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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  158/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 13η Απριλίου 2009, ηµέρα Μεγάλη ∆ευτέρα  και ώρα 6:00 µ.µ., 
στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού 
Αριστοµένους αριθµός 28, συνέρχεται στην 11η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 08-4-2009 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, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 159 
απόφαση), 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 160 
απόφαση), 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 159 απόφαση 
και αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 160 απόφαση), 17) Μπάκας Ιωάννης (προσέλευση στην υπ’ 
αριθµ. 157 απόφαση), 18) Μπασακίδης Νικόλαος, 19)   Νταγιόπουλος Γεώργιος (προσέλευση  
στην υπ’ αριθµ. 169 απόφαση), 20) Οικονοµάκου Μαρία, 21) Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
(αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 160 απόφαση), 22) Πολίτης ∆ηµήτριος, 23) Σπίνος Γεώργιος και 
24) Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 160 απόφαση).  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.:1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης 2) Ράλλης Γεώργιος  και 3) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην 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) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος, 4) Μ. 
Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 6) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 7) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 8) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 2) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης Νικήτας, 3) Λεϊκων, κ. Βρυώνης 
Φώτιος, 4) Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος και 5) Αλαγονίας, κ. Μέλιος Ιωάννης.  
 
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 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθµ. 507/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας 
σχετικής µε τη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρεται στην εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης της εν λόγω επιχείρησης, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ 1ο Ορθή επανάληψη της υπ. αριθµ. αποφ. 507/08 απόφασης του ∆.Σ του 
∆ήµου Καλαµάτας . 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

 
1) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ.Π.∆. 
 Σύµφωνα µε τη µελέτη που καταθέσαµε, ο ∆ήµος Καλαµάτας πρέπει να καταβάλει στη 
«ΦΑΡΙΣ» το ποσόν των 1.500.000 € προκειµένου να δηµιουργηθεί µετοχικό κεφάλαιο έναρξης 
ποσό 1.099.012 €. Σύµφωνα µε τις διευκρινήσεις που µας έδωσε αφενός ο εισηγητής του 
θέµατος κ. Γιάννης Χαραλάµπης και αφετέρου η διευθύντρια κ. Νίκη Πολυχρονιάδου, επειδή η 
επιχείρηση ΦΑΡΙΣ είναι νεοσύστατη το µετοχικό κεφάλαιο ταυτίζεται µε το κεφάλαιο έναρξης. 
 Το Τ.Π.∆. σύµφωνα µε τους κανονισµούς του, δεν µπορεί να υπερβεί σε δανειοδότηση το 
µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Γι’ αυτό το λόγο παρότι ο ∆ήµος Καλαµάτας ζήτησε δάνειο 
ύψους 1.500.000 € το Τ.Π.∆. περιόρισε το ποσόν αυτό στο ύψος του 1.099.012 € το οποίο και 
θεωρεί µετοχικό κεφάλαιο , όπως αυτό άλλωστε  αναφέρεται στο άρθρο 11 της εγκεκριµένης 
οικονοµοτεχνικής µελέτης. 
 
2) ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 Εξηγήσαµε στο Τ.Π.∆. ότι η ΦΑΡΙΣ προέκυψε από την συγχώνευση τεσσάρων 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων και ως καθολικός διάδοχος αυτών ανέλαβε όλες τις υποχρεώσεις των 
και µετέφερε  το παθητικό και το ενεργητικό αυτών σύµφωνα µε τους ισολογισµούς της 
31/12/2007. 
Προκειµένου να δηµιουργηθεί το κεφάλαιο εκκίνησης των 1.099.012 €, θα πρέπει σύµφωνα µε 
τη συγκεκριµένη µελέτη ο ∆ήµος Καλαµάτας να καταβάλει σε µετρητά στη «ΦΑΡΙΣ» το ποσό 
των 1.500.000 € και να κεφαλαιοποίηση  οφειλές προς το ∆ήµο ύψους 1.936.012 €.  Σε 
περίπτωση που ο ∆ήµος καταβάλλει λιγότερο ποσό, αυτόµατα µειώνεται αντίστοιχα το 
κεφάλαιο εκκίνησης της «ΦΑΡΙΣ». γεγονός που είναι σε αντίθεση µε τη συγκεκριµένη µελέτη. 
Άλλωστε το κεφάλαιο (ως καθαρή θέση) του 1.099.012 € , όπως προκύπτει από τη µελέτη, 
είναι το ελάχιστο που χρειάζεται η «ΦΑΡΙΣ» για να ξεκινήσει οµαλά τη λειτουργία της. 
∆υστυχώς όµως οι υπηρεσίες του Τ.Π.∆. εµµένουν στην αρχική τους άποψη και προτείνουν τις 
πιο κάτω λύση : 
  Να γίνει ορθή επανάληψη της µελέτης και να διευκρινιστεί  ότι το µετοχικό κεφάλαιο 
της ΦΑΡΙΣ δεν είναι το κεφάλαιο έναρξης αλλά είναι αυτό που προκύπτει από τους 
Ισολογισµούς των  
συγχωνευοµένων επιχειρήσεων και το οποίο είναι ίσο µε 3.805.271.61    €.  Όµως λόγω 
συσσωρευµένων ζηµιών η καθαρή θέση της νέας επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» είναι σηµαντικά 
µειωµένη.   Για το λόγο αυτό ο ∆ήµος, µε βάση την µελέτη βιωσιµότητας, αποφάσισε την 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το πόσο των 3.463.640 € .το οποίο θα προκύψει µε 
Κεφαλαιοποίηση των µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων (δανείων από το ∆ήµο) 1.936.640  
και λήψη δάνειου  1.500.000 € προκειµένου να το εκχωρήσει στην ΦΑΡΙΣ ώστε η νέα 
επιχείρηση να ξεκινήσει µε καθαρή θέση (ταµειακά διαθέσιµα) ύψους 1.099.012 €. 
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Για να ταυτιστούµε µε τις απόψεις του ΤΠ∆ θα πρέπει στην υπ.αριθ.αποφ.507/2008του ∆.Σ 
του ∆ήµου Καλαµάτας, µε την οποία έχει εγκριθεί η οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας να 
γίνουν οι παρακάτω αλλαγές: 
 
Στη σελίδα 5 η φράση: 
α) Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.099.012 € 
ν’ αντικατασταθεί µε την φράση: 
α)Το µετοχικό  κεφάλαιο που εισφέρεται στην επιχείρηση  3.436.640 ευρώ. 
 
Οµοίως στη σελίδα 34 ( κεφάλαιο 11 )η φράση:   
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.099.012,00 Ευρώ. 
ν’ αντικατασταθεί µε την φράση: 
Το µετοχικό κεφάλαιο που εισφέρεται στην επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 
3.436.640 €  

 
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΦΑΡΙΣ 

ΠΑΝ. ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:   

 
Εµείς δεν είχαµε ψηφίσει την εν λόγω απόφαση για λόγους που ενδελεχώς 
είχαµε αναφέρει στη συγκεκριµένη περίπτωση και αναφέρονται στο 

σκεπτικό της απόφασης. 
Άρα δεν θα µπούµε σε περαιτέρω κουβέντες για τη συγκεκριµένη απόφαση. 
∆εν θα ψηφίσουµε και αυτό για ένα πρόσθετο λόγο. ∆εν είµαστε πεπεισµένοι ότι τα χρήµατα 
τα οποία θα παρθούν από το δάνειο θα κατευθυνθούν σύµφωνα µε αυτά που προστάζει η 
µελέτη. Τι έλεγε η µελέτη; Το 1.500.000 τι θα κάλυπτε; Την τακτοποίηση των υποχρεώσεων 
µέχρι 31/12/2007, την κάλυψη της ζηµιάς, αυτό ήταν 948.202, την κάλυψη της ζηµιάς η οποία 
εκτιµάτο ότι θα υπήρχε  το 2008, 350.000, κάλυψη απροβλέπτων υποχρεώσεων 100.000 και 
θα είχε ένα υπόλοιπο 101.000. Πάρθηκε 1.000.000. Κατευθύνθηκε το 1.000.000 σε αυτές τις 
δράσεις; Όχι. Μέρος του 1.000.000 πήγε σε αυτή την κατεύθυνση, ένα µεγάλο όµως µέρος  
κατευθύνθηκε στη διαρκή αποπληρωµή µισθοδοσίας του 2009, τόσο των υπαλλήλων, όσο και 
των ηθοποιών, όσο και κάποιων άλλων δράσεων. 
Κατά συνέπεια δεν τηρήθηκε κατ’ ουδένα τρόπο ούτε η µελέτη. Φοβάµαι ότι και τώρα το 
υπόλοιπο δάνειο το οποίο θα ληφθεί  πάλι δεν θα κατευθυνθεί για τους λόγους για τους 
οποίους η µελέτη επιτάσσει. Οπότε θα καταψηφίσουµε.   

 
Από το χρόνο έναρξης της συζήτησης για τη δηµιουργία του ΦΑΡΙΟΣ και κατά την 
αρχή της πορείας του είχαµε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, κατ’ αρχάς για το 

ασύµβατο της σύνθεσής του και του εύρους της επιχείρησης. Ταυτόχρονα βλέπουµε ότι 
υπάρχουν και διαπιστώνονται δυσλειτουργίες στην εξέλιξή του και στην πορεία του, οι οποίες 
και στο επόµενο θέµα θα προκύψουν και θα συζητηθούν εκτενώς. 
Όταν είχε έρθει το συγκεκριµένο ζήτηµα εφού η συγκεκριµένη απόφαση που µνηµονεύει ο κ. 
Ηλιόπουλος, είχαµε εκφράσει την αρνητική µας στάση, κατά συνέπεια ίδια συµπεριφορά θα 
επιδειχθεί από την παράταξή µας  και στη σηµερινή συζήτηση. 

 
∆εν ζητείται η ορθή επανάληψη γιατί έγινε κάποιο λάθος. Είµαι βέβαιος και σε 
όλους όσους ρώτησα, η µελετητική  οµάδα έκανε καλά τη δουλειά της και είναι 

σωστή η πρόταση. Όµως ένας εισηγητής του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
προσεγγίζει µε διαφορετικό τρόπο τη συγκεκριµένη φραστική διατύπωση. Αυτό είναι το θέµα. 
Αυτό µου είπε ο ∆ιευθυντής, η κα Πολυχρονιάδου. 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Εποµένως έχοµε την υποχρέωση να επανατοποθετήσοµε τις λέξεις ώστε να µην υπάρχει 
κανένα ζήτηµα. Περί αυτού οµιλούµε. 

Το δεύτερο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι ο ∆ήµος βρίσκεται σε µία δύσκολη κατάσταση 
οικονοµική και δεν βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του τρόπου διαχείρισης της 
∆ηµοτικής Αρχής. Τα προβλήµατα που έχοµε εµείς, ίσως περισσότερα έχουν άλλοι ∆ήµοι στη 
χώρα του ιδίου µεγέθους. Εκείνο όµως το οποίο έχω να σας πω είναι ότι µετά την ψήφιση, 
τέλη Μαρτίου, του νόµου ο οποίος αφορά στα οικονοµικά µας και να το δηλώσω 
κατηγορηµατικά  ότι ωφεληµένοι θα είναι ο ΦΑΡΙΣ, ο χώρος του πολιτισµού, τον Ιούνιο οπότε 
και θα εισπράξοµε το πρώτο οµόλογο, το οποίο αφορά στα χρήµατα τα οποία µας χρωστούν 
δεκαπέντε τόσα χρόνια, κατά απόλυτη προτεραιότητα και µέχρι τον Ιούνιο θα έχοµε ρυθµίσει 
και το πως  ο ΦΑΡΙΣ σε σταθερή βάση, δηλαδή σε µηνιαία βάση, θα εισπράττει τα έσοδά του 
από το ∆ήµο. 

Το τρίτο το οποίο έχω να πω είναι για ποια ασύµβατη δράση οµιλούµε όταν σχεδόν όλοι οι 
∆ήµοι της χώρας, µε πρώτο το ∆ήµο Κοζάνης και τον κ. Κουκουλόπουλο, αναφέροµαι σε ένα 
ιστορικό στέλεχος της αυτοδιοίκησης, µαζεύει τις παντοειδής δηµοτικές επιχειρήσεις ώστε να 
επιτύχει οικονοµίες κλίµακος και να διατηρήσει την βιωσιµότητά τους σε δύσκολες οικονοµικές 
συνθήκες.  

Αυτό το οποίο συµβαίνει µε το Υπουργείο Πολιτισµού και µε µας συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα. 
Αναζητούµε τρόπους  και δεν είναι πρωτόγνωρο αυτό το οποίο κάνοµε. Άλλοι 16 ∆ήµοι 
περίπου του επιπέδου του δικού µας επιλέγουν το συγκεκριµένο τρόπο διακυβέρνησης των 
επιχειρήσεων.  

Για µας ο ΦΑΡΙΣ είναι ένα στοίχηµα. Θα στηριχθεί απολύτως και είµαι βέβαιος ότι και στο 
µέλλον θα δώσει πολλές λύσεις διοικητικού και οργανωτικού χαρακτήρα στα ζητήµατα των 
δηµοτικών επιχειρήσεων. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων, µε τους συµβούλους της πλειοψηφίας να τάσσονται ΥΠΕΡ της ορθής επανάληψης 
της 507/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου ¨ΦΑΡΙΣ¨, τους συµβούλους των 
δηµοτικών παρατάξεων  ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ να 
τάσσονται ΚΑΤΑ και του κ. Μπάκα Ιωαν. να δηλώνει ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 

Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθµ. 507/2008 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Καλαµάτας που αφορά στη σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, µε τις εξής αλλαγές στην εν λόγω απόφαση: 

 

• Στη σελίδα 5, του εισηγητικού µέρους,  η φράση: 

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.099.012 €, µε αύξηση ποσού: 3.436.640 

αντικαθίσταται  µε την φράση: 

Το µετοχικό  κεφάλαιο που εισφέρεται στην επιχείρηση  3.436.640 ευρώ. 
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• Στη σελίδα 35, του αποφασιστικού µέρους, (κεφάλαιο 11) η φράση:   

Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 1.099.012,00 ευρώ. 

αντικαθίσταται µε την φράση: 

Το µετοχικό κεφάλαιο που εισφέρεται στην επιχείρηση ανέρχεται στο ποσό των 
3.436.640 ευρώ. 

 

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. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

 10. Κουδούνης Αργύριος 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 14. Μπάκας Ιωάννης 

 15. Μπασακίδης Νικόλαος  

 16. Οικονοµάκου Μαρία 
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 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσερώνης Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα, 16  Απριλίου 2009 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


