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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  16/2009 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  268/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Ιουνίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 16η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 12-6-2009 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 (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 269 απόφαση), 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 8) Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος 11) Κουδούνης Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος 
Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 15) Μπάκας Ιωάννης , 16) Μπασακίδης Νικόλαος, 17) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 19) Πολίτης ∆ηµήτριος, 20) Σπίνος 
Γεώργιος, 21) Τσακαλάκου Σταυρούλα (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 273 απόφαση) και 22) 
Τσερώνης Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθµ. 267 απόφαση).   
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Οικονοµάκου Μαρία και 5) Ράλλης 
Γεώργιος.  
  
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) Αντικαλάµου, κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας, κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας, κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά, κ. Βουτσής Γεώργιος,  5) Μ. Μαντίνειας, κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου, κ. Κούτρος Χρήστος,  7) Σπερχογείας, κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) 
Ασπροχώµατος, κ. Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας, κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου, κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Λεϊκων, κ. Βρυώνης Φώτιος, και 3) 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 : 

Παροχή εγγύησης του ∆ήµου Καλαµάτας δανειοδότησης της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨ . 

 
Αναφορικά µε τη σχετική δανειοδότηση της ΦΑΡΙΣ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ΄ αριθµ. 
159/2009 προηγούµενη απόφασή του ενέκρινε την υπ΄ αριθµ. 41/2009 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΦΑΡΙΣ µε την οποία εγκρίθηκε η 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 και εγγυητή το ∆ήµο Καλαµάτας. 
 

Μετά τα ανωτέρω µε το υπ΄ αριθµ. πρωτ. 12974/18-6-2009  έγγραφό του το Ταµείο 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων ανακοινώνει στη ΦΑΡΙΣ και στο ∆ήµο Καλαµάτας την έγκριση της 
χορήγησης τοκοχρεολυτικού δανείου συνολικού ποσού 801.000,00 € καθώς και τους όρους µε 
τους οποίους εγκρίθηκε το δάνειο. Επίσης, για την συνοµολόγηση του εν λόγω δανείου, το 
Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων µε το ίδιο ως άνω έγγραφό του ζητά τη λήψη απόφασης 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΦΑΡΙΣ περί αποδοχής των όρων του δανείου και τη λήψη 
απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε την οποία ο ∆ήµος Καλαµάτας θα 
εγγυάται την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου. 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΦΑΡΙΣ µε την υπ΄ αριθµ. 74/2009 απόφασή του ενέκρινε την 
αποδοχή των όρων µε τους οποίους εγκρίθηκε το εν λόγω δάνειο από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων και το θέµα έρχεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τη λήψη 
απόφασης µε την οποία ο ∆ήµος θα εγγυάται την οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου.  
 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο δηµοτικός σύµβουλος και πρόεδρος του της κοινωφελούς επιχείρησης  
∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ», αναφέρει τα εξής: 

 
Αυτό είναι το δάνειο το οποίο πρόκειται να συνάψει µε το 
Παρακαταθηκών & ∆ανείων η επιχείρηση. Αυτό ψηφίσθηκε από το 

Συµβούλιο των Παρακαταθηκών & ∆ανείων εχθές το βράδυ γι’  αυτό δεν είχα τους όρους χθες 
και τους έβαλα σήµερα στην εισήγηση, µας ήρθαν µε e-mail.  
Να σας ενηµερώσω λοιπόν για όσους δεν γνωρίζουνε, είναι δάνειο 801.000 ευρώ και θα 
εξοφληθούν µε αυτά 699.014,99 οφειλές προς το ΙΚΑ, είναι αυτές οι γνωστές του θεάτρου, 
64.964,51 ευρώ που αφορούν τις δύο τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις µε τις οποίες 
επιδικάζονται ποσά στους εργαζόµενους του θεάτρου για εργασία τους, υπερωρίες Κυριακής 
κτλ πριν το 2007 και τέλος 37.020,50 ευρώ είναι για οφειλές προς προµηθευτές. Η διάρκεια 
του δανείου είναι για 10 χρόνια, η εξυπηρέτησή του θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2010 
και θα λήξει την 31/12/2019. Το επιτόκιο είναι 5,90 το χρόνο. Η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση 
είναι 108.315,21 ευρώ και από κει και πέρα το δάνειο θα αποπληρώνεται από την επιχείρηση 
µε την εγγύηση του ∆ήµου. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Ο κ. Αλευράς.  
 

Ερώτηση. Αυτό είναι δηλαδή άλλο δάνειο; 
 
Είναι δάνειο το οποίο το παίρνει η επιχείρηση προκειµένου να 
αποπληρώσει, µε εγγυητή τον ∆ήµο, κυρίως τις οφειλές προς το ΙΚΑ 

που. . . 
 
Είναι εκείνο που είχε χαθεί η ρύθµιση; 

 
Ναι, είναι εκείνη η ιστορία του ∆ΗΠΕΘΕΚ. 
 

Και το ύψος του δανείου αυτού ανέρχεται; 
 
Είναι 801.000 ευρώ εκ των οποίων οι 700.000 είναι για το ΙΚΑ και οι 
υπόλοιπες 100.000 είναι 65.000 – στρογγυλεµένα τα λέω τα νούµερα 

– είναι οι δύο δικαστικές αποφάσεις για τους εργαζόµενους του θεάτρου που έχουν 
τελεσιδικήσει και 37.000 ευρώ είναι προς προµηθευτές. 

 
Εποµένως, και να τελειώσω κε Πρόεδρε την ερώτηση, απλά να έχουµε νωπή 
αντίληψη, είναι 3 δάνεια που έχουν συναφθεί µαζί µε αυτό; 

 
Τα 2 ναι,. . . 
 

Τέσσερα (4). 
 
Ποια; Μιλάω για το ΦΑΡΙΣ εγώ τώρα. Για το ΦΑΡΙΣ µιλάω. Ο ΦΑΡΙΣ 
ένα (1). ∆ύο (2) έχει πάρει ο ∆ήµος, το 1.099.000 και το 400.000 και ο 

ΦΑΡΙΣ παίρνει αυτό το 800.000. Ο ∆ήµος του δίνει το 1.500.000 είναι το κεφάλαιο κίνησης για 
την επιχείρηση, βασίζεται στη µελέτη, ενώ αυτό είναι για τα χρέη που κληρονόµησε ο ΦΑΡΙΣ 
από το θέατρο. 

 
Άλλη ερώτηση; 

 
Κε Ηλιόπουλε το ΙΚΑ δεν το κληρονόµησε. 

 
Ήταν ο καθολικός διάδοχος ο ΦΑΡΙΣ, δεν το δηµιούργησε ο ΦΑΡΙΣ. 
 

Άλλη ερώτηση; 
 
(∆εν ακούγεται τι λέει) 

 
Με αυτό κε Νταγιόπουλε το δάνειο, αν πληρωθεί γι’  αυτό πάµε στο 
δάνειο. . . Αν πάρουµε το δάνειο αυτό και το πληρώσουµε τοις 

µετρητοίς όλο, το ΙΚΑ µας χαρίζει τα πρόστιµα. Αν πάµε σε διακανονισµό µε το ΙΚΑ δεν τα 
γλυτώνουµε όλα τα πρόστιµα, θα πληρώσουµε και µέρος του προστίµου. Γι’  αυτό παίρνουµε 
το δάνειο, µας συµφέρει περισσότερο. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
700.000. Με τα πρόστιµα 1.200.000. Το κεφάλαιο είπα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 
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Άλλη ερώτηση υπάρχει; 

 
Για να µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλο, όσοι διοίκησαν το ∆ήµο από 
τη δεκαετία του ’80 µέχρι σήµερα, άπαντες έχουν ευθύνη σε θέµατα 

κακοδιαχείρισης. Και όταν λέω κακοδιαχείριση εννοώ ότι κανείς δεν άγγιξε το ταµείο να βάλει 
στη τσέπη τα χρήµατα, απλά µας ξέφυγε η κατάσταση στο ΙΚΑ, µας ξέφυγε η κατάσταση 
στους προµηθευτές, ευθύνη έχει και η δική µας ∆ηµοτική αρχή επί δηµαρχοντίας Παναγή 
Κουµάντου, ευθύνη έχει η δηµαρχοντία Χρήστου Μαλαπάνη, ευθύνη έχει η δηµαρχοντία 
Γιώργου Κουτσούλη, όλοι έχουµε ευθύνες. Αφήστε βρε παιδιά, τώρα δηµιουργήθηκαν αυτές οι 
700.000 οφειλές προς το ΙΚΑ, δύο χρόνια τώρα που είναι ο Παναγιώτης ο Νίκας; Τώρα µη τα 
λέµε πουθενά αυτά! 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 

Τώρα τι λέµε βρε παιδιά! Όλοι έχουµε ευθύνες. 
 

Τοποθετήσεις. Ο κ. Κοσµόπουλος. 
 
Λοιπόν. 800.000 τώρα και 500.000 που είχε πάρει σαν ∆ΕΠΑΚ έτσι στο 
τέλος, 1.300.000. ∆ηλαδή 150.000, το λέω για να το έχουµε στο µυαλό µας 

τοκοχρεολύσιο ετήσια η ΦΑΡΙΣ. 
 
Το 500.000 ξεπληρώνεται. 
 

Αυτή τη στιγµή δεν θα έχει 150.000 τοκοχρεολύσιο το χρόνο; 
 

Συνεχίστε, µην κάνετε διάλογο. 
 
Λοιπόν. Θα ήθελα να πω το εξής. Τα χρέη τα οποία φαίνονται στο ΙΚΑ 
δηµιουργήθηκαν πρώτον από τη δόση ως ένα βαθµό, όχι όλα ως ένα βαθµό 

από τη δόση η οποία χάθηκε από τη ρυθµισµένη. Θα µπορούσε ο ∆ήµος να αποπληρώνει βάση 
τη ρύθµιση την οποία είχε κάνει. Χρέη λοιπόν πρώτον είναι αυτό και δεύτερον χρέη 
δηµιουργήθηκαν στο ΙΚΑ από τις καταστάσεις οι οποίες το µισό ’07 και όλο το ’08 δεν 
κατατέθηκαν. Οι καταστάσεις αυτές δεν έγιναν σε άλλη δηµαρχοντία, τα χρήµατα αυτών των 
καταστάσεων δηµιουργήθηκαν το ’07 και το ’08 και αυτά συµπεριλαµβάνονται στο χρέος αυτό.  
 
Άρα αντελήφθην την περασµένη φορά ότι ο κ. ∆ήµαρχος είχε αναλάβει την πολιτική ευθύνη 
αυτού του οποίου έγινε, µιας αβλεψίας ας το πούµε στην καλλίτερη περίπτωση. Εµείς είπαµε 
ότι η πολιτική ευθύνη δεν µας αρκεί. Αντιλαµβανόµαστε ότι πρέπει να παρθεί το δάνειο αλλά 
θα µπορούσαµε να ψηφίσουµε «ναι» εφόσον η πολιτική ευθύνη ακολουθόταν και από 
συγκεκριµένες πράξεις τις οποίες είχαµε προτείνει. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συνέβη. 
Συµβολικές πράξεις βέβαια, έτσι; Όχι τεράστιες πράξεις, συµβολικές πράξεις. Τέτοιες πράξεις 
δεν έγιναν από το ∆ήµο Καλαµάτας, έτσι λοιπόν µείναµε µόνο στην ανάληψη της πολιτικής 
ευθύνης αυτού του οποίου έγινε και ως εκ τούτου δεν έχουµε κανένα λόγο να ψηφίσουµε το 
δάνειο αυτό, ένα χρέος που σε µεγάλο ποσοστό δηµιουργήθηκε από άστοχη συµπεριφορά της 
διοίκησης. 

 
Ευχαριστώ. 
 

Ο κ. Πρόεδρος ήδη από την παρέµβασή µας τη διαδικαστική φάνηκε η ενάντια 
διάθεσή µας να συµπράξουµε στην λήψη αυτού του επιπρόσθετου ποσού δανείου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 
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Και δεν είναι µόνο το ζήτηµα της χρέωσης µιας συµπεριφοράς που δεν ήταν σε ετοιµότητα για 
να εξακολουθήσει τις ρυθµισµένες δόσεις προς το ΙΚΑ αλλά γενικώς παρατηρούµε ότι µε 
περισσή ευκολία συνάπτονται διαρκείς και επάλληλες δανειακές συµβάσεις που στο τέλος – 
τέλος δηµιουργούν ένα σηµαντικό φορτίο στις πλάτες του ∆ήµου και κατ’  ακολουθία των 
συµπολιτών µας. Αρνητικά θα σταθούµε. 

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Ηλιόπουλος. 

 
Κε Πρόεδρε εγώ έχω να πω τούτο, ότι τελικά στον τοµέα του 
πολιτισµού η ∆ηµοτική αρχή έχει συνάψει είτε σαν ΦΑΡΙΣ είτε σαν 

∆ήµος τέσσερα (4) δάνεια. Και επειδή ο κ. Μπάκας ανέφερε για ευθύνες όλων, δεν τις 
αποποιούµαι. Τι θέλετε; Το ΙΚΑ, Θανάση; Στο ’07 και το ’08 κατατίθεντο στο ΙΚΑ καταστάσεις 
υπαλλήλων και πληρώναµε ή όχι, οπότε είναι όλο εκεί το ποσόν συν το ότι χάσαµε και τη 
ρύθµιση; Γιατί εάν έτσι είναι, που έτσι είναι, δεν υπάρχουν δηλαδή αυτά, του ’07 και του ’08 
χρέη. Σε ρωτάω, το ’07 και το ’08 πήγαιναν στο ΙΚΑ καταστάσεις και πληρώναµε; Απάντησέ 
µου. 

 
∆εν ήµουν πρόεδρος εγώ. Λεπτοµέρειες δεν µπορώ να ξέρω διότι δεν 
ήµουν πρόεδρος του νοµικού προσώπου όταν δηµιουργήθηκε αυτό. 

Εντάξει; 
 
Κε Πρόεδρε για όνοµα του Θεού! Άρα είναι πλέον αποδεδειγµένο ότι το 
χρέος στο ΙΚΑ είναι όλο δικό σας. Όταν δύο χρόνια, ενάµιση χρόνο δεν 

βάζεις τις καταστάσεις του ΙΚΑ. . .(συνεχίζει, δεν ακούγεται τι λέει).  
 
Είχατε κάνει ρύθµιση κι εσείς κε Ηλιόπουλε την οποία την είχατε χάσει 
και την κουβάλησε η δικιά µας ∆ηµοτική αρχή. Το 2007 βρήκαµε µια 

χαµένη κατάσταση. ∆ες καλά τις καρτέλες του. 
 
Θα µου απαντήσεις σ’  αυτό ή δεν ξέρεις; 
 

Παναγιώτη αφού τα είπαµε για πολιτική ευθύνη. 
 
Άρα λοιπόν η ουσία είναι ότι και τη ρύθµιση χάσατε και δεν πληρώνατε. 

 
Η επιβάρυνση η οποία δηµιουργήθηκε ήταν πολύ µικρότερη απ’  αυτή 
που δηµιουργήθηκε από εσάς. 

 
Εγώ θέλω να γίνει αναλυτικά πως δηµιουργήθηκε αυτό το χρέος ώστε 
τελικά να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Αν τελικά δεν 

πληρώνατε το ΙΚΑ 2 χρόνια, 1,5 χρόνο. . . 
 
Σου απάντησε ο Γιάννης ο Μπάκας. 
 

Επί της διαδικασίας. Ακριβώς αυτό θέλω να προτείνω, να δοθεί ο λόγος 
στον γενικό διευθυντή να µας διευκρινίσει από πού προέρχονται αυτά τα 

χρέη, το ιστορικό αυτού του χρέους να τελειώνουµε το θέµα. Αλλά σε διαβεβαιώ Παναγιώτη, 
από το παρελθόν είναι το πρόβληµα. 

 
(Γενικός διευθυντής ΦΑΡΙΣ): 
Κε Πρόεδρε να διευκρινίσω γιατί πραγµατικά υπάρχει µια µεγάλη 

σύγχυση γύρω απ΄ αυτό το χρέος του ΙΚΑ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝ. 
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1η διευκρίνιση. Το ποσό είναι µόνο κεφάλαιο και ούτε µία δραχµή πρόστιµο. Με µια ευεργετική 
διάταξη που βγήκε το καλοκαίρι του 2008 το Υπουργείο Απασχόλησης είπε «αν οι δηµοτικές 
επιχειρήσεις µέχρι τον Οκτώβρη 2010 ξοφλήσουνε τα δάνειά τους, τους χαρίζω όλα τα 
πρόστιµα». Άρα το ποσό που χρωστάµε αυτή τη στιγµή είναι µόνο κεφάλαιο, δεν υπάρχει ούτε 
µία δραχµή πρόστιµο. Αντιθέτως η τελευταία ευεργετική ρύθµιση που βρήκε τώρα πρόσφατα..  

 
1.200.000. 

 
1.200.000 ήταν µέχρι πρόσφατα. Πληρώνοντας το δάνειο κατεβήκαµε στις 
790.000. Κερδίσαµε 410.000 από πρόστιµα. Η νέα ευεργετική διάταξη που 

βγήκε τώρα, εάν πληρωνόταν µε δόσεις θα είχαµε 50% πρόστιµα, δηλαδή θα είχαµε 200.000 
επιπλέον προσαυξήσεις και δόσεις µηνιαίες για 8 χρόνια, 96 µηνιαίες δόσεις.  
 
Πέραν αυτό όµως από την έρευνα που έκανα στο ΙΚΑ, υπάρχει µία ιστορία η οποία 
επαναλαµβάνεται από το 2000. Κάθε καινούργιο διοικητικό συµβούλιο του θεάτρου έκανε µία 
ρύθµιση, την ξεκίναγε, την πλήρωνε για λίγο διάστηµα, την έχανε, ερχόταν το επόµενο έκανε 
καινούργια ρύθµιση, την πλήρωνε για λίγο διάστηµα, την έχανε. Έχουµε τέσσερις 
αλλεπάλληλες ρυθµίσεις προς το ΙΚΑ που χάθηκαν. Από το 2000. Υπάρχουν τα χαρτιά του ΙΚΑ, 
µπορείτε να τα δείτε. ∆εν είναι δηλαδή πρωτόγνωρο, για πρώτη φορά έγινε το 2005, το 2006, 
το 2008. Από το 2000 που έχει αρχεία το ΙΚΑ γιατί ποιο πριν δεν έχει, δεν ήταν 
µηχανογραφηµένο, είναι χειρόγραφα και είναι πολύ δύσκολο να βρούµε την ιστορία του, από 
το 2000 που είναι µηχανογραφηµένο έχουν χαθεί τέσσερις ρυθµίσεις. 

 
Ο κ. Μπάκας. 

 
Εάν δεν χανόταν εκείνη η ρύθµιση η τελευταία και πληρώνονταν κανονικά οι 
δόσεις. Όταν θα αποπληρώνονταν όλες οι δόσεις συνολικά πόσα χρήµατα θα 

είχαν αποπληρωθεί; 
 
1.090.000 αν θυµάµαι καλά το νούµερο γιατί ήταν οι προσαυξήσεις. 

 
Μια ερώτηση. Το ’07 και το ’08 στο ΙΚΑ πληρώναµε τις µηνιαίως 
καταστάσεις στο ΙΚΑ των εργαζοµένων; 

 
Το 2007 και το 2008 όταν έγινε η ρύθµιση από τον κ. Γιώργο, τον πρόεδρο 
τότε του ∆ΗΠΕΘΕΚ. . . Όχι, είχε γίνει ρύθµιση νωρίτερα, είχε γίνει από τον 

πρόεδρο τον κ. Κυριακόπουλο. Ένα διάστηµα πληρωνότανε, µετά χάθηκε αυτή η ρύθµιση, 
πήγανε σε καινούργια ρύθµιση. 

 
Εγώ δεν µιλάω για ρύθµιση. Λέω οι µηνιαίες καταστάσεις, άσε τις 
ρυθµίσεις, οι ρυθµίσεις χαθήκανε. 

 
Οι Α.Π.∆. που έπρεπε να πάνε. Από κάποιο διάστηµα έπαψαν να πηγαίνουν 
οι καταστάσεις ενώ αντιθέτως πληρωνόταν η δόση. Εκεί είναι λίγο το 

παράδοξο για µένα. Καταθέταν τη δόση και δεν καταθέταν. . .  
 
Άλλο η µηνιαία δόση της ρύθµισης και άλλο τα τρέχοντα. Μηνιαία έσοδα 
του ΙΚΑ, οι καταστάσεις του ΙΚΑ, πληρωνόντουσαν; Ωραία, χάθηκε η 

ρύθµιση. Το ΙΚΑ. Εγώ θέλω µία απάντηση στο εξής: Οι ρυθµίσεις χαθήκαν, το καταλαβαίνω. Οι 
µηνιαίες καταστάσεις του ’07 και του ’08 πληρώθηκαν τελικά; Ή ναι ή όχι, δεν υπάρχει άλλο 
θέµα. 
 

ΦΩΝΗ: 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Κε Ηλιόπουλε, δεν θυµάµαι ακριβώς το µήνα, από κάποιο µήνα και µετά δεν 
υποβαλλόντουσαν Α.Π.∆. στο ΙΚΑ. ∆εν θυµάµαι το µήνα. 

 
Ο κ. Κλείδωνας έχει το λόγο. Ερώτηση. 
 
Μας λέτε ότι θα πληρώσουµε κεφάλαιο 710.000. Μόνο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν οι 
710.000 είναι µόνο κεφάλαιο. Μπορείτε να µας πείτε από ποια έτη είναι αυτό το 

κεφάλαιο;  
 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Μπορείτε από κάθε έτος, έχετε τη δυνατότητα; 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Άρα λοιπόν δεν είναι του 2007 και του 2008, είναι από το 2000 και. ∆εν είναι 
µόνο από το 2000. 

 
Άλλη ερώτηση υπάρχει για τον κ. Φουρναράκη; Όχι; Κε Φουρναράκη σε 
ευχαριστώ πολύ. 

 
Καταρχάς είναι 710.000 ή 790.000; Ο κ. Φουρναράκης είπε 790.000. 

 
Για το ΙΚΑ; 699.014,99.  
 

Άρα λοιπόν η σηµερινή ∆ηµοτική αρχή έκανε το εύκολο και το αναγκαίο 
γιατί υπάρχουν και οι ασφαλιστικές ενηµερότητες και κάποια στιγµή 

φτάνει ο κόµπος στο χτένι. 3.000.000 ευρώ όλων των προηγούµενων χρήσεων τα οποία έχετε 
φορτωθεί στις πλάτες, ∆ΕΠΑΚ, ∆ΗΠΕΘΕΚ και λοιπών δυνάµεων, θα κάνει ένα ωραίο δάνειο το 
οποίο χονδρικά υπολογίζω σωστά, διορθώστε µε αν κάνω λάθος, έχει 500.000 περίπου το 
χρόνο τοκοχρεολύσια. 350.000; Α, το ξέρεις εντάξει, 350.000 το χρόνο, άρα από τους 
προϋπολογισµούς των επόµενων χρόνων µε το «καληµέρα» 350.000 φεύγουνε από τα έσοδα 
για να πάνε να καλύψουνε τις προηγούµενες τρύπες άρα θα δηµιουργήσουµε ελλείµµατα στην 
παραγωγή έργου για τα επόµενα χρόνια και πάει λέγοντας.  
 
Και όλα αυτά γιατί; Θα µου πεις µήπως θα µαζευότανε κανένας; ∆εν νοµίζω ότι µαζεύεται 
κανένας, ο καθένας κοιτάει να περάσει την τετραετία του και µετά ας τους άλλους να βγάλει το 
φίδι από την τρύπα. Εν πάση περιπτώσει όµως και το να έχεις υπογεγραµµένες συµβάσεις 
1.500.000 µε το Υπουργείο, σου δίνει και έναν άλλον αέρα και νοµίζω ότι πολύ εύκολα αυτό το 
1.500.000 το απεµπολήσαµε. Τέλος πάντων 350.000, 350.000 το χρόνο. 

 
∆εν είναι 1.500.000 είναι 1.100.000. Έχει διαφορά. 
 

Ωραία, το 1.100.000 το ανέχεσαι, το 1.500.000 όχι. 
 
Στο 1.500.000 ανεβάζουµε τα νούµερα και ωραιοποιούµε καταστάσεις. 
 

Εγώ σου λέω 1.000.000. Είσαι ικανοποιηµένος που έχασες 1.000.000; 
 
∆εν έστειλε για το Φεστιβάλ τα χρήµατα το Υπουργείο; 
 

Εγώ σου λέω 1.000.000. ∆εν νοµίζεις ότι τα απεµπόλησες πολύ εύκολα; 

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 
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Λοιπόν εντάξει, κατανοητό. Ολοκληρώστε κε Παπαµικρούλη. 

 
Και τι µε ενδιαφέρει εµένα για τις άλλες πόλεις; Εγώ ρωτάω εσένα, δεν το 
απεµπόλησες εύκολα; 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Γιατί κάνετε διάλογο τώρα; ∆εν έχετε το λόγο. Ολοκληρώστε κε Παπαµικρούλη. 

 
Πρόεδρε κατηγορήθηκα ότι είπα 1.500.000 ενώ είναι 1.100.000. ∆ηλαδή ο 
βαθµός ανοχής µιας πόλης και µεταφοράς και αναλήψεως των χρεών 

άλλων εξαρτάται, έχει κατηγορίες; ∆ηλαδή µέχρι 800.000 ας πούµε δεν λέµε τίποτα, µέχρι 
1.200.000 ξέρω εγώ ψιλοτσιτωνόµαστε, και παραπάνω κλαίµε; Τέλος πάντων, είναι ωραία 
λόγια. .  

 
Ευχαριστώ. Ο κ. Μπάκας. 

 
∆υο – τρεις παρατηρήσεις. Ήταν κατατοπιστικός ο κ. Φουρναράκης. Εάν 
συνεχίζαµε κανονικά να αποπληρώναµε τις δόσεις, θα πληρώναµε όταν 

τελείωνε και η τελευταία δόση ένα εκατοµµύριο και κάτι χιλιάδες. Με το δάνειο αυτό των 
700.000 ξεµπερδεύουµε και γλυτώνει και ο ΦΑΡΙΣ και 300.000. 

 
(∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Καθίστε βρε παιδιά, καθίστε επιτέλους δηλαδή. . . 
 

Μη διακόπτετε! Συνεχίστε κε Μπάκα, µη διακόπτει κανένας. 
 
Καθίστε βρε παιδιά! 
 

(∆εν ακούγεται τι λέει). 
 
Αυτό θέλω να πω βρε παιδιά, µα µε διακόπτετε. Ο τόκος δεν θα είναι 
300.000 ευρώ βρε παιδιά! Πόσο είναι ο τόκος; 5,90, Πόσο είναι στα 10 

χρόνια; ∆εν µπορεί να είναι 300.000. Άρα είναι συµφέρον αυτό που γίνεται τώρα. Αντί να 
αποπληρώσει συνολικά ένα εκατοµµύριο και, θα αποπληρώσει 700.000 συν τους τόκους. 

 
1.000.000 ακριβώς. 
 

Γιατί διακόπτετε! 
 
Ρωτάω, εγώ ρώτησα. 
 

Συνεχίστε κε Μπάκα. 
 
∆ηλαδή γλυτώνει κάποια χρήµατα. 
2η παρατήρηση. Μας έρχονται τώρα οι λογαριασµοί. Κύριοι συνάδελφοι κακά 

τα ψέµατα, θεοποιήσαµε τις πολιτιστικές επιχειρήσεις, δεν το άξιζαν τόσο. Τις διογκώσαµε και 
να που έρχονται οι λογαριασµοί. 
3η παρατήρηση. Πρέπει να αντιληφθούµε η πολιτεία πλήρωνε, 20 – 25 χρόνια πλήρωνε, 
επιδοτούσε. Τώρα σου λέει κύριε στάσου στα πόδια σου, πρέπει να περπατήσεις. Και στο κάτω 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΦΩΝΗ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΦΩΝΗ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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– κάτω της γραφής όταν επιδοτείς τη λειτουργία µιας σχολής αυτό συνιστά αθέµιτο 
ανταγωνισµό για τον ιδιώτη, γι’ αυτό το παιδί που έξω αν θέλεις τελείωσε τη ίδια τη ∆ΕΠΑΚ, το 
δηµοτικό ωδείο της ∆ΕΠΑΚ τελείωσε και έκανε και ανώτατες σπουδές στο εξωτερικό και 
έρχεται στην Καλαµάτα και άνοιξε ένα δικό του ωδείο. Εσύ µε ποιο δικαίωµα επιδοτείς τη 
λειτουργία του δηµοτικού ωδείου, λέω του δηµοτικού ωδείου; Με ποιο δικαίωµα; Συνιστά 
αθέµιτο ανταγωνισµό. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε. ∆ηλαδή δίπλα από το γραφείο 
κάποιου συναδέλφου να πάει ο ∆ήµος να ανοίξει ένα παρεµφερές αντικείµενο. Αυτό δεν 
συνιστά αθέµιτο ανταγωνισµό; Γιατί δεν το εισπράττουµε και έτσι; 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε. 
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να πω κι εγώ δυο κουβέντες έτσι συµβάλλοντας 
στην προβληµατική η οποία αναπτύχθηκε. Είναι ή δεν είναι συµφέρον το δάνειο; 

Εµείς βασανιστήκαµε πάνω σ’  αυτό, θα µπορούσαµε να αποδεχτούµε τη ρύθµιση η οποία 
έγινε, να δίνουµε ένα µικρό ποσό το µήνα, να πάµε σε ένα βάθος χρόνου, να δίνουµε πολύ 
περισσότερα χρήµατα και αν θέλετε, να υπάρχει και µία επίφαση ότι κάνουµε καλύτερη, 
επίφαση όµως θα ήταν, τη δουλειά µας σε πολιτικό επίπεδο. Αυτός είναι ο σωστός δρόµος, να 
πάρουµε ένα δάνειο, να αποπληρώσουµε το κεφάλαιο και να τελειώσουµε.  
 
Το δεύτερο ερώτηµα είναι τίνος είναι όλη αυτή η ιστορία; Είναι ιστορία πολλών χρόνων. Είναι 
το µείζον πρόβληµα το οποίο µας βασανίζει, και εµάς και εσάς εδώ και 2,5 χρόνια. Και µπήκε 
σε µία πορεία εν πάση περιπτώσει ρύθµισης. Είχαµε αγαπητοί συνάδελφοι 2 δρόµους να 
διαλέξουµε. Ο ένας ήταν να τις κλείσουµε τις δηµοτικές επιχειρήσεις οι οποίες ήταν οικονοµικά 
εξόχως προβληµατικές και δεν υπήρχε κανένα φως από πλευράς υπουργείου ή να τις 
συρρικνώσουµε, έγινε αυτό σε περιοχές της χώρας, και ο άλλος δρόµος ο ανηφορικός και ο 
δύσκολος ήταν να προσπαθήσουµε µε τις δυνάµεις τις οικονοµικές του ∆ήµου να βρούµε 
διέξοδο, να βρούµε δρόµο για να κρατήσουµε τα πολιτιστικά σχήµατα. Και εµείς 
ακολουθήσαµε αυτόν τον δρόµο τον ανηφορικό. Υβριστήκαµε, σπρωχτήκαµε, προσπάθησαν 
κάποιοι να µας κάνουν περίγελο. Είπαν τα ποιο απίθανα πράγµατα σ’  αυτή την πόλη και προς 
τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. ∆εν ακούσαµε άλλες προτάσεις παρά µόνο «κάντε πορείες, 
κάντε διαδηλώσεις, σηκώστε σηµαίες, περισφίξτε, περικυκλώστε το Υπουργείο». Έστειλα τον 
αντιδήµαρχο στην Αθήνα σε µία πορεία συγκέντρωσης, πήγα καµιά δεκαριά φορές – τι δέκα -  
στο Υπουργείο, επισκέφτηκα όλους τους υπουργούς, µου είπαν την πολιτική οι κυβερνητικοί 
ότι δεν πληρώνουν µισθούς σε εργαζόµενους τους οποίους έχουµε προσλάβει εµείς µε 
διαδικασίες άστα να πάνε, να µην το ανοίγοµε το συγκεκριµένο κεφάλαιο.  
 
Εν πάση περιπτώσει τραβήξαµε ένα δρόµο, κρατήσαµε τις θέσεις εργασίας και πληρώνοµε τον 
κόσµο κανονικά. ∆εν υπήρχε άλλος δρόµος. Και εσείς αγαπητοί συνάδελφοι πέραν της 
αγωνιστικότητας δεν καταθέσατε κανέναν άλλο δρόµο ρεαλιστικό. ∆εν µας είπατε τι πρέπει να 
γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει. ∆εν πειράζει, αυτόν τον δρόµο τον ακολουθήσαµε µόνοι µας και 
έφτασε σε ένα αποτέλεσµα το οποίο είναι υπέρ των εργαζοµένων και υπέρ του πολιτισµού. 
 
Συµβαίνουν διάφορα πράγµατα στις υπηρεσίες. Ακούστε να δείτε, ένα από τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα στα πολιτιστικά σχήµατα είναι ότι ενώ είχαµε προσλάβει δεκάδες εργαζόµενους, 
δεν είχαµε υπηρεσίες. Ο καθένας έκανε ότι ήθελε ή δεν έκανε. Το αποτέλεσµα ήταν να µην 
εισπράττοµε δίδακτρα και να συµβαίνουν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Ανέλαβα εγώ την 
ευθύνη την πολιτική γιατί ήµουν ∆ήµαρχος. ∆εν ξέρω τι περιεχόµενο µπορεί να έχει, είµαι 
βέβαιος όµως και στο παρελθόν όλοι οι συνάδελφοί µου σε ανάλογα φαινόµενα, διότι όλοι 
είχαν αντιµετωπίσει τέτοια φαινόµενα, κάτι ανάλογο θα έκαναν.  
 
Τελευταία αντιµετώπισα ένα ανάλογο φαινόµενο στο κεντρικό ∆ήµο. Ήταν µικροποσό βέβαια, 
το γνωρίζουν στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και γίνεται µία έρευνα. Πάτησαν το κουµπί στον 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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υπολογιστή και δεν πήγε στον αποδέκτη που ήθελε να το στείλει ο τεχνικός. Εντάξει, τι να 
κάνοµε, ένας υπάλληλος δεν θα πληρώσει τον λογαριασµό εκτός εάν νοµίζετε ότι πρέπει να 
µαζεύω τους λογαριασµούς νερού, τα Α.Π.∆. του ∆ήµου, τα τοκοχρεολύσια, να τα φορτώνοµαι 
ως ∆ήµαρχος και να πηγαίνω να τα πληρώνω µόνος µου και να σας λέω τα πλήρωσα ή δεν τα 
πλήρωσα. Εδώ είναι υπηρεσίες 650.000 ανθρώπων.  
 
Εποµένως λοιπόν το στοίχηµα για τις επιχειρήσεις ήταν να κάνοµε µία υπηρεσία µε διευθυντή, 
να ξέροµε επιτέλους ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος δεν είναι υπεύθυνος. Εδώ έγραφαν 
υπερωρίες οι υπάλληλοι, δεν πληρώνονταν, πήγαιναν στα δικαστήρια. Ξέρετε πόσοι υπάλληλοι 
των επιχειρήσεων έχουν στραφεί κατά του ∆ήµου και κατά των δηµοτικών επιχειρήσεων και 
δεν είναι δύσκολο στα δικαστήρια να βγάζουν αποφάσεις εναντίον του ∆ήµου ή των 
δηµοτικών επιχειρήσεων χωρίς να θέλω τίποτα να πω πέραν αυτού. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να 
πληρωθούν. Πως θα πληρωθούν; ∆ύο δρόµοι υπάρχουν. Ή λέµε κατεβάζουµε τα ρολά όπως 
έκαναν αλλού «ω γέγοναι – γέγοναι» ή τραβάµε τον ανηφορικό δρόµο. 
 
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι το «ανήφορος» συνεχίζεται. Έχω πει στους εργαζόµενους διότι 
έχω πει εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εδώ και καιρό ότι το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού µας έχει 
υπερβεί και ως ∆ήµο και ως πόλη. Είναι ένα γεγονός που αναφέρεται στην Ελλάδα, είναι ένα 
ευρωπαϊκό γεγονός. Εποµένως πρέπει να πάει σε άλλο σχήµα και αυτό το σχήµα δεν µπορεί να 
είναι άλλο από το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε πρόσωπα πανελλήνιας εµβέλειας που 
θα διοικεί το µέγαρο χορού. Εκεί θα είναι και το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Χορού. 
 
Αλλά να πούµε για τις σχολές, για τις δηµοτικές σχολές. Και γι’ αυτές ο δρόµος είναι 
ανηφορικός. Η Καλαµάτα της εποχής του Μπένου όπου απείχε η Αθήνα 7 ή 8 ώρες έχει 
παρέλθει πλέον και σε πολύ λίγο καιρό, σε µήνες, θα είµαστε 2 ώρες από την Αθήνα. Αλλάξανε 
τα πράγµατα. Με το σύστηµα της δικαιοχρησίας είναι βέβαιο ότι στην Καλαµάτα θα ιδρυθούν 
κεντρικές σχολές και το Εθνικό Ωδείο και το Εθνικό και το Ωδείο Αθηνών και σχολές χορού θα 
δηµιουργηθούν εδώ. Εποµένως πρέπει να απαντήσουµε µε την ποιότητα. Χωρίς ποιότητα τα 3 
σχολεία θα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν. Είπαµε στο επιχειρησιακό σχέδιο να καλύπτει 
30% ο ∆ήµος, 70% περίπου οι σχολές. Αλλά πρέπει να αγωνισθούνε και αυτοί ώστε να έχοµε 
παιδιά, να έχοµε ποιότητα, να έχοµε συµµετοχή στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Θα είναι ένα 
αγώνισµα αυτό και για µας και για τους επόµενους και για τους µεθεπόµενους. Αλλά ακούστε. 
Πόλη χωρίς πολιτιστική ζωή, και πολιτισµός δεν είναι µόνοι οι εκδηλώσεις, είναι να µη 
χρωστάµε, αν πληρώνοµε τους εργαζόµενους, όλη η συµπεριφορά µας η σωστή τι είναι, 
πολιτισµός είναι. 
Λοιπόν σ’  αυτό το αγώνισµα νοµίζω ότι θα είµαστε σύµµαχοι όλοι. 
 

 
Με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση την 
πρόταση για παροχή εγγύησης του ∆ήµου Καλαµάτας δανειοδότησης της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας ¨ΦΑΡΙΣ¨.  
Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: 
ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθ., 
Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, 
Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του Σώµατος.  
ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος, Νταγιόπουλος, 
Παπαµικρούλης και Τσακαλάκου.  
ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνει ο κ. Μπάκας Ιωάν. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του  

• τα προαναφερόµενα,  
• την υπ΄ αριθµ. 159/2009 προηγούµενη απόφασή του, 
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• την υπ’  αριθµ. 74/2009 απόφαση του ∆.Σ. της ΦΑΡΙΣ, 
• τους όρους που έθεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 

∆ανείων στην 3310/17-6-2009 συνεδρίασή του, κατά την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 
δανείου ποσού ΕΥΡΩ: 801.000,00 στην Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Καλαµάτας 
«ΦΑΡΙΣ» σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006, σε συνδυασµό 
µε το Π.∆. 256/84 και τις υπ’  αριθµ. 2021/84, 3144/06 και 3154/07 αποφάσεις του 
∆.Σ. του Τ.Π. και ∆ανείων για την εξόφλιση ληξιπροθέσµων και µη οφειλών της προς Α. 
Ασφαλιστικούς οργανισµούς (Ι.Κ.Α.) οφειλή ποσού € 699.014,99, Β. Προς 
εργαζόµενους (τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις) οφειλή ποσού € 64.964,51 και Γ. 
Ιδιώτες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) για οφειλές που προέκυψαν κατά την εκτέλεση 
εργασιών οφειλή ποσού € 37.020,50 (έπειτα από στρογγυλοποίηση του ποσού), 

• το αποτέλεσµα της παραπάνω ψηφοφορίας (ΥΠΕΡ 14 – ΚΑΤΑ 6 – ΛΕΥΚΟ 1) 
κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Την έγκριση της υπ’  αριθµ. 74/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Καλαµάτας «ΦΑΡΙΣ» περί αποδοχής των όρων 
σύναψης τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού € 801.000,00 µεταξύ της επιχείρησης 
και του Τ.Π. και ∆ανείων. 

 
ΙΙ. Την παροχή εγγύησης του ∆ήµου Καλαµάτας στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων για την δανειοδότηση της ανωτέρω Επιχείρησης µέχρι του ποσού ΕΥΡΩ:   
801.000,00 για τους ανωτέρω σκοπούς, η οποία θα καλύπτει την τακτική 
εξυπηρέτηση του δανείου µέχρι την πλήρη εξόφλησή του κατά κεφάλαιο, πάσης 
φύσεως τόκους και έξοδα που προκύπτουν από την δανειακή σύµβαση. 

 
Για το σκοπό αυτό ο ∆ήµος Καλαµάτας : 

 
α) εκχωρεί από τώρα και µεταβιβάζει λόγω ενέχυρου στο Ταµείο από όλα τα 

δυνάµενα να εκχωρηθούν έσοδά του, τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε 
πηγή και αίτια, παρόντα και µέλλοντα και ιδιαίτερα τα έσοδα που 
προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) σύµφωνα µε 
τον Ν. 2503/97 άρθρο 11 παρ. 29 Β5 σε συνδυασµό µε το άρθρο 176 παρ. 5 
Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 45 παρ. 3 Ν. 3713/03 το 
ανάλογο ποσό που θα καθορισθεί στο δανειστικό και δηλώνει ότι  ποσό ίσο 
µε την τοκοχρεολυτική δόση του συνοµολογούµενου δανείου δεν έχει 
εκχωρηθεί ή ενεχυριασθεί υπέρ άλλου δανειστή ούτε θα συµβεί αυτό 
καθ΄όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης του δανείου. Παρέχει δε από τώρα την 
ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη εντολή της στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων και σ΄ οποιονδήποτε είναι διαχειριστής των εσόδων αυτών ή τηρεί 
λογαριασµό του ή ενεργεί τις εισπράξεις του, να παρακρατεί οίκοθεν το 
Ταµείο ή να κατατίθεται σ΄ αυτό το ως άνω ποσό για την τακτική 
εξυπηρέτηση του δανείου, ευθυνόµενη αλληλέγγυα, αδιαίρετα και σ΄ 
ολόκληρο µαζί µε την Επιχείρηση, παραιτούµενη των ευεργετηµάτων της 
διαιρέσεως και διζήσεως   και  

 
β) εξουσιοδοτεί τον νόµιµο εκπρόσωπό του ∆ήµαρχο Καλαµάτας κ. Παναγιώτη 

Νίκα για την υπογραφή του δανειστικού συµβολαίου και τη παροχή της κατά 
τ΄ ανωτέρω εγγύησης.  
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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 Παναγιώτης  

 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. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 17. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 18. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 19. Σπίνος Γεώργιος  

 20. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 23 Ιουνίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 


