλάµε γενικά περί δανείων δεν µιλάµε για το θέµα. 
 
Και θα πω κάτι. Η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή διέλυσε τη ∆ΕΑΚ και δεν 
απέλυσε κανέναν. Άρα δηλαδή η ∆ΕΑΚ διαλύθηκε κε Αθανασόπουλε και 

δεν απολύθηκε κανένας παρά το νόµο που απαγόρευε τις µετατάξεις. Εµείς το καταφέραµε 
αυτό. 

 
Έχετε ξεφύγει πολύ από το θέµα. Κε Ηλιόπουλε έχετε ξεφύγει πολύ από το θέµα. 
Σας παρακαλώ τελειώνετε αν θέλετε. Μιλάµε για δάνεια. . . 

 
Άσε να τελειώσω να καταλάβεις. 
Κε ∆ήµαρχε υπερηφανεύεστε ότι δεν απολύετε κανέναν. Αλλά σας το 

επιτρέπει ο νόµος. Άρα δηλαδή ο νόµος επιτρέπει τη συγχώνευση των επιχειρήσεων και το 
πλεονάζον προσωπικό να πάει ή σε άλλη επιχείρηση του ∆ήµου είτε στο ∆ήµο είτε στο 
δηµόσιο. Αυτό λέει ο νόµος. Άρα λοιπόν µην νοµίζετε γράφεται εν αθήναις, το νόµο 
εφαρµόζετε που υπάρχει ψηφισµένος, ο νέος κώδικας. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Παρακαλώ ησυχία. Αφήστε, µη διακόπτετε. Συνεχίστε. Σας παρακαλώ. 

 
Λοιπόν τελειώνω µε το δάνειο αυτό που είπε ο κ. ∆ήµαρχος. Κε ∆ήµαρχε 
το επίπεδο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µέχρι σήµερα δεν έχει φτάσει σε 

σηµείο ώστε να ανατρέπονται αποφάσεις του είτε από Περιφέρεια είτε από περιφερειάρχη και 
από επίτροπο. Σας λέω κάτι. Τιµά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν αύριο που θα φέρει ο κ. 
Μπασακίδης τους όρους του Ταµείου Παρακαταθηκών καταθέσει µία τράπεζα γιατί οι 
συνεδριάσεις είναι δηµόσιες δεν είναι κρυφές, µία τράπεζα καταθέτει στο ∆ήµο µια προσφορά 
και λέει «εγώ δίνω τα επιτόκια αυτά» και θα αναγκαστούµε να . . . (δεν ακούγεται τι λέει). ..  
Μη µου πεις ότι η Αγροτική δεν είναι κράτος όταν έχει το κράτος το 80%; Άρα λοιπόν γιατί 
θέλετε. .  Εµείς λέµε εγκρίνετε το δάνειο και από κει και πέρα. . .(δεν ακούγεται τι λέει) . . .  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Ένα δεύτερο κε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν έχω το νόµο πρόχειρο, αν χρειάζεται 
επειδή είναι πάνω από 1.000.000 αυξηµένη πλειοψηφία. Το ξέρετε εσείς αυτό; 

 
Μισό λεπτάκι τώρα. Θα αρχίσετε να απαντάτε για τα δάνεια και θα έχουµε φύγει 
από το θέµα. Όµως. . . 

 
Κε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. Το θέµα είναι σύναψη δανείου. Ότι 
σχετίζεται µε δάνειο και µε δάνεια θα εκτίθεται. 

 
Πάµε πολύ πίσω και ζούµε µε το παρελθόν. 

 
Εγώ έχω µείνει στο παρελθόν και έχω κωλύσει. ∆εν. . . 
 

Ορίστε, όµως πολύ σύντοµα αν έχετε την καλοσύνη. Αυτό θέλω. 
 
Πρώτα απ’ όλα χαίροµαι που είδα αρκετούς συναδέλφους που µε συνδέει 
ένα παρελθόν κατά τη διάρκεια της δηµαρχοντίας του Παναγή Κουµάντου 

που αντέδρασαν. Αυτό σηµαίνει για µένα και ας κακοφαίνεται σε κάποιους ότι το άρωµα 
εκείνης της δηµαρχοντίας ακόµα µας έχει µείνει. Αυτό είναι καλό, πολύ καλό. 

Και στο δια ταύτα. Κύριοι συνάδελφοι ο Παναγής ο Κουµάντος δεν σύναψε ούτε ένα δάνειο και 
αποπλήρωνε υπέρογκα δάνεια. Την 4ετία του παρακρατήθηκαν πόροι ύψους πάνω από 
8.000.000 ευρώ. Μείνανε χρέη. Η κάθε ∆ηµοτική αρχή αντιµετωπίζει χρέη της προηγούµενης 
4ετίας, της προηγούµενης δηµαρχοντίας. Ο ∆ήµος τρέχει, οι δηµοτικές αρχές εναλλάσσονται. 
Και εµείς αναλάβαµε 500.000.000 οφειλές στην σκάντζα από τη δηµαρχοντία Μαλαπάνη, µία 
δηµαρχοντία που θα σας πω δύο στοιχεία. Στο µέσον της δηµαρχοντίας Μαλαπάνη 
ρυθµίστηκαν τα δάνεια και ρυθµίστηκαν, δεν πλήρωσε ούτε ένα ευρώ από το µέσον της 
δηµαρχοντίας του και µέχρι το τέλος της 4ετίας και η αποπληρωµή ξεκίνησε πάλι από Παναγή 
Κουµάντου. Αυτή είναι η αλήθεια. 

Πάµε τώρα να πούµε και κάτι άλλο, έτσι να ανάψουµε και λίγο τα αίµατα, έτσι µου αρέσει να 
τα ανάβω. Οφειλές δηµαρχοντίας Παναγή Κουµάντου. Πήραµε απόφαση συνάδελφε ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να συνάψουµε δάνειο από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ύψους 1.900.000 
ευρώ για να πληρωθούν οφειλές. Απ’  αυτό το δάνειο χρησιµοποιήθηκαν µόνο το 1.350.000. 
Που το βρήκατε εσείς τα 4.000.000; Εσείς τα πήρατε τα 4.000.000 για να καλύψετε µέχρι και 
τα λειτουργικά σας έξοδα. ∆εν συνήφθη επί Παναγή Κουµάντου ούτε ένα δάνειο. Μία απόφαση 
που είχαµε πάρει για να πάρουµε δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα προκειµένου να 
προχωρήσουν διανοίξεις και απαλλοτριώσεις, αυτό το δάνειο µπλέχτηκε στα πράσινα 
κοµµατικά γρανάζια της ΑΤΕ. 

 
Κε Ηλιόπουλε πολύ σύντοµα γιατί είµαστε εκτός θέµατος τώρα. 

 
∆ύο – τρία θέλω να πω κε Πρόεδρε. 
Το πρώτο που θάλελα να πω είναι δεν µπορώ να καταλάβω πως 

κάποιοι συνάδελφοι της µείζονος µειοψηφίας ξεπερνούν τόσο πολύ όλα αυτά τα 2.000.000 
ευρώ τα οποία δόθηκαν ως δάνειο στα πολιτιστικά σχήµατα τη δεκαετία του ’90 και µάλιστα 
στα µέσα της δεκαετίας του ’90. 

Είπε πριν ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Ηλιόπουλος έτσι απλά ξερά ότι ήταν µια πολιτική 
απόφαση, τουλάχιστον παραδέχτηκε ότι υπάρχει ευθύνη. 2.000.000 κύριοι συνάδελφοι στα 
µέσα της δεκαετίας του ’90, 700.000.000 δρχ. ήταν πάρα µα πάρα πολλά λεφτά και έχω 
αναρωτηθεί, εγώ ήµουν τότε 22 χρονών να καταλάβετε και έχω αναρωτηθεί δηλαδή τι γινόταν 
τότε ας πούµε στη ∆ΕΠΑΚ και στο ΘΕΑΤΡΟ για να χρωστιώνται 700.000.000 δρχ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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κακοδιαχείριση ή µήπως οι κυβερνήσεις του κ. Σηµίτη και του κ. Παπανδρέου δεν έδιναν τις 
χρηµατοδοτήσεις στη ∆ΕΠΑΚ και στο ∆ΗΠΕΘΕΚ; Ένα αυτό, έτσι απλά για ερώτηση. 

Το δεύτερο. Ανέφερε ο κ. Κοσµόπουλος, έκανε µία προσέγγιση ότι δίνονται περίπου σύµφωνα 
µε την οικονοµοτεχνική µελέτη 300.000 ευρώ λιγότερα στα πολιτιστικά σχήµατα σε σχέση µε 
αυτά τα οποία δίνονταν. Νοµίζω η προσέγγιση έχει έτσι περισσότερο επικοινωνιακό χαρακτήρα 
που κάνετε κε συνάδελφε διότι δεν λαµβάνεται υπόψη το προσωπικό το οποίο θα µεταφερθεί 
στο ∆ήµο και κατά συνέπεια το κόστος θα είναι πολύ λιγότερο στη νέα επιχείρηση. Άλλο να 
πληρώνεις 36 και στις τρεις επιχειρήσεις και άλλο 21.  

Όσον αφορά εκείνη την περιβόητη συνεδρίαση που έγινε το 2005, στα µέσα της δηµαρχοντίας 
του κ. Γιώργου Κουτσούλη. Το συµπέρασµα το οποίο πάντως βγήκε στο αποφασιστικό είναι το 
εξής: «Εγκρίνει τη µείωση των εξόδων στις σχολές όπως αναφέρει η µελέτη και εγκρίνει να 
επανέλθει το θέµα προς συζήτηση σε µελλοντική συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου». 
Αυτά αποφασίσατε. Εν πάση περιπτώσει.  

Και επειδή ακούστηκαν και κάποια από τον συνάδελφο τον ∆ιονύση τον Αλευρά περί 
διεκδικήσεων, ξέρετε πολύ καλά πως διεκδικήσαµε και µε ποιο τρόπο µε τις επανειληµµένες και 
πολλές προσπάθειες που έκανε ο ∆ήµαρχος στο Υπουργείο Πολιτισµού, αλλά εν πάση 
περιπτώσει αγωνισθήκαµε όπως αγωνιστήκατε και εσείς το 2005 και το 2006 για τα 
οφειλόµενα από το Υπουργείο. 

 
Κύριοι συνάδελφοι οι απαιτήσεις της ∆ΕΠΑΚ από το Υπουργείο Πολιτισµού 
εµφανίζονται στη σελίδα 66 της οικονοµοτεχνικής µελέτης. ∆εν λαµβάνονται 

υπόψη λογιστικά διότι δεν µπορούν να ληφθούν λογιστικά, αλλά είναι µέσα στη µελέτη. Οπότε 
δεν σβήνει τίποτα. 

 
Συνάδελφοι. Έχουµε ένα πρόβληµα το οποίο αντικειµενικά συνδέεται µε τη 
διαχρονική πορεία των πολιτιστικών σχηµάτων ή των σχολών, των τριών 

σχολών να πω καλλίτερα, ένα πρόβληµα το οποίο δεν δηµιουργήθηκε τελευταία και αυτό 
φάνηκε µέσα από τη µελέτη. Πρέπει να συνάψουµε γρήγορα το δάνειο, να εξοφλήσουµε 
ανθρώπους στους οποίους οφείλουµε µισθούς 4 µηνών και η εξόφληση να γίνει πριν από τα 
Χριστούγεννα, να πληρώσουµε την αγορά, να πληρώσουµε υποχρεώσεις κάποιες από τις 
οποίες ανάγονται στο 1992 και να ξεκινήσει η επιχείρηση λευκή χωρίς βάρη και να έχει µία 
πορεία θετική από δω και πέρα, να µην επαναληφθούν λάθη διότι αν πεισµατικά εµµένουµε σ’  
αυτά τα οποία κάναµε και λέµε επιπλέον ότι αυτά είναι σωστά, είναι βέβαιο ότι θα κάνουµε τα 
ίδια λάθη και τότε δεν µπορεί να υπάρξει η σωτηρία για τις τρεις σχολές τις οποίες έχουµε και 
λειτουργούµε εδώ. 

Το δεύτερο το οποίο έχω να πω είναι ότι η πιστοληπτική ικανότητα ασφαλώς συνδέεται και µε 
τα λίγα βάρη του παρελθόντος συγκριτικά µε άλλους δήµους, συνδέεται όµως και µε το γενικό 
νοικοκύρεµα και µε το διπλογραφικό σύστηµα και οπωσδήποτε µε την αύξηση των εσόδων 
των δήµων µετά το 2004, η οποία αύξηση των εσόδων πρέπει να πιστωθεί σ’ αυτή την 
κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αν δείτε τον προϋπολογισµό του 2003, του ’04, του 
’05, του ’06, του ’07, έχει µία συνεχή ανοδική πορεία. Είναι πολύ µεγαλύτερος ο 
προϋπολογισµός ο οποίος κατατίθεται σήµερα σε σχέση µε τον προϋπολογισµό που 
κατατίθονταν 5 χρόνια πριν. Βεβαίως υπάρχουν εγγενείς αδυναµίες, να µη ξεχνάµε ότι το 95% 
περίπου των εσόδων µας κατανέµεται, δίνεται για την αντιµετώπιση ανελαστικών δαπανών και 
ιδιαίτερα της µισθοδοσίας. Σας ζητώ λοιπόν γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γρήγορα να 
συνάψουµε αυτό το δάνειο στην επόµενη συνεδρίαση, καταρχήν παίρνουµε απόφαση σήµερα, 
θα δείτε όλα τα στοιχεία εκεί τα οποία συνηγορούν να πάµε στο Ταµείο Παρακαταθηκών & 
∆ανείων διότι πράγµατι αυτή είναι η σωστή επιλογή από κάθε άποψη και οικονοµική. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 

ΜΠΑΣΑΚΙ∆ΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση τη 
σύναψη δανείου για τη συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της κοινωφελούς επιχείρησης του 
∆ήµου ¨ΦΑΡΙΣ¨. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι 
τοποθετούνται ως εξής: 

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθ., 
Ηλιόπουλος Ιωάν., Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Μιχαλόπουλος, 
Μπασακίδης, Οικονοµάκου, Πολίτης και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος.  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, 
Μπάκας Ιωάν., Παπαµικρούλης και Τσακαλάκου. 

 
∆ικαιολογώντας τη ψήφο του ο κ. Μπάκας Ιωάννης, αναφέρει τα εξής: 
Εγώ κε Πρόεδρε µε την ίδια λογική για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις, που καταψήφιζα επί 
δηµαρχοντίας Γεωργίου Κουτσούλη τη σύναψη δανείων, µε την ίδια λογική καταψηφίζω και 
τώρα. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του τα προαναφερόµενα, την υπ’ αριθ. 
416/2008 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής µε την οποία εκφράστηκε η ανάγκη σύναψης 
του εν λόγω δανείου και τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), κατά 
πλειοψηφία, και µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει τη σύναψη δανείου, συνολικού ποσού ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €),  µε το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων, για 
συµµετοχή του ∆ήµου Καλαµάτας στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ». 
 
 
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  

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης 
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 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 12. Κουδούνης Αργύριος 

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 15. Μπάκας Ιωάννης 

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία 

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα    
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  6  Νοεµβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


