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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   16/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   174/2008 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 22α Απριλίου 2008, ηµέρα Μεγ. Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 16η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 17-04-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος  και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,   
2) Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος.   
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωµατικά µέλη της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής :  

α) από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Γιαννακούλας Γρηγόριος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο και  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας οι  κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και Μπάκας Ιωάννης, οι 
οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά ∆ιονύσιο 
και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   

 
 
 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Προέλεγχος Ταµιακού Απολογιστικού Πίνακα ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού 
έτους 2007. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής τον 
απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων του ∆ήµου που συντάχθηκε από τον υπόλογο 
ειδικό Ταµία του ∆ήµου Σαρδέλη Σπύρο και υποβλήθηκε απ΄ αυτόν σύµφωνα µε το νόµο, 
µε το υπ΄αριθµ. 7297/2-4-2008 έγγραφό του και ο οποίος περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία 
εσόδων και εξόδων του οικον. έτους 2007. 
 
Στη συνέχεια η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, αφού λαµβάνει υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 
163 και 164 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) προβαίνει στον κατά νόµο προέλεγχο του 
απολογιστικού πίνακα εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού έτους 2007 
καθώς και όλων γενικά των λογιστικών πράξεων και των συναφών στοιχείων της υπό κρίση 
διαχείρισης. 
 
Από τον προέλεγχο προκύπτουν για τη διαχείριση του 2007 τα εξής :  
 

ΕΣΟ∆Α     

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α          
(Κ.Α. 0+21) 22.440.709,89 19.846.744,14 19.154.019,26 692.724,88 
Κ.Α. 0 20.675.183,07 19.084.893,19 18.863.832,19 221.061,00 

Κ.Α. 21 1.765.526,82 761.850,95 290.187,07 471.663,88 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α (Κ.Α. 
1+22) 22.681.718,25 12.509.432,34 11.704.922,66 804.509,68 
Κ.Α. 1 21.688.128,09 11.593.623,15 11.571.884,55 21.738,60 

Κ.Α. 22 993.590,16 915.809,19 133.038,11 782.771,08 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ∆ΑΝΕΙΑ 
& ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ 
(Κ.Α. 31+32) 12.024.371,42 9.835.494,27 633.224,77 9.202.269,50 
Κ.Α. 31 1.878.602,79 0,00 0,00 0,00 

Κ.Α. 32 10.145.768,63 9.835.494,27 633.224,77 9.202.269,50 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ 
(Κ.Α. 41+42) 3.685.024,80 3.074.373,17 3.074.373,17 0,00 
Κ.Α. 41 3.645.024,80 3.051.303,87 3.051.303,87 0,00 

Κ.Α. 42 40.000,00 23.069,30 23.069,30 0,00 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.306.508,85 3.306.508,85 3.306.508,85 0,00 

          

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 64.138.333,21 48.572.552,77 37.873.048,71 10.699.504,06 

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  64.138.333,21 48.572.552,77 37.873.048,71 10.699.504,06
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ΕΞΟ∆Α     

     

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
Α∆ΙΑΘΕΤΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ   

ΕΞΟ∆Α 62.592.839,17 33.935.808,13 28.657.031,04   

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.545.494,04 0,00 1.545.494,04   

ΣΥΝΟΛΟ 64.138.333,21 33.935.808,13 30.202.525,08   

          

ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   33.935.808,13 30.202.525,08   
     

     

     

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  

     

ΕΣΟ∆Α (Εισπραχθέντα) 37.873.048,71       

ΕΞΟ∆Α (Πληρωθέντα) 33.935.808,13       

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.937.240,58       

Χ.Υ. (ΤΑΚΤΙΚΑ) 728.814,18       

Χ.Υ. (ΕΚΤΑΚΤΑ) 2.757.065,07       

Χ.Υ. (ΕΛΛΕΙΜΑ ΑΠΌ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ 
ΤΑΜΙΕΣ) 451.361,33       

 
 
Με την ολοκλήρωση της παράθεσης των οικονοµικών στοιχείων του απολογιστικού πίνακα ο 
κ. Πρόεδρος ζητά από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή την από το νόµο απαιτουµένη προέγκρισή 
του. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Όσον αφορά τον απολογισµό του ταµιακού πίνακα, επειδή πρόκειται 
για οικονοµικές και λογιστικές εγγραφές δεν έχουµε αντίρρηση. 

Εκείνο που έχουµε να επισηµάνουµε ότι υπάρχει πλέον σοβαρή στέρηση των εσόδων. 
Μπορώ να αναφέρω τους κωδικούς που αφορούν τους χώρους στάθµευσης, από το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, από το µέγαρο χορού, από το ΥΠΕΣ∆∆Α, από την είσπραξη των προστίµων και 
το τέλος ακίνητης περιουσίας οι οποίες υπερβαίνουν το 70%. ∆εν ξέρω εάν τελικά αυτός ο 
ρυθµός και αυτή η σχέση µεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων µπορεί άλλο να 
διατηρηθεί, γιατί έτσι αναγκαστικά ο ∆ήµος οδηγείται σε δεινή οικονοµική θέση και η 
ευθύνη πλέον της ∆ηµοτικής αρχής είναι τεράστια. ∆εν µπορούµε τελικά να οδηγούµαστε 
µε τέτοια έσοδα σε µία ανοδική πορεία. Εµείς θα καταψηφίσουµε τον απολογισµό για αυτά 
που σας ανέφερα. 
 

 
Κε ∆ήµαρχε θα παρακαλέσουµε όταν συζητιούνται τέτοια θέµατα να 
έχουµε εγκαίρως ένα αντίγραφο. Ο ∆ήµος ας κάνει σε άλλους τοµείς 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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οικονοµία και όχι στο χαρτί. 
Αυτό που µου προκαλεί εντύπωση είναι στις οφειλές παρελθόντων ετών. Ενώ ο ∆ήµος 
διεκδικεί πάνω από 10.000.000 ευρώ, ωστόσο το µόνο που κατάφερε να εισπράξει είναι 
µερικές χιλιάδες. ∆ηλαδή έγινε ολόκληρη φασαρία, ολόκληρος ντόρος την προηγούµενη 
χρονιά γύρω απ’ αυτές τις οφειλές και τελικά το όφελος για το ∆ήµο ήταν ελάχιστα ευρώ. 
Θα µου πεις τώρα θα απεµπολήσει ο ∆ήµος αυτές τις οφειλές; Όχι, αλλά κάλλιστα επειδή 
είναι και κάποιες οφειλές που έρχονται από δηµοτικές επιχειρήσεις κλπ νοµίζω ότι καλό θα 
είναι στην πορεία να ρυθµισθεί αυτή η ιστορία, να γίνει ένας συµψηφισµός γιατί και οι 
δηµοτικές επιχειρήσεις χρωστάνε στο ∆ήµο και ο ∆ήµος χρωστάει σ΄ αυτές και φαίνεται µία 
διογκωµένη κατάσταση γύρω απ’ αυτές τις οφειλές. Εµείς θα ψηφίσουµε ΛΕΥΚΟ για το λόγο 
επιπλέον ότι θεωρούµε ότι έρχεται πάρα πολύ αργά αυτός ο ταµιακός απολογιστικός 
πίνακας, θα µπορούσε κάλλιστα να έρθει το πρώτο δίµηνο. Πάµε ήδη τέλος Απριλίου. 
 

 
∆εν ξέρω εάν έχουµε ψηφίσει προέλεγχο ταµιακού απολογιστικού πίνακα 
∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού έτους 2006, 2005 στο παρελθόν. Αυτό γίνεται 

σύµφωνα µε το νόµο εγκαίρως µέσα στο χρονικά περιθώρια που βάζει ο νόµος. Εγώ 
συµφωνώ ότι υπάρχουν οικονοµικά προβλήµατα σοβαρά. Και υπάρχουν µια σειρά από 
αιτίες. Αλλά αυτά τα οικονοµικά προβλήµατα δεν είναι διογκωµένα σε σχέση µε το 
παρελθόν, ούτε η οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου, η όποια οικονοµική κατάσταση 
συντελέστηκε τώρα. Ούτε µπορούµε να περιµένουµε από µία ∆ηµοτική αρχή 15 µηνών να 
έχει λύσει όλα τα προβλήµατα τα οικονοµικά. Μήπως έχετε δει τι εισέπραξε ο ∆ήµος 
Καλαµάτας το 2004 σε σχέση µε τα 10.000.000 τα οποία έπρεπε να είχε εισπράξει; Ο 
ισολογισµός του 2005 τον οποίο ψηφίσαµε στο προ προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα 
κατέγραφε όλα αυτά. Υπάρχουν αδυναµίες του ∆ήµου σε διοικητικό επίπεδο. Υπάρχει εκείνο 
το περίφηµο 2 & 5 % είδατε τη πανηγύρια γίνονται κάθε χρόνο µε δικαστήρια, µε 
δικηγόρους, µε εφηµερίδες, «µη πληρώνετε», «µη πληρώνετε», «παράνοµο», «σύννοµο», 
έρχεται και το κράτος στη συνέχεια τα ρυθµίζει «θα περιµένω σου λέει να γίνουν οι 
ρυθµίσεις» και την πληρώνουν τελικά αυτοί οι οποίοι είναι φερέγγυοι και αυτοί λιγοστεύουν. 
Υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα µε τις εισπράξεις του ∆ήµου, δεν είχαµε τις καλλίτερες 
των επιδόσεων το 2007. Ευελπιστούµε µε τη ρύθµιση που έγινε το 2008 να πάµε 
καλλίτερα.  
 
Από κει και πέρα τα ζητήµατα µε τις δηµοτικές επιχειρήσεις εύκολα τακτοποιούνται; Είναι 20 
ετών εκκρεµότητες. Το χρέος του Αθλητικού Φορέα στη ∆ΕΥΑΚ, το χρέος της ∆ΕΥΑΚ προς 
το ∆ήµο Καλαµάτας, το χρέος του ενός προς τον άλλον, είναι ζητήµατα τα οποία θα 
τακτοποιηθούν. Εκείνο το οποίο αποτελεί τη µεγάλη ελπίδα τη δική µας είναι το 
διπλογραφικό σύστηµα και γι΄ αυτό έχουµε κάνει υπερπροσπάθειες να ολοκληρωθεί αυτό 
ως διαδικασία ώστε να αποτελεί τον καθρέπτη, να µην υπάρχει δυνατότητα παρέκκλισης 
από κανέναν, να µπούµε σε µία δηµοσιονοµική τάξη. Αυτό πρέπει να γίνει στο ∆ήµο και 
πιστεύω µέσα στο 2009, να µη πω το 2008 γιατί θα ήµουν εξαιρετικά αισιόδοξος, θα έχει 
και στον οικονοµικό τοµέα ένα διαφορετικό βηµατισµό ο ∆ήµος. 
 

 
Εδώ λέει τοκοχρεολύσια δανείων δηµοτικών νοµικών προσώπων. Το 
µεγαλύτερο κοµµάτι είναι της ∆ΕΥΑΚ, είναι δάνεια που έχει πληρώσει ο 

∆ήµος, µάλλον που έχουν παρακρατηθεί από τους πόρους του ∆ήµου για να αποπληρωθεί 
το Ταµείο Παρακαταθηκών. Ο ∆ήµος όµως χρωστάει και στη ∆ΕΥΑΚ από κατανάλωση 
υδροµέτρων που έχουν τοποθετηθεί σε κοινόχρηστους χώρους. ∆ηλαδή µπορεί να γίνει 
ένας συµψηφισµός. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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Υπάρχει µία κοινή επιτροπή ∆ΕΥΑΚ και ∆ήµου η οποία µελετά το συγκεκριµένο θέµα και 
πιστεύω σε ένα δίµηνο από τώρα θα έχει δώσει και το πόρισµά της ώστε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο να αποφασίσει και να κλείσει αυτός ο λογαριασµός. 

 
Πρόστιµα λέει λογαριασµών κέντρων διασκέδασης. Οι οφειλές ήταν: 
Βεβαιωθέντα 735.000, εισπράχθηκαν µόνο 800.000. Πολύ φασαρία για 

το τίποτα. 
 
Ξέρετε τη φασαρία αυτή µε τα κέντρα διασκέδασης. 

 
Μην πούµε για τροχαίες παραβάσεις, 1.215.000 και εισπράχθηκαν µόνο 
284. 

 
Μιλάµε για τροχαίες παραβάσεις από το 1982. Γίνεται µία προσπάθεια. Στο 
επίπεδο αυτό καλά πήγαµε των τροχαίων παραβάσεων. Από κει και πέρα µε 

τα κέντρα διασκέδασης ξέρετε τι γίνεται; Τους µπλοκάρουµε το ΑΦΜ. Και λοιπόν; Το 
αλλάζουν το ΑΦΜ. Σε άλλο όνοµα, σε άλλο όνοµα. Είναι οι δυσλειτουργίες της ελληνικής 
πολιτείας και δεν µπορεί ένας δήµος αυτή τη στιγµή, όσο και οργανωτική δοµή να έχει να 
καλύψει τις αδυναµίες του ελληνικού κράτους. Έχει τη δυνατότητα και αλλάζει το ΑΦΜ και 
το κέντρο λειτουργεί και δεν σε πληρώνει ποτέ. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Έχουν 10 
ΑΦΜ διαφορετικά. Του το µπλόκαρες αυτό, άνοιξε άλλο, λειτουργεί το κέντρο, του το 
επιτρέπει ο νόµος µε νέους όρους. 
 
Εν πάση περιπτώσει ένας δήµος, να το ξέρετε αυτό, για να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται 
και ένα θεσµικό πλαίσιο και µία πολιτεία δίπλα του η οποία να λειτουργεί σωστά. Όταν η 
πολιτεία δεν λειτουργεί σωστά και τα νοµικά της πρόσωπα παρακολουθούν αυτή τη 
λανθασµένη πορεία. ∆εν µπορεί ο δήµος να είναι παράδεισος διεκδικητικός και οικονοµικός 
µέσα σε µία πολιτεία που δεν το βοηθά θεσµικά. Το θέµα είναι το εξής: Να κάνουµε βήµατα 
καλυτέρευσης, να ανεβαίνουµε χρόνο µε το χρόνο, να είµαστε καλλίτεροι. Αυτό είναι το 
ζήτηµα και το στοίχηµα που πρέπει να πετύχει µια δηµοτική αρχή. 
                                                                                                                                                                                        

 
Ψηφίζω µε επιφύλαξη. 
 

 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 103, 163  & 164 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), και τη 
δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου του κ. Μπάκα Ιωάννη, κατά πλειοψηφία, 
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     
 
 
Βρίσκει νόµιµες όλες τις δαπάνες του ταµιακού απολογιστικού πίνακα 
οικονοµικού έτους 2007, όπως αυτός έχει συνταχθεί από τον υπόλογο Ταµία του 
∆ήµου κ. Σπύρο Σαρδέλη, και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την κατά νόµο 
έγκρισή του. 
 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   6

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος 

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Μπάκας Ιωάννης  

  6. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 24 Απριλίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 

 


