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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  10/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  148/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 2α  Απριλίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 27-3-2009 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 (αποχώρηση στην 
υπ’ αριθ. στην 143 απόφαση), 4) Γουρδέας Ανδρέας,  5) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (αποχώρηση 
στην υπ’ αριθ. 145 απόφαση) 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 Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 137 απόφαση), 17) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 130 απόφαση), 
19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22)  
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην 145 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Μπάκας ∆ηµήτριος, 3) Οικονοµάκου Μαρία, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική,2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος, 3) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος 
Νικόλαος, 4) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 5) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος και 
6) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος  επειδή στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που 
αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, εκ των οποίων  παραβρίσκονται  οι κ.κ.: 1) 
Κουµουνδούρος Νικόλαος, 2) Περρωτής Παναγιώτης, 3) Σπανός Αντώνιος και 4) Χειλάς 
Ευάγγελος, ενώ δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν οι κ.κ. 1) Αργυροπούλου Βασιλική και 2)  
Βρυώνης Φώτιος.  
 
 
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 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση της υπ’ αριθµ. 23/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» που αφορά στην 

ψήφιση του προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009, της επιχείρησης. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της  
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας µε την επωνυµία «ΦΑΡΙΣ» κ. Αθανάσιος 
Ηλιόπουλος λέει ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης, µε την υπ’ αριθµ. 23/2009 (αριθ. 
πρωτ. 7038/30-3-2009 ∆ήµου Καλαµάτας) απόφασή του, η οποία υπάρχει στον φάκελο του 
θέµατος, ενέκρινε τον προϋπολογισµό της επιχείρησης οικον. έτους 2009, ο οποίος ανέρχεται 
στο ύψος των 4.061.000 €. 
 
Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Ηλιόπουλος λέει ότι η παραπάνω απόφαση πρέπει να 
εγκριθεί και από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 256 και 260 
του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006). 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :  Είχαµε κάνει αναλυτική κουβέντα στο Συµβούλιο.  ∆εν ξέρω αν 
θέλει κάποιος συνάδελφος κάτι να πει.  Εγώ απλά να πω ότι είναι ο πρώτος προϋπολογισµός, 
ανέρχεται στα 4.061.000 € και υπάρχει στο τέλος του προϋπολογισµού για κάποιον που θέλει 
να το δει συνοπτικά, ο κάθε τοµέας µε τον δικό του κωδικό, µουσική, χορός, εικαστικά, 
πινακοθήκη, ∆Ι.ΚΕ.ΧΟ., θέατρο, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προβολή, επικοινωνία, κοινωνική 
αλληλεγγύη και διοίκηση. Ο προϋπολογισµός αναλυτικά. 
 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Εµείς θα ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό το αναφέραµε εκτενώς και στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΦΑΡΙ. Έχουµε τις αντιρρήσεις µας και παρακαλώ να καταγραφεί για 
ένα δύο κωδικούς που αφορούν κυρίως τις αµοιβές των αιρετών αλλά προς χάριν της γενικής 
οµοθυµίας να ξεκινήσει η προσπάθεια της επιχείρησης, προς χάριν της επιχείρησης να ξεκινήσει 
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, λέµε ναι.  Το θέµα είναι ότι ένας προϋπολογισµός εξαιρετικός 
ως ένα βαθµό, αλλά αίολος, διότι τα χρήµατα τα οποία απαιτούνται για την εκτέλεσή του δεν 
υπάρχουν και δεν έχουν έρθει καθόλου από τον ∆ήµο.  Είναι πασιφανές.  Να συνεχίσουµε ότι ο 
ΦΑΡΙΣ συνεχίζει να πληρώνει µε το δάνειο µε τον 1% και τον µήνα Μάϊο δεν θα έχει να 
πληρώσει περαιτέρω. Από κεί και ύστερα θα ήθελα να κάνω µία παρατήρηση. Ο γιος µου 
προχθές µου έφερε ένα γράµµα. Η σοβαρότητα του γράµµατος προϋποθέτει το λιγότερο κύριε 
Ηλιόπουλε ∆ιοικητικό Συµβούλιο. ∆εν θυµάµαι σε κανένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο να υπεγράφη ή 
να πάρθηκε η απόφαση γι’ αυτό το γράµµα. Πρώτον.  ∆εύτερον.  Οι δύο πρώτες παράγραφοι 
είναι πολιτικό κείµενο. ∆εν δικαιούται να το υπογράφει ο κ. Φουρναράκης.  ∆εν µπορεί ο κ. 
Φουρναράκης να λέει «είναι προφανές µε την εξασφαλισµένη την εργασιακή σας συνέχεια και 
απαλλαγµένοι από τα προβλήµατα µισθοδοσίας οι εργαζόµενοι στην νέα επιχείρηση ΦΑΡΙΣ από 
το όνοµα του ιδρυτή της … θα επανέλθουν µε ηρεµία στα εργασιακά τους καθήκοντα». 
Μπορείς να το υπογράφεις εσύ µε κάθε δικαίωµα. ∆ιότι εκφράζει µία πολιτική θέση. Ο 
υπάλληλος δεν έχει το δικαίωµα. Πολλώ δε µάλλον όταν ξέρει τις οικονοµικές δυσκολίες και 
κάτι τέτοιο το οποίον λέει δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. ∆εύτερον. 
Ερωτηµατολόγιο. Μου ζητάτε να αξιολογήσω λέει τους εκπαιδευτές. Εγώ, που είµαι µια µέση 
κατάσταση, από αυτούς που πηγαίνουν τα παιδιά τους εκεί και µε µια εµπειρία. Αδυνατώ να 
αξιολογήσω. Μεταδοτικότητα, τον εκπαιδευτή σαν µεταδοτικότητα, γνώση του αντικειµένου, 
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τεχνικής εκπαίδευσης, επιστηµονική και καλλιτεχνική επάρκεια, ποιος εγώ ;  ο πατέρας ; 
αδυνατώ να έχω συσχέτιση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων να κάνω συσχέτιση.  Πολλώ 
δε µάλλον όταν µε αυτό το έντυπο ζητάτε και ανώνυµα. Μπορεί ο καθένας να 
κατασυκοφαντήσει τον οποιονδήποτε. Άρα αυτός ο οποίος θα το ελέγξει θέλει ειδική γνώση για 
να µπορέσει να δει τι γίνεται. Μένω έκπληκτος και µε το ερωτηµατολόγιο, τον τρόπο που 
τίθενται οι ερωτήσεις, αλλά και για το γεγονός ότι δεν πέρασε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
Νοµίζω ότι είναι µεγίστη παράληψή σας.   
 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :  Αυτό το ερωτηµατολόγιο είναι ένας τρόπος να έχουµε µία 
επικοινωνία µε τους γονείς της πόλης οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους στις σχολές και 
φοιτούν. Μία επικοινωνία. Ένας δίαυλος επικοινωνίας. ∆εν µπορούµε να τους βρούµε όλους. 
∆εν µπορεί να γίνει µία συνέλευση. ∆όθηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε κάποιες ερωτήσεις. Ούτε 
αµφισβητείται η ικανότητα των καλλιτεχνών η οποία είναι εκεί πέρα. Την άποψή της θέλουµε. 
Την άποψη των γονέων θέλουµε. Αυτοί πληρώνουν, αυτοί στέλνουν τα παιδιά τους και δεν 
πρόκειται να αποτελέσει ούτε έναν λόγο απόλυσης κάποιου καθηγητή.  Κάποια συµπεράσµατα 
θα βγουν και θα έρθουν και προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Νοµίζω η επαφή µε τους γονείς 
πρέπει να υπάρχει. Καλό είναι να υπάρχει.  Ακούστε να δείτε. Μπορεί να διαφωνούµε για τον 
τρόπο. Αλλά συµφωνούµε ότι πρέπει να υπάρχει. Θεωρούµε ότι είναι ένας από τους τρόπους 
που ενδείκνυνται. Να απαντηθούν κάποια ερωτήµατα τα οποία είναι πολύ χρήσιµα να έχουµε 
τις απόψεις των γονέων. 
 
 
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ :  Ο κ. Μπασακίδης προφανώς ξέρει όταν µία επιχείρηση πιστοποιείται ή 
διαπιστεύεται µε ISO είναι υποχρεωµένη στους πελάτες της να στέλνει ένα ερωτηµατολόγιο 
για να παίρνει τις απαντήσεις τους. Τα προβλέπει ο ISO αυτά όντως για να γίνει αυτό που είπε 
ο Πρόεδρος. Πλην όµως αυτά τα ερωτηµατολόγια είναι πάντοτε επώνυµα. Για όνοµα του 
Θεού. Εγώ στην δουλειά µου συµπληρώνω πολλά τέτοια ερωτηµατολόγια, από προµηθευτές, 
αλλά είναι πάντοτε επώνυµα. Ποτέ ένα ερωτηµατολόγιο δεν είναι ανώνυµο. Γιατί στο ανώνυµο 
ερωτηµατολόγιο µπορεί ο καθένας να φέρει τα πάνω κάτω. Και όχι µόνο είναι επώνυµα τα 
ερωτηµατολόγια αλλά … και πληροφορίες ο συντάκτης.  Γιατί αν είναι κάποιος ο οποίος δεν 
έχει κάποιες γνώσεις, κάποιο υπόβαθρο, πώς µπορεί να κρίνει εξειδικευµένες και πώς µπορεί η 
επιτροπή που θα κοιτάξει τα ερωτηµατολόγια να βγάλει εξειδικευµένα συµπεράσµατα. Άρα 
ένας πατέρας που το παιδί του βαριέται να πάει, του λέει ότι οι καθηγητές είναι τεµπέληδες να 
γράψει ότι οι καθηγητές είναι άχρηστοι ; και αυτό να ληφθεί υπ’ όψιν σαν σοβαρή γνώµη ; όχι 
είναι λάθος.  
 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Νοµίζω συνάδελφοι ότι διυλίζουµε τον κώνωπα. Πρέπει να υπάρχει µία επαφή 
ασφαλώς και πρέπει και η διοίκηση – να πω κάτι πολύ σηµαντικό – η διοίκηση να έχει µία 
ευελιξία. ∆εν είναι δυνατόν όλα τα θέµατα να περνάνε από το ∆.Σ.  Με την έννοια αυτή όλα τα 
θέµατα πρέπει να περνάνε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. ∆ηλαδή τι θέµατα. Όταν έρχεται ο 
Γιάννης Παπαδόπουλος και µου λέει να κάνω αυτή την εκδήλωση ; να ρωτήσω αυτά τα 
πράγµατα ; να φτιάξω αυτό το έντυπο το οποίο πρέπει να µπει – λέω ένα παράδειγµα – για τα 
απορρίµµατα ; τι πρέπει να κάνουµε ; να έρθει η διοίκηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όλο αυτό 
τον όγκο των θεµάτων και των ενεργειών που κάνει σε καθηµερινή βάση ; Μιλάµε για πολιτικά 
όργανα τα οποία ασχολούνται µε µείζονα ζητήµατα. Αν τα βαφτίσουµε όλα µείζονα τότε θα 
ακυρώσουµε την λειτουργία και των ∆ηµοτικών Συµβουλίων και των οργάνων, γιατί το ∆.Σ. 
του ΦΑΡΙΟΣ είναι κατ’ ουσίαν ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ένας παράλληλος ∆ήµος είναι ο ΦΑΡΙΣ. 
∆ηλαδή αύριο το πρωΐ αν πάει η διοίκηση και ζητήσει τα λεφτά από κάποια παιδιά που έχουνε 
τρεις µήνες να τα δώσουνε ή τους στείλει ένα έγγραφο αυτό θα είναι κακό και θα έπρεπε να 
έχει περάσει από ∆.Σ.;  Εν πάσει περιπτώσει να υπάρχει µία ευελιξία σε αυτά τα ζητήµατα και 
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βεβαίως και ευαισθησία όταν αναφερόµαστε σε παιδιά. Αλλά εγώ δεν διαπιστώνω όταν 
προσπαθεί να έχει αυτή την επαφή ή αυτόν τον τρόπο µέτρησης τον καθιερωµένο ότι υπάρχει 
κάποιο ζήτηµα ή κάποιο πρόβληµα. 
 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Κύριε ∆ήµαρχε θεωρώ ότι µας υποτιµάτε. Εντάξει, άποψή σας. Και µας 
υποτιµάτε όταν µας λέτε ότι ύστερα από τόσο χρόνο λειτουργίας δεν έχουµε την δυνατότητα 
να διακρίνουµε ποιο θέµα είναι σοβαρό και ποιο θέµα δεν είναι σοβαρό. Τι να σας πω. ∆εν 
πειράζει. Είναι µείζον, πολύ µείζον θέµα. 
 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  … (∆εν ακούγεται) 
 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ :  Τώρα αυτό είναι διάλογος που κάνουµε ;  είναι διάλογος ; είναι διάλογος ;   
 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ : … για τις οµόφωνες αποφάσεις 
 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ : Να µιλήσουµε όποτε θέλετε κύριε ∆ήµαρχε. ∆ιότι οµόφωνη απόφαση δεν 
σηµαίνει σύγκρουση, σηµαίνει υποχώρηση όλων σε µία ενιαία γραµµή.  Κάτι που δεν εννοείτε 
να το καταλάβετε.  
 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ :  Όχι το καταλαβαίνουµε. Αλλά ας διαφωνήσουµε για τα µείζονα, όχι γι’ αυτά. 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την παραπάνω εισήγηση, τις διατάξεις των άρθρων 256 και 260 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) 
καθώς και το γεγονός ότι οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας & οι παρόντες σύµβουλοι 
της δηµοτικής παράταξης «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» τάσσονται ΥΠΕΡ, ενώ οι 
παρόντες σύµβουλοι της δηµοτικής παράταξης «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ» δηλώνουν ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, κατά  πλειοψηφία, 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 23/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας µε την επωνυµία «ΦΑΡΙΣ» που 
αφορά στον προϋπολογισµό της επιχείρησης, οικονοµικού έτους 2009 και ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσόν των τεσσάρων εκατοµµυρίων εξήντα µίας χιλιάδων Ευρώ 
(4.061.000,00 €). 
 
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. Γουρδέας Ανδρέας  
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 3. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 4. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 13. Μπασακίδης Νικόλαος  

 14. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 15. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 16. Σπίνος Γεώργιος 
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  28  Απριλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 


