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ΧΡΕΟΣ 428.500 ΕΥΡΩ ΑΦΗΣΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝ/ΦΩΝ

Κλειστοί παραμένουν εδώ και καιρό οι Δημοτικοί Κινηματογράφοι «Σπόρτιγκ» και
«Φιλίπ» μετά από έξωση της εταιρίας που τους διαχειριζόταν λόγω μη καταβολής
των ενοικίων στο Δήμο . Οι Κινηματογράφοι έχουν επανέλθει πλήρως στα χέρια
του Δήμου Ν. Σμύρνης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες προτίθεται να προβεί
άμεσα σε διαγωνισμό για την επανενοικίασή τους.
Εν
τω μεταξύ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Δημ. Σύμβουλος και αρχηγός της παράταξης
«Συμμαχία Πολιτών» Νίκος Στέφος μαζί με άλλα 10 στελέχη και φίλους της
παράταξής του κατέθεσαν μήνυση κατά του Δήμου Ν. Σμύρνης για παράβαση
καθήκοντος και κακοδιαχείριση για το χρέος των περίπου 428.500 ευρώ από τα
ενοίκια των κινηματογράφων το οποίο δεν εισέπραξε
.

Τους τελευταίους μήνες το θέμα των Δημοτικών Κινηματογράφων έχει αποτελέσει πολλές
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φορές αντικείμενο συζήτησης και αρθογραφίας τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στα
τοπικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Ν. Σμύρνης, ο οποίος ενημέρωσε για το θέμα το Δημοτικό
Συμβούλιο στις 28/11/2012 η διαχειρίστρια εταιρία CON. TENT, είχε αναλάβει τη λειτουργία
των κινηματογράφων από το 2005 και επένδυσε 450.000 στην ανακαίνιση και διαμόρφωση
των δύο κιν/φων. Από τον πρώτο χρόνο όμως αντιμετώπιζε προβλήματα με την οικοδομική
άδεια του «Φιλίπ» και δεν μπορούσε να λειτουργήσει το μπαρ του κιν/φου, το οποίο είχε
υπολογίσει ότι θα της απέφερε σημαντικά έσοδα. Ο Δήμος, σύμφωνα με τον κ. Τζουλάκη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ανέμενε την έκδοση της οικοδομικής άδειας, η οποία
όμως είχε δυσκολίες στην έκδοσή της επειδή ο κιν/φος είναι διατηρητέος και εμπλέκονταν
η αρχαιολογία. Μόλις όμως εκδόθηκε η άδεια και ο Δήμος διαπίστωσε ότι οι διαχειριστές
συνέχιζαν να μην καταβάλλουν τα ενοίκια εισέπραξε την εγγυητική ύψους 120.000 ευρώ και
άσκησε όλα τα ένδικα μέσα (καταγγελία σύμβασης, αγωγή, διαταγή πληρωμής, διαταγή
απόδοσης μισθίου) ώστε να κινηθεί δικαστικά η διεκδίκηση των οφειλομένων, τα οποία
όμως είναι δύσκολο να εισπραχθούν, αφού η εταιρία δεν διαθέτει ικανά περιουσιακά
στοιχεία, αλλά και να περιέλθουν ξανά οι κινηματογράφοι στη διαχείριση του Δήμου
γεγονός που επετεύχθη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Στη ίδια συνεδρίαση ο Δημ. Σύμβουλος και αρχηγός της «Συμμαχίας Πολιτών» ενημέρωσε
το σώμα ότι θα καταθέσει μήνυση, όπως και έπραξε μερικές μέρες αργότερα, για απιστία
σε βαθμό κακουργήματος και παράβαση καθήκοντος σχετικά με κακοδιαχείριση των δύο
Δημοτικών Κιν/φων κατά του Δημάρχου κ. Τζουλάκη, τ. Δημάρχου κ. Κουτελάκη και κατά
παντός άλλου υπεύθυνου για τη μη είσπραξη των ενοικίων.
Ο τ. Δήμαρχος κ. Κουτελάκης θεώρησε την παραπάνω μήνυση πολιτική δίωξη, ενώ ο
επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» δήλωσε αντίθετος με την ποινικοποίηση
της πολιτικής ζωής.
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