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ΑΠΟΦΑΣΗ 422/2009
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 08η Οκτωβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους
αριθµός 28, συνέρχεται στην 25η/2009 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου
Καλαµάτας, µετά την από 02-10-2009 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε
σύµφωνα µε το νόµο.
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,
Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος (αποχώρηση στην
υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 4) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) ∆ικαιουλάκος
Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10)
Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης
Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,
17) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ’ αριθ. 421 απόφαση και αποχώρηση στην υπ’
αριθ. 423 απόφαση), 18) Μπάκας Ιωάννης, 19) Μπασακίδης Νικόλαος, 20) Νταγιόπουλος
Γεώργιος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 423 απόφαση), 21) Οικονοµάκου Μαρία, 22)
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πολίτης ∆ηµήτριος, 24) Σπίνος Γεώργιος και 25) Τσερώνης
Κων/νος (αποχώρηση στην υπ’ αριθ. 422 απόφαση).

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Ράλλης Γεώργιος
και 2) Τσακαλάκου Σταυρούλα.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1)
Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 3) Λεϊκων κα Κάτσαρη
– Τσαούση Παναγιώτα, 4) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 5) Ελαιοχωρίου κ.
Κούτρος Χρήστος, 6) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 7) Ασπροχώµατος κ. Σπανός
Αντώνιος, 8) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 9) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης επειδή
στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά
∆ιαµερίσµατα.

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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
µε τίτλο :
Ρύθµιση αλληλόχρεου µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και ∆.Ε.Υ.Α.Κ.
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης, αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. πρωτ.
22358/22-9-2009 κοινή εισήγησή του µε της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών του ∆ήµου, και
συγκεκριµένα αναφέρει τα εξής:
ΠΟΛΙΤΗΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι από στοιχεία του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων
προκύπτει ότι η ∆.Ε.Υ.Α.Κ. σε δάνειο που είχε πάρει από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων δεν κατάβαλε τις τοκοχρεολυτικές δόσεις για το χρονικό
διάστηµα από το 1995 έως και το 2003, µε αποτέλεσµα το Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων να παρακρατήσει τα ποσά των αντίστοιχων δόσεων από το ∆ήµο Καλαµάτας, µέσω
των Κ.Α.Π.
Από συµψηφισµούς που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά καιρούς µεταξύ των οφειλοµένων ∆ήµου
και ∆.Ε.Υ.Α.Κ. το παραπάνω παρακρατηθέν ποσό έχει διαµορφωθεί, στις 15/09/2009, σε
2.659.381,38 €.
Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούµεθα προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την λήψη απόφασης
διακανονισµού του χρέους, ύψους 2.659.381,38 €, ως εξής:
1. άµεση καταβολή (εντός του έτους 2009) από ∆.Ε.Υ.Α.Κ. στο ∆ήµο Καλαµάτας ποσού
150.000,00 € (το ποσό αυτό θα αποδοθεί στη ∆ΕΥΑΚ από τους χώρους άθλησης έναντι
του χρέους τους προς αυτήν).
2. καταβολή από ∆.Ε.Υ.Α.Κ. στο ∆ήµο, αρχές του 2010, ποσού 223.057,50 € (το ποσό
αυτό οµοίως, θα αποδοθεί στη ∆ΕΥΑΚ από τους χώρους άθλησης προς εξόφληση του
χρέους τους προς αυτήν, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί στις 04/06/2009, σύµφωνα µε
πληροφορίες των Χώρων Άθλησης).
3. το υπόλοιπο ποσό ύψους 2.286.323,88 € να εξοφληθεί σε 25 ετήσιες δόσεις, ύψους
91.452,96 € κάθε µία, αρχής γενοµένης από το έτος 2009. Με τα ποσά των δόσεων
αυτών να συµψηφίζονται, κατά έτος, οι τυχόν οφειλές ∆ήµου και ∆ΕΥΑΚ και το
υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται από τη ∆ΕΥΑΚ στο ∆ήµο ή αντιστρόφως.
4. στο εξής οι τεχνοοικονοµικές σχέσεις – δοσοληψίας µεταξύ ∆ήµου και ∆.Ε.Υ.Α.Κ. θα
ρυθµίζονται από τους κανόνες του ∆ηµόσιου Λογιστικού.
5. η καταβολή των δόσεων θα γίνεται χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Γουρδέας έχει το λόγο.
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Κε Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφε, ορθώς αναγράφεται στην εισήγηση
αλληλόχρεο. Τι σηµαίνει αλληλόχρεο; Σηµαίνει ότι ο ένας χρωστάει στον άλλον
διαφορετικά θα εγγραφόταν οφειλή της ∆ΕΥΑΚ προς το ∆ήµο. Πράγµατι είχε συναφθεί ένα
δάνειο µε εγγυητή το ∆ήµο και η ∆ΕΥΑΚ σε κάποια στιγµή απ’ ότι είπε ο κ. Πολίτης αδυνάτησε
να πληρώσει τα τοκοχρεωλύσια µε αποτέλεσµα από τη ΣΑΤΑ το Ταµείο Παρακαταθηκών &
∆ανείων σαν εγγυητής που ήταν ο ∆ήµος, να παρακρατεί τα χρήµατα. Έτσι λοιπόν φτάσαµε σε
ένα ποσό, αυτό το οποίο ανέφερε ο κ. Πολίτης των 2.653.000 κλπ το οποίο οφείλει η ∆ΕΥΑΚ
προς το ∆ήµο. Εµείς από το 2003 και µετά σαν ∆ΕΥΑΚ πληρώνουµε κανονικά το δάνειο το
οποίο λήγει το 2016, το ποσό ανέρχεται κοντά στις 600.000 το χρόνο και είµαστε
συνεπέστατοι µέχρι τώρα στην πληρωµή τους.
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Τι γίνεται όµως; Έτσι για την ιστορία γιατί υπάρχουν και πολλοί συνάδελφοι νέοι οι οποίοι δεν
γνωρίζουν. Νοµίζω ότι όλοι οι παλιοί συνάδελφοι λίγο πολύ έχουν θητεύσει στην ∆ΕΥΑΚ και
ξέρουνε ότι αυτό το αλληλόχρεο µεταφέρεται χρόνια – χρόνια σαν µια πατάτα καυτή που
κανείς δεν θέλει να την αγγίξει. Ο ∆ήµος στην προσπάθεια που κάνει τώρα για την εξυγίανση
των επιχειρήσεων, όπως έγινε εξυγίανση σε ∆ΗΠΕΘΕ, ∆ΕΠΑΚ, Α∆ΕΚ κτλ, θέλει να κλείσει κι
αυτό διότι υπάρχει ένα διπλογραφικό σύστηµα και πρέπει ο ∆ήµος να φαίνεται καθαρός σαν
τζάµι µέσα τι χρωστάει και τι οφείλει.
Όµως εδώ υπάρχει ένα χρέος του ∆ήµο προς τη ∆ΕΥΑΚ το οποίο ανέρχεται στα 2.383.696,08
ευρώ το οποίο προέρχεται από παροχές της ∆ΕΥΑΚ προς το ∆ήµο. Σε πολλά σηµεία
γινόντουσαν οι παροχές χωρίς να γίνονται ενταλµατοποιήσεις. Εκεί υπάρχουν όντως ευθύνες,
τεράστιες ευθύνες και στην εκάστοτε διοίκηση αν θέλετε και στον νοµικό που δεν το
προστάτευσε, να κάνει µία σύµβαση προγραµµατική µε το ∆ήµο ή να ενταλµατοποιούνται οι
παροχές. Υπάρχουν ευθύνες. Εγώ δεν έρχοµαι τώρα να κάνω επιµερισµό ευθυνών, έρχοµαι να
δούµε αυτό το αλληλόχρεο. Σαν ∆ηµοτική αρχή να το δούµε µε πολύ σκέψη.
Ένα λοιπόν απ’ αυτά ήτανε το 1997 η ∆ΕΥΑΚ σαν ιδιωτική επιχείρηση, νοµικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου δεν µπορούσε να πάρει χρήµατα από τη ΣΑΕ 075 για να εκτελέσει ένα έργο
οµβρίων. Το πήρε ο ∆ήµος και το ανέθεσε στη ∆ΕΥΑΚ να το εκτελέσει µε την προϋπόθεση ότι
ο ∆ήµος θα έπαιρνε τα χρήµατα από τη ΣΑΕ και θα τα απέδιδε στη ∆ΕΥΑΚ. Υπάρχει απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου, αν ανατρέξουµε θα τη βρούµε, που κάνει την ανάθεση, το ποσό αυτό
ανέρχεται σε 600.000 € συνολικά. Ένα.
∆εύτερον. Όλοι θα γνωρίζετε ότι µέχρι το 2008 η ∆ΕΥΑΚ έκανε επούλωση των λάκκων µε
άσφαλτο. Από την 1η του 2009 έχει αναλάβει ο κ. Αθανασόπουλος σαν Αντιδήµαρχος,
κράσπεδα, φωτισµό και επούλωση των λάκκων οπότε σταµατήσαµε εµείς. Μέχρι το 2008
λοιπόν υπήρχε ένα φορτηγό, υπήρχε ένας οδηγός ο κ. Σµυρνιός, πληρωνόταν ο οδηγός,
πληρωνόταν το φορτηγό και πληρωνόντουσαν άλλα 3 µε 4 άτοµα από πίσω που καθηµερινά
κάνανε επούλωση των λάκκων. Αυτή είναι µια τεράστια δαπάνη που δεν ενταλµατοποιήθηκε.
Έγινε όµως από τη ∆ΕΥΑΚ αυτή η δαπάνη και το γνωρίζουµε όλοι µας. Όλοι µας το γνωρίζουµε
αυτό το πράγµα.
Μετέπειτα. Τα σχολεία τα οποία έχει συνδέσει η ∆ΕΥΑΚ. ∆εν έχει ενταλµατοποιηθεί κανένα και
αυτό είναι ένα σεβαστό ποσό.
Τους εργάτες που παρείχε η ∆ΕΥΑΚ στο ∆ήµο για να έχουµε τις σκούπες αυτές που καθαρίζαν
και τους πλήρωνε η ∆ΕΥΑΚ. Όλοι το γνωρίζουµε αυτό, εδώ έχουµε θητεύσει όλοι µας.
Αυτό λοιπόν το ποσό είναι 2.300.000 τόσες.
ΦΩΝΗ: Το νερό στους . . .(δεν ακούγεται τι λέει).
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Και αυτό, εντάξει είναι µικρό το ποσό.
Εάν λοιπόν εµείς µονοµερώς αναγνωρίσουµε το ένα χρέος σαν συµβούλιο λέω
τώρα, µε µαθηµατική ακρίβεια η ∆ΕΥΑΚ θα οδηγηθεί να µην µπορεί να πληρώνει το δάνειο, ο
∆ήµος θα είναι εγγυητής και θα επανέλθουµε στα ίδια. Βεβαίως και η ρύθµιση που κάνει η
∆ηµοτική αρχή είναι ευνοϊκή, είναι 25 χρόνια είναι άτοκα. Επιπλέον έχω κι εγώ µια σειρά:
Τέντα 72.000, Στάδιο 115.000, Κολυµβητήριο 161.000, ΚΑΚ 62.000, Σχολεία 150.000, οφειλές
προς τη δηµοτική επιχείρηση που λέγεται ∆ΕΥΑΚ.
Και πάµε τώρα ένα άλλο, στη Μπιρµπίτα. 30.000 κυβικά το δίµηνο. Και έχουµε τρελαθεί.
Στέλνουµε τα χαρτιά στη Νοµαρχία και δεν µπορούµε να πάρουµε τα λεφτά µας. Γιατί; Γιατί
τότε που δεν πήρανε τους δικούς µας τσιγγάνους να τους βάλουνε εκεί πέρα, δεν έγινε η
συµφωνία µεταξύ ∆ήµου και Νοµαρχίας, εµείς τώρα απευθυνόµαστε στη Νοµαρχία. Εάν λοιπόν
δεν προστατεύσουµε την επιχείρηση και δεν αναγνωρίσουµε αυτό το χρέος, πάλι λοιπόν θα
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πέσουµε στην ίδια περίπτωση που σαν εγγυητής το ∆ήµος ενώ έπρεπε να το πληρώνει η
∆ΕΥΑΚ το δάνειό της θα έρθει να πληρώνει ο ∆ήµος και πάλι θα γυρίσουµε µία από τα ίδια.
Λοιπόν η ∆ΕΥΑΚ όντως είναι σε ένα σηµείο κοµβικό. Όταν έχουµε µία επιχείρηση που αν ήταν
µία ιδιωτική επιχείρηση πιστεύω θα είχε φαλιρίσει, που το 75% των εσόδων της πάνε στη
µισθοδοσία, µια ιδιωτική επιχείρηση θα είχε τιναχτεί στον αέρα. Άρα και τώρα η ∆ΕΥΑΚ είναι,
εγώ δεν εξετάζω καλώς ή κακώς, θέλετε κακώς, κακώς, αυτά είναι προηγουµένων ετών και ας
προσέχαν αυτοί που είχαν φτιάξει τις συµβάσεις.
Εγώ όµως τι εξετάζω. Εξετάζω ότι η επιχείρηση θα οδεύσει για κλείσιµο. Θα έχει πρόβληµα η
επιχείρηση. Γι’ αυτό λοιπόν θα παρακαλούσα να αναγνωρισθεί αυτό το ποσό και να βρεθεί µια
φόρµουλα νοµική αν θέλετε ή αν δεν µπορέσουµε εµείς να βρούµε πολιτική να βρούµε µια
φόρµουλα νοµική που θα αναγνωρισθεί αυτό το ποσό των 2.300.000 τόσο να συµψηφισθεί µε
αυτό που όντως εµείς χρωστάµε στο ∆ήµο και να µπορέσουµε να προχωρήσουµε µετά σε µία
υγιή αλληλοεξυπηρέτηση µεταξύ ∆ήµου και ∆ΕΥΑΚ για να µπορέσουµε να πάµε µπροστά και
µε τη ∆ΕΥΑΚ σαν µια επιχείρηση γερή αλλά και µε το ∆ήµο να έχει µπει σε ένα διπλογραφικό
σύστηµα µε καθαρό πλέον ορίζοντα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Αν υπάρχουν ερωτήσεις;
Ο κ. Αλευράς έχει το λόγο.
ΑΛΕΥΡΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Γουρδέα. Άκουσα µε προσοχή την τοποθέτησή του,
πληροφορεί το Σώµα ότι η ∆ΕΥΑΚ διατηρεί κατά του ∆ήµου Καλαµάτας οµοειδή
ληξιπρόθεσµη απαίτηση και προτείνεται συµψηφισµό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κοσµόπουλος.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ’ όλα κε Πρόεδρε εάν όλα τα δηµόσια
κτήρια και τα ∆ηµοτικά είναι συνδεδεµένα µε τη ∆ΕΥΑΚ και αν έχουν
πληρώσει τα τέλη σύνδεσης. Εννοείται και το Πανεπιστήµιο, εννοείται και η Φοιτητική Εστία
και τι προβλέπεται να γίνει.
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Σας είπα ότι δεν υπάρχουν εντάλµατα. Έχουν συνδεθεί αλλά δεν υπάρχουν
εντάλµατα.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Με ενδιαφέρει αν σήµερα είναι συνδεδεµένα λέω το Πανεπιστήµιο. . .
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Βεβαίως.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι συνδεδεµένα. Για το Πανεπιστήµιο υποθέτω θα κόπηκε ένταλµα που
έγινε τώρα η σύνδεση και για την Φοιτητική Εστία η οποία προβλέπεται να
λειτουργήσει υποθέτω.
Ένα δεύτερο. Εδώ έχουµε πρώην προέδρους της επιχείρησης. Θα ήθελα µια ερµηνεία. ∆ηλαδή
τι είχε πρυτανεύσει τότε και δεν γινότανε η ενταλµατοποίηση, η λογιστικοποίηση να το πούµε
καλλίτερα των πράξεων, των έργων, των εργασιών που έκανε η ∆ΕΥΑΚ για λογαριασµό του
∆ήµου;
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Το τι γινόταν παλιά και δεν γινόντουσαν ενταλµατοποιήσεις αυτό είναι θέµα που
πρέπει να το δούµε. Κακώς δεν γινόντουσαν, υπάρχουν ευθύνες γι’ αυτό και
υπάρχουν ευθύνες σε πάρα πολλούς. Θα έπρεπε να προστατεύσουν την επιχείρηση. Να σας
πω ένα περιστατικό.
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ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν έχω διάθεση να αποδώσω ευθύνες. Λέω ότι υπάρχουν ευθύνες, αυτό
είναι δεδοµένο και µήπως υπήρχε κάποια λογική, κάποιο σκεπτικό.
Προσπαθώ να καταλάβω γιατί γινόταν αυτό.
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Κανένα σκεπτικό δεν υπήρχε. Όταν εδώ εισπράττουµε τη ΣΑΕ σαν ∆ήµος, έχουµε
δώσει εντολή να το εκτελέσει η ∆ΕΥΑΚ και δεν αποδίδουµε τα χρήµατα,
προφανώς ποιο είναι το σκεπτικό; Κάποιο πρόβληµα υπήρχε και τα κρατήσανε. Έχει συµβεί
τίποτε άλλο; Όφειλαν να τα έχουν αποδώσει στη ∆ΕΥΑΚ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ερωτήσεις άλλος συνάδελφος;
Ο κ. Νταγιόπουλος.
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Γουρδέα ήθελα να σας ρωτήσω. Μήπως ξέρετε ποίες είναι οι ετήσιες
εισπράξεις της ∆ΕΥΑΚ από το νερό;
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Από το νερό ξέρω ότι οι ετήσιες εισπράξεις της ∆ΕΥΑΚ είναι κοντά στα 5.000.000.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μπάκας έχει το λόγο.
ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: Κε Γουρδέα µιλήσατε στη Μπιρµπίτα ότι έχετε µέσα σε ένα δίµηνο 30.000
κυβικά νερό. Τι έχουν φτιάξει, εµφιαλωτήριο εκεί; Εκτός και αν η
καθαριότητα ποια έχει ποια έχει στρέψει. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Μιλάτε για 30.000
κυβικά.
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: ∆υστυχώς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, έχουν αφήσει τα νερά και τρέχουνε.
ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: Πόσοι άνθρωποι είναι εκεί, πέστε µου.
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Πενήντα οικογένειες.
ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: Πενήντα οικογένειες. Πόσοι είναι 300; 300 κυβικά την ηµέρα. Εσείς µιλάτε για
30.000 κυβικά. Εξωφρενικό του νούµερο. Εκτός κι αν έχουν φτιάξει ένα
εµφιαλωτήριο. Για κοιτάξτε το. ∆εν έχουµε τίποτα µαζί τους, για όνοµα του Θεού!
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει).
ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: Η Νοµαρχία πληρώνει αλλά κοιτάξτε. ∆εν είναι λογική αυτή «πληρώνει η
Νοµαρχία». Πληρώνει ο καλαµατιανός λαός και σε µια εποχή που µιλάµε για
την οικονοµία του νερού, για εξοικονόµηση πόρων και όλα τα υπόλοιπα, µπορούµε να λέµε ότι
νερό το οποίο έρχεται στο δίκτυο, χλωριώνεται, κοστίζει, ότι πάει στα κανάλια;
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Όταν ένας έχει ρολόι και πληρώνει κανονικότατα δεν µπορούµε να του πούµε
πόσο θα χαλάει. Τώρα αν έχει καταναλώσει ένας εργοστασιάρχης ή αφήνει
καθέναν να καταναλώνει το νερό, θα πρέπει ο κάθε αρµόδιος να πάει να το ελέγξει. Εγώ δεν
µπορώ να κάνω τον χωροφύλακα γιατί καταναλώνει το νερό, αρµόδιος είναι εκείνος ο οποίος
πληρώνει το νερό. ∆ηλαδή αν ένας εργοστασιάρχης να πούµε κάψει 10.000 κυβικά, εγώ πρέπει
να πάω να του πω «σου κόβω το νερό γιατί έκαψες πολύ»; Εγώ επισηµαίνω τη σπατάλη που
γίνεται, αυτό οφείλω να κάνω. . .
ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: Εγώ επισηµαίνω ότι είναι κατανάλωση δηµοσίων πόρων και ας γίνεται από
όποιον γίνεται. Όταν υπάρχει κατανάλωση δηµοσίων πόρων λαµβάνουµε τα
µέτρα µας. ∆ηµόσιος πόρος είναι, πρέπει να το αντιληφθούµε. Είναι περιβαλλοντικό θέµα,
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είναι, είναι, είναι. Τα έχουµε πει αυτά, δεν χρειάζονται πολλές κουβέντες. ∆εν έχω τίποτα µε
τους συγκεκριµένους, για όνοµα του Θεού ήµουνα από τους πρώτους που στηρίξαµε την
προσπάθεια αλλά αυτό το πράγµα όµως, ανεξέλεγκτες καταστάσεις ούτε και για εµένα ούτε για
κανέναν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μπάκας Ιωάννης έχει το λόγο.
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Και εγώ θα κάνω την ίδια παρατήρηση. ∆εν είµαστε ρατσιστές αλλά εν πάση
περιπτώσει πρέπει να µπει ένα φρένο στην ασυδοσία επειδή στο κάτω –
κάτω της γραφής αυτή η δαπάνη µετακυλύετε στον έµµεσο καλαµατιανό. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο. Η ερώτηση. Εγώ θέλω να συµφωνήσω µε την πρότασή σας κε Πρόεδρε. Πρώτα
απ’ όλα γνωρίζω ότι όντως η ∆ΕΥΑΚ προσέφερε υπηρεσίες, ισόποσες υπηρεσίες µη σας πω και
παραπάνω και πολύ παραπάνω. Εµένα µου διασφαλίζετε ότι νοµικά δεν θα µε σέρνει κανείς
στο εδώλιο του κατηγορουµένου αν πάρουµε αυτή την απόφαση; Αυτό έχει ψαχθεί; Αυτό και
µόνο.
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Κε Μπάκα, προσέξτε µε καλά, είπα να αναγνωριστεί αυτό το χρέος και να το
κοιτάξουµε νοµικά εάν µπορέσουµε µελλοντικά να το συµψηφίσουµε και να το
αναγνωρίσουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κλείδωνας έχει το λόγο.
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: Θα ήθελα να ακούσουµε και τη γνώµη της οικονοµικής υπηρεσίας µια και
βρίσκεται εδώ η διευθύντρια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Μετά το τέλος των ερωτήσεων θα πάρει το λόγο και η κα Ηλιοπούλου, εν
συνεχεία οι της ∆ΕΥΑΚ και θα συνεχισθεί µε τοποθετήσεις.
Άλλος συνάδελφος αν έχει ερώτηση;
Η κα Ηλιοπούλου. Αν θέλετε κα Ηλιοπούλου.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να πει δυο κουβέντες η ∆ιευθύντρια Οικονοµικού για τι πρόβληµα αντιµετωπίζει.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ (∆ιευθύντρια Οικονοµικών ∆ήµου):
∆εν ήµουν από την αρχή της συζήτησης του θέµατος, δεν ξέρω τι έχει ειπωθεί,
απλώς θέλω να πω ότι αυτή τη στιγµή ότι δεν έχει ενταλµατοποιηθεί µέχρι σήµερα, αυτά που
λένε ότι έχουν γίνει που δεν αµφιβάλω, δεν το ξέρω ούτε αµφιβάλω γι’ αυτά, αυτή τη στιγµή
δεν µπορούν να ενταλµατοποιηθούν, έχουν γίνει άπειρες συναντήσεις και συζητήσεις γι’ αυτό
το θέµα, χωρίς. . .
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πόσα χρόνια;
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Πάρα πολλά χρόνια.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εκαπέντε χρόνια.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Από τον κ. Τενέντε και ποιο νωρίς ξέρω ότι γίνονταν αυτές οι συναντήσεις και
προσπαθούσαν να βρεθεί ένας τρόπος να ενταλµατοποιηθούν. ∆εν βρέθηκε,
δεν ενταλµατοποιήθηκαν. Αυτή τη στιγµή αυτό που προκύπτει από τα βιβλία µας αυτό
φαίνεται ότι είναι οφειλή της ∆ΕΥΑΚ προς το ∆ήµο. ∆εν υπάρχει ούτε µία περίπτωση για
διαγραφή του χρέους, δεν είναι στις διατάξεις του νόµου που µπορούµε να διαγράψουµε αυτό
το χρέος, σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να διαγραφεί, ο µόνος τρόπος είναι ο διακανονισµός,
αυτός που έχει προτείνει ο κ. ∆ήµαρχος σε βάθος χρόνου και χωρίς προσαυξήσεις
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εκπρόθεσµης καταβολής που ούτε κι αυτό στην ουσία είναι σύννοµο αλλά εντάξει, θα είναι µια
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου να µην υπάρχουνε προσαυξήσεις. ∆εν µπορεί να γίνει
δυστυχώς τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Κατανοητό.
Εκ της ∆ΕΥΑΚ. Ο κ. Κουφαλάκος.
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ (Μέλος ∆.Σ. ∆ΕΥΑΚ, εκπρόσωπος εργαζοµένων):
Νοµίζω ότι το θέµα είναι πάρα πολύ σοβαρό, βλέπετε τους εργαζόµενους εδώ,
ανησυχούν, ανησυχούµε εµείς και οι οικογένειές µας. Μου κάνει εντύπωση αυτό που
ισχυρίζεται και η κα Ηλιοπούλου - θα ξεκινήσω απ’ αυτό - και οι ορκωτοί λογιστές οι οποίοι
εισηγούνται ότι δεν µπορεί να γίνει τίποτα. Μου κάνει εντύπωση γιατί το έγγραφο το οποίο
έχουµε κάνει µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ που βγήκε µία επιτροπή η
οποία έχει γνωµατεύσει µε ποίον τρόπο εάν ήθελε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να κλείσει το θέµα
και να κάνει συµψηφισµό και έχουµε προτείνει λύσεις οι οποίες είναι και νόµιµες, νοµότυπες,
έχουµε συζητήσει µε τον Επίτροπο γιατί συµµετέχω και εγώ σ’ αυτή την επιτροπή και µου
κάνει εντύπωση γιατί αυτό το έγγραφο δεν διαβάστηκε και παρακαλώ πάρα πολύ να διαβαστεί
στα πρακτικά γιατί λέει «και µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ, εκπρόσωπος των
εργαζοµένων». Και νοµίζω κε Αθανασόπουλε είχατε αναλάβει από το διοικητικό συµβούλιο της
∆ΕΥΑΚ µαζί µε άλλους δύο δηµοτικούς συµβούλους, τον κ. Νταγιόπουλο και τον κ.
Τριαντάφυλλο να ‘ρθείτε σε συνάντηση µε το ∆ήµαρχο για να φέρετε το πόρισµα της
επιτροπής όσον αφορά και να διεκδικήσουµε µε τον κ. ∆ήµαρχο την απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ στο τελευταίο διοικητικό συµβούλιο της ∆ΕΥΑΚ.
Όµως επί της ουσίας. Κε Πρόεδρε το θέσατε πάρα πολύ σωστά το θέµα. Μόνο παρακαλώ µια
παρατήρηση, δεν είναι 75% όπως έχει γραφεί στον τύπο το ποσοστό της µισθοδοσίας σε
σχέση µε τα έσοδα της ∆ΕΥΑΚ. Είναι παραπλάνηση, είναι λογιστική τερτίπι, το 75%
αναφέρεται µόνο στην αξία νερού. Ξέρετε ότι το τιµολόγιο της ∆ΕΥΑΚ δεν αναφέρει µόνο αξία
νερού. Τελειώνω µ’ αυτό το σχόλιο.
Κύριοι, κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι έχετε κάνει πολλοί από σας εδώ πρόεδροι και στα
διοικητικά συµβούλια τα προηγούµενα της ∆ΕΥΑΚ. Γνωρίζετε το θέµα ότι είναι λογιστικό και
όχι ουσιαστικό. Παρακαλούµε πάρα πολύ να λύσετε το θέµα. Εάν έγιναν όπως λέει η κα
Ηλιοπούλου πολλές συζητήσεις και δεν δόθηκαν λύσεις, εγώ θυµάµαι πάρα πολύ καλά γιατί
είµαι σε όλα τα διοικητικά συµβούλια της ∆ΕΥΑΚ και επί πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του
σωµατείου, ότι τα στελέχη δεν φέρνουν καµία ευθύνη γιατί δεν ενταλµατοποίησαν, γιατί είχαν
δηλώσεις όταν αναλάµβανε η κάθε ∆ηµοτική αρχή και επί κ. Μαλαπάνη και επί κ. Τσερώνη,
µπορεί να ήταν λιγότερο το χρέος τότε, και επί κ. Κουτσούλη και επί κ. Νίκα ότι εµείς
αναλαµβάνουµε, το πρώτο πράγµα που θα κάνουµε στις πρώτες συνεδριάσεις του διοικητικού
συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ είναι να κλείσουµε το αλληλόχρεο, να µηδενίσουµε γιατί
αναγνωρίζουµε το χρέος και να ξεκινήσουµε µε µηδενική βάση.
Ερχόσαστε εδώ σήµερα και λέτε κάτι τελείως διαφορετικό. Η εισήγησή σας κε Πολίτη το µόνο
που µπορεί να κάνει είναι το εξής. Θα σας πω τι εκτίµηση έχουµε εµείς οι εργαζόµενοι απ’
αυτή την εισήγηση την οποία κάνετε σήµερα εσείς εδώ. Ο τρόπος µε τον οποίο θέλετε να
δεσµεύσετε το χρέος, το κάνετε για δύο λόγους. Ένας είναι να βάλετε τη ∆ΕΥΑΚ σε στόχαστρο
που πάντα θα φαίνεται λογιστικά και όχι ουσιαστικά ότι οφείλει, ότι είναι χρεωµένη. Ένα
σωµατείο και κάποιους εργαζόµενους και µε δηλώσεις που έχουν γίνει από τον κ. ∆ήµαρχο και
έχουν πάει στον τύπο ότι είναι εργαζόµενοι ακριβοπληρωµένοι. Σας λέω λοιπόν ότι αυτές οι
συµβάσεις κατακτήθηκαν µε αγώνες, πολλοί από σας εδώ και ο κ. Γουρδέας και οι
προηγούµενοι τις έχετε υπογράψει, είναι νόµιµες και έχουν κατακτηθεί µε αγώνες και ευτυχώς
µε την πάλη των εργαζοµένων στην Ελλάδα ακόµη τουλάχιστον και ελπίζουµε και στο µέλλον
ισχύει το εργατικό δίκαιο και ισχύουν οι συλλογικές συµβάσεις. Αυτές δεν είµαστε
διατεθειµένοι µε τίποτα να τις παραχωρήσουµε.
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Το δεύτερο σηµείο που έχει να κάνει η εισήγησή σας είναι πόρους που πρέπει να πάρει η
τοπική αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία και θα πρέπει να τους διεκδικήσει, τους µετακυλύετε
µέσα από τα τιµολόγια της ∆ΕΥΑΚ στους πολίτες οι οποίοι στη δύσκολη οικονοµική κρίση που
βρίσκονται σήµερα, τους µετακυλύετε για να τους πάρετε από τους δηµότες. Αυτή είναι
καθαρά πολιτική πρόταση και όχι πρόταση υγιής για τη ∆ΕΥΑΚ.
Αυτά είχα να πω και εµείς οι εργαζόµενοι περιµένουµε την απόφασή σας εδώ και σας λέω ότι
είµαστε αποφασισµένοι ότι αν η απόφασή σας δεν είναι τέτοια, να τη διεκδικήσουµε και να µας
βρείτε στους δρόµους.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να διευκολύνω.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Κοσµόπουλε ορίστε.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή έχω την απόφαση, να διαβάσουµε λοιπόν την απόφαση. Και θα
ζητήσω και µετά πάνω σ’ αυτό µία εξήγηση. Λοιπόν.

«Αφού λάβαµε υπόψη την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, τα στοιχεία της υπηρεσίας, γνώµες
ορκωτών λογιστών και υπηρεσιακών παραγόντων του Ελεγκτικού Συνεδρίου – είναι µία
επιτροπή που είναι τώρα στη ∆ΕΥΑΚ – διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν νόµιµες λύσεις για την
επίλυση των εκκρεµοτήτων:
1. Οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί αναγνώρισης δαπανών
προηγούµενων χρήσεων υπέρ της ∆ΕΥΑΚ. Εγγραφή στον προϋπολογισµό του ∆ήµου
Καλαµάτας χρήσης 2010 και συµψηφισµό µε τις απαιτήσεις του ∆ήµου Καλαµάτας.
Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται έκδοση σχετικών τιµολογίων ενώ τα σχετικά
εντάλµατα θα εγκριθούν όπως µας διαβεβαίωσαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα αναγνωρίζει αδυναµία
εξόφλησης των οφειλών της ∆ΕΥΑΚ προς το ∆ήµο Καλαµάτας. Στην απόφαση να
αναφέρεται ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας αναγνωρίζει ότι η ∆ΕΥΑΚ έχει απαιτήσεις από
υπηρεσίες που παρείχε στο ∆ήµο γι’ αυτό και αδυνατεί να εξοφλήσει το χρέος. Το
ποσό αυτό µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περνά σε λογιστική πρόβλεψη
επισφαλών απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή δεν εµπλέκεται το Ελεγκτικό Συνέδριο
και ο Επίτροπος. Ο Επίτροπος εµπλέκεται µόνο στον έλεγχο των δαπανών και όχι στις
συµψηφιστικές εγγραφές ∆ήµου Καλαµάτας – ∆ΕΥΑΚ.
3. Εκτός των παραπάνω διερευνάται και άλλη νοµική λύση.»
Η ερώτηση η οποία τίθεται, ο κ. ∆ήµαρχος µου έχει ήδη απαντήσει, αλλά η προφορική
απάντηση έχει τη δικιά της σηµασία, θα την ήθελα και γραπτά. Ερώτηση προς τους εισηγητές,
τον κ. Πολίτη συγκεκριµένα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πρόταση της επιτροπής. Έχετε εσείς ένα
έγγραφο αντίστοιχο των ορκωτών λογιστών οι οποίοι σας λένε «όχι κύριοι, οι τρόποι αυτοί δεν

είναι εφικτοί για τον Α και Β λόγο».
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: (∆εν ακούγεται τι λέει).
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, εµείς ελέγχουµε. Ακούµε κάτι, το σηµαντικότερο εµείς κάνουµε τον
έλεγχο κε Κλείδωνα, εγώ σας λέω µας γίνεται µία πρόταση.
Και το Ελεγκτικό Συνέδριο να το λέει, είναι οι ορκωτοί λογιστές οι δικοί µας τους οποίους
έχουµε πληρώσει και στείλαµε και τον λογαριασµό στη ∆ΕΥΑΚ, είναι άλλο θέµα αυτό. Παρόλα
αυτά τι ζητάµε; Εγγράφως να µας πουν, να µας απαντήσουν αυτές οι δύο προτεινόµενες
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λύσεις αν τα πράγµατα έχουν ως έχουν, έτσι, είναι λύσεις αποδεκτές για το λογιστικό του
∆ήµου Καλαµάτας;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κα Ηλιοπούλου;
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Η απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου από µόνη της δεν είναι δικαιολογητικό
εντάλµατος. Για να εκδοθεί ένα ένταλµα πρέπει ανάλογα µε την περίπτωση να
υπάρχουν και άλλα δικαιολογητικά. Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από µόνη της δεν
είναι παραστατικό για να εκδοθεί ένα ένταλµα. Για το πρώτο µέρος.
Για το δεύτερο που λένε, που δεν εµπλέκεται το Ελεγκτικό Συνέδριο στους συµψηφισµούς, το
Ελεγκτικό Συνέδριο κάνει και κατασταλτικούς ελέγχους δεν κάνει µόνο προληπτικούς και
έχουµε και ελέγχους από τους επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονοµικών που µπαίνουν σε
τέτοιους ελέγχους. Άρα δεν λέµε ότι δεν εµπλέκεται στην έκδοση εντάλµατος το Ελεγκτικό άρα
µπορούµε να προχωρήσουµε σε συµψηφισµό µε µία απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Το 1997 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο παίρνει απόφαση και αναθέτει στη ∆ΕΥΑΚ να
κάνει αγωγούς οµβρίων από τη ΣΑΕ 075. Η ∆ΕΥΑΚ σαν ιδιωτική επιχείρηση δεν
µπορούσε να εκτελέσει το έργο, µεσολάβησε λοιπόν ο ∆ήµος, πήρε το έργο, το ανάθεσε στη
∆ΕΥΑΚ µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τα χρήµατα τα πήρε από τη ΣΑΕ ο ∆ήµος,
δεν εστάλησαν στη ∆ΕΥΑΚ. Αυτό δεν είναι παραστατικά; Η απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου;
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι από µόνη της. Ενταλµατοποιήθηκε;
ΓΟΥΡ∆ΕΑΣ: Πήρε απόφαση να ανατεθεί.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: ∆εν ενταλµατοποιήθηκε όµως ποτέ. ∆εν ενταλµατοποιήθηκαν όµως. ∆εν είναι
µόνο η απόφαση, έπρεπε να γίνει και η ανάθεση. Εντάξει; Από µόνη της η
απόφαση κε Γουρδέα δεν είναι παραστατικό του εντάλµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπάκας.
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Σηµασία δεν έχει τι λέµε εµείς εδώ, σηµασία έχει τι λέει ο Ελεγκτικό
Συνέδριο, σηµασία έχει τι λένε οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους. Τελεία
και παύλα.
Μας είπε ο κ. Κουφαλάκος ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο συµφωνεί σε µια διαδικασία την οποία αν
την τηρήσουµε όλα θα βαίνουν καλώς. Από κει και πέρα αν υπάρχουν και κάποιες άλλες
αµφιβολίες καλό είναι να απευθυνθούµε και σε κάποια υπερκείµενα ελεγκτικά όργανα
προκειµένου εγγράφως να έχουµε τις απόψεις τους και µε βάση αυτή την έγγραφη
καθοδήγηση θα πάρουµε εµείς αυτές τις αποφάσεις που χρειάζονται. Άλλωστε το θέµα είναι
καθαρά και µόνο λογιστική τακτοποίηση του ζητήµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Νταγιόπουλος.
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πρόεδρε το θέµα δεν είναι ότι η ∆ΕΥΑΚ χρωστάει και πως θα τα
πληρώσει. Το θέµα είναι καθαρά ηθικό. Είναι ότι έγινε κάποιο λάθος. Κα
Ηλιοπούλου θα σας ρωτήσω πρακτικότατα. Εάν έρθω στο ταµείο σας και µου δώσετε 5
δεσµίδες των 50 ευρώ, και φεύγοντας τις µετρήσω και αντί για 100 είναι 70, κάποια στιγµή θα
κάνετε ταµείο, δεν θα µου τα επιστρέψετε τα λεφτά; Κάποια στιγµή έρχοµαι εγώ και µου
δίνεται 5 δεσµίδες µε 100 χαρτονοµίσµατα η κάθε µία. Φεύγοντας είναι 70 µέσα.
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Θα κοπεί ένταλµα.
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά από ένταλµα. Νοµιµότατα να µου τα δώσετε.
Φεύγοντας εγώ ανακαλύπτω ότι λείπουν. Το µεσηµέρι κάποια στιγµή
κάνετε ταµείο και βρίσκετε ένα υπόλοιπο. Θα ψάξετε να βρείτε για να κλείσετε το ταµείο ότι
κάποιος δεν τα έχει πάρει, δεν θα τα βάλετε στην τσέπη.
Εµείς λοιπόν σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο λέω ότι τους πιάσαµε κορόιδα ή εµείς ή από το ταµείο.
Είναι ηθικό το θέµα. Ξεκάθαρα ηθικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; Ο κ. Αλευράς.
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ: Να δώσω µία απάντηση στον κ. Κοσµόπουλο, µια ερώτηση που έκανε ο κ.
Κοσµόπουλος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έδωσε ο κ. Γουρδέας.
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ: Για τους ορκωτούς, µια απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε, σύντοµα.
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ: Κε Κοσµόπουλε ξέρετε πολύ καλά ότι από όταν καταργήθηκε το Σώµα
Ορκωτών Λογιστών πλέον οι Ορκωτοί Λογιστές είναι γραφεία. Εµείς στην
πρότασή µας ξέρετε πολύ καλά και το έχω πει και στο διοικητικό συµβούλιο, την κάναµε
συµβουλευόµενοι άλλα γραφεία Ορκωτών Λογιστών. Θα παρακαλούσα λοιπόν να
απευθυνθείτε αν θέλετε και όλο το Σώµα, να απευθυνθείτε ποιο σοβαρά σε γραφείο Ορκωτών
Λογιστών που µπορεί να δώσει λύση.
Και µια απάντηση κα Ηλιοπούλου που γιατί βγάζει τους επισφαλείς. Ξέρετε πολύ καλά, έχετε
πάρει απόφαση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο εδώ για επισφαλείς πελάτες. Γιατί δεν είναι νόµιµη,
γιατί είµαι και λογιστής και εγώ, και δεν µπορώ να καταλάβω και θα σκίσω τώρα τα πτυχίο
µου, γιατί δεν µπορώ να καταλάβω γιατί το θέµα των επισφαλών απαιτήσεων δεν µπορεί να
αναγνωρισθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη στιγµή που αναγνωρίζει γιατί είναι
επισφαλής γιατί έχει εκροή χρηµάτων και για υπηρεσίες που παρείχε στο ∆ήµο και δεν µπορεί
να ανταποκριθεί και περνάει στους επισφαλείς πελάτες; ∆εν µπορώ να το καταλάβω αυτό,
αυτή η εµµονή. Εκτός και είναι ντε και καλά να γίνει. Και φυσικά όπως είπα και ο κ.
Νταγιόπουλος, είναι θέµα ηθικής. Το υπόλοιπο δεν καταλαβαίνω γιατί εφόσον είναι λογιστικό
και όχι ουσιαστικό πάµε στο από δω και πέρα δηλαδή να πάρουµε πόρους και εισπράξεις από
τη ∆ΕΥΑΚ; Επάνω σ’ αυτό που είπα προηγουµένως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Κλείδωνα.
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: Επειδή άκουσα τις προτάσεις τις οποίες έχει κάνει το διοικητικό συµβούλιο και
τις λύσεις τις οποίες έχουν προτείνει, θα ήθελα να κάνω την εξής πρόταση.
Όπως είναι αυτή η πρόταση που µας έχει φέρει το διοικητικό συµβούλιο, να τη στείλουµε στο
Ελεγκτικό Συνέδριο και αν συµφωνεί να επανέλθουµε για να πάρουµε απόφαση σαν ∆ηµοτικό
Συµβούλιο. ∆ηλαδή αυτή τη στιγµή δεν µπορούµε εµείς να πάρουµε απόφαση, από τη στιγµή
και η οικονοµική υπηρεσία µας µας λέει ότι ότι και αν κάνουµε είναι παράνοµο, ας στείλουµε
την πρόταση επάνω στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να µας πει εγγράφως ότι «είναι νόµιµη
προχωρήστε». Τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αλευράς.
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ΑΛΕΥΡΑΣ: Κε Πρόεδρε είναι φανερό ότι η ∆ΕΥΑΚ είναι µια δηµοτική επιχείρηση. Και σήµερα
εκφράζεται µία άποψη από την πλευρά της επιχείρησης η οποία δηµιουργεί ένα
άλλο πεδίο. Πρόκειται λοιπόν για µία ενδοδηµοτική διένεξη. Μάλλον διαφορά όχι διένεξη.
Επειδή κε Πρόεδρε σήµερα εγώ εκτιµώ, άκουσα προσεκτικά ένθεν και ένθεν τις τοποθετήσεις,
θεωρώ ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να οδηγηθούµε στην όποια απόφαση. ∆εν
υπάρχει λόγος που επισπεύδει σήµερα τη λήψη της απόφασης. Θέλω λοιπόν, αυτό θα έκανα
όταν ζήτησα το λόγο, άκουσα την πρόταση του κ. Κλείδωνα µε µία άλλη οπτική και εγώ απ’
αυτήν που µόλις εξέφρασα ζητώ την αναβολή του θέµατος για να υπάρχει καλλίτερη
ενηµέρωση, για να µας τεθούν υπόψη περισσότερα στοιχεία νόµιµης δράσης και για µην
υπάρχει και υπεκφυγή, να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα. Γιατί ξέρετε κάτι κε Πρόεδρε; Εδώ
δεν είµαστε δικαστήριο, εδώ δεν ακούτε συνηγόρους της µίας και της άλλης πλευράς να λέει,
είναι πραγµατικό αυτό που άκουσα από την κα ∆ιευθύντρια ότι δεν ενταλµατοποιήθηκε. Αυτό
αφορά όµως τον τύπο δεν είναι ουσία. Ο τύπος λοιπόν κυρίως υπερβαίνει τα όρια του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και αναφέρεται κυρίως σε όργανα επί ιδιοκτησίας ή δικαστικά. Νοµίζω
θα είναι φρόνιµο και συνετό να δοθεί µία αναβολή, ίσως να πάµε και σε εκείνη τη λογική του
να µας τεθούν υπόψη από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να έχουµε περισσότερα στοιχεία για να
λάβουµε µία απόφαση να λύσουµε ένα ζήτηµα το οποίο φαίνεται ότι µπορεί και να διαιρέσει
εµάς και το ∆ήµο γιατί η ∆ΕΥΑΚ είναι δηµοτική επιχείρηση, είναι ∆ήµος.
ΣΠΙΝΟΣ: Μπορώ να πω κάτι;
Νοµίζω ότι µπορεί να ξεφύγουµε λιγάκι κε Αλευρά, του Ελεγκτικού ο ρόλος είναι ο
έλεγχος. ∆εν είναι δυνατόν να στείλουµε εµείς µία επιστολή ή µια απόφαση και αυτοί να
γράψουν «ναι ή όχι». Αυτοί θα σου πουν «κύριοι προχώρα και εγώ θα ελέγξω αυτά τα
πράγµατα». Είναι δυνατόν µε 5 – 6 προτάσεις, δεν είναι καθαρά ένα ερώτηµα. ∆ηλαδή εγώ απ’
ότι είδα και από τον Πρόεδρο και από τη ∆ιευθύντρια είναι το θέµα η απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µπορεί να οδηγήσει σε ένταλµα, σε ενταλµατοποίηση; Αυτό είναι το θέµα που
είναι καθαρά οικονοµικό και νοµικό. Ο ελεγκτικός µηχανισµός είναι καθαρά ελεγκτικός, είναι . .
και αν είναι σωστά τα χαρτιά θα το κάνεις. Γι’ αυτό λέω µη τυχόν πάµε κάπου που δεν θα
υπάρχει αποτέλεσµα Βασίλη. ∆ηλαδή να στείλεις. . .
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Προληπτικό έλεγχο.
ΣΠΙΝΟΣ: Πάνω σε τι; Σε πέντε προτάσεις;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μη κάνετε διάλογο.
ΣΠΙΝΟΣ: Όχι. Τι λες τώρα. Είναι σαν να πας να πεις στον Επίτροπο ότι «θα µε αφήσεις να
κάνουµε αυτή τη. . .». ∆εν σου απαντάει, προφορικά σου απαντάει Βασίλη, ποτέ
γραπτώς.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Κοσµόπουλε θέλετε να τοποθετηθείτε;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι βρισκόµαστε σε µια παράνοια, πλήρη παράνοια. ∆ηλαδή τι;
Λέµε στη ∆ΕΥΑΚ «δεν ενταλµατοποίησες τις εργασίες που έκανες για το
∆ήµο Καλαµάτας και γι’ αυτό θα µας δίνεις 100.000 το χρόνο». Είναι λογικό αυτό; Στέκει
πουθενά; Αναγνωρίζουµε ή δεν αναγνωρίζουµε ότι χρωστάει ο ∆ήµος στη ∆ΕΥΑΚ 2.300.000;
Θεωρώ όπως ακούστηκε από όλες τις παρατάξεις ότι το αναγνωρίζουµε, πρέπει να βρούµε
έναν τρόπο να υπάρξει συµψηφισµός. Και τρόπος δεν είναι η ∆ΕΥΑΚ να δίνει στο ∆ήµο κάθε
χρόνο 100.000 ευρώ γιατί τότε δεν αναγνωρίζουµε ότι χρωστάει και ο ∆ήµος στη ∆ΕΥΑΚ. Κάτι
πρέπει να γίνει για τα 2.300.000 αυτά. Είναι εντελώς παράλογο να ζητάµε από τη ∆ΕΥΑΚ
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100.000 ευρώ, να µην έχει η ∆ΕΥΑΚ, είναι γνωστό ότι δεν έχει την οικονοµική δυνατότητα να
ανταπεξέλθει σ’ αυτό και τι θα γίνει τότε και παράλληλα η ∆ΕΥΑΚ βέβαια να προσλαµβάνει και
κόσµο ο οποίος δεν θα αποδώσει σίγουρα και να στοιχίζει στην επιχείρηση χωρίς να είναι
εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό της από 600.000 µέχρι της . . .(δεν ακούγεται τι λέει). . .
των 12 προσληφθέντων.
Το θέµα λοιπόν είναι σηµαντικό για το που οδηγείται η ∆ΕΥΑΚ. Η ∆ΕΥΑΚ πρέπει να στηριχθεί.
Εµείς έχουµε τις δύο αυτές προτάσεις. Επαναφέρουµε την πρόταση και την πρόταση του κ.
Κλείδωνα αν θέλετε καλλίτερα; Όλες τις προτάσεις. Και από ορκωτό λογιστή να έχουµε µία
έγγραφη βεβαίωση και αν γίνεται και η πρόταση του κ. Κλείδωνα που τη βλέπουµε σχετικά
γιατί έχει τη δυνατότητα πολιτικού ελέγχου το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εάν παρόλα αυτά δεν
συµφωνείτε σ’ αυτό, έχουµε την ποιο απλή να προτείνουµε, την ποιο απλή λογιστική πρόταση
που µπορεί να υπάρξει και λήγει το θέµα. Ποια είναι αυτή η πρόταση; Ο ∆ήµος δέχεται µια
σειρά από υπηρεσίες από τη ∆ΕΥΑΚ ή αντίστροφα η ∆ΕΥΑΚ προσφέρει στο ∆ήµο µία σειρά
υπηρεσίες µε ένα συγκεκριµένο τιµολόγιο σήµερα. Από το τιµολόγιο αυτό το οποίο το
ενσωµατώνουµε όλο στο 9% αφαιρώντας τα επιµέρους κοµµάτια, αυξάνουµε τη τιµή του
νερού τόσο ώστε περίπου στο τέλος του χρόνου να έχουµε ένα ποσό, η ∆ΕΥΑΚ αυτό το
πρόσθετο ποσό το δίνει πίσω στο ∆ήµο και έτσι λοιπόν µέσα από τη διαδικασία αυτή λογιστικά
απαλείφεται το πρόβληµα µέσα σε ένα βάθος 25 χρόνων.
Να το ξαναπώ. Πέστε λοιπόν ότι µε ένα τιµολόγιο που υπάρχει σήµερα πρέπει να δίνει ο ∆ήµος
στη ∆ΕΥΑΚ 7 ευρώ. Θα αυξηθεί το τιµολόγιο και ο ∆ήµος θα δίνει στη ∆ΕΥΑΚ 10 ευρώ. Τα 3
πρόσθετα ευρώ θα τα επιστρέφει η ∆ΕΥΑΚ στο ∆ήµο για την αποπληρωµή του δανείου. Έτσι
δεν υπάρχει επιβάρυνση καµία της ∆ΕΥΑΚ παρά µόνο πιθανότατα ένα ελάχιστο του ΦΠΑ,
λύνεται λογιστικά το πρόβληµα του ∆ήµου και αποπληρούται το δάνειο σε βάθος χρόνου.
Θεωρώ ότι είναι µια απλή λογιστική πράξη που στηρίζεται κυρίαρχα στην αναγνώριση εκ
µέρους του ∆ήµου της ύπαρξης αυτής της οφειλής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Τσερώνης.
ΤΣΕΡΩΝΗΣ: Κε Πρόεδρε δεν καταλαβαίνω γιατί το θέµα ήρθε κατά κάποιο τρόπο ηµιτελώς
προετοιµασµένο. ∆εν είναι τώρα η θέση µας εµάς να βρούµε τις λογιστικές
διεξόδους, να βρούµε τους τρόπους για να λύσουµε ένα τέτοιο ζήτηµα. Τα πράγµατα είναι
ξεκάθαρα. Τα έργα γίνανε και πρέπει να πληρωθούνε. Από κει και πέρα µπορούν οι οικονοµικές
υπηρεσίες να πάνε στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αυτή είναι η δουλειά του και
αυτό κάνει ξέρετε, από το πρωί ως το βράδυ αυτό κάνει, πάνε και συζητάνε ακριβώς τον
τρόπο που θα ρυθµισθεί αυτό το ζήτηµα και ο πρόεδρος θα τους υποδείξει. Θα του πουν αυτές
τις προτάσεις, δεν χρειάζεται να πάρουµε απόφαση εµείς µε 4 – 5 προτάσεις και να βρει
κάποια, θα πάνε προφορικά να ρυθµίσουν το θέµα και µετά θα έρθει το ζήτηµα εδώ πέρα
προετοιµασµένο από τους οικονοµικούς διευθυντές και της ∆ΕΥΑΚ και του ∆ήµου και θα λυθεί
το ζήτηµα. Αυτό είναι µια πρακτική που ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις στο Ελεγκτικό
Συνέδριο. Και κακώς το συζητάµε τόση ώρα. Εµείς θα βρούµε τη λύση; Θα τις βρούνε οι
οικονοµικές υπηρεσίες µε τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αλλά το σίγουρο είναι όµως
ότι αφού οι εργασίες γίνανε, τα έργα πρέπει να πληρωθούνε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Νταγιόπουλος.
ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κε Πρόεδρε, απόψε καλούµεθα για ένα πράγµα δεχόµενοι την εισήγηση του
κ. Πολίτη, αύξηση στο νερό από 3 έως 5 στην τιµή στο νερό σε όλους τους
καλαµατιανούς. Αυτό συζητάµε αυτή τη στιγµή έµµεσα. Αν δεν τόχουµε συνειδητοποιήσει, ας
το καταλάβουµε. Τα λεφτά που θα πάρουµε από τη ∆ΕΥΑΚ θα τα παίρνει από τους δηµότες.
Απλά και ίσα, τίποτε άλλο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος τοποθέτηση; Ο κ. Αλευράς.
ΑΛΕΥΡΑΣ: Έχουµε πάρει επανειληµµένως το λόγο κε Πρόεδρε και έχει διαφανεί η τοποθέτησή
µας, είναι προφανές ότι σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να ψηφίσουµε την
εισήγηση που ήρθε από τη ∆ηµοτική αρχή διότι και µε τη πληµµέλεια των στοιχείων η
αποδοχή αυτής της εισήγησης δηµιουργεί ανεπανόρθωτη βλάβη στη ∆ΕΥΑΚ και υπονοµεύει
την υπόστασή της. Και από την άλλη πλευρά είναι και µία προσέγγιση που στερείται τρέχουσας
ηθικής να αναγνωρίζετε ότι έχουν παρασυρθεί οι υπηρεσίες από τη ∆ΕΥΑΚ προς το ∆ήµο, δεν
όµως έλαβαν τον συγκεκριµένο τυπικό χαρακτήρα και άρα δεν είναι αναγνωρίσιµες οικονοµικά.
Σε καµία περίπτωση κε Πρόεδρε δεν µπορούµε να σταθούµε εκεί, διατυπώθηκαν προτάσεις,
άκουσα µε προσοχή και την παρέµβαση την τελευταία του κ. Τσερώνη, νοµίζω ότι µε το
σύνολο των διεξόδων που υποδείχθηκαν ότι να το αντιµετωπίσει η ∆ηµοτική αρχή το θέµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά τα λέτε αγαπητοί συνάδερφοι. Λοιπόν τα πολιτικά όργανα και τα
αυτοδιοικητικά συλλογικά όργανα δεν είναι κολυµβήθρες του Σηλωάµ. Να
παίρνουµε δηλαδή αποφάσεις και να λειτουργούµε παρά το νόµο και παρά τις κατευθύνσεις
τις οποίες έχουµε. Από κάποιες αγορεύσεις είναι το δεύτερο που θέλω να πω, η διαπίστωση
είναι ότι εύλογα φτάσαµε ως εδώ. Όχι µόνο σε επίπεδο ∆ΕΥΑΚ αλλά σε επίπεδο όλων των
δηµοτικών επιχειρήσεων, όλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, διότι
λειτουργούσαµε πάντοτε µε πολιτιστική συµπεριφορά. Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα τα δούµε,
δε πάνε να λένε οι νόµοι, η επιστήµη της λογιστικής οι κατευθύνσεις του ελεγκτικού
συνεδρίου, δε παν να λένε ότι θέλουν εµείς τα συλλογικά όργανα θα λύσουµε όλα τα
προβλήµατα. Γι’ αυτό φτάσαµε εδώ, γι’ αυτό δέκα χρόνια επιχειρούν αλλεπάλληλες ∆ηµοτικές
αρχές να λύσουν αυτά τα προβλήµατα και δεν έχουν κατορθώσει να τα λύσουν, αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Έχετε την εντύπωση ότι εµείς είµαστε τρελοί πολιτικά και ερχόµαστε εδώ να τα βάλουµε µε
τους εργαζόµενους, να τα βάλουµε µε τις οικογένειές τους, να κάνουµε το ένα, να κάνουµε το
άλλο; Θέλετε να τ’ αφήσοµε έτσι χύµα τη κατάσταση να συνεχίσει να πορεύεται η επιχείρηση
κατά τον τρόπον τον οποίον πορεύονταν τα τελευταία χρόνια; Όχι µόνον η συγκεκριµένη
επιχείρηση και οι άλλες επιχειρήσεις διότι υπάρχει και το αλληλόχρεο µε την Α∆ΕΚ, υπάρχει
και το µεγάλο ζήτηµα του Αθλητικού Φορέα. ∆εν τα δηµιουργήσαµε εµείς αυτά αγαπητοί
συνάδερφοι, τα βρήκαµε. Αλλά η αναφορά στο παρελθόν δεν έχει καµία σηµασία, σηµασία έχει
τι κάνουµε µε θάρρος για το συµφέρον της πόλης και για το συµφέρον των επιχειρήσεων και
αυτό είναι η δουλειά της ∆ηµοτικής αρχής. ∆εν τίθεται θέµα σ’ αυτήν την αίθουσα, ούτε
τέθηκε θέµα ποτέ για την αναγνώριση του έργου της ∆ΕΥΑΚ, για την αναγνώριση της
προσφοράς των εργαζοµένων, για τις συλλογικές συµβάσεις, για την προσπάθεια όλων των
∆.Σ, ιδιαίτερα του τελευταίου και ιδιαίτερα του προέδρου του κυρίου Γουρδέα ο οποίος
αγωνίζεται να βάλει σε µία τάξη την επιχείρηση, όχι σε µία τάξη τίθεται θέµα βιωσιµότητας
της επιχείρησης.
Και όλες αυτές οι προσπάθειες οι οποίες γίνονται είναι για να ζήσει και να αναπτυχθεί η
επιχείρηση. Αλλοίµονο, τι είµαστε; Όλοι ∆ήµος Καλαµάτας είµαστε. Τι θα πει ∆ΕΥΑΚ και ∆ήµος
και Α∆ΕΚ και πρώην ∆ΕΠΑΚ και όλα αυτά; ∆ήµος είναι όλα αυτά. Εργαζόµενοι του ∆ήµου
είναι στις επιχειρήσεις τους όπου πρέπει να βρούµε λύση, ποια λύση για το συγκεκριµένο θέµα;
Λύση σύµφωνα µε τις αρχές της λογιστικής και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη νοµοθεσία.
Κανένας δεν αµφισβήτησε ότι υπάρχει µια προσφορά επί της ουσίας ,συγκεκριµένη, πολύχρονη
της ∆ΕΥΑΚ, προς το ∆ήµο Καλαµάτας. Θα µιλήσουµε όµως, αµέσως επ’ αυτού.
Υπάρχει θέµα µε τη ∆ΕΥΑΚ; Ασφαλώς υπάρχει. Είναι το θέµα της βιωσιµότητας της
επιχείρησης που πρέπει να το δούµε µε πολύ σοβαρότητα για την επιχείρησή µας, για εµάς
και υπάρχει και το θέµα το λογιστικό, δεν είναι θέµα ουσίας είναι λογιστικό, είναι το θέµα του

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας

13

Συνεδρίαση :25/2009

Πέµπτη 08/10/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 422/2009

αλληλόχρεου. Προσέξτε αγαπητοί συνάδερφοι που αγορεύσατε εσείς εδώ, σε όλες τις
αποφάσεις του ∆.Σ που αφορούν απολογισµό, που αφορούν ισολογισµό, που αφορούν
χρήσεις αυτό το συγκεκριµένο ποσό έρχεται από την υπηρεσία εδώ και το ψηφίζετε. Έρχεται
εδώ και το ψηφίζετε! Και όχι µόνο έρχεται εδώ υπάρχει και στα λογιστικά βιβλία της
επιχείρησης, ψηφίζεται και από το ∆.Σ και έχουµε έναν αγώνα δέκα ετών να το λύσουµε
παρακαλώ. ∆ε πρόλαβε η δηµοτική αρχή να έρθει εδώ, δύο ερωτήσεις κάνατε τουλάχιστον
εσείς, «τι γίνεται µε το αλληλόχρεο;» Εσείς τις κάνατε τις ερωτήσεις. Πως θα λύσουµε το θέµα
αυτό; Όχι µε τις προτάσεις που ερχόσαστε σήµερα είναι να µη λυθεί το αλληλόχρεο και να
συνεχιστεί, αυτές είναι οι προτάσεις.
ΦΩΝΗ: (∆εν ακούγεται τι λέει).
∆ΗΜΑΡΧΟΣ Περιµένετε, αν θέλετε να µε διακόπτετε, διακόπτετε. Αλλά … αλλά….συνεχίστε,
έτσι ακριβώς διότι εσείς ηγηθήκατε της προσπάθειας για ρύθµιση του
αλληλόχρεου και τώρα τα γυρίζεται! Είπαµε λοιπόν να ρυθµιστεί. Ερωτήσεις γίνανε, ψηφίζαµε
εδώ προϋπολογισµούς και απολογισµούς µε αυτά τα οικονοµικά στοιχεία.
Αγαπητοί συνάδερφοι, το θέµα δε λύνετε πολιτικά, µακάρι να λυνότανε, να µπορούσαµε ως
∆ηµοτικό Συµβούλιο να ρωτήσουµε την επιχείρηση, να πάρουµε τα πρακτικά, να πούµε αυτά
έκανε η επιχείρηση προς το ∆ήµο, ίσα βάρκα ίσα πανιά, τελείωσε το θέµα. Μακάρι! Εγώ
πρώτος αναγνωρίζω ότι γίνανε αυτά και να εγγραφεί στα πρακτικά! Και περισσότερα από όσα
λέτε! Το θέµα είναι τι λέει η επιστήµη της λογιστικής, τι λένε οι νόµοι, τι λένε οι αποφάσεις του
Ελεγκτικού Συνεδρίου; Αυτό είναι το θέµα µας! Είναι εύκολο να πάρουµε µια πολιτική απόφαση
και να έχουµε τη συνείδησή µας ¨υποτίθεται¨ ήσυχη, το θέµα όµως δε το λύνουµε!
Είπαµε λοιπόν µε την επιχείρηση πως θα λύσουµε αυτό το θέµα διότι δε πάει άλλο, έχουµε
διπλογραφικό σύστηµα, βάζουµε εµείς εδώ ένα συγκεκριµένο ποσό που οφείλεται, το
αναγνωρίζει η επιχείρηση, ένα µαύρο νούµερο κάθε χρόνο και ¨κυλιέται¨. ∆ε µπορεί να πάει
άλλο αυτό! Είπαµε λοιπόν, να ορίσουµε ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι ορκωτοί λογιστές µπορεί
να έχει µεταβλητή το νοµικό καθεστώς πράγµατι, αλλά είναι ορκωτοί λογιστές. Και η οδηγία
που έδωσα εγώ, όχι οδηγία γιατί δε δίνεται οδηγία στους ορκωτούς λογιστές, η παράκληση, να
γίνει ότι είναι δυνατόν: 1) Για την αναγνώριση των οφειλών του ∆ήµου προς την επιχείρηση,
ότι είναι δυνατών να γίνει να γίνει! Και 2) Εάν δε µπορούµε να φτάσουµε στη λογική ίσα
βάρκα ίσα πανιά να βρούµε τον τρόπο εκείνο που να είναι όχι ανώδυνο, ανύπαρχτο ως
οικονοµικό θέµα!
Οι ορκωτοί λογιστές µελέτησαν τα συγκεκριµένα θέµατα πήγαν στην επιχείρηση, κουβέντιασαν
µε τις υπηρεσίες της επιχείρησης, έγινε µεγάλη κουβέντα µε το λογιστήριο και τη δική µας
οικονοµική υπηρεσία όπου κάθε χρόνο διαβάστε τις εκθέσεις ορκωτών λογιστών, ταλανίζετε
µε το συγκεκριµένο θέµα και φτάσαµε σε µια πρόταση η οποία κινείτε στα όρια της
νοµιµότητας.
Τι είναι αυτή η απόφαση, η πρόταση για απόφαση. Θέσφατο είναι; Για όνοµα του Θεού!
Έχουµε ελεγκτικούς µηχανισµούς. Να γίνει προσφυγή στο Ελεγκτικό Συνέδριο, να γίνει
προσφυγή στη Περιφέρεια, να συνυπογράψοµε ότι µπορούµε να συνυπογράψοµε για έργα τα
οποία έχουν γίνει και να στηρίξουµε ως ∆ήµος την επιχείρηση.
Να αφαιρέσοµε αµέσως µε άλλη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, προσέξτε, να
αφαιρέσοµε αµέσως ότι γράφονται στα πρακτικά, οτιδήποτε αναγνωριστεί, ότι λογιστικά
τεκµηριώνεται, οτιδήποτε, είτε αφορά σχολεία, πανεπιστήµια, άσφαλτος, οτιδήποτε έχει κάνει
η ∆ΕΥΑΚ, και να συνηγορήσει και η ∆ηµοτική αρχή σ’ αυτό, στον υπερθετικό βαθµό. Ότι
έρθει ως τροποποίηση , ως απόφαση, ως αναγνώριση από την Περιφέρεια ή το Ελεγκτικό
Συνέδριο να το αφαιρέσουµε αµέσως. Να σας πω και κάτι άλλο; Κι αν η επιχείρηση έχει
πρόβληµα να µη δώσει ούτε αυτά τα εκατό χιλιάρικα, αγαπητοί συνάδερφοι, γράφεται στα
πρακτικά αυτό, αυτό να το δώσει σε κάποιο χρόνο που θα ανοίξει ο ορίζοντας, µην λέτε ότι
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η... Ούτε αυτά τα χρήµατα να µη τα δώσει, αλλά ας κάνουµε αυτή τη λογιστική τακτοποίηση,
περί αυτού πρόκειται, λογιστική τακτοποίηση, αν δε µπορεί δε θα τα δώσει. Τελεία και παύλα.
Άλλωστε η ∆ΕΥΑΚ δεν κάνει αυτή οικονοµική πολιτική, ο ∆ήµος αποφασίζει και για την
οικονοµική πολιτική της ∆ΕΥΑΚ. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει αυξήσεις ή µη αυξήσεις, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει τους ισολογισµούς και την οικονοµική πορεία της συγκεκριµένης
επιχείρησης. Πέστε µου λοιπόν, είναι µια λογιστική τακτοποίηση που δεν έγινε δέκα χρόνια , η
δεν είναι µια λογιστική τακτοποίηση απλά, όταν λέγω ούτε αυτά, ούτε την άτοκη δόση των
εκατό χιλιάδων ευρώ αν δε µπορεί η επιχείρηση να δώσει;
Να σας πω ακόµα ποτέ το Ελεγκτικό Συνέδριο, ποτέ ο Επίτροπος και ποτέ η Υπηρεσία
Εντελλοµένων δεν δίνει εκ των προτέρων απαντήσεις. Είναι ελεγκτικοί µηχανισµοί. Έχω
επιχειρήσει κατ’ επανάληψη να κάνω αυτής της µορφής τη συνεννόηση που λέτε, δεν το
κάνουν ποτέ! Παίρνουν µία απόφαση, την εξετάζουν ως προς την ουσία, ως προς τη
νοµιµότητα, όχι δεν την εξετάζουν ως προς τη πολιτική βούληση, σ’ αυτό το κράτος υπάρχει
σύνταγµα, υπάρχουν νόµοι και υπάρχουν κατευθύνσεις. Λοιπόν την απόφαση που
ενδεχοµένως θα λάβετε, θα γίνει προσφυγή εναντίον της στην Περιφέρεια και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο και ότι πούνε, ότι µπορεί να τεκµηριωθεί ως δαπάνη να αφαιρεθεί και επαναλαµβάνω
κι αυτές οι εικοσιπέντε δόσεις, όποτε δε µπορεί η επιχείρηση δε θα υπάρξει πρόβληµα από το
∆ήµο. Αυτές οι άτοκες δόσεις, το λέγω προς όλους αυτούς, το λέγω προς όλους αυτούς που
λένε ότι αυτή η ∆ηµοτική αρχή στρέφετε κατά της ∆ΕΥΑΚ, δεν αναγνωρίζει την προσφορά
της ∆ΕΥΑΚ. Λοιπόν συνάδερφοι αγαπητοί δεν υπάρχει καµία ουσία στο θέµα αυτό. Καµία
ουσία! Ο ∆ήµος θα κάνει τις µελέτες εκείνες και τις προσπάθειες εκείνες ώστε η ∆ΕΥΑΚ να
ενδυναµωθεί και να προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα µπορεί να προσφέρει σήµερα.
Είχαµε προβλήµατα µε τις δηµοτικές επιχειρήσεις. Εδώ παραλάβαµε εργαζόµενους που δεν
πληρώνονταν για µήνες, διάλυση πλήρεις! Και έγιναν οι προσπάθειες εκείνες ώστε πολλές
δηµοτικές επιχειρήσεις τακτοποιήθηκαν, είµαστε σε καλό σηµείο. Και µε τη ∆ΕΥΑΚ τα
πράγµατα θα είναι καλύτερα διότι υπάρχει πρόβληµα βιωσιµότητας της επιχείρησης, διότι
υπάρχει συνείδηση ότι αν αυτή η επιχείρηση δεν τα καταφέρει, ο ∆ήµος θα κληθεί να
πληρώσει τα επίχειρα. Και αυτό θα είναι συντριπτικό για το ∆ήµο και την οικονοµική του
πορεία και µη µου λέτε για διεκδικήσεις προς τη κυβέρνηση, για το ένα και για το άλλο. ∆ε
γίνονται αυτά! Είναι δεδοµένη η οικονοµική κατάσταση και για τους χθεσινούς και για τους
σηµερινούς και για τους αυριανούς, πρέπει να ξεφύγουµε από τη λογική της δεκαετίας του
ογδόντα. Τελειώσανε αυτά!
Αγαπητοί συνάδερφοι, υπάρχει ζήτηµα οικονοµικό το οποίο πρέπει να το τακτοποιήσοµε,
αναφέροµαι στην ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, ότι είπα
καταγράφηκε στα πρακτικά, είναι µια επιχείρηση που έχει έναν άριστο πρόεδρο και ένα άριστο
∆.Σ. Εδώ λογιστικά νταλαβέρια προσπαθούµε να κάνουµε και να τακτοποιήσουµε. Μόνο
βοήθεια από το κεντρικό ∆ήµο θα έχει η συγκεκριµένη επιχείρηση. Εδώ έχω τη ∆ιευθύντρια
Οικονοµικού, την κυρία Ηλιοπούλου, κάθε χρόνο συζητάµε αυτά, δέκα χρόνια συζητάει τα ίδια,
να το τελειώσουµε επιτέλους.
Κύριε πρόεδρε, όταν δε µπορεί η επιχείρηση δε θα πληρώνει στο ∆ήµο, να καταγραφεί στα
πρακτικά. Τελεία και παύλα! Η απόφαση αυτή εάν υπάρξει απόφαση, να προσβληθεί η
απόφαση αυτή, προσέξτε, µε την βοήθεια του ∆ήµου κύριε Πρόεδρε, θα σας βεβαιώσοµε ότι
κάνατε όλες αυτές τις εργασίες και να έρθει χαρτί από το Ελεγκτικό και από την Περιφέρεια να
µειωθεί το ποσό και αυτοµάτως θα έρθει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να πληρωθεί
κύριε Πρόεδρε διότι ξέρω τη µεγάλη σου αγωνία για την επιχείρηση και για την πορεία της.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε.
ΑΛΕΥΡΑΣ: Μια ερώτηση να κάνω.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Αλευράς.
ΑΛΕΥΡΑΣ: Κε Πρόεδρε άκουσα την τοποθέτηση του κ. ∆ηµάρχου, αντιλήφθηκα, αν είναι έτσι
να µου το διαβεβαιώσει ή να µου το αναιρέσει, ότι στην εισήγηση του κ. Πολίτη
έχει µία βάση εις ότι αφορά τη λογιστική της έκφραση και στην ουσία δεν πρόκειται να
υλοποιηθεί. Αυτό λέτε ή δεν κατάλαβα καλά; ∆ηλαδή αυτό το διακανονισµό, αυτό το χρέος,
αυτές τις δόσεις επί της ουσίας θα τις καταβάλει η ∆ΕΥΑΚ; ∆εν το κατάλαβα από την εισήγησή
σας. Ή είναι µόνο για λογιστικούς λόγους διατυπωµένη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Κοσµόπουλε ορίστε.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Πραγµατικά έµεινα έκπληκτος από την ένταση της φωνής του κ. ∆ηµάρχου,
από τις αναφορές σε εµένα για πράγµατα τα οποία αδυνατώ ακόµα να
κατανοήσω. Από τη µια να µας λέει ότι ήταν υποχρεωτικό και έπρεπε να γίνει αυτή η ρύθµιση
του αλληλόχρεου και από την άλλη να καταγγέλλει ότι πρωτοστάτησα στο να γίνει η ρύθµιση.
∆ηλαδή τι έπρεπε να κάνουµε; Να το αφήσουµε αυτό να σέρνεται; Ήταν ή δεν ήταν τελικά,
έπρεπε ή δεν έπρεπε τελικά να γίνει αυτή η ρύθµιση; Πρέπει να γίνει, κάποια στιγµή πρέπει να
γίνει. Και σαφώς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο επανειληµµένα είπαµε ότι πρέπει η ∆ηµοτική αρχή
να ρυθµίσει αυτό το θέµα και ότι πρέπει να βρούµε λύση. Και καλά κάναµε.
Από κει και ύστερα κάναµε συγκεκριµένες προτάσεις, πάρα πολύ συγκεκριµένες και
αδυνατούµε να καταλάβουµε την τελευταία παραίνεση του κ. ∆ηµάρχου στον κ. Γουρδέα.
∆ηλαδή θα ψηφισθεί η ∆ΕΥΑΚ να δίνει κάθε χρόνο στο ∆ήµο 100.000 αλλά δεν θα τις δίνει.
Ποία είναι η ρύθµιση του αλληλόχρεου που θάχει γίνει τότε; Τίποτα. 2.300.000 θα συνεχίζει να
χρωστάει η ∆ΕΥΑΚ και θα εγγράφονται µε τον ίδιο τρόπο που εγγραφόντουσαν µέχρι σήµερα
στα αποτελέσµατα των µεν και των δε. Καµία άλλη διαφορά. Και θα έρθει ένας άλλος
∆ήµαρχος ύστερα από κάποια χρόνια ή κάποια ∆ηµοτική αρχή και θα ξανασυζητήσει το ίδιο
θέµα.
Εµείς, κάναµε συγκεκριµένη λογιστική πρόταση πανεύκολη λογιστικά. Πανεύκολη. Ουσιαστικά
ο ∆ήµος ο ίδιος µε έναν έµµεσο τρόπο διαγράφει αναγνωρίζοντας το χρέος αυτό. Σε αυτή την
πρόταση αλλά και στο σύνολο των προτάσεων επιµένουµε. Είναι λόγος και είναι ευκαιρία
τώρα, να λυθεί το θέµα ώστε η επιχείρηση να συνεχίσει. ∆εν µπορεί η επιχείρηση να έχει τη
δαµόκλειο σπάθη των 100.000 ευρώ ετήσια στο κεφάλι της.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Παπαµικρούλης.
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗΣ: Απλά θα ήθελα µε µεγαλύτερη ένταση να ρωτήσω αν δεν πληρώνονται
αυτές οι 100.000 πως θα επαλειφθούν. Και αν πληρώνονται γιατί να
πληρώνονται αφού αναγνωρίσαµε ότι δεν πρέπει να πληρώνονται;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. Ο κ. ∆ήµαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:

Νοµίζω ότι συνεννοηθήκαµε. Αποδείξαµε ότι µόνο από ενδιαφέρον προς την
επιχείρηση και µόνο ως προσπάθεια για την ενδυνάµωση της επιχείρησης και
επίλυσης ενός προβλήµατος το οποίο έρχεται κάθε χρόνο, και στο ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ και στο
∆ηµοτικό Συµβούλιο εδώ πέρα και το αναγνωρίζοµε και το ψηφίζοµε και οι του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΚ
και εδώ, όλη αυτή η προσπάθεια προσπαθεί να εξαλείψει το πρόβληµα, είναι καθαρά µια
λογιστική τακτοποίηση. Με την κυρία ∆ιευθύντρια έχουµε ψυχρανθεί διότι ως υπηρεσιακός
παράγοντας δεν θεωρεί ότι αυτή η ρύθµιση συνάδει µε το πλαίσιο µε το οποίο κινείται
υπηρεσιακά. Βρέθηκε µία λύση. Και είπα λοιπόν ότι έχουµε ένα βάθος χρόνου 25ετίας. Εάν σ’
αυτό το βάθος του χρόνου το 2009 που είναι δύσκολο, το 2010, το 2016 και το 2020 έχει ένα
πρόβληµα ρευστότητας η επιχείρηση, τι θα κάνει ο ∆ήµος; Πως θα συµπεριφερθεί ο ∆ήµος;

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας

16

Συνεδρίαση :25/2009

Πέµπτη 08/10/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ 422/2009

Όπως πρέπει να συµπεριφερθεί. Αλλά το θέµα θα έχει τακτοποιηθεί. Εννοώ ότι σε κάποιο
χρόνο που έχει ένα πρόβληµα ρευστότητας η επιχείρηση δεν θα τα απαιτήσει, θα τα απαιτήσει
το 2017 µετά από 3 χρόνια. Αλλά ας το τακτοποιήσουµε λογιστικά να ξέροµε τι µας γίνεται,
που πάµε.
Είπα επίσης για όλα αυτά τα δίκτυα τα οποία είπε ο Πρόεδρος εδώ και ήταν σωστά, έχω να πω
και κάτι άλλο Πρόεδρε, εµείς συνηγορούµε. Θα τα προϋπογράψοµε προς τις υπερκείµενες
αρχές και θα έρθει εδώ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα πούµε, «Το Ελεγκτικό είπε να
αφαιρέσουµε αυτά». Θα αφαιρεθούν αυτοµάτως.
Λησµόνησα να σας πω και κάτι άλλο. Θέλω να πω και για τον κ. Κοσµόπουλο µια κουβέντα στο
τέλος, λησµόνησα να σας πω ότι δεν χειριστήκαµε υπηρεσιακά τα θέµατα στη ∆ΕΥΑΚ µε τον
καλλίτερο τρόπο διαχρονικά. Από δω και πέρα πρέπει να κάνουµε µια καινούργια αρχή. Η
σχέση µας κα ∆ιευθύντρια του Οικονοµικού, οι σχέσεις µας θα είναι όπως ορίζονται από τους
λογιστικούς κανόνες και από τους νόµους. Όχι παίρνει ο ∆ήµαρχος και πήγαινε κάντο διότι
είναι σχολείο και το ένα και το άλλο. Σύµφωνα µε τους κανόνες. ∆εν µπορεί να συνεχίσει να
υπάρχει αυτό το µπέρδεµα διότι µε αυτό το µπέρδεµα, µε πολιτικές αποφάσεις φτάσαµε στο
σηµείο να µιλάµε για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης. Ότι λέει ο λογιστικός κανόνας. Ένταλµα
κύριε στο ταµείο και πλήρωσέ το. Είσαι αεροδρόµιο; Ένταλµα. Σχολική επιτροπή; Χρηµατικό
ένταλµα. Πανεπιστήµιο; Χρηµατικό ένταλµα. Θέλει ο ∆ήµος να κάνει κοινωνική πολιτική; Θα
την πληρώσει. ∆εν µπορεί να τινάξοµε την επιχείρηση στον αέρα. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Λοιπόν, δεν το κάνετε αυτό. Όταν αυτή τη στιγµή είµαστε σε διένεξη µε το
∆ήµο Αβίας, µία διένεξη η οποία ξεπερνά τα 250.000 ευρώ. Ξέρετε γιατί είµαστε σε διένεξη;
Γιατί δεν κάνατε καλά τη δουλειά σας αγαπητέ διότι είχαµε µία συµφωνία µε το ∆ήµο Αβίας και
έπρεπε να τηρήσοµε τον κάθε τύπο. Έχεις µία απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δεν έχεις
συµφωνητικά, δεν έχεις τίποτα, και έχοµε το µεγάλο πρόβληµα µε τις Κιτριές, το πλήρωσε ο
∆ήµος Καλαµάτας και δεν µπορούµε να βρούµε άκρη παρά τις προσπάθειες διότι συνάδελφοι
είµαστε, δεν µπορούµε να πάµε στα δικαστήρια. Αυτά τα θέµατα τα γραφειοκρατικά, εδώ
είσαστε ένας ολόκληρος µηχανισµός µε οικονοµολόγους, µε νοµικούς, µε όλα αυτά τα
πράγµατα, δεν µπορεί να µας διαφεύγουν.
Εγώ τελειώνοντας θέλω να πω, δεν είπα ποτέ τη λέξη για τον κ. Κοσµόπουλο και ποτέ δεν
αµφισβήτησα τη δηµιουργική συµµετοχή σας κε Κοσµόπουλε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και
στις αποφάσεις. Αλλά όµως να το κλείσοµε αυτό ως θέµα. Ορθώς εσείς κάνατε τις ερωτήσεις
και εγώ επειδή δεν είµαι οικονοµολόγος όπως δεν είσαστε και εσείς, νοµίζω να συµφωνήσουµε
ορθώς συνεννοήθηκα µε την επιχείρηση ας το πάρουν οι ορκωτοί λογιστές, µην λέµε να
βρούµε έναν άλλο ορκωτό λογιστή που θα τα λέει αλλιώτικα. Κανένας ορκωτός λογιστής,
ιδιαίτερα σαν κι αυτόν τον οποίον έχοµε που ήταν πριν από µένα, εγώ τον βρήκα τον
Αγγελόπουλο εδώ, δεν έφερα εγώ έναν δικό µου ορκωτό λογιστή αγαπητοί συνάδελφοι.
Λοιπόν αυτή είναι η λύση, ο ∆ήµος θα στηρίξει, κε Πρόεδρε όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει θα
τα προσυπογράψω εγώ και ότι διαπιστωθεί θα αφαιρεθεί και να µην έχει κανένας εργαζόµενος
καµία υποψία όσον αφορά την πορεία και το µέλλον της επιχείρησης. Η ∆ΕΥΑΚ θα στηριχθεί µε
όλες µας τις δυνάµεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε.
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: Εάν Κε ∆ήµαρχε διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, η εξόφληση της οφειλής
προκειµένου σε βάθος χρόνου τα ευρώ να γίνουν. . . (δεν ακούγεται τι λέει).
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν για να µην έχει πρόβληµα ρευστότητας η
επιχείρηση κύριε. Αν το ∆.Σ., ο Πρόεδρος πει ότι το 2009 έχοµε πρόβληµα, τι θα
κάνοµε, θα κλείσοµε την επιχείρηση;
ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: (∆εν ακούγεται τι λέει).
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν θα υπάρξει πρόβληµα κε Μπάκα. Το είπα 5 φορές. Μακάρι η κυβέρνηση να
µπορούσε να πει «χρηµατοδότηση, άτοκα δάνεια στη ∆ΕΥΑ». Μακάρι να
µπορούσε. Το εύχοµαι. Αλλά εγώ δεν χαλαλίζω να πω πάτε στην κυβέρνηση να τα βρείτε!
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ: Μια ερώτηση να κάνω. Γιατί χρειάζεται απόφαση εφόσον το λογιστικό αυτό
αποτυπώνεται. Υπάρχει στα λογιστικά βιβλία σαν χρέος και υπάρχει στα
λογιστικά βιβλία του ∆ήµου σαν απαίτηση. Γιατί απόφαση σήµερα; Γιατί να υπάρξει αυτή η
απόφαση; ∆εν την καταλαβαίνω;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας ενοχλεί αυτή η απόφαση!
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ: Γιατί να υπάρξει απόφαση;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν σας ενοχλεί, σας παρακαλώ πολύ!
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ: Γιατί να υπάρξει απόφαση αποπληρωµής;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε. ∆εν µπορώ να έχω εκτεθειµένη ολόκληρη την οικονοµική υπηρεσία
του ∆ήµου Καλαµάτας και τη δική σας οικονοµική υπηρεσία. Πρέπει να κλείσει
αυτό το θέµα. Η ∆ιευθύντρια είναι δίπλα σας. Ως οικονοµολόγος. . .
ΚΟΥΦΑΛΑΚΟΣ: Κε ∆ήµαρχε κλεισµένο είναι το θέµα! Υπάρχει στα λογιστικά βιβλία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα εξαντλήθηκε. Η πλειοψηφία «ναι», οι µειοψηφίες «όχι»;
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Καταθέσαµε συγκεκριµένη πρόταση, εµµένουµε στην πρότασή µας εφόσον
οι άλλες δεν είναι εφικτές.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: «Λευκό».

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη
του τα προαναφερόµενα και το αποτέλεσµα της σχετικής ψηφοφορίας σύµφωνα µε την οποία
ΥΠΕΡ τάσσονται οι παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑ οι παρόντες σύµβουλοι των
δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨
(στηρίζει τη δική της πρόταση όπως αυτή κατατέθηκε από τον επικεφαλής κ. Κοσµόπουλο) και
ΛΕΥΚΟ ο κ. ΜΠΑΚΑΣ Ι., κατά πλειοψηφία,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει τη ρύθµιση εξόφλησης του χρέους της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Καλαµάτας (∆.Ε.Υ.Α.Κ.) προς το ∆ήµο Καλαµάτας, ύψους
2.659.381,38 €, σύµφωνα µε την εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Πολίτη, η οποία
αναλυτικά καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και συγκεκριµένα ως
εξής:
1. Την άµεση καταβολή (εντός του έτους 2009) από ∆.Ε.Υ.Α.Κ. στο ∆ήµο
Καλαµάτας ποσού 150.000,00 € (το ποσό αυτό θα αποδοθεί στη ∆ΕΥΑΚ από
τους χώρους άθλησης έναντι του χρέους τους προς αυτήν).
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2. Την καταβολή από ∆.Ε.Υ.Α.Κ. στο ∆ήµο, αρχές του 2010, ποσού 223.057,50 €
(το ποσό αυτό οµοίως, θα αποδοθεί στη ∆ΕΥΑΚ από τους χώρους άθλησης
προς εξόφληση του χρέους τους προς αυτήν, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί
στις 04/06/2009, σύµφωνα µε πληροφορίες των Χώρων Άθλησης).
3. Το υπόλοιπο ποσό ύψους 2.286.323,88 € να εξοφληθεί σε 25 ετήσιες δόσεις,
ύψους 91.452,96 € κάθε µία, αρχής γενοµένης από το έτος 2009. Με τα ποσά
των δόσεων αυτών να συµψηφίζονται, κατά έτος, οι τυχόν οφειλές ∆ήµου
και ∆ΕΥΑΚ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται από τη ∆ΕΥΑΚ στο ∆ήµο ή
αντιστρόφως.
4. Στο εξής οι τεχνοοικονοµικές σχέσεις – δοσοληψίας µεταξύ ∆ήµου και
∆.Ε.Υ.Α.Κ. θα ρυθµίζονται από τους κανόνες του ∆ηµόσιου Λογιστικού.
5. Η καταβολή των δόσεων θα γίνεται χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Καρατζέας Ν. Παναγιώτης
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ΤΑ ΜΕΛΗ
1.

Αθανασόπουλος Κων/νος

2.

Αλευράς ∆ιονύσιος

3.

Γιαννακούλας Γρηγόριος

4.

Γουρδέας Ανδρέας

5.

∆ικαιουλάκος Βασίλειος

6.

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

7.

Ηλιόπουλος Ιωάννης

8.

Ηλιόπουλος Παναγιώτης

9.

Καµβυσίδης Ιωάννης

10.

Κλείδωνας Θεοφάνης

11.

Κοσµόπουλος Βασίλειος

12.

Κουδούνης Αργύριος

13.

Κουρκουτάς Γεώργιος

14.

Λαγανάκος Γεώργιος

15.

Μιχαλόπουλος Σωτήριος
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16.

Μπάκας ∆ηµήτριος

17.

Μπάκας Ιωάννης

18.

Μπασακίδης Νικόλαος

19.

Νταγιόπουλος Γεώργιος

20.

Οικονοµάκου Μαρία

21.

Παπαµικρούλης Παναγιώτης

22.

Πολίτης ∆ηµήτριος

23.

Σπίνος Γεώργιος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα, 19 Οκτωβρίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ
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