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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  11/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  159/2009  

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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Έγκριση υπ’ αριθµ. 41/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ που αφορά: α) στη λήψη 

δανείου της Επιχείρησης από το Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων προκειµένου να 
εξοφληθούν ληξιπρόθεσµες οφειλές της Επιχείρησης, και β) στην τροποποίηση του 

προϋπολογισµού, οικον. έτους 2009, της Επιχείρησης. 
Παροχή εγγύησης του ∆ήµου Καλαµάτας για τη λήψη του παραπάνω δανείου. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, αναφέρει τα εξής: 
 

 
Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένα πρόβληµα, ένα ζήτηµα µε την 
ασφαλιστική ενηµερότητα της επιχείρησης ΦΑΡΙΣ που µας δηµιουργεί 

πολλά προβλήµατα, δεν µας επιτρέπει να εισπράξουµε επιδοτήσεις από Υπουργεία, οφειλές 
προς την επιχείρηση από Υπουργεία ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, να µην 
µπορούµε να κάνουµε θεωρήσεις στην Εφορεία και να µην µπορούµε να λάβουµε µέρος στους 
διαγωνισµούς που έχουν προκηρύξει τα διάφορα Υπουργεία κυρίως για ζητήµατα που έχουν να 
κάνουν µε το ΚΕΚ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει ένα χρέος που έρχεται από το 
∆ΗΠΕΘΕΚ, τη µία δηλαδή από τις τέσσερις επιχειρήσεις που συγχωνεύτηκαν και 
δηµιουργήθηκε ο ΦΑΡΙΣ. Το χρέος του ∆ΗΠΕΘΕΚ έχει να κάνει σε σχέση µε το ΙΚΑ και 
ανέρχεται το κεφάλαιο µαζί µε τις προσαυξήσεις και τα πρόστιµα στο ποσό του 1.200.000 
ευρώ. Είχαµε µία πληροφορία ότι θα γινότανε µε νόµο ρύθµιση για τις δηµοτικές επιχειρήσεις, 
ειδικά για τις οφειλές προς το ΙΚΑ, όµως ακόµα δεν έχει γίνει κάτι και οι πληροφορίες µας λένε 
ότι θα αργήσει ακόµη περισσότερο. Αυτή τη στιγµή η ρύθµιση η οποία υπάρχει και είναι η ποιο 
ευεργετική είναι µε τον 3731/2008 σύµφωνα µε την οποία αν καταβληθεί όλο το κεφάλαιο, 
δηλαδή αυτά τα 792.000 ευρώ που είναι το κεφάλαιο, χαρίζονται τα πρόστιµα και οι 
προσαυξήσεις. Χαρίζονται δηλαδή 408.000 ευρώ. Θα πρέπει όµως σε κάθε περίπτωση η 
ρύθµιση να γίνει τώρα και να εξοφληθεί µέχρι τις 30/10/2009 σε 7 – 8 δόσεις, πόσες είναι 
µέχρι τον Οκτώβριο.  

Προκειµένου λοιπόν να αντιµετωπισθεί αυτό το ζήτηµα διότι µετρικά 800.000 ευρώ δεν 
υπάρχουν όπως καταλαβαίνετε, κάναµε µία έρευνα και σε συνεργασία µε το Παρακαταθηκών & 
∆ανείων καταλήξαµε στη λύση να λάβει δάνειο η επιχείρηση γι’  αυτό το ποσό και για κάτι 
επιπλέον το οποίο θα το αναλύσει λίγο παρακάτω και µε εγγυητή τον ∆ήµο Καλαµάτας. Το 
ποσό το οποίο συνολικά θα λάβει ως δάνειο η επιχείρηση είναι 792.552,30 ευρώ για το 
∆ΗΠΕΘΕΚ, 22.995,19 για τη ∆ΕΤΑΚ. Είχε και η ∆ΕΤΑΚ µία οφειλή προς το ΙΚΑ η οποία είναι 
ρυθµισµένη µέχρι το 2015 και µε εισφορά µηνιαία 371 ευρώ, όµως η ασφαλιστική εισφορά 
που παίρνουµε σ’  αυτή την περίπτωση είναι µόνο για έναν µήνα. Ενώ εάν κάνουµε την πλήρη 
εξόφληση όπως ανέφερα µε το δάνειο το οποίο θα πάρουµε, θα παίρνουµε ασφαλιστική 
ενηµερότητα για 6µηνο όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση. Τέλος υπάρχουν και δύο τελεσίδικες 
αποφάσεις, η 13 & η 14 /2009 του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Καλαµάτας για οφειλές σε 
εργαζόµενους οι οποίες έρχονται από τα έτη 2001, ’02, ’03, ’04 και ’05 για υπερεργασίας, 
νυχτερινά κτλ οι οποίες είναι τελεσίδικες και δεν επιδέχονται κάποιου άλλο ένδικου µέσου και 
πρέπει να καταβληθούν κι αυτά. 

Το δάνειο θα έχει 10ετή διάρκεια εξόφλησης µε επιτόκιο 5,9 %, η µηνιαία δόση θα είναι 9.990 
ευρώ και συνολικά θα πληρωθούνε 1.198.769,60 ευρώ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Θα ήθελα επίσης να πω ότι το σχετικό θέµα πέρασε από το συµβούλιο της επιχείρησης την 
Παρασκευή κατά πλειοψηφία και αυτή τη στιγµή θα πρέπει ο ∆ήµος Καλαµάτας να εγκρίνει την 
απόφαση της επιχείρησης για τη λήψη του δανείου και βέβαια να αποδεχθεί και να µπει 
εγγυητής στο δάνειο. 

 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ο κ. Αλευράς. Ερώτηση; Ο κ. Αλευράς. 
 

Από την εισήγηση του κ. Ηλιόπουλου αντιλήφθηκα ότι επιχειρείται η σύναψη 
δανείου προκειµένου κατά βάση να εξοφληθεί το ΙΚΑ για να υπάρχει δυνατότητα 

λήψεως της σχετικής ενηµερότητας. Η ερώτησή µου έχει την εξής βάση. Υπήρχε ρύθµιση των 
οφειλών προς το ΙΚΑ και τηρείτο και ανετράπη και δεν επληρώθη ή επιλέγεται η δανειοδότηση 
γιατί αξιολογείται ως πλέον συµφέρουσα της µηνιαίας ρυθµισµένης δόσης για το ∆ήµο; ∆ηλαδή 
υπήρξε πληµµέλεια, υπήρξε αβλεψία, υπήρξε αστοχία που ένα ρυθµισµένο χρέος προς το ΙΚΑ 
έγινε αρρύθµιστο; 

 
Θα τις απαντήσετε µαζί όλες. Άλλη ερώτηση υπάρχει; Ο κ. Μπάκας. 

 
∆εν θέλω να γίνω κακός, αλλά εγώ άκουγα κατά το παρελθόν ότι έχουν 
εξοφληθεί οι οφειλές και µάλιστα από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή, δεν 

χρωστάµε πουθενά, ότι έχει µπει στο νερό στο αυλάκι και ξαφνικά ακούµε 800.000 ευρώ 
ασφαλιστικές προσφορές χωρίς να πρόστιµα και τις προσαυξήσεις. ∆ηλαδή τι έχει γίνει εδώ 
πέρα; ∆ηλαδή αυτοί που µας λέγανε τέλος πάντων «τα καθαρίσαµε, τα δροµολογήσαµε, τα 
ρυθµίσαµε, δεν χρωστάµε, δεν κάνουµε, δεν ράνουµε», µας λέγανε ψέµατα κάποια στιγµή 
µέσα σ’  αυτή εδώ την αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου; 

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει; Κε Ηλιόπουλε ορίστε. 

 
Στο πρώτο ερώτηµα που έκανε ο κ. Αλευράς υπήρχε ρύθµιση η οποία 
είχε γίνει το 2007, τον Απρίλιο του 2007, πληρώθηκε µέχρι. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Το Θέατρο χρώσταγε εισφορές από το 2002 σύµφωνα µε την καρτέλα 
του ΙΚΑ. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Όχι, υπήρχε ρύθµιση η οποία είχε γίνει το 2005 αν δεν κάνω λάθος, ή 
το ’05 ή το ’06 αλλά αυτή του ’07 ήταν ακόµη καλλίτερη από. . . 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ναι, εντάξει. Όπως κι αυτή είναι ακόµη. Τέτοια ρύθµιση που σας 
ανέφερα αυτή µε τον 3731/08 δεν έχει ξαναυπάρξει, απλά το ΙΚΑ βάζει 

µια προθεσµία και λέει «δως µου το κεφάλαιο µέχρι τότε και σου χαρίζω τα πάντα», ενώ οι 
άλλες δεν χάριζαν τα πάντα, χάριζαν µέρος των προστίµων και των προσαυξήσεων. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Εντάξει, αυτή τη στιγµή όµως η ρύθµιση αυτή που υπάρχει νοµίζω 
είναι η καλλίτερη που έχει υπάρξει ποτέ. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Για το κεφάλαιο. 
 

Την κοινωφελή την παλιά. 
 
Τα οποία προφανώς διογκώνονταν. 

 
Πληρώθηκε λοιπόν η τελευταία δόση το ∆εκέµβριο του 2007 και στη 
συνέχεια για 3 – 4 µήνες δεν καταβλήθηκαν δόσεις και ξανά 

καταβλήθηκε δόση που αντιστοιχούσε στο ποσό της ρύθµισης το Μάιο του 2008. Αλλά όπως 
καταλαβαίνετε είχε χαθεί η ρύθµιση. Νοµίζω πρέπει να απαντήσει ο κ. Πολίτης. 

 
Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ µε δυο λόγια για το ∆ΗΠΕΘΕ. Όπως γνωρίζετε 
τα όργανα διοίκησης σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση που είναι υπεράνω 

των κανονισµών είναι το διοικητικό συµβούλιο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής. . . .  (δεν 
ακούγεται). . . 

Να επαναλάβω. Η υπ’  αριθµ. 20/2008 µου κοινοποιήθηκε εµένα στις 29/1/2008. Όταν µου 
κοινοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση συγκάλεσα διοικητικό συµβούλιο, συγκεκριµένα στις 
11/2/2008 και δύο από τα θέµατα ήταν «η ενηµέρωση επί των οικονοµικών, καλλιτεχνικών και 
διοικητικών θεµάτων» µε εισηγητές τον καλλιτεχνικό διευθυντή και τον υπεύθυνο του 
λογιστηρίου και το δεύτερο θέµα ήταν «ορισµός τριµελούς οικονοµικής επιτροπής σύµφωνα µε 
το άρθρο 8 του εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας». Κατά την ενηµέρωση ο υπεύθυνος επί 
των οικονοµικών θεµάτων δεν έκανε γνωστό στο διοικητικό συµβούλιο την εκκρεµότητα που 
υπήρχε, ότι δηλαδή δεν είχε καταβληθεί η δόση της οφειλής προς το ΙΚΑ το µήνα Ιανουάριο 
και ότι έπρεπε µέχρι τέλος Φεβρουαρίου να καταβληθεί για να µη χαθεί η ρύθµιση της οφειλής 
που είχε γίνει τον Απρίλιο του 2007. Η τελευταία δόση όπως γνωρίζετε καταβλήθηκε τον 
∆εκέµβριο του 2007. Όταν το επόµενο διάστηµα ενηµερώθηκα ότι υπάρχει αυτή η οφειλή η 
οποία ήταν πάνω από 800.000 ευρώ και ότι είχε γίνει ρύθµιση, πάντα όταν επισκεπτόµουν τα 
γραφεία του Θεάτρου έλεγα στον αρµόδιο υπάλληλο «πρώτα απ’ όλα να καταβάλεις τη µηνιαία 
δόση στο ΙΚΑ και µετά να πληρώσεις όλους τους άλλους, προµηθευτές, συντελεστές». 
Φαίνεται εγώ τα έλεγα, εγώ τα άκουγα. Μάλιστα το µήνα Μάιο αν δεν µε απατά η µνήµη µου, 
για να εξακριβώσω εάν πράγµατι είχε καταβάλει τη δόση του µηνός, του ζήτησα να µου δοθεί 
το αποδεικτικό στοιχείο όπου πράγµατι είδα ότι το µήνα αυτό είχε καταβάλει τη δόση και 
συνέχιζε τους επόµενους µήνες να καταβάλει το ίδιο ποσό για να µου ρίξει µάλλον στάχτη στα 
µάτια αφού γνώριζε ότι από το µήνα Μάρτιο είχε χαθεί η ρύθµιση αφού δεν είχε καταβάλει τις 
δόσεις Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου ούτε βέβαια και τις δόσεις Μαρτίου – Απριλίου.  

Αγαπητοί συνάδελφοι έµαθα ότι χάθηκε η ρύθµιση δυστυχώς από τον ∆ιευθυντή του ΙΚΑ το 
µήνα Νοέµβριο και έπεσα από τα σύννεφα. Επίσης το απέκρυψε όπως ανέφερε και ο πρόεδρος 
της επιχείρησης ΦΑΡΙΣ και από τους µελετητές που ήρθαν να κάνουν την οικονοµοτεχνική 
µελέτη για το Θέατρο. 

Το άλλο θέµα της συνεδρίασης της 11ης Φεβρουαρίου όπως προανέφερα, ήταν ο ορισµός 
τριµελούς οικονοµικής επιτροπής η οποία θα είχε ως έργο κυρίως τον έλεγχο του λογιστηρίου 
και των ταµειακών πράξεων. Η επιτροπή αυτή ορίστηκε αποτελούµενη από 3 µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου η οποία δυστυχώς δεν λειτούργησε. Και την ευθύνη όπως γνωρίζετε 
για την εκτέλεση των αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου την έφερνε ο καλλιτεχνικός 
διευθυντής σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση. 

Όπως διαπιστώνετε αγαπητοί συνάδελφοι υπεύθυνος για τη σωστή οικονοµική διαχείριση του 
Θεάτρου ήταν ο προϊστάµενος του λογιστηρίου και επόπτης των διοικητικών υπηρεσιών του 
Θεάτρου σύµφωνα µε την προγραµµατική σύµβαση ο καλλιτεχνικός διευθυντής. Εγώ την µόνη 
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αρµοδιότητα που είχα επιπλέον από τα άλλα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ήταν να 
υπογράφω τα γραµµάτια είσπραξης, τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµών, να εκπροσωπώ το 
∆ΗΠΕΘΕ στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και να υπογράφω τα συµβόλαια.  

Τελειώνοντας θέλω να σας κάνω γνωστό ότι δεν είχαν συνταχθεί, δεν γνωρίζω για πόσα 
χρόνια, ισολογισµοί. Επί προεδρίας δικής µου συντάχθηκαν µε τη βοήθεια των λογιστών της 
Α∆ΕΚ και ψηφίσθηκαν οι ισολογισµοί των ετών ’04, ’05, ’06 και ’07. 

Αυτά ήθελα να σας πω συνάδελφοι σχετικά µε τη ρύθµιση. Θα ήθελα µόνο να προσθέσω κάτι. 
Εάν το µήνα οπωσδήποτε Φεβρουάριο µου έλεγε ο υπεύθυνος «ξέρετε έτσι κι έτσι συµβαίνει, 
ότι κινδυνεύουµε να χαθεί η ρύθµιση», θα έκανα ότι µπορούσα, θα πήγαινα αµέσως στον κ. 
∆ήµαρχο και θα του ζητούσα το ποσό που χρειαζόταν και δεν θα υπήρχε πρόβληµα. 
∆υστυχώς, µου το απέκρυψε.  

 
Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Να απαντήσω στην ερώτηση του κ. Μπάκα για να τις κλείσουµε; 

Ρώτησε ο Γιάννης από πού προέρχονται τα χρέη. Είναι από το 2002 και 
εδώ από την καρτέλα του ΙΚΑ βλέπουµε ότι 28/4/05 που πήγανε να κάνουν την ρύθµιση µε τη 
λογιστικοποίηση των Α.Π.∆., δηλαδή αυτών των οποίων οφείλουν, ήτανε 318.486 ευρώ και 
τρώει τότε το Θέατρο ένα καπέλο, ένα πρόστιµο 194.246 ευρώ. Αµέσως – αµέσως δηλαδή 
φτάσαµε τότε στις πεντακόσιες και χιλιάδες ευρώ. 

Επίσης να συµπληρώσω σ’  αυτά το οποία είπε ο κ. Πολίτης σχετικά µε τα όσα έκανε ο 
οικονοµικά υπεύθυνος του Θεάτρου. Το ∆εκέµβριο του ‘07 καταβλήθηκε η δόση και δεν 
καταβλήθηκε στη συνέχεια για Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλη και άρχισε να 
καταβάλετε πάλι το Μάιο. Από το Μάιο, έχοντας χαθεί βέβαια η ρύθµιση, εκείνος πήγαινε και 
πλήρωνε 8.117, παρουσίαζε το παραστατικό των 8.117 και έλεγε «να η ρύθµιση τηρείται», 
αλλά βέβαια όλα αυτά πηγαίνανε, να µου επιτραπεί η έκφραση, στο µεγάλο πηγάδι που είχε  
µέσα και κεφάλαιο και πρόστιµα και προσαυξήσεις. Χαµένη η ρύθµιση. Και παρουσίαζε λοιπόν 
είτε λεγότανε Χρήσιµος, είτε λεγόταν Κωτσάκος, είτε Λαµπρόπουλος από την Α∆ΕΚ που ήρθαν 
οι άνθρωποι να κάνουν τους ισολογισµούς, δεν είχε ισολογισµούς το Θέατρο όλα αυτά τα 
χρόνια, παρουσίαζε λοιπόν τα παραστατικά και τους έλεγε «ορίστε, να, η ρύθµιση τηρείται». 

 
Ο κ. Τσερώνης έχει το λόγο. 
 

Πότε χάθηκε η ρύθµιση; Πότε, ποια ηµεροµηνία; 
 

Ηµεροµηνία δεν ξέρουµε ακριβώς. Η προθεσµία σου έδινε δύο µήνες. Όπως έχω 
πει αν τον Φεβρουάριο µου έλεγε «αυτό κι αυτό συµβαίνει Πρόεδρε, βρε σε 

χρήµατα για να µη χαθεί η ρύθµιση».  
 
∆εν είχατε ενηµερωθεί γι’  αυτό καθόλου; Ότι υπάρχει µία ρύθµιση που πρέπει 
να πληρωθεί τώρα; 

 
Όχι, µετά ενηµερώθηκα. Μετά από τη συνεδρίαση, δεν θυµάµαι µετά από πόσες 
ηµέρες. 

 
Η συνεδρίαση έγινε 11 Φεβρουαρίου του 2008. Είχε 28 Φεβρουαρίου να λήξει. 
 

Τις επόµενες ηµέρες, δεν θυµάµαι τώρα ακριβώς. Όταν έµαθα ότι υπάρχει αυτή η 
οφειλή και η ρύθµιση σε κάθε επίσκεψή µου στα γραφεία έλεγα «το πρώτο 

µέληµά σου είναι να καταβάλεις τη δόση στο ΙΚΑ και µετά να πληρώσεις όλους τους άλλους» 
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και δεν µου είπε «ξέρεις τι γίνεται πρόεδρε, δεν έχω χρήµατα ή θέλω να πληρώσω πρώτα τους 
υπαλλήλους». 

 
Το ένταλµα αυτό, τα εντάλµατα δεν τα υπογράφατε εσείς; 
 

Τα εντάλµατα πληρωµών ναι. 
 
Ναι. Οπότε δεν είδατε ότι. . . Για τη µηναία δόση του ΙΚΑ δεν τα υπογράφατε 
εσείς; 

 
Όχι, όχι. 

 
Και πως το ερµηνεύει ο κύριος τάδε, ο υπάλληλος τέλος πάντων ότι δεν πήγε να 
πληρώσει τη ρύθµιση; Πως το εξηγεί; 

 
Στις αρχές τον εµπιστεύτηκα ότι πράγµατι καταβάλει τις δόσεις κανονικά. Και το 
Μάιο από περιέργεια του λέω «για να δω, φέρε µου ένα αποδεικτικό στοιχείο ότι 

καταβάλεις τη δόση». Μου φέρνει το 8.117. Ακριβώς όπως τα λέω, για να µε ξεγελάσει. Η 
οποία ρύθµιση είχε χαθεί. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
∆εν έτυχε. Εµπιστεύτηκα γιατί ξέρω τουλάχιστον ο υπάλληλος πρέπει να ασκεί τα 
καθήκοντά του µε υπευθυνότητα και ευσυνειδησία. Και συνέχιζε το 8.117 για να 

µου ρίχνει στάχτη στα µάτια, «να εγώ πληρώνω, µην ανησυχείς». 
 
Ο κ. Ηλιόπουλος έχει το λόγο. 

 
Θέλω να διευκρινίσει κάτι σχετικά µε την καταβολή των δόσεων ο 
διευθυντής της επιχείρησης ο κ. Φουρναράκης. 

 
Ορίστε κε Φουρναράκη. 

 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε ∆ήµαρχε, κύριοι σύµβουλοι υπάρχει ένα νέφος και θα 
προσπαθήσω να το ξεκαθαρίσω. Όταν κάνουµε µία ρύθµιση στο ΙΚΑ δεν µας 

απαλλάσσει από τις επόµενες τρέχοντες καταβολές. Όταν έγινε η ρύθµιση τον Απρίλιο του 
2007 υπήρχε ένα συγκεκριµένο ποσό που είχε δηµιουργηθεί εκείνη τη στιγµή σαν οφειλή µας 
προς το ΙΚΑ. Θάπρεπε όµως τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο να υποβάλλουµε τις 
µηνιαίες καταστάσεις τις ΑΠ∆ που λέµε. Αυτές δεν υποβάλλονται. Η ρύθµιση δεν χάθηκε τον 
Ιανουάριο του 2007, χάθηκε αµέσως το δεύτερο µήνα που δεν υποβάλλαµε ΑΠ∆. Το ΙΚΑ δεν 
µπορεί να ξέρει τι χρωστάς αν δεν υποβάλεις την ΑΠ∆.  

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
∆εν είχαν υποβληθεί. Καθόλου, δεν είχαν υποβληθεί. ∆ηλαδή η ρύθµιση που 
λέµε ότι χάθηκε στις 31 ∆εκεµβρίου του 2007 είχαµε κατά κάποιον τρόπο 

παγώσει χωρίς να υποβάλλουµε τις υποχρεώσεις µας στο ΙΚΑ, στο ποσό που βγήκε τον Απρίλιο 
του 2007. Εν τω µεταξύ καθηµερινώς, κάθε µήνα δηµιουργείται µια καινούργια υποχρέωση την 
οποία δεν τη γνώριζε το ΙΚΑ διότι δεν είχαµε υποβάλει την ΑΠ∆. ∆ηλαδή είναι λίγο µπερδεµένο 
και είναι µία αλυσίδα πράξεων και ενεργειών η οποία δεν καταλήγει συγκεκριµένα πότε χάθηκε 
η ρύθµιση. ∆εν µπορεί κάποιος µε ακρίβεια να πει «χάθηκε στις 30». Εκείνο που φαίνεται από 
τα χαρτιά είναι ότι µέχρι και 31 Ιανουαρίου του 2007 πληρωνόταν το 8.117. ∆εν είχαν όµως 
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υποβληθεί ΑΠ∆ των προηγουµένων ετών. Όταν τις υποβάλλαµε µαζεµένες στις 31 ∆εκεµβρίου 
του 2008 ήτανε 202.000 και 26.000 πρόστιµο. ∆ηλαδή δεν είναι έτσι απλά τα πράγµατα, 
«χάθηκε η ρύθµιση το Γενάρη του 2007». 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μπορεί να είχε, και σίγουρα οπωσδήποτε, χαθεί και νωρίτερα. ∆εν είχαν 
υποβληθεί οι ΑΠ∆ όπως έπρεπε στο ΙΚΑ. 

 
Το ΙΚΑ δεν στέλνει κάποιο χαρτί. 
 

Όχι, δυστυχώς είναι ηλεκτρονικά τώρα και . . . 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Ο κ. Αλευράς έχει το λόγο. 
 

Κε Πρόεδρε το θέµα είναι σοβαρό και όσα ακούστηκαν φαντάζουν ήκιστα θα έλεγα 
πειστικά εις ότι αφορά τη δηµιουργία του θέµατος αυτού. ∆εν είµαστε εισαγγελείς 

για να αποδώσουµε ευθύνες, εµείς είµαστε πολιτικά πρόσωπα, δηµοτικές παρατάξεις που 
ελέγχουµε και κρίνουµε. Εγώ θα θεωρούσα εξαιρετικά γενναία πράξη πολιτικής βάσης την 
ανάληψη ευθύνης διότι υπάρχει και πολιτική ευθύνη δεν είναι υπηρεσιακό το θέµα αµιγώς ή 
διοικητικό. Άκουσα την παρέµβαση του κυρίου διευθυντή που είχε να κάνει µε τη µη 
δυνατότητα προσέγγισης του χρόνου απώλειας του ευεργετήµατος της ρύθµισης αλλά αυτό 
µπορεί να είναι και έτσι αλλά δεν είναι εκεί η ουσία του ζητήµατος. Η ουσία είναι ότι υπάρχει 
µία οφειλή του ∆ΗΠΕΘΕΚ, αυτού του δηµοτικού µορφώµατος προς το ΙΚΑ ακολουθείται και 
ξαφνικά χάνεται και αυτό σηµαίνει πολύ συγκεκριµένη και επαχθή ότι εµείς πλέον έχουµε χάσει 
το ευεργέτηµα και για να µπορεί να λειτουργήσει το ∆ΗΠΕΘΕΚ πρέπει πλέον να αποπληρώσει 
την οφειλή του αυτή για να λάβει την αναγκαία ασφαλιστικής τάξης ενηµερότητα και γι’  αυτό 
λοιπόν συνάπτεται το δάνειο.  

Αγαπητοί συνάδελφοι προσέξτε. Είχαµε µόλις πριν πει για τη δυσκολία που παρουσιάζει στη 
λειτουργία του αυτό το δηµοτικό µόρφωµα. Και εγώ µε αφορµή την παρέµβαση του κου 
∆ηµάρχου επειδή συνοµίλησα µε το ∆ήµαρχο Κοζάνης, δεν έχει τέτοια επιχείρηση. ∆εν 
υπάρχει. Εάν υπήρχε κάτι από το παρελθόν στο ∆ήµο Κοζάνης, αυτό εξελίσσεται. ∆εν 
αποφάσισε να προβεί στη σύνθεση ασύνθετων και ανόµοιων πραγµάτων προκειµένου να 
υπάρξει οικονοµία χρήµατος, αποτελεσµατικότερη δράση κλπ. Ένα ζήτηµα είναι αυτό. 

∆εύτερον. Είχαµε πει ότι θα παρουσιάσει προβλήµατα στη λειτουργία του αυτή η νέα δηµοτική 
επιχείρηση. Και επιβεβαιώθηκε αυτός µας ο φόβος και αυτή µας η άποψη µε αρµόδια χείλη, 
κυβερνητικά χείλη για το ζήτηµα αυτό. Και προσέξτε τώρα το εξαιρετικά αρνητικό 
πανελληνίως. Αυτή η επιχείρηση σε 6 µήνες συνάπτει δάνειο δεύτερο αθροιστικά λαµβανόµενο 
της τάξεως των 2.000.000 ευρώ. Που υπάρχει; Στα δηµοτικά πεπραγµένα του ∆ήµου 
Καλαµάτας δεν υπάρχει πουθενά. Πανελληνίως υπάρχει δηµοτική επιχείρηση να συνάπτει 
2.000.000 ευρώ δάνειο σε 6 µήνες;  

Εγώ θάλεγα λοιπόν το εξής ότι πληροφορηθήκαµε αυτή την εξέλιξη, πληροφορηθήκαµε το ότι 
επιχειρείται να κριθεί το θέµα ως πληµµέλεια υπηρεσιακής ή διοικητικής βάσης, είναι όµως και 
δεν έχει να κάνει σε κανένα επίπεδο µε τα πρόσωπα που προΐστανται του ∆ΗΠΕΘΕΚ ή που 
διαχειρίστηκαν τις τύχες του, είναι µία πολιτική προσέγγιση και εγώ αξιώνω από τη ∆ηµοτική 
αρχή να αναλάβει στο ακέραιο την πολιτική ευθύνη που της ανήκει για να έχουµε καθαρούς 
λογαριασµούς συνάδελφοι. Και η πολιτική αξιώνει τέτοιες συµπεριφορές. ∆εν είναι τώρα θέµα 
του Αλευρά, του υπαλλήλου που δεν µε ενηµέρωσε και που έκανε ή δεν έκανε κάτι επιλήψιµο. 
Αν έκανε κάτι επιλήψιµο και εκφεύγει των ορίων της υπηρεσιακής ή του πειθαρχικού ελέγχου 
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υπάρχουν και άλλοι θεσµοί και άλλες κλίµακες να επιληφθούν του θέµατος. Αλλά επειδή δεν 
είναι παρόν ο συγκεκριµένος υπάλληλος ή οι συγκεκριµένοι υπάλληλοι, εγώ δεν ξέρω ποιος, για 
να ακούσουµε και τον αντίλογο, εγώ σε καµία περίπτωση δεν θέλω να συνταχθώ µε αυτού του 
είδους τη λογική. Θέλω λοιπόν να πω και να τελειώσω, ότι υπήρξε αυτή η πληµµέλεια, 
προφανώς από αβλεψία, από κακή εκτίµηση, από όπως εσείς θέλετε αλλά θα ήταν κε Πολίτη 
και κε Ηλιόπουλε πολιτική συµπεριφορά δείγµατος που αξιώνει η εποχή µας σε όλες τις δράσεις 
και τις φάσεις της διοίκησης, η ανάληψη µε γενναιότητα της πολιτικής ευθύνης. Αυτό πρέπει 
να γίνει και να κριθεί αν επισυµβεί αυτή η συµπεριφορά από το διοικητικό συµβούλιο. 
∆ιαφορετικά θα είναι µία απέλπιδα προσπάθεια µετακύλησης της ευθύνης σε πρόσωπα που δεν 
τους ανήκει. 

 
Παρακαλώ τον κ. Κοσµόπουλο. 

 
Θα µε συγχωρήσουν οι συνάδελφοι που ήταν στο διοικητικό συµβούλιο της 
ΦΑΡΙΣ αλλά θα επαναλάβω µία ιστορία που ανέφερα σ’  αυτό το διοικητικό 

συµβούλιο. Το 2003 ήταν η πρώτη χρονιά που σαν δηµοτικοί σύµβουλοι συµµετείχαµε στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. Κάποια στιγµή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ήρθε και ο προϋπολογισµός του 
∆ΗΠΕΘΕΚ. Τότε διαπιστώσαµε έκπληκτοι ότι ο προϋπολογισµός συνίστατο σε µία σελίδα στην 
οποία ήταν εγγεγραµµένα τα έσοδα και τα έξοδα εκείνης µόνο της χρονιάς και ήταν προφανώς 
ισοσκελισµένος. Θέσαµε το θέµα «οφειλές υπάρχουν παρελθούσης χρήσης;» και η απάντηση 
ήταν έωλη «εντάξει, τώρα να το ψηφίσουµε γιατί το υπουργείο τον δέχεται τον 
προϋπολογισµό έτσι όπως είναι ισοσκελισµένος της χρονιάς αλλά θα τα βρούµε αργότερα διότι 
είµαστε νέα ∆ηµοτική αρχή και δεν προλαβαίνουµε να τα αλλάξουµε». Το 2004 ξαναήρθε ο 
προϋπολογισµός µε ακριβώς την ίδια µορφή. Τότε θέσαµε ένα πολύ µεγάλο θέµα. Κάναµε ότι 
ήταν δυνατόν για να διευκρινισθεί η κατάσταση και ζητήσαµε να διερευνηθούν οι οφειλές 
παρελθούσας χρήσης για να δούµε πραγµατικά εάν ο προϋπολογισµός ο οποίος είχε έρθει είχε 
κάποια ουσία και δεύτερον πως θα µπορέσει κανείς να αντιµετωπίσει τις οφειλές παρελθούσης 
χρήσης. Κατορθώσαµε λοιπόν µέσα απ’  αυτή τη διαδικασία την έντονη να πάρουµε τη 
δέσµευση του τότε αντιδηµάρχου και πρόεδρου του ∆ΗΠΕΘΕΚ του κ. Κυριακόπουλου ότι θα 
διορθώσει ή θα µας φέρει έναν προϋπολογισµό που θα είχε τις οφειλές παρελθούσης χρήσης. 
Πράγµατι το 2005 και ενώ τον είχαµε ειδοποιήσει εκ νέου ότι προσµένουµε αυτό το οποίο µας 
είχε υποσχεθεί, το 2005 λοιπόν ήρθε για πρώτη φορά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ένας 
προϋπολογισµός του Θεάτρου που είχε για πρώτη φορά, τουλάχιστον τα χρόνια που είµασταν 
εµείς οφειλές παρελθούσης χρήσης. Εκεί ποια εµφανίσθηκε και το µεγάλο χρέος που είχε 
δηµιουργηθεί απέναντι στο ΙΚΑ. Τότε ξεκίνησε και το ’05 νοµίζω, δεν ξέρω, αρχές του ’06 έγινε 
και η ρύθµιση που επέτρεπε η νοµοθεσία τότε για τα χρέη αυτά τα οποία έτρεχαν.  

Έχουν ευθύνες οι προηγούµενες ∆ηµοτικές αρχές για το θέµα που δηµιουργήθηκε; Σαφώς και 
έχουν και τεράστια. Γι’  αυτό το θέµα µιλήσαµε προεκλογικά το 2002, αντιπαρατεθήκαµε, 
µιλήσαµε προεκλογικά το 2006, αντιπαρατεθήκαµε και ως έναν βαθµό χαλάσαµε και 
προσωπικές σχέσεις. Αλλά από τους συµµετέχοντες στα παλιά διοικητικά συµβούλια του 
∆ΗΠΕΘΕΚ µόνο πιθανά ένας βρίσκεται στην αίθουσα αυτή. Κανένας άλλος. Ως εκ τούτου 
λοιπόν οι ευθύνες αυτές υπάρχουνε. 

Όταν εκλεχτήκαµε στη συνέχεια σαν νέο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και εσείς σαν νέα ∆ηµοτική αρχή 
κε ∆ήµαρχε, σαφώς είχατε στόχο σας τουλάχιστον να µην επιβαρύνετε περισσότερο την 
παρούσα κατάσταση. Να τη βελτιώσετε οπωσδήποτε και στη χειρότερη περίπτωση να 
παραµείνουν τα πράγµατα ως έχουν, όχι να επιβαρυνθούν. ∆υστυχώς βρισκόµαστε σε µία 
κατάσταση που επιβαρύνει την υπάρχουσα κατάσταση. Ενώ έγινε µία πολύ σωστή ρύθµιση 
αφού το επέτρεπε η νοµοθεσία που σηµαίνει ότι παρακολουθείτο από κοντά η υπόθεση της 
νοµοθεσίας και το χρέους του ΙΚΑ στις αρχές του 2007, στη συνέχεια αυτός ο έλεγχος χάθηκε. 
Αυτός ο έλεγχος χάθηκε. Και έχουµε δύο περιπτώσεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Πρώτον όπως απέδειξε ο κ. Φουρναράκης ότι επί προεδρίας δικής σας κε ∆ήµαρχε δεν 
κατατίθεντο οι ΑΠ∆, δηλαδή οι µηνιαίες καταστάσεις στο ΙΚΑ και οφείλατε ως ένα βαθµό να 
έχετε µία επίγνωση του θέµατος. Τουλάχιστον αυτά τα ευαίσθητα πράγµατα 
παρακολουθούνται µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο. 

Και έχουµε και ένα δεύτερο στοιχείο, ότι παρόλα αυτά χάθηκε και η τυπική έκφραση της 
δόσης, της επίλυσης διαφοράς µε τιµή καταβολή τη δόση των 8.117 ευρώ τον Φεβρουάριο 
του 2008. 

Κε Πρόεδρε, κε Πολίτη, αυτό που κάνατε τον Μάιο οφείλατε όταν αναλάβατε και συγκαλέσατε 
το διοικητικό συµβούλιο στις 11 Φεβρουαρίου του 2008 να το είχατε κάνει τότε, να του είχατε 
ζητήσει να σας φέρει την καταβολή των 8.000 για τον Ιανουάριο του 2008. Τότε έπρεπε να το 
κάνετε. Μετά ήταν καθυστερηµένα. ∆υστυχώς. ∆εν ήταν . . .(δεν ακούγεται τι λέει). . . αφού 
δεν είχαν κατατεθεί οι ΑΠ∆ αλλά τουλάχιστον εσείς δεν θα είχατε καµία µα καµία ευθύνη. 
Πολιτική εννοώ, έτσι;  

Οι πρόεδροι των δηµοτικών επιχειρήσεων δεν είναι µόνο για να κάνουν συνεντεύξεις και να 
προβάλουν αυτά που κάνει η επιχείρηση, είναι και για να αναλαµβάνουν την πολιτική ευθύνη 
για πράξεις ή παραλήψεις δυστυχώς όχι µόνον των ιδίων αλλά και του προσωπικού το οποίο 
βρίσκεται εκεί. Αυτή είναι η παγκόσµια τακτική η οποία ακολουθείται. Παγκόσµια. ∆υστυχώς 
εδώ υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη διότι ο ∆ήµος χρεώνεται ένα ποσόν των 220.000 ευρώ 
πρόσθετα. Είναι µία ζηµιά που υφίσταται ο ∆ήµος και τη ζηµιά αυτή δεν µπορεί κατ’  ουδένα 
τρόπο να τη φορτώσουµε όλη σε έναν υπάλληλο, δύο ή τρεις υπαλλήλους οι οποίοι προφανώς 
ως έναν βαθµό κάπου πρέπει να έχουν και ευθύνη. Πρέπει όµως για να φτάσουµε να 
συζητήσουµε για τις δικές τους ευθύνες να αναληφθούν πρώτιστα οι πολιτικές ευθύνες που 
ευθέως υπάρχουν. Εµείς αναµένουµε την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης για τις παραλήψεις 
που έγιναν τόσο µε τη µη καταβολή των ΑΠ∆ όσο και µε την µη πληρωµή της συγκεκριµένης 
δόσης του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Των συγκεκριµένων δόσεων αλλά κυρίως του 
Ιανουαρίου διότι θα είχαµε κάποιο άλλο περιθώριο ακόµα. Και νοµίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα 
γενναίο από την πλευρά σας να αναλάβετε, δεν ξέρω πως και ποιος, ποιος ευθύνεται εσείς ή ο 
κ. ∆ήµαρχος, την πολιτική ευθύνη της ζηµιάς αυτής που υφίσταται ο ∆ήµος. Και µάλιστα εµείς 
θα βλέπαµε ότι η ευθύνη αυτή δεν πρέπει να περιορισθεί απλά και µόνο σε µια λεκτική 
αναφορά και µια λεκτική ανάληψη ευθύνης. Η µηνιαία επιβάρυνση της επιχείρησης είναι γύρω 
στα 1.500 ευρώ εάν γίνει η νέα ρύθµιση η οποία προσπαθεί να γίνει. Η µηνιαία επιβάρυνση 
απέναντι στο Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποια και όχι απέναντι στο ΙΚΑ θα επιβαρύνει 
την επιχείρηση κατά 1.500 ευρώ και προσµένουµε ότι θα βρείτε το θάρρος να καλύψετε και 
αυτή τη δαπάνη σαν ∆ηµοτική αρχή στο σύνολό της. 

 
Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος; Ο κ. ∆ήµαρχος; Ο κ. Τσερώνης. 
 
. . . (δεν ακούγεται τι λέει) . . . ο ∆ήµαρχος ο οποίος ήταν πρόεδρος στο επίµαχο 
διάστηµα το 2007 και κυρίως στο σηµείο που αφορά αυτό που είπε ο κ. 

διευθυντής εδώ ο κ. Φουρναράκης, ότι δεν υποβάλλοντο οι µηνιαίες καταστάσεις για τις 
τρέχουσες υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ. 

 
Ο κ. Μπάκας, ορίστε. 

 
Μια και µιλάµε για δάνεια και για την αποπληρωµή τους. Εγώ όσο είµαι εδώ 
δηµοτικός σύµβουλος κύριοι συνάδελφοι δεν θα κουραστώ να µνηµονεύω 

όσα κατά το παρελθόν τράβηξαν οι ∆ηµοτικές αρχές των οποίων ήµουν µέλος σε ότι αφορά 
την αποπληρωµή των δανείων. Πρωταρχικά όµως θα πω ότι θα πρέπει και η σηµερινή 
∆ηµοτική αρχή αλλά και η προηγούµενη ειδικά να αισθάνονται πάρα πολύ τυχερές που είχαν 
την ευχέρεια να πάρουν καινούργια δάνεια αλλά πολύ περισσότερο να ρυθµίσουν τα παλιά 
δάνεια.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Τι να πρωτοθυµηθείς όταν αναφέρεσαι σ’  αυτά τα πράγµατα; 1/1/1991 ανέλαβε ο Κουµάντος 
ο Παναγής και ξεκίνησε η αποπληρωµή των δανείων. Φτάσαµε το 1994 και το µακρύ χέρι του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων µέσω βέβαια των κεντρικών αυτοτελών πόρων 
παρακρατούσε το ήµισυ και παραπάνω των κεντρικών αυτοτελών πόρων µε επιτόκια 25 – 
27%. Και δεν ξέρω, αυτά πρέπει να τα µαθαίνουν και οι καλαµατιανοί πολίτες γιατί ο καθένας 
µέσα από το πέρασµά του χτίζει και την υστεροφηµία του. Να µαθαίνουν και οι καλαµατιανοί 
πολίτες ο καθένας κάτω από ποιες συνθήκες άσκησε διοίκηση. 25 – 27% τα επιτόκια. Τα 
τοκοχρεωλύσια; Πάνω από το µισό. Και δεν έφτανε µόνο αυτό, Ανδρέα θα το θυµάσαι, τα 
χρήµατα η ∆ΕΗ καθυστερούσε να τα ανταποδώσει στο ∆ήµο; Από τις κλίσεις τα έσοδα που 
είχε ο ∆ήµος και αυτά δεν του απαδίδοντο. ∆εν του αποδίδοντο. Περνάγανε εξάµηνα για να 
του αποδοθούνε. Ήτανε µια σκόπιµη ενέργεια για να βουλιάξει οικονοµικά ο ∆ήµος. Και 
φτάσαµε τότε το ’94 τα απορριµµατοφόρα να µην µπορούν να βάλουν πετρέλαιο για να 
κινηθούν. Το θυµάσαι κε Αθανασόπουλε;  

Έρχεται ο Χρήστος ο Μαλαπάνης, τσιτώθηκε κι αυτός τα 2 χρόνια. Σε µας δεν επέτρεπαν 
ρύθµιση το ‘91 – ’94. Έρχεται ο Χρήστος ο Μαλαπάνης τσιτώθηκε τα 2 πρώτα χρόνια, τα 2 
επόµενα καθάρισε. ∆εν έδωσε τίποτα, του τα ρύθµισαν.  

1/1/99 µία από τα ίδια. 

Και φτάνουµε στο 2002. Με ένα σωρό µεθοδεύσεις να µη µας επιτρέπεται να κάνουµε µια 
ρύθµιση και να παρακρατούνται τα µισά χρήµατα από τους ΚΑΠ. Και µια απόφαση είχαµε πάρει 
ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να πάρουµε ένα δάνειο 400.000.000 από την Αγροτική Τράπεζα για 
να κάνουµε απαλλοτριώσεις και διανοίξεις και αυτό µας το κόψανε! Πράσινα κυβερνητικά 
γρανάζια φίλε ∆ιονύση Αλευρά. 

 
Το πολιτικοποιείς. 

 
Το πολιτικοποιώ γιατί πολιτικό θέµα είναι.  
 

(∆εν ακούγεται τι λέει) 
 
Όχι προσωπικά! 

 
Και αυτοδιοικητικά και κοµµατικά θα µιλήσουµε και  πολιτικά και ότι 
θέλουµε! 

 
Όχι σε προσωπικό επίπεδο ο διάλογος! 

 
Επεµβαίνανε κάποια γρανάζια, κάποιοι µηχανισµοί, δεν ρύθµιζαν τα δάνεια 
αλλά κόβανε κι αυτά που θέλαµε για απαλλοτριώσεις. Το θυµόσαστε κύριοι 

συνάδελφοι; 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μην κάνετε διάλογο! Συνεχίστε! 

 
Χάνει ο Παναγής ο Κουµάντος, έρχεται ο Γιώργος ο Κουτσούλης. Χωρίς 
πολλές κουβέντες ρυθµίζονται οι παλιές οφειλές, παρέχονται καινούργια 

δάνεια. Μήπως τα ξεχάσαµε; Με τι ευκολία πως άλλαξε το τοπίο; Ως δια µαγείας. Και έρχεται 
και η νέα κυβέρνηση του 2004 και µέσω του Προκόπη Παυλόπουλου παρέχονται ακόµη 
περισσότερα απ’ ότι δίνανε το 2003 – 2004. Κοίτα λέω γκίνια, είναι δυνατόν να µη σου ανοίγει 
αυτή η κατάσταση µια µεγάλη πληγή µες στα ψυχικά σου; Πως θα το ξεπεράσεις; Ε; Πως θα 
το ξεπεράσεις; ∆εν είναι τρέλα; 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Γιατί, σε παρακαλώ πολύ, κάνω χρήση του δικαιώµατός µου να τοποθετηθώ. 
Κανένας Παναγιώτη δεν θα µου υποβάλει το τι θα πω! Κανένας! 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μη διακόπτετε! Συνεχίστε κε Μπάκα! Κε Παπαµικρούλη σας παρακαλώ! 

 
∆εν χρωστάω σε κανένα νε και αυτά που είναι να λέω θα τα λέω. Μέχρι 
31/12/2010 Θεού θέλοντος θα είµαι µέσα σ’  αυτή την αίθουσα και όποτε 

δίνεται αυτή η ευκαιρία εγώ θα το υπενθυµίζω γιατί είναι πληγές αξεπέραστες Ανδρέα. 
Καταλαβαίνεις τι είχε γίνει; Γι’  αυτό και πολλές φορές κύριοι συνάδελφοι λέω όχι στους 
δανεισµούς γιατί αυτοί οι δανεισµοί υπονοµεύουν και υποθηκεύουν το µέλλον και την 
προοπτική της πόλης και του ∆ήµου. Αλλά και τώρα τι να κάνεις αν δεν πάρεις αυτό το δάνειο, 
θα τα πληρώσεις στο µέλλον πολλαπλάσια. Και σε ότι αφορά την υπηρεσία του ∆ΗΠΕΘΕΚ σε 
όλους είναι γνωστό ότι υπήρχε µια χαλαρότητα. Να χρησιµοποιήσω αυτή την έκφραση 
«χαλαρότητα» και να µην πούµε τίποτε άλλο.  

Εν πάση περιπτώσει δεν έχετε ανάγκη την ψήφο τη δική µου γιατί έχετε αριθµητική υπεροχή 
µέσα σ’  αυτή την αίθουσα. Εγώ θα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ. 

 
Κε Πρόεδρε καταρχάς µε τον Γιάννη τον Μπάκα είµαι 6 χρόνια στα έδρανα 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µου έχει στοιχίσει καµιά 100 ευρώ σε νερά, 

τον αγαπώ και τον τιµώ ιδιαίτερα. Αλλά φίλτατος Πλάτων, φιλτάτη αλήθεια. ∆εν µπορεί ο κ. 
Γουρδέας να διαµαρτύρεται όταν προσπαθούµε να µιλήσουµε και να κάνουµε τοποθέτηση σε 
ένα θέµα ένα λεπτό παραπάνω ότι καταργούµε το χρόνο, ότι είµαστε εκτός θέµατος και τώρα 
που ο Γιάννης έκανε µία ψυχοθεραπεία απολύτως δικαιολογηµένη αλλά εν πάση περιπτώσει. . .  

 
Στην τοποθέτησή σας εάν έχετε την καλοσύνη. 

 
Να κάνω κι εγώ τη ψυχοθεραπεία µου κε Πρόεδρε, πώς να γίνει! ∆ηλαδή 
εγώ θα πάω στο τρελάδικο; 

 
Εγώ βλέπετε ότι δεν επιτρέπω σε κανέναν. Είδατε τι είπα στην αρχή, 
απευθύνεστε σε προσωπικό επίπεδο! Όχι, τοποθετηθείτε. 

 
Απευθύνοµαι σε σας κε Πρόεδρε! 
 

Βεβαίως, εγώ προστατεύω τους πάντες και δεν έχω αφήσει κανέναν αν 
διακόπτει. 

 
Προηγουµένως δεν προστατεύσατε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

Από πού; 
 
Από την παρελθοντολογία του κ. Μπάκα. 
 

Γιατί, εσείς έχετε το λόγο αυτή τη στιγµή. Θα σας απαγορεύσω να µπείτε στο 
παρελθόν; 

 
Ήταν στο θέµα; 

ΦΩΝΗ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Όταν έχει το λόγο και το συνδέει. Συνεχίστε! Κε Παπαµικρούλη συνεχίστε! 

 
Εγώ θα µπω εντός του θέµατος. Λοιπόν είπε προηγουµένως ο κ. 
∆ήµαρχος µε αφορµή αυτό που είπε ο κ. Τσερώνης ότι εµείς δεν είµαστε 

τοπική κυβέρνηση, δεν είµαστε συνοµοσπονδία, είµαστε ένα θεσµικό όργανο, είµαστε 
αυτοδιοικητικοί. Το θέµα είναι όµως ότι οι αποφάσεις οι δικές µας που παίρνουµε επηρεάζουνε 
την πορεία αυτής της πόλης. Πρέπει λοιπόν να καθόµαστε να κουβεντιάζουµε ποιο σοβαρά 
κάποια πράγµατα και πρέπει η διοίκηση να είναι ακόµα ποιο αυστηρή στη λειτουργία κάποιων 
υπηρεσιών του ∆ήµου.  

Εγώ ήµουνα στο Θέατρο από το 2003 σύµβουλος. Ήµουνα σύµβουλος της ελάσσονος 
µειοψηφίας, ένας µόνος µου. Ποτέ η πλειοψηφία η οποία είναι υπεύθυνη για να ασκεί διοίκηση 
όπως λέει ο κ. ∆ήµαρχος πάλι κατ’  επανάληψη, ότι «εµείς λέει ασκούµε τη διοίκηση, εσείς 
κάνετε την κριτική σας», ποτέ η πλειοψηφία δεν έβαλε σε µία σειρά αυτό το χάλι που λεγόταν 
∆ΗΠΕΘΕΚ. Περίµεναν οι εκάστοτε πλειοψηφίες να πάω να το βάλω εγώ; Το 2007 ανέλαβε ο κ. 
∆ήµαρχος πρόεδρος του ∆ΗΠΕΘΕΚ. ∆εν είδε ότι δεν υπήρχαν καν προϋπολογισµοί και κυρίως 
απολογισµοί; ∆εν διαπίστωσε το τεράστιο µπάχαλο; Άσχετα από τους τυπικούς 
προϋπολογισµούς και απολογισµούς δεν χρειάστηκε να κάνει έναν πραγµατικό απολογισµό να 
δει τι παραλαµβάνει η ∆ηµοτική του αρχή και ο ίδιος σαν πρόεδρος του φορέα; ∆εν 
διαπίστωσε τα προβλήµατα που υπήρχαν όσον αφορά τη λειτουργία; Προφανώς πρέπει να τα 
διαπίστωσε. Η διοίκηση λοιπόν που ασκήθηκε στο ∆ΗΠΕΘΕΚ από κει και µετά έφερε τα 
πράγµατα εδώ που είναι. Ο καθένας ας βγάλει τα συµπεράσµατά του αν έγιναν σωστά. Είπε 
κάτι προηγουµένως ο Θανάσης ο Ηλιόπουλος προσπαθώντας να πει ότι πάλι καλά που έτσι µας 
έτυχε αυτή η αναποδιά γιατί τώρα θα πάµε λίγο καλλίτερα µε τον 3731 κτλ. Αν κατάλαβα καλά 
είπε ότι είναι ποιο καλοί οι όροι. Το είπες αυτό Θανάση ή κάνω λάθος;  

 
Έτσι είναι. 
 

Α, έτσι είναι. 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Είναι ποιο καλό ως προς τι; 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Μη κάνετε διάλογο. 
 
Εάν δεν χανόταν η ρύθµιση θα ήταν καλλίτερο να µεταφερθούµε σ’  αυτή 
τη διαδικασία; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Ευχαριστώ πάρα πολύ κε Φουρναράκη. Γιατί µείναµε στη ρύθµιση λοιπόν 
και δεν πήγαµε νωρίτερα; Έπρεπε να συµβεί αυτό το ατυχές γεγονός για 

να πάµε σε κάτι καλλίτερο και συµφερότερο για το ∆ήµο; Ποιος είναι αυτός ο οποίος δεν το 
ανακάλυψε; Βλέπουµε λοιπόν ότι για να γίνεται διοίκηση κε ∆ήµαρχε χρειάζονται πάρα πολλά 
πράγµατα και τη βοήθεια πάρα πολλών ανθρώπων και λυπάµαι που εδώ αυτή τη στιγµή λέΜε 
ότι έπρεπε να τύχει αυτό το ατυχές γεγονός για να πάµε σε κάτι καλλίτερο για το ∆ήµο. Αν 
περιµένουµε το καλλίτερο να προκύψει, τότε είµαστε άξιοι της µοίρας µας και δεν το 
αναζητούµε εµείς.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Και από τις συζητήσεις που άκουσα επειδή ξέρω για ποιον υπάλληλο µιλάµε, διερωτώµαι εάν 
τόσο στο συµβούλιο του ΦΑΡΙΟΣ όσο και εδώ εδόθηκε η ευκαιρία και σ’  αυτόν τον υπάλληλο 
ο οποίος αναφέρεται το όνοµά του και φωτογραφίζονται οι παραλήψεις του, αν δόθηκε σ’  
αυτόν τον υπάλληλο η δυνατότητα να πει τη δική του τη γνώµη. Νοµίζω ότι θα έπρεπε το 
συµβούλιο του ΦΑΡΙΟΣ να τον έχει καλέσει να πει τη γνώµη του γιατί έγινε αυτό το πράγµα ή 
τουλάχιστον να γίνει ένα έκτακτο συµβούλιο για να πει και τη δική του άποψη. Αβρόχοις  
ποσίν ερχόµαστε και  ζητάµε άλλο 1.000.000 τώρα να κάνουµε τη δουλειά;  

Εν πάση περιπτώσει εγώ θα ήθελα να καταθέσω και να γραφεί στα πρακτικά να υπάρχει 
γραµµένο, ότι αυτό το γεγονός δείχνει µία έλλειψη διοίκησης δυστυχώς. Θα µπορούσα να το 
έχω κάνει εγώ χειρότερα, δεν λέω ότι εγώ θα τάκανα καλλίτερα ή οποιοσδήποτε άλλος, το 
αποτέλεσµα θα ήταν το ίδιο, δεν υπήρχε διοίκηση στο ∆ΗΠΕΘΕΚ, δεν ασκήθηκε διοίκηση, δεν 
εκµεταλλευτήκαµε τον 3731 παρά µόνο αφού συνέβη κάποιο ατυχές γεγονός. Εµένα µε 
προβληµατίζει αυτό. Αν εσάς δεν σας προβληµατίζει, δικαίωµά σας. Αλλά το να ερχόµαστε να 
λέµε ότι «τι καλά, ευτυχώς που µας έτυχε αυτό», δεν τιµά κανένα µας. 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε. 

 
Με συγχωρείτε, διευκρινιστικά για να καταλάβω. Κε Φουρναράκη είπατε 
κάτι το οποίο είναι κοµβικό. Είπατε ότι και αν δεν είχαµε τη ρύθµιση αυτή, 

ότι η ρύθµιση αυτή είναι ευνοϊκότερη των 8.000 που πληρώναµε. Ωραία. Έχω εδώ την 
ανάλυση εσόδων – εξόδων. 31/12/2007 Ασφαλιστικοί οργανισµοί σε ρύθµιση 741.000. Ε, 
τώρα θα πληρώσουµε 1.100.000 – 1.200.000. Ναι, είναι 200.000 παραπάνω από το Θέατρο. 

 
∆εν είναι όλο Θέατρο. 
 

Είναι 220.000. Οι 200.000, οι 190.000 αν θέλεις είναι του Θεάτρου µόνο. 
Άρα λοιπόν δεν είναι ευνοϊκή η ρύθµιση, θα πληρώναµε τις 741.000 µε τις 

8.119 το µήνα. Από 741.000 τώρα θα πληρώσουµε για το Θέατρο µόνο 200.000 παραπάνω, 
όσο είναι ο τόκος. 

 
Το σύνολο της οφειλής µε όλο το 2008 και το ’07 βάζοντας όλες τις ΑΠ∆ 
που δεν είχαν κατατεθεί φτάνει 792.000. Όλο. Και µας χαρίζουν τα πάντα 

και χρωστάµε στο ΙΚΑ 792.000 ενώ εάν πληρώναµε τη ρύθµιση η οποία είχε 20% στα 
πρόστιµα, θα πληρώναµε 800.000 χωρίς να έχουµε πληρώσει το ’07 και το ’08. Η ρύθµιση 
ήταν 8.137 και περιελάµβανε τις υποχρεώσεις µέχρι 30 Απριλίου 2007. Από τον Απρίλιο του 
2007 µέχρι και 31 ∆εκεµβρίου του 2008 που δηµιουργήθηκε η ΦΑΡΙΣ µπήκαν και άλλα έξοδα. 
Οι προσαυξήσεις µόνο γι’  αυτά είναι γύρω στις 400.000. Αυτά µας τα χαρίζουνε. ∆ηλαδή η 
ρύθµιση αυτή η οποία δηµοσιεύθηκε 9 Φεβρουαρίου του 2009 και αφορά µόνο τις δηµοτικές 
επιχειρήσεις δεν την απολαµβάνει κανένας άλλος ιδιώτης αυτή τη ρύθµιση, µας δίνει να λέµε 
αριθµητικά ότι µας συµφέρει ακόµη και αν είχαµε τη ρύθµιση των 8.000 ευρώ. 

 
Νοµίζω ότι, εγώ το ρώτησα στην αρχή ή έκανα αναφορά στην αρχή της 
τοποθέτησής µου αυτό που ο κ. Κοσµόπουλος κε Φουρναράκη µόλις είπε. Αν έτσι 

είναι τα πράγµατα, δεν έχουµε τη λογιστή δυνατότητα να το προσεγγίσουµε τώρα, τότε ο κ. 
Πολίτης προφανώς δεν είναι πολιτικά υπόλογος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και προφανώς ο 
ανώνυµος υπάλληλος µε την πράξη παράληψή του ουσιαστικά εξυπηρέτησε το ∆ήµο. ∆ηλαδή 
ουσιαστικά δεν πρέπει να συζητάµε εάν µε την απώλεια της δυνατότητας της ρύθµισης και την 
προσφυγή στη λήψη δανείου εξυπηρετούνται τα συµφέροντα. . . ∆εν είναι θέµα να 
συζητήσουµε, τελείωσε το θέµα. Να συνταχθούµε και εµείς. ∆εν είναι όµως έτσι τα πράγµατα. 
Εκτιµώ ότι δεν είναι έτσι τα πράγµατα. 

 
Κε ∆ήµαρχε ορίστε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Να πω κι εγώ δυο κουβέντες µέρα που είναι. Υπέστην µία προσωπική επίθεση, 
αναίτια µπορώ να πω, είναι η τρίτη την οποία υφίσταµαι, µία κρίθηκε και στα 

δικαστήρια και είδα συναδέλφους απ’  αυτή εδώ την αίθουσα ουσιαστικά να παρίστανται για να 
τεκµηριώσουν επιθέσεις κατά του ∆ηµάρχου, αυτό είναι πρωτοφανές δεν έχει ξαναγίνει στο 
∆ήµο Καλαµάτας. Αλλά αυτά θα τα πούµε όταν θα έρθει ο κατάλληλος χρόνος. 

Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω γιατί συζητάµε απόψε εδώ. 

1) Συζητάµε για ένα χρέος του ∆ΗΠΕΘΕΚ προς το ΙΚΑ το οποίο έρχεται από τα παλιά, δεν το 
δηµιούργησε αυτή η ∆ηµοτική αρχή. Γι’  αυτό συζητάµε. 

2) Κάποιοι συνάδελφοι προσπαθούν να επιρρίψουν αποκλειστική ευθύνη στο ∆ήµαρχο. Αυτό 
έγινε και δια του τύπου και έγινε απόψε και εδώ. 

Ακούστε. Ο ∆ήµαρχος έχει την πολιτική ευθύνη για ότι καλό ή άσχηµο συµβαίνει. Και ο 
∆ήµαρχος αναλαµβάνει την πολιτική ευθύνη για όλα τα µέλη του ∆.Σ. του Θεάτρου που 
υπηρετούσαν στο Θέατρο και το ’07 και το ’08 και την προηγούµενη θητεία και αυτή και 
αναλαµβάνει και την πολιτική ευθύνη για όλες τις δηµοτικές αρχές οι οποίες δηµιούργησαν 
αυτό το χρέος που δεν το δηµιούργησε αυτή η πολιτική αρχή αν σας αρκεί. Επαναλαµβάνω, 
αναλαµβάνει την πολιτική ευθύνη και για όλα τα µέλη του ∆.Σ. διότι ο καθένας ευθύνεται δια 
της παρουσίας του. Ο πρόεδρος στο ∆.Σ. δεν είναι ∆ήµαρχος και δεν έχει τις αρµοδιότητες του 
∆ηµάρχου. Είναι ο πρώτος µεταξύ ίσων και όλοι πρέπει να συµµετέχουν σε θέµατα 
διαδικασιών. 

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι υπήρχε στο ∆ήµο Καλαµάτας και ενδεχοµένως να υπάρχει διότι 
δεν είµαστε δα και οι πάνσοφοι, δεν µπορούµε να διορθώσουµε τα πάντα, ζήτηµα 
κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης. Και γι’  αυτό το γεγονός γνωρίζετε πολύ καλά συνάδελφοι 
δήµαρχοι βρίσκονται αυτή τη στιγµή στα δικαστήρια. Το ξέρετε. Ένα θέµα το οποίο µας αφορά 
όλους. Όταν ήρθα εδώ µε τους συνεργάτες µου, µε άφησε ο Γιώργος ο Κουτσούλης να µπω 
στο ∆ήµο και τον ευχαριστώ πολύ, το λέγω για άλλη µια φορά, από το Νοέµβριο του 2006. 
Επειδή ήξερα ότι υπάρχει θέµα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης στο ∆ήµο παρά τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν συνάδελφοι στο παρελθόν, έκανα δύο πράγµατα.  

Το πρώτο. Η άµεση προώθηση του διπλογραφικού συστήµατος. Ολοκληρώθηκε. Ο ∆ήµος επί 
των ηµερών µας, ο κεντρικός, έχει απολογισµούς και ισολογισµούς. ∆εν είχε. Το διπλογραφικό 
σύστηµα είναι το κρίσιµο στοιχείο ώστε να υπάρχει καθαρότητα και διαφάνεια στη διαχείριση 
των οικονοµικών. Και επειδή έβλεπα το τεράστιο πρόβληµα που υπάρχει στις δηµοτικές 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα σ’ αυτές που διαχειρίζονταν πολιτιστικά ζητήµατα µε αιχµή του δόρατος 
το ∆ΗΠΕΘΕΚ, προχωρήσαµε σε µία διαδικασία συγκρότησης ενός οργάνου όπως είναι ο 
ΦΑΡΙΣ, µου τέθηκε από την οµάδα των καθηγητών που κάνει τη µελέτη το δίληµµα «πάµε 
έτσι ή πάµε αλλιώς;» Ρώτησα «Ποιο είναι το επιστηµονικό ορθό, πως θα επιτύχοµε οικονοµίες 
κλίµακος;». Μου είπαν κατ’  αυτόν τον τρόπο. Και συγκροτήθηκε ο ΦΑΡΙΣ.  

Λοιπόν εµείς έχοµε απόλυτη πολιτική ευθύνη από τη συγκρότηση του ΦΑΡΙΟΣ και µετά. Εµείς 
έχοµε πολιτική ευθύνη από τη συγκρότηση του ΦΑΡΙΟΣ και µετά, µια επιχείρηση η οποία έχει 
υπηρεσία, είναι συγκροτηµένη, έχει διευθυντή, έχει λογιστικό σύστηµα, έχει εν πάση 
περιπτώσει όλα αυτά τα οποία έλεγε η µελέτη και επιτάσσει ο νόµος 3463. Προσπαθούµε να 
διαχειριστούµε ένα παρελθόν αγαπητοί συνάδελφοι. Επαναλαµβάνω, εδώ µιλάµε για χρέος και 
διαχείριση χρέους προς το ΙΚΑ που δεν δηµιουργήσαµε εµείς, το βρήκαµε το συγκεκριµένο 
χρέος. Πως σας φαίνεται ένα χρέος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ µε διοικήσεις οι οποίες είχαν 
εισπράξει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισµού µε τις προγραµµατικές 
συµβάσεις.  

Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι ούτε ο ∆ήµος έκανε απολογισµούς και ισολογισµούς, ούτε το 
Θέατρο για το οποίο µιλάµε το ∆ΗΠΕΘΕΚ έκανε ισολογισµούς και απολογισµούς. Και πέστε µου 
εσείς που µερικοί από δω από την αντιπολίτευση που θέλετε να καταδικαστεί, αντέχει ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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∆ήµαρχος δεν πειράζει, να καταδικάσετε το ∆ήµαρχο. Είσαστε µέλη του ∆.Σ. του ∆ΗΠΕΘΕΚ 
από το δύο χιλιάδες δεν ξέρω εγώ πόσο. Γιατί δεν επιµένατε να υλοποιηθεί αυτό που επιτάσσει 
ο νόµος, να κάνετε απολογισµούς και ισολογισµούς αλλά το φτάσατε το θέµα µέχρι το 2007 
και απαιτείτε από µία ∆ηµοτική αρχή 2 ετών όλα τα κακώς κείµενα µε ένα µαγικό ραβδί να τα 
µεταµορφώσει αγαπητοί συνάδελφοι και να τα διορθώσει;  

Εν πάση περιπτώσει επειδή στενοχωρήθηκα επί της ουσίας γι’  αυτό όχι επειδή είπατε κάποια 
πράγµατα παραπάνω δηµόσια, ζήτησα διότι είχα αυτή την αγωνία. Ξέρετε τι ήταν ∆ΗΠΕΘΕΚ; 
∆εν είχε αρχείο. ∆εν αναφέροµαι σε υπολογισµούς και ισολογισµούς. ∆εν είχε φακέλους, είχε 
χαρτιά πεταµένα. Ζήτησα λοιπόν, αυτής της αγωνίας ήταν κοινωνός ο Φάνης ο Κλείδωνας που 
ήταν και αρµόδιος των οικονοµικών θεµάτων τότε, ζήτησα από τον Κωτσάκο, ζήτησα από τους 
λογιστές της Α∆ΕΚ να πάνε να ερευνήσουν την κατάσταση, τι γίνεται εκεί µέσα. Μου έδωσε 
λοιπόν ένα έγγραφο το οποίο παρακαλώ να συµπεριληφθεί στα πρακτικά. 

 

Το πιο πάνω αναφερόµενο έγγραφο έχει ως εξής: 
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 

Κατόπιν προφορικής σας εντολής, τον Ιούλιο του έτους 2008 κλήθηκα συνεπικουρούµενος από 
τον Λογιστή της Α∆ΕΚ κ. Ηλία Κάφαλη να παράσχω κάθε δυνατή βοήθεια στο Λογιστήριο του 
∆ΗΠΕΘΕΚ, προκειµένου να συνταχθούν οι Ισολογισµοί και σι Εκθέσεις Πεπραγµένων των 
Οικονοµικών Ετών 2006 — 2007. 

Στα προς συζήτηση Θέµατα, τέθηκε και η ρύθµιση της οφειλής του Θεάτρου προς το ΙΚΑ για 
την οποία ο Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Α. Καπετανάκης µας διαβεβαίωσε ότι 
εξυπηρετείτο κανονικά. 

Είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. 
 
Με εκτίµηση 
Ο ∆ιευθυντής της Α∆ΕΚ  
Κωτσάκος Νικόλαος 

 

Ρωτώ τον καθηγητή τον Χρήσιµο «Κε καθηγητά εσύ που έχεις αναλάβει από τις αρχές του 
2007, όλα αυτά τα ζητήµατα συνέταξες την οικονοµοτεχνική µελέτη, µας παρουσίασες τον 
καθρέφτη της επιχείρησης για να πάροµε αποφάσεις, τι έβγαλες από κει µέσα;» Έχει ο 
άνθρωπος εδώ µία αναφορά ολόκληρη, το ∆ΗΠΕΘΕΚ, το τι γινότανε, εν πάση περιπτώσει δεν 
τιµά κανέναν αυτές οι διαπιστώσεις οι οποίες κάνει, είναι στη διάθεσή σας, θα µπουν στα 
πρακτικά, είναι επίσηµα στοιχεία υπογεγραµµένα για να κάνετε και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι 
τις διαπιστώσεις σας.  

 

Η παραπάνω αναφερόµενη αναφορά έχει ως εξής: 
 
∆εδοµένα για το ∆ΗΠΕΘΕΚ 

Α. Όσον αφορά την οµάδα µελέτης της ΦΑΡΙΣ 

1. ∆εν είχε την αρµοδιότητα ή την εξουσιοδότηση του ελέγχου. ∆εν είναι ελεγκτικός 
µηχανισµός, όπως είναι για παράδειγµα σι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές. 

2. Το έργο της βασίζεται κατά κύριο λόγο, όσον αφορά στην οικονοµική ανάλυση, στις 
επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης, όπως έκανε και µε τις άλλες τρεις 
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις, δηλαδή 
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� στους ισολογισµούς και στα αποτελέσµατα χρήσης, 

� σε καταχωρήσεις στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης (όπως ισοζύγια) και 

� σε πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που εγκρίνουν διάφορες οικονοµικές πράξεις της 
επιχείρησης όπως προϋπολογισµούς, απολογισµούς και εκθέσεις πεπραγµένων. 

3. Το ∆ΗΙΤΕΘΕΚ δεν διέθετε εγκεκριµένους από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ισολογισµούς για τα 
έτη 2005, 2006, 2007 τα οποία και αποτελούσαν την απολογιστική περίοδο στην οποία 
βασιζόταν η εκπόνηση της µελέτης για την κοινωφελή επιχείρηση. Στις επανειληµµένες 
επαφές και αιτήµατα της οµάδας προς τον οικονοµικό υπεύθυνο του ∆Η για προσκόµιση 
των οικονοµικών καταστάσεων η απάντηση ήταν «ναι Θα τα φέρω», χωρίς να γίνεται 
τίποτα για διάστηµα 3-4 µηνών. Μάλιστα, σε προγραµµατισµένα ραντεβού µε την οµάδα 
µελέτης δεν εµφανιζόταν, αλλά ούτε και απαντούσε στο τηλέφωνο. Τελικά παρέδωσε στην 
οµάδα µελέτης ισολογισµούς µη εγκεκριµένους από το ∆Σ και χωρίς υπογραφή του 
προέδρου και του οικονοµικού διευθυντή για τα έτη 2003, 2004, 2005. 

4. Όταν η οµάδα µελέτης κατέφυγε στο διευθυντή του Θεάτρου, τον αείµνηστο Γιώργο 
Τσαγγάρη, και πάλι δεν υπήρξε αποτέλεσµα, ο οποίος και εκµυστηρεύτηκε στα µέλη της 
οµάδας ότι µάλλον δεν έχει επίσηµες οικονοµικές καταστάσεις το Θέατρο διότι και στις 
δικές του οχλήσεις ο οικονοµικός διευθυντής του απαντούσε µε αοριστίες και δεν παρέδιδε 
τίποτα. 

5. Το θέµα ξεκαθάρισε όταν ο οικονοµικός διευθυντής προσκλήθηκε από το δήµαρχο και στον 
οποίο κλαίγοντας παραδέχθηκε ότι δεν έχει ισολογισµούς. 

6. Το θέµα διευθετήθηκε τελικά όταν τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων του 
∆ΗΠΕΘΕΚ για τα έτη 2005, 2006, 2007 ανέλαβε και διεκπεραίωσε το οικονοµικό επιτελείο 
της Α∆ΕΚ, τέλος του καλοκαιριού του 2008, µετά από εντολή του δηµάρχου. 

7. Σε συζήτηση µε τα µέλη της οµάδας µελέτης, ο διευθυντής της Α∆ΕΚ µετέφερε ότι τα 
στοιχεία που βρήκαν για τη σύνταξη των ισολογισµών ήταν ανεπαρκή και εντελώς 
ανοργάνωτα και διαπίστωσαν απουσία κανονικών λογιστικών βιβλίων και καταχωρήσεων. 

8. Τα µόνα «επίσηµα» (µε σφραγίδα του Θεάτρου και υπογραφή του οικονοµικού διευθυντή) 
οικονοµικά στοιχεία, εκτός από διάφορα θεσµικά έγγραφα όπως ΦΕΚ σύστασης, 
κανονισµούς λειτουργίας και προγραµµατικές συµβάσεις, που είχε προσκοµίσει στην οµάδα 
µελέτης ο οικονοµικός διευθυντής ήταν: τρία τυποποιηµένα έντυπα προϋπολογισµού για τα 
έτη 2005, 2006, 2007 του ΥΠΠΟ (έντυπο Π5) τα οποία είναι απαραίτητα για τη λήψη της 
επιχορήγησης, δύο από τα οποία µάλιστα δεν είχαν ηµεροµηνία.. 

9. Ως προς τις οφειλόµενες εισφορές του θεάτρου προς το ΙΚΑ, η οµάδα µελέτης έχει 
συµπεριλάβει στη µελέτη το ποσό των €741 .835 ως βραχυπρόθεσµη υποχρέωση, όπως 
προκύπτει από τον ισολογισµό του 2007 και µάλιστα αναφέρει ότι «.. η επιχείρηση πάσχει 
από σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας µε αποτέλεσµα τη µεγάλη καθυστέρηση εξόφλησης 
των. φόρων και παρακρατήσεων. .» (σελ. 54). Επίσης, στην ανάλυση των υποχρεώσεων 
αναφέρει ότι έχει γίνει ρύθµιση για τις οφειλές του ∆ΗΠΕΘΕΚ προς το ΙΚΑ µε µηνιαία 
καταβολή του ποσού των 8.119 ευρώ (σελ. 84). Η οµάδα µελέτης δεν γνώριζε, και δεν 
υπήρχε τρόπος να γνωρίζει, ότι η µηνιαία δόση είχε πάψει να καταβάλλεται. 

 

Αυτά δεν τα λέγω ειλικρινά να κατηγορήσω κανέναν, θα βρεθεί η άκρη το ποιος ευθύνεται. 
Ξέρετε τι θέλω να πω; Υπήρχε επί µία 20ετία µια νοοτροπία. Αυτή ήταν η νοοτροπία. ∆εν 
κάνουµε ισολογισµούς, δεν κάναµε απολογισµούς, δεν τακτοποιούµε τα ζητήµατά µας. Έτσι 
πήγαινε το θέµα και αυτό ήταν ανεκτό από όλους µας, εννοώ και σε πολιτικό επίπεδο. 
Συνεδρίαζε το ∆.Σ., επέµενε περισσότερο στα καλλιτεχνικά, ξέρετε, τις αρµοδιότητες του 
καλλιτεχνικού διευθυντή, του ενός, του άλλου, πέρναγε το θέµα. Αυτοί αγαπητοί συνάδελφοι 
ήταν η νοοτροπία. Όχι εδώ, σε ολόκληρη την Ελλάδα όσον αφορά το θέµα των δηµοτικών 
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επιχειρήσεων, γι’  αυτό φτάσαµε εκεί που φτάσαµε. Η ελπίδα µας είναι ότι µε το ΦΑΡΙΣ θα 
πάµε σε µία άλλης µορφής διαχείριση και ότι όλα αυτά τα φαινόµενα τα οποία υπήρξαν κατά 
το παρελθόν και εδώ και αλλού δεν επιρρίπτω σε κανέναν ευθύνες, αυτά θα τακτοποιηθούν. 

Έρχοµαι τώρα σε ένα άλλο ζήτηµα. Πρέπει σ’ αυτή την αίθουσα ασφαλώς να αναλαµβάνει ο 
καθένας τις ευθύνες του οι οποίες συνδέονται µε τις αρµοδιότητες τις οποίες έχει. Τι µας λέτε 
αλήθεια; Ότι 650 υπάλληλοι στο ∆ήµο Καλαµάτας που ιδρώνουµε να τους πληρώσουµε κάθε 
15 και 1η του µηνός δεν έχουν ευθύνες; Αγαπητοί συνάδελφοι σε έναν τέτοιο µεγάλο 
οργανισµό µπορεί να συµβεί οτιδήποτε. Είµαστε µακράν η µεγαλύτερη επιχείρηση στο νοµό 
Μεσσηνίας µε εκατοµµύρια ευρώ προϋπολογισµό. Οτιδήποτε µπορεί να συµβεί το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο έχει τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες του, ο ∆ήµαρχος έχει τις αρµοδιότητες και τις 
ευθύνες του, είναι δυνατόν να ξέρω εγώ, θα δώσει βέβαια πολιτικές κατευθύνσεις, τα 
ζητήµατα όλα από την αρχή µέχρι το τέλος που διαχειρίζονται οι υπάλληλοι, όταν έχουν 
υποχρέωση να κάνουν κάτι και δεν το κάνουν; Ξέρετε αγαπητοί συνάδελφοι ότι υπογράφω 
από 300 µέχρι 500 έγγραφα; Φέτος υπογραφές περί τις 300 µέσω όρο ηµερησίως. Ένα µεγάλο 
µέρος του χρόνου µου αναλίσκεται στις υπογραφές. Όχι ότι θέλω να υπογράφω, διότι 
επιτάσσεται από το νόµο. Είναι αδύνατον να λειτουργήσει ο ∆ήµος αν ψάχνω κάθε ένα χαρτί. 
Αυτό γίνεται παντού. Εγώ ελέγχω, έχει 3 υπογραφές, εισηγητής, τµηµατάρχης, διευθυντής, 
βάζω την υπογραφή µου. ∆εν έχω χρόνο να κάνω τίποτε άλλο. ∆εν έχει ο υπάλληλος 
αρµοδιότητα ο οποίος υπογράφει, ο οποίος αναλαµβάνει, ο οποίος έχει την ευθύνη 
διεκπεραίωσης κάποιων πραγµάτων και την έχει όλη ο ∆ήµαρχος, ο Αντιδήµαρχος; Τότε να 
τους καταργήσουµε τους υπαλλήλους, τι τους θέλουµε; ∆εν είναι όµως έτσι τα πράγµατα. ∆εν 
µπορεί να λειτουργήσει ο ∆ήµος χωρίς την ευθύνη και χωρίς την αρµοδιότητα του υπαλλήλου. 
Η ∆ηµοτική αρχή πρέπει να δώσει την κατεύθυνση, πρέπει να ασκεί τον έλεγχο. Αλλά δεν είναι 
δυνατόν να ασκούµε έλεγχο του τύπου αν κόπηκε αυτό το διπλότυπο, αν τακτοποιήθηκε αυτό 
το στοιχείο, για σκεφτείτε, η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας να ξεχάσει να 
πληρώνει κάποιες υποχρεώσεις προς τις τράπεζες, να µην πληρώσει το φως και να κοπεί το 
ρεύµα, να µην πληρώσει το νερό αλλά δεν το πληρώνει το νερό εν πάση περιπτώσει, Ανδρέα 
να µην ξεσηκωθείς, και να κοπεί το νερό. Θα φταίει ο ∆ήµαρχος γι’  αυτό; Θα φταίει ο 
∆ήµαρχος αγαπητοί συνάδελφοι; 

Λοιπόν αυτό δεν σηµαίνει ότι όταν έχουµε ένα γεγονός ότι δεν πρέπει να αναλαµβάνονται 
πολιτικές ευθύνες. Και αν είναι το ζήτηµά σας αυτό, εγώ αναλαµβάνω όλες τις πολιτικές 
ευθύνες όλων αγαπητοί συνάδελφοι. Αλλά ας είµαστε δίκαιοι και αντικειµενικοί διότι η 
δικαιοσύνη και η αντικειµενικότητα είναι η µόνη που µπορεί να µας βοηθήσει για να ξεφύγουµε 
από καταστάσεις οι οποίες δεν είναι καλές για όλους µας. Έρχονται και παρέρχονται οι 
δηµοτικές αρχές. Αύριο θα έρθουν εδώ κάποιοι άλλοι, µεθαύριο κάποιοι άλλοι. Αν δεν έχοµε 
δυνατό διοικητικό οργανισµό, εγώ δεν διόρισα κανέναν υπάλληλο όπως µε κατηγορούσατε στο 
παρελθόν, εγώ παρέλαβα και στο ∆ΗΠΕΘΕΚ µία οµάδα υπαλλήλων διοικητικών οι οποίοι 
στοίχιζαν 22.500 ευρώ το µήνα. Ακούστε, οι διοικητικοί 22.500 ευρώ το µήνα που ήξεραν 
µέσες άκρες το τι γινότανε εκεί, χωρίς λογιστήριο, χωρίς αρχείο, χωρίς τίποτα. Όλοι αυτοί δεν 
είχαν καµία ευθύνη και την είχε ο ∆ήµαρχος, ο µακαρίτης ο Τσαγκάρης, ο Κολλιόπουλος τώρα, 
ή ένα ∆.Σ. εν πάση περιπτώσει το οποίο εναλλάσσεται στο ∆ΗΠΕΘΕΚ;  

∆εν είναι έτσι αγαπητοί συνάδελφοι, µη δίνετε εύκολα άφεση αµαρτιών, ο καθένας εδώ έχει τις 
αρµοδιότητες και τις ευθύνες τις οποίες του αναλογούν. Μην κατηγορείτε µία ∆ηµοτική αρχή 
ότι απεµπόλησε οτιδήποτε. Είναι µια ∆ηµοτική αρχή, είµαστε µια ∆ηµοτική αρχή που έχουµε 
φέρει περίπου στο ∆ήµο Καλαµάτας περί τα 25.000.000 ευρώ παραπάνω απ’  αυτά τα οποία 
έρχονταν από τον κανονικό δρόµο. Τόσα, 25.000.000 ευρώ µετρηµένα. Υπήρξε ένα ζήτηµα 
σηµαντικό. ∆εν σας κρύβω ακούστε µε, µπορεί να παραγγείλουµε µία µελέτη αύριο το πρωί και 
να µην ενταχθεί το έργο. Ή όπως µου ήρθε τώρα ο λογαριασµός από τα δικαστήρια να 
πληρώσω τη µελέτη της ΒΕΤΑΠΛΑΝ στην πλατεία ή όπως ήρθε ο λογαριασµός των 250.000 
ευρώ όπου η προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή δεν εφεσίβαλε την πρωτόδικη δικαστική απόφαση.  
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Είναι σηµαντικά πράγµατα αυτά αλλά είναι µέσα στα πλαίσια του κράτους. Να µου πείτε ότι 
πήρε 200.000 – 150.000 ευρώ κάποιος δηµότης και πλούτισε από τη δική µας αµέλεια, από τη 
δική µας έλλειψη προσοχής ή των υπαλλήλων, να καθίσουµε να το συζητήσοµε και να το 
σηκώσοµε το θέµα. Αλλά να φτάνοµε σε µία ακραία επιθετικότητα κατά του ∆ηµάρχου 
προσωπικώς και επαναλαµβάνω ότι είναι η τρίτη φορά και να προσπαθούµε να δώσοµε ηθική 
διάσταση σε ένα θέµα νοµίζω ότι αυτό δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν εξυπηρετεί το ∆ήµο, δεν 
εξυπηρετεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εγώ αγαπητοί συνάδελφοι τις ευθύνες µου έχω µάθει στη 
ζωή µου να τις αναλαµβάνω. Πάντοτε. Και το κάνω αυτό µε θάρρος και να το ξέρετε, όπου 
υπάρχουν οι ευθύνες. Γι’  αυτό έδωσα οδηγία στο διοικητικό συµβούλιο να κινηθεί δικαστικά 
για να δούµε βρε αδελφέ ποιος έχει την ευθύνη για κάτι το οποίο συνέβη. Και αν έχει την 
ευθύνη ο ∆ήµαρχος κε Κοσµόπουλε παρότι δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, να είσαστε 
βέβαιος ότι θα τα βρει. Εγώ δεν ήρθα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν θέλησα να γίνω ∆ήµαρχος 
ούτε για να επιβάλω απόψεις, ούτε να ζηµιώσω το ∆ήµο. Να τον ωφελήσω το έκανα και µέχρι 
τώρα αποδεδειγµένα το έχω επιτύχει. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του τα προαναφερόµενα, τις διατάξεις του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006, την υπ΄ αριθµ. 
41/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου 
Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨, µεταξύ των παρόντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικών 
συµβούλων ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ τάσσονται οι 
παρόντες σύµβουλοι των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨,  ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ & ο κ. ΤΣΕΡΩΝΗΣ  και ΛΕΥΚΟ ο κ. ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ., κατά πλειοψηφία,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Ι. Εγκρίνει την υπ΄ αριθµ. 41/2009 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας  ¨ΦΑΡΙΣ¨ που αφορά:  

1. τη σύναψη δανείου συνολικού ύψους ποσού οκτακοσίων εβδοµήντα εννέα 
χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (879.782,00 €) από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών της 
Επιχείρησης και συγκεκριµένα την κάλυψη ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών 
εισφορών για το ∆ΗΠΕΘΕΚ, ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών για τη 
∆ΕΤΑΚ και ληξιπρόθεσµων οφειλών προς διάφορους προµηθευτές, µε 
επιτόκιο 5,90% και διάρκεια εξόφλησης τα 10 έτη. 

2. την εξουσιοδότηση του Προέδρου και του ∆ιευθυντή  της επιχείρησης να 
ενεργούν από κοινού ή χωριστά ο καθένας ώστε να προβούν σε όλες τις 
απαιτούµενες ενέργειες, να υπογράφουν κάθε έγγραφο που χρειάζεται µέχρι 
την ολοκλήρωση των διαδικασιών, προκειµένου να εκταµιευθεί το 
συντοµότερο δυνατόν το δάνειο. 

3. την τροποποίηση του προϋπολογισµού της ΦΑΡΙΣ ώστε να ενταχθούν σε 
συγκεκριµένους κωδικούς αυτού όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και να 
ισοσκελισθεί λόγω της λήψης του συγκεκριµένου δανείου. 

  
ΙΙ. Εγκρίνει την παροχή εγγύησης εκ µέρους του ∆ήµου Καλαµάτας για τη λήψη του  

παραπάνω δανείου. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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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. 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. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 19. Οικονοµάκου Μαρία 

 20. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 21. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 22. Σπίνος Γεώργιος  

 23. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 24 Απριλίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 


