
Συνεδρίαση :  32/2008 ∆ευτέρα 25/08/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   363/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   1

 

 

 

  

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   32/2008 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   363/2008 

 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η  Αυγούστου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 32η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 21-08-2008 
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) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  
 

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

 
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 12ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Έλεγχος καταστάσεων εσόδων – εξόδων µηνών Μαϊου - Ιουνίου 2008, του 
∆ήµου Καλαµάτας.  

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στα υπ΄ αριθµ. πρωτ. 19256/14-8-08 και 19255/        
14-8-2008 έγγραφα του Τµήµατος Ταµιακής Υπηρεσίας του ∆ήµου µε τα οποία 
υποβάλλονται καταστάσεις εσόδων – εξόδων των µηνών Μαϊου και Ιουνίου 2008 
αντίστοιχα, προκειµένου να ελεγχθούν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 8 του από 17-05-1959 βασιλικού διατάγµατος ¨Περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων΄΄(Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος 
Α).   
 

Η διαδικασία συνεχίζεται µε διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 

Γιατί η ∆ΕΗ εξακολουθεί να παρακρατεί πόρους του ∆ήµου Καλαµάτας 
πάνω από 800.000 €; Είναι η διαφορά αυτών που θα έπρεπε να µας 

είχε δώσει µέχρι σήµερα µε αυτά που µας έχει αποδώσει. Γιατί; Έχετε κάνει κάτι; 
 
Έχουµε κάνει παρεµβάσεις συνεχείς προς την Πάτρα και µας είπαν ότι είναι 
θέµα ηµερών και ότι µετά τις άδειες θα µας τα δώσουν. 

 
Ναι αλλά τα παρακρατήσανε ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα.  
Και ένα δεύτερον. Έχουµε ∆ηµοτική Αστυνοµία, προβλέπεται να 

χρηµατοδοτηθεί φέτος; Είναι 773.000 δεν έχουµε πάρει τίποτα .. 
 
Προβλέπεται. 

 
Στο σύνολο ή στο ήµισυ; 
 

Στο σύνολο.  
Μας έχουν υποσχεθεί στην ΚΕ∆ΚΕ, γιατί δεν είναι µόνο οι ∆ηµοτικοί 

Αστυνόµοι, είναι και οι Σχολικοί Φύλακες. 
 
Κάνει λαµβάνειν κ. ∆ήµαρχε. 
 

Το θέµα είναι ότι είναι η µοναδική και σοβαρή ελπίδα, γιατί κάνει λαµβάνειν ο 
∆ήµος από συστάσεώς του και ιδιαίτερα την τελευταία δεκαπενταετία. Είναι 

σοβαρή ελπίδα τώρα, εγώ θεωρώ ότι είναι βεβαιότητα, γιατί διαφορετικά οι ∆ήµοι της 
χώρας βάζουν λουκέτο. ∆εν µπορούν να λειτουργήσουν.  
Μέσα στον Αύγουστο θα έχουµε την καταβολή των 250.000.000 €, θα έχουµε το πρώτο 
οµόλογο το ∆εκέµβρη και το δεύτερο οµόλογο τον  Ιανουάριο συν το 90 % των τελών. 
Αυτά είναι εκ των ουκ άνευ για να µπορέσουν να λειτουργήσουν οι ∆ήµοι. 
Με τη ∆ΕΗ είχαµε ένα ¨πήγαινε – έλα¨ τον τελευταίο καιρό, σχετικά µε τις καταστάσεις µε 
τους περίφηµους καταµετρητές, όπου δεν µας έδιναν στοιχεία, άκουσον – άκουσον, για 
τους καταµετρητές τους οποίους πληρώνουµε. Λέει ¨αφήστε τα εδώ πέρα είναι¨. Κάνανε 
µια παρακράτηση από το ποσό το οποίο δικαιούµαστε και τελείωσε.  
Τελικά το ξεµπλέξαµε, χρειάστηκε µήνες και µήνες για να φθάσουµε στο αποτέλεσµα στο 
οποίο έπρεπε. Υπάρχει πρόβληµα µε αυτό, δόθηκαν εντολές, κι εδώ είχαµε πάλι πρόβληµα 
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µε τη ∆ΕΗ. Θα κάνει κατακράτηση µόνο στα ποσά που αναφέρονται σε  καταµετρητές οι 
οποίοι µετρούν το ρεύµα στο δηµοτικό δίκτυο. Όλοι οι άλλοι λογαριασµοί θα έρχονται εδώ 
για να δούµε και το τι πληρώνουµε.  
Εάν θέλετε σε κάποια φάση να σας δώσουµε στοιχεία να τα δείτε. 
 

 

Η ∆ηµαρχιακή επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 48 παράγραφος 8 του από 17-05-1959 βασιλικού 
διατάγµατος ΄΄Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων¨ 
(Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος Α),  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Αποδέχεται τα αναγραφόµενα στις καταστάσεις εσόδων – εξόδων των µηνών 
Μαΐου και Ιουνίου 2008, του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
 

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

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 27 Αυγούστου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                                          
 


