
Συνεδρίαση :  37/2008 ∆ευτέρα 29/09/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ   390/2008 

Πρακτικά ∆ηµαρχιακής Επιτροπής   1

 

  

 

 

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   37/2008 
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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η  Σεπτεµβρίου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 37η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 25-09-2008 
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 4) 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.  Κουρκουτάς Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Λαγανάκο Γεώργιο.  

β) από την πλευρά της µειοψηφίας ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη 
συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.   

 

 
 
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 2ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Προέλεγχος Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως 2007. 

 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρίσταται ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας 
Θεοφάνης, η διευθύντρια διοίκησης - οικονοµίας κα Ηλιοπούλου Γεωργία και ο οικονοµικός 
σύµβουλος κ. Κρητικός Παναγιώτης. 
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθµ. πρωτ. 22169/24-9-2008 έγγραφο 
της ∆ιευθύντριας ∆ιοίκησης - Οικονοµίας του ∆ήµου, το οποίο έχει ως εξής: 
 

«Σας υποβάλλουµε συνηµµένα τρία αντίγραφα Ισολογισµού έτους 2007 προκειµένου να τα 

θέσετε υπόψη της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής για προέλεγχο σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 163 του ∆.Κ.Κ. (Νόµος 3463/06).  

 

Η ∆/ντρια ∆/σης – Οικ/µίας 

Ηλιοπούλου Γεωργία» 

 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
(∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης – Οικονοµίας): 
Για το 2007 δεν έχω κάτι να συµπληρώσω, απλώς θέλω να πω ότι µέχρι 

5/10 αν πέρναγε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, θα είµαστε εντός τις προθεσµίες που δίνει και ο 
νόµος. Τώρα πιστεύω ότι την επόµενη εβδοµάδα θα είµαστε έτοιµοι, στο επόµενο δηλαδή 
∆ηµοτικό Συµβούλιο να το βάλουµε µε µία όµως παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω. Η 
συνοπτική έκθεση του ορκωτού είναι έτοιµη, η αναλυτική όµως που θα γίνει δεν θα µπορεί 
να είναι έτοιµη. Θα ήθελα εάν υπάρχει συµφωνία, να το περάσουµε από ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και να λείπει µόνο η αναλυτική. 

 
Στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέλουν και την αναλυτική για να κάνουν την κριτική 
τους. 

 
Σε γενικές γραµµές όλες οι παρατηρήσεις είναι γραµµένες στη συνοπτική 
που είναι κάτω από τον ισολογισµό. Απλώς δεν υπάρχει η ανάλυση, 

δηλαδή τα επιπλέον λόγια που γράφει για το κάθε ένα. 
 
Θα είσαστε και εσείς στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ο 
ορκωτός οπότε εάν χρειάζεται κάποια ερώτηση να γίνει. . . 

 
 
(Οικονοµικός Σύµβουλος): 
Εάν µου επιτρέπετε, να πούµε ότι είναι ο πρώτος ισολογισµός της χρήσεως 

του 2007 που πλέον στο ∆ήµο Καλαµάτας είναι και εµπρόθεσµος. Έτσι; Θυµόσαστε πάρα 
πολύ καλά τις, εντός των εισαγωγικών αν µου επιτρέψετε µου την πρόταση, πιέσεις ώστε 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
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να µπορέσουµε να φτάσουµε σ’  αυτό το σηµείο. Νοµίζω ότι σήµερα και µε το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο αυτό, ότι πλέον έχουµε καλύψει όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα και 
είµαστε . . . 

 
Και αν καθυστερήσουµε και 10 ηµέρες από τα όρια του νόµου δεν χάλασε ο 
κόσµος. Το θέµα είναι ότι µπήκαµε σε µία σειρά και εγκαίρως πλέον κάνουµε 

τους ισολογισµούς µας, έχουµε τις εκθέσεις ορκωτών λογιστών και παρουσιάζουµε την 
εικόνα που πρέπει να παρουσιάζει το νοµικό πρόσωπο. Λοιπόν, η εισήγηση της υπηρεσίας 
να πάει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση ως προς τα οικονοµικά µεγέθη τα οποία 
παρουσιάζει ο ισολογισµός. Θα επιφυλαχτούµε να αποφασίσουµε 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον τρόπο σύνταξης του ισολογισµού. 
 
Να πούµε λοιπόν ότι είναι µε επιφύλαξη.  
Αυτά είναι πολύ θετικά τα οποία γίνονται διότι η όποια διένεξή µας πλέον στο 

οικονοµικό επίπεδο θα είναι γιατί βάλαµε τα χρήµατα εδώ και δεν τα βάλαµε εκεί ας πούµε 
ή γιατί δεν εισπράξαµε περισσότερα παρά εισπράξαµε λιγότερα. Με το διπλογραφικό 
σύστηµα, τον ορκωτό λογιστή και τον επίτροπο, δεν θα µπορεί να υπάρχει ούτε σκιά ποτέ 
οικονοµικής κακοδιαχείρισης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την αυτοδιοίκηση και αυτή που 
είναι σήµερα και αυτή η οποία θα έρθει στο µέλλον. ∆ιότι αρκετά βασανιστήκαµε µε αυτά 
τα πράγµατα, περίπου να παρουσιάζονται οι ∆ήµαρχοι, οι δηµοτικοί σύµβουλοι οι εκάστοτε 
περίπου σε µια µερίδα της κοινωνίας ως . (δεν ακούγεται τι λέει). . .  ή και κλέφτες καµιά 
φορά. Έχουµε συναδέλφους στα δικαστήρια χωρίς λόγο. Λοιπόν, ας πάρει ο καθένας τους 
ισολογισµούς να τους δει. Εκεί µπορεί να βγει κριτική αλλά όχι κριτική όσον αφορά τα 
χρήµατα. 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόµενα, και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Ηλιόπουλο 
Παναγιώτη, κατά πλειοψηφία, 
 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       

 
Προελέγχει τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως έτους 2007, ∆ήµου 

Καλαµάτας, και αποστέλλει αυτά στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µαζί µε τη σχετική  

έκθεσή της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της απόφασης αυτής. 

 

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 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 2 Οκτωβρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


