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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   012/2009 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 13η Ιανουαρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 2η/2009 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 09-01-2009 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 
Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος και 
5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  
 
Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της μειοψηφίας κ. Νταγιόπουλος Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει 
στη συνεδρίαση αυτή, αναπληρώνοντας τον κ. Ηλιόπουλο Παναγιώτη.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Καλαμάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος καθώς και ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας κ. Πολίτης Δημήτριος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώματος, και ο κ. Νικόλαος Διασάκος, επικεφαλής του συνδυασμού 
«Δημοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαμάτας» που μετείχε στις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καμία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας διότι 
δεν συμπλήρωσε το εκλογικό μέτρο.   
 
 
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 μοναδικό θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Σύνταξη  προϋπολογισμού,  οικον. έτους 2009,  Δήμου Καλαμάτας. 

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν σχέδιο προϋπολογισμού που συντάχθηκε 
από τη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. 
 
Κατά τη συζήτηση του θέματος παρίστανται ο Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης Δημήτριος, η 
Διευθύντρια Διοίκησης – Οικονομίας του Δήμου κα Ηλιοπούλου Γεωργία και ο Προϊστάμενος 
του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου κ. Λίβας Ανδρέας. 
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι θα τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήθελα να 
ακούσουμε τη Διευθύντρια η οποία ασχολείται για δύο μήνες, και ο 

προϊστάμενος του λογιστηρίου να μας κάνουν μία σύντομη εισήγηση το τι είδαν, το τι 
αντιμετώπισαν. Έχετε το λόγο κα Διευθύντρια. Μάλλον να εισαγάγει το θέμα ο 
Αντιδήμαρχος κ. Πολίτης και μετά θα μιλήσετε εσείς υπηρεσιακά. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος. 
 

 
Κατατίθεται σήμερα για ψήφιση ο 3ος Προϋπολογισμός της Παρούσας 
Δημοτικής Αρχής.  

Η εικόνα που παρουσιάζει, συνοπτικά ο υπό ψήφιση Προϋπολογισμός έχει ως εξής:  
 
1. ΕΣΟΔΑ 

Α) Τακτικά Έσοδα      23876562,00€ 
Β) Έκτακτα Έσοδα      26549649,92€ 
Γ) Έσοδα παρελθόντων  οικ. Ετών       2373100,00€ 
Δ) Εισπράξεις από δάνεια κ’ απαιτήσεις   10642233,54€ 
Ε) Εισπράξεις Υπέρ του Δημοσίου κ’ Τρίτων     4179000,00€ 
ΣΤ) Χρηματικό Υπόλοιπο Οικον. Έτους 2008    5169533,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ      72790078,83€  
 
2. ΕΞΟΔΑ 

Α) Έξοδα χρήσης          5788203,25€ 
Β) Επενδύσεις      30592661,43€ 
Γ) Πληρωμές Π.Ο.Ε. κ’ λοιπές αποδόσεις   15697741,24€ 
Δ) Αποθεματικό                   741472,91€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     72790078,83€ 
 
Η σύνταξη του Προϋπολογισμού στηρίχτηκε, βασικά, στα στοιχεία που είχαμε μέχρι το 
τέλος του Οκτωβρίου, και στα νέα δεδομένα που προέκυψαν, όπως είναι η αύξηση των 
ΚΑΠ, η αύξηση των εσόδων από τα τέλη της ελεγχόμενης στάθμευσης κ.λ.π. 
 
Ο υπό ψήφιση Προϋπολογισμός έχει αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα, αφού 
προβλέπονται να διατεθούν σημαντικά ποσά για έργα, όπως διανοίξεις δρόμων, αναπλάσεις, 
ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή αγρ. δρόμων, καθώς επίσης για βελτίωση των υποδομών των 
Σχολείων και για κοινωνικές δραστηριότητες της κοινωφελούς επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ». 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 
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Στα δύο χρόνια που πέρασαν τα οικονομικά του Δήμου μπήκαν σε μια σειρά, 
νοικοκυρεύτηκαν και αν υπήρξαν κάποια οικονομικά προβλήματα, αυτά δημιουργήθηκαν, 
κυρίως, από τη μισθοδοσία των σχολικών φυλάκων και των Δημοτικών Αστυνομικών αφού 
το Υπουργείο των Εσωτερικών δεν έστειλε χρήματα, όπως είχε υποχρέωση, για τη 
μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων. Όλα αυτά βεβαίως δεν έθεσαν σε κίνδυνο την 
αξιοπιστία του Δήμου και γενικά την καλή οικονομική του κατάσταση.   
 
Το 2008 οι στόχοι που είχε θέσει η Δημοτική Αρχή σε μεγάλο βαθμό επετεύχθησαν, το 
2009 ευελπιστούμε να πάμε ακόμη καλύτερα.  
 
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια των Οικονομικών και όλους τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, ώστε να έχουμε σήμερα ένα 
άρτιο σχέδιο προϋπολογισμού.  Ευχαριστώ. 

 
(Διευθύντρια Διοίκησης – Οικονομίας): 
Ο φετινός προϋπολογισμός έκλεισε στα 72.790.078,83 € όπως προείπε ο 

Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις δύο πρώτες στήλες είναι 
όπως πραγματοποιήθηκαν στις 30/10/2008.  
 
Η σύνταξη του παρόντος προϋπολογισμού στηρίχτηκε σε δύο άξονες: ο πρώτος είναι οι 
κατευθύνσεις που πήραμε από τη Δημοτική αρχή και έχουν σχέση με τα αναμενόμενα 
έσοδα και ο δεύτερος η πρακτική των περασμένων ετών ως προς το ύψος των τακτικών 
εσόδων. Φυσικά υπάρχει μια μικρή απόκλιση ως προς το ύψος των τακτικών εσόδων της 
τάξης του 15% και των ΚΑΠ ειδικότερα κατά 25% περίπου και στα έκτακτα της ΣΑΤΑ 
αυξημένης κατά 10% περίπου, ύστερα από σχετική αισιοδοξία που μας μετέφερε η 
Δημοτική Αρχή, παρότι είχαμε προειδοποιηθεί για τη συγκράτηση των εσόδων στα περυσινά 
επίπεδα. Στο σκέλος των εξόδων έχω να παρατηρήσω ότι: 
Στους κωδικούς μισθοδοσίας ορισμένου χρόνου παρατηρείται στην υπηρεσία καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού (20) μια αύξηση που οφείλεται στο γεγονός των επαναλαμβανόμενων 
προσλήψεων προσωπικού που καλύπτουν όλο το έτος και όχι οκτάμηνο όπως η αντίστοιχη 
πρόβλεψη του 2008. Στην υπηρεσία πρασίνου (35) υπάρχει μια μείωση στη μισθοδοσία 
έναντι του 2008 επειδή σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο δεν θα προσληφθούν εποχικοί σε αυτή 
την υπηρεσία το 2009. Τα ποσά αυτά επηρεάζουν και τους αντίστοιχους κωδικούς των 
εργοδοτικών εισφορών.  
Όσο αφορά τις επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων και τα προβλεπόμενα έργα κατά 
επιχορήγηση υπάρχει μια απόκλιση, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν υπόλοιπα στην 
επιχορήγηση 2008 και τα οποία μεταφέρονται στο 2009. Τα ποσά αυτά εμπεριέχονται στο 
χρηματικό υπόλοιπο. 
Στον Κ.Α 8511 των εξόδων (προβλέψεις μη είσπραξης) έχει εγγραφεί ποσό 7.978.896,24.. 
Το ποσό αυτό δεν είναι κάτι που δεν θα εισπραχθεί.  Είναι οφειλές που θα εισπραχθούν 
μετά την 31-12-09 επειδή είναι ποσά από δόσεις εισφοράς σε χρήμα και μετατροπή γης σε 
χρήμα που λήγουν μετά την ημερομηνία αυτή ύψους 38.575,95 €, είναι ποσά ρυμοτομίας 
οδών Βασ. Γεωργίου, Αριστείδου, Αριστοτέλους, Βουλγαροκτόνου και Πραξιτέλους ύψους 
2.358.816,00 €. Επίσης στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα τοκοχρεολύσια 
νομικών προσώπων ύψους 5.581.504,89. Τα ποσά αυτά επειδή υπάρχουν στα έσοδα και 
επειδή δεν θα εισπραχθούν το 2009 εγγράφονται στον Κ.Α 8511 σαν έξοδο για να μην 
θεωρηθεί ότι διογκώνουμε τα  έσοδα.       
                              
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι η Δ/νση Οικονομίας κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
ο προϋπολογισμός να κατατεθεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέπει ο Κώδικας Δ.κ.Κ. πλην 
όμως αδυναμίες που ξεφεύγουν της διεύθυνσης δεν μας επέτρεψαν να είμαστε συνεπείς. 
Παρ’ όλα αυτά με τις ημερομηνίες να τρέχουν και την Δημοτική Αρχή να πιέζει 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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(μονόπλευρα) κατορθώσαμε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, παρότι μεσολάβησαν γιορτές 
και αργίες να σας παρουσιάσουμε σήμερα τον προϋπολογισμό του 2009. 
 
Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε απορία. Σας ευχαριστώ. 
 

 
Εγώ θα ήθελα να ξέρω αυτό το «η Δημοτική αρχή μονόπλευρα πιέζει» τι είναι 
αυτό. 

 
Να σας πω τι εννοούσα. Δεχθήκαμε πάρα πολύ πίεση σαν Διεύθυνση 
Οικονομικών, ενώ σαν Τεχνική Υπηρεσία, αυτό ήθελα να πω, είχαν πιο 

πολύ χρόνο στη διάθεσή τους. 
 
Το μόνιμο παράπονο, μη βάζετε τα εσωτερικά σας τώρα. Και αυτοί 
πιεζόντανε, να ρωτήσεις εμένα το τι γινόταν με τη τεχνική υπηρεσία. 

 
Εντάξει, πέρασε όμως 23 Δεκέμβρη. 
 

Είχαν και εκείνοι τα βάσανά τους, του Κάιν τα βάσανα έχουν. 
 
Εντάξει, και εμείς όμως κε Δήμαρχε. . . 
 

Μη κοιτάτε μόνο της Διεύθυνσής σας. 
 
. . . 23/12 πέρασε το τεχνικό πρόγραμμα. 
 

Ο καθένας κάνει την αγώνα του, ότι μπορεί κάνει, συνάδελφος είστε. 
Λοιπόν, θέλετε να πω κι εγώ δυο κουβέντες και μετά να λάβετε το λόγο; Ή 

στο τέλος εγώ; Στο τέλος. Ο κ. Κοσμόπουλος. 
 
Υποθέτω ότι θα τοποθετηθούμε πλήρως στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά 
συνέπεια δεν θα έχει κάποιο νόημα να μακρηγορήσουμε. Εγώ δύο 

ερωτήματα μόνο απλά θέλω να κάνω τα οποία από τη μια πλευρά λίγο ακραία ακουμπούν 
τον προϋπολογισμό. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής: Επτά (7) χρόνια βρίσκομαι στη 
Δημαρχιακή Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επί επτά (7) χρόνια μόνη μου 
παράκληση στις Δημοτικές αρχές ήτανε να έχουμε τον προϋπολογισμό, εμείς της 
αντιπολίτευσης, και το τεχνικό πρόγραμμα 15 ημέρες νωρίτερα και όχι μία εβδομάδα για να 
μπορέσουμε όσο μπορούμε καλλίτερα να το μελετήσουμε. Πλην όμως, η ερώτηση είναι 
ποια είναι αυτή η αόρατη δύναμη η οποία αυτό το απλό αίτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι 
πολύ λογικό, από τα πλέον λογικά, δεν μπορεί να το ικανοποιήσει; 
Και ένα δεύτερο θέμα κε Δήμαρχε. Έχω εδώ ένα έγγραφο με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 
2009, εχθές, ανακοίνωση από την γενική γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Ελλάδος. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατά τη 12μηνη περίοδο Ιανουαρίου 2008 – 
Δεκεμβρίου 2008 παρουσίασε αύξηση, απλή 12μηνη μεταβολή, κατά 2%. Άρα λοιπόν το 
ερώτημα τίθεται επειδή έχουν υπάρξει οι αυξήσεις 4,7%, πως προτίθεται η Δημοτική αρχή 
να αντιμετωπίσει αυτή τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο 2% και στο 4,7%; 

 
Δεν αναφέρεται στη μέση ετήσια αύξηση. Δεν έχει βγει ακόμα. Όταν θα βγει 
θα σας το πω. Μην κάνετε το λάθος. 

 
Το ξέρω κε Δήμαρχε, θα είναι παραπάνω. Σας λέω τι διαβάζω, έτσι; 
Τότε είναι λάθος το έντυπο που έχω μπροστά μου. «Κατά τη 12μηνη 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 



Συνεδρίαση :  02/2009 Τρίτη 13/01/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   012/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   5

περίοδο Ιανουαρίου 2008 – Δεκεμβρίου 2008 παρουσίασε αύξηση, απλή 12μην μεταβολή. . 
.» είναι σαφέστατο αυτό που λέει «. . . . κατά 2%». 

 
(Δεν ακούγεται τι λέει). 

 
Και μάλιστα αυτό έχει βγει από την . . . Εξηγώ από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία έχει βγει και το οποίο αναφέρει σε μία. . . Η λογική 

λέει ότι θα είναι έτσι, αλλά σας λέω τι λέει το στοιχείο αυτό που έχω μπροστά μου. 
 
Να πω κι εγώ δυο λόγια.  
Επειδή ο προϋπολογισμός έχει σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα 

οπωσδήποτε και έχουμε τοποθετηθεί πως βλέπουμε το τεχνικό πρόγραμμα, εννοείται ότι θα 
καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό και για τους λόγους που επικαλεστήκαμε για το τεχνικό 
πρόγραμμα αλλά και για άλλους λόγους οι οποίοι είναι καθαρά πέραν του τεχνικού 
προγράμματος. Π.χ. αναφέρθηκε ότι γράφηκαν δύο κονδύλια και σαν έσοδα και σαν έξοδα, 
απλά γραφτήκανε για να μεγαλώσει ο προϋπολογισμός ή για να φαίνονται ότι είναι 
μεταφερόμενα έσοδα και έξοδα. Αυτό και μόνο παρουσιάζει κάποια ελλείμματα στον 
προϋπολογισμό.  
Παρατήρησα στον προϋπολογισμό ότι προβλέπουμε υπερογκώδη  αύξηση των παράνομων 
σταθμεύσεων κλπ, κλπ, σ’  αυτό θα ήθελα να υπάρξει μια εξήγηση ενώ πέρυσι δεν υπήρχε 
αυτό το ποσό πως φέτος το τοποθετούμε. Υπάρχουν διάφορα ποσά μέσα που αυξάνουν 
200%, 300% και δεν ξέρω που οφείλεται αυτή η έννοια και ο τρόπος των υπηρεσιών. Απλά 
με μια ματιά, φυσικά όπως είπε και ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος αυτά όλα και ούτε 
οικονομολόγοι ούτε τίποτα είμαστε, η εμπειρία των τόσων ετών με έχει υποχρεώσει να 
ξέρω πως διαβάζω. Επιπροσθέτως θέλω να πω ότι στα 36 μου χρόνια είναι η πρώτη φορά 
που συμμετέχω στη Δημαρχιακή Επιτροπή και οπωσδήποτε θα ήθελα να παραβρίσκεσαι 
εκείνη την ημέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο κα Ηλιοπούλου και μεταξύ μας, να είσαι 
διαβασμένη. 

 
Να πω και εγώ δυο κουβέντες αγαπητοί συνάδελφοι. Διάβασα ένα άρθρο 
σήμερα σε μια εφημερίδα τοπική. Να αναγνωρίσω ότι έχει δίκιο εν πολλοίς, 

για να καταθέσουμε έναν προϋπολογισμό ο οποίος για να μην είναι εικονικός και να 
ανταποκρίνεται στα πράγματα πρέπει να συντρέχουν βασικά δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη 
προϋπόθεση να υπάρχει μία σταθερότητα στους κρατικούς πόρους και η δεύτερη 
προϋπόθεση να υπάρχει ένας αξιόπιστος μηχανισμός είσπραξης των δημοτικών εσόδων. 
 
Κοιτάξτε, αυτά τα οποία λέει η πλειοψηφία και κάνει κριτική η μειοψηφία, ακούγεται σε όλα 
τα Δημοτικά Συμβούλια της Ελλάδος ανεξάρτητα τι χρώμα έχει η πλειοψηφία και τι χρώμα 
έχει η μειοψηφία. Και όσοι έχουν δέκτη που πιάνει κανάλια παμμπελοποννησιακής εμβέλειας 
θα το έχουν διαπιστώσει σε συζητήσεις που έγιναν στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων ή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων. 
 
Ακούστε λοιπόν. Εάν δεν έχουμε σταθερούς πόρους από την πλευρά του κράτους τι έχει 
λαμβάνειν ο καθένας που δεν συμβαίνει και θα σας το πω και αν δεν έχομε και έναν 
αξιόπιστο μηχανισμό είσπραξης δημοτικών εσόδων διότι δεν υπάρχει αξιόπιστος μηχανισμός 
αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να κάνουμε προϋπολογισμούς οι οποίοι να ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Είναι εικονικοί εν πολλοίς οι προϋπολογισμοί και πρέπει να το 
παραδεχτούμε αλλά να ζητήσουμε και τις αιτίες ποιος ευθύνεται που όλοι οι Δήμοι της 
χώρας έχουν προϋπολογισμούς για να καλύψουν εν πολλοίς το γράμμα του νόμου. Ποιος 
ευθύνεται; Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε όλοι και θεωρώ 
εντίμως διότι δεν είναι δυνατόν όλες οι παρατάξεις, όλοι οι ιδεολογικοί χώροι που έχουν την 
πλειοψηφία να έχουν τα ίδια προβλήματα σε όλη την Ελλάδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Προχθές ήμουν στη γενική συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.  
Μας ανακοινώθηκε ότι έχει δώσει τη ΣΑΤΑ η οποία έπρεπε να έχει έρθει το Δεκέμβριο, είναι 
62.500.000 ευρώ για όλη την Ελλάδα, θα έρθει το Γενάρη. Υπεγράφη τον Ιανουάριο.  
Τα ομόλογα τα οποία είχαμε εντάξει και στον περσινό προϋπολογισμό με οδηγία των 
Υπουργείου Εσωτερικών, παρά το γεγονός ότι είχαν προβλεφθεί να δοθούν και παρά το 
γεγονός ότι είχαμε επίσημα έγγραφα, δεν δόθηκαν. Φέτος έχουν εγγραφεί και στον 
προϋπολογισμό. Δεν είμαι βέβαιος αν θα δοθούν διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ο 
κόσμος και η χώρα μας έχει να αντιμετωπίσει και μία μεγάλη κρίση η οποία οδηγεί 
προφανώς στην αφερεγγυότητα.  
Να πω επίσης, το τρίτο, ότι είμαστε δημόσιο, να μην το ξεχνάμε, είμαστε μία έκφραση και 
εμείς του δημόσιου τομέα και ο προϋπολογισμός μας αφού είναι άμεσα συνδεδεμένος με 
τον κρατικό προϋπολογισμό, προφανώς έχει σε μεγαλύτερο βαθμό τα προβλήματα 
αναξιοπιστίας. Ενώ ο προϋπολογισμός όλων των Δήμων που έχει ο κρατικός 
προϋπολογισμός.  
 
Νομίζω αν θέλομε να βλέπομε λογικά τα πράγματα, σ’  αυτά τα συμπεράσματα πρέπει να 
καταλήγομε. Υπάρχουν πολλοί άγνωστοι «Χ» φέτος αγαπητοί συνάδελφοι. Περισσότεροι 
από πέρυσι και από πρόπερσι. Και πέρυσι είχε έρθει η κρίση, δεν την είχαμε αντιληφθεί. Όχι 
εμείς εδώ, δεν την είχε αντιληφθεί σχεδόν ολόκληρη η Ελλάδα. Είχαμε φαινόμενα. Εγώ 
ανεβαίνοντας στα Υπουργεία διαπίστωνα την οικονομική δυσπραγία που ήταν πολύ 
μεγαλύτερη το 2008 σε σχέση με το 2007. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί άγνωστοι «Χ» για τον 
φετινό προϋπολογισμό. Θα τον φέρομε όπως όλοι οι Δήμοι της χώρας πολλές φορές στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για να τροποποιηθεί για να μπορέσομε να αντιμετωπίσομε τα 
πράγματα. Μακάρι να υπήρχε σταθερότητα στους χώρους, μακάρι να ξέραμε τι έχομεν 
λαμβάνειν, μακάρι να υπήρχε δημοτική ενημερότητα όπως η φορολογική και η ασφαλιστική 
ενημερότητα ώστε να είμαστε βέβαιοι για το τι θα εισπράξομε, να μην υπάρχουν όλα εκείνα 
τα κόλπα που αλλάζουν ονόματα, αλλάζουν τίτλους, αλλάζουν ΑΦΜ και τρέχομε εμείς από 
πίσω ως ντετέκτιβ για να συλλάβομε τι, και αν μπορούμε. Φέτος θα είναι δυσκολότερα τα 
πράγματα και ξέρετε γιατί. Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα αλλά 
έχει δημιουργήσει και άλλοθι. Και βεβαίως ο Δήμος δεν είναι δυνατόν το 2009 να 
χρησιμοποιήσει όλο το οπλοστάσιο το οποίο διαθέτει. Θα καταβάλομε όμως κάθε 
προσπάθεια τουλάχιστον να μην έχομε μεγάλη απόκλιση από τα περσινά επίπεδα.  
Με ανησυχούν ιδιαίτερα οι κωδικοί οι οποίοι συνδέονται με ιδίους πόρους.  
 
Αυτή η συμπεριφορά του κράτους δεν μας αφήνει να είμαστε φερέγγυοι στο βαθμό που θα 
θέλαμε να είμαστε φερέγγυοι. Δεν επιτρέπεται να προσλαμβάνει το κράτος υπαλλήλους για 
λογαριασμό των Δήμων, αναφέρομαι στη δημοτική αστυνομία, αναφέρομαι στους 
σχολικούς φύλακες και να μη στέλνει τους ανάλογους πόρους για να πληρώσουμε αυτούς 
τους υπαλλήλους. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται πολιτική σε βάρος των Δήμων και να 
παίρνουμε χρήματα από τους ιδίους πόρους, χρήματα που έχομε προϋπολογίσει να πάμε σε 
έργα. Τι θα μπορούσε να γίνει; Να αφήσουμε τους εργαζόμενους απλήρωτους; Δημότες μας 
εδώ; Συμπατριώτες μας αν δεν είναι δημότες μας; Δίνουμε προτεραιότητα στα μεροκάματα 
και στους μισθούς. Αλλά δεν είναι αυτή η καλλίτερη συμπεριφορά από την πλευρά του 
κράτους. Προϋπολογίζομε να εισπράξομε 2% από το τέλος παρεπιδημούντων. Ένα ποσό 
της τάξεως των 100.000 – 150.000 ευρώ. Εύχομαι, εν πάση περιπτώσει 150.000, μακάρι. 
Και εύχομαι αυτό το 2% να μην είναι και το τέλος που αφορά τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος.  
 
Δεν έχει αλλάξει ο νόμος, δεν έχει μπει κάποια υπογραφή. Υπάρχει όμως δήλωση του 
πρωθυπουργού της χώρας ότι θα υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα με 
τη μείωση του συγκεκριμένου τέλους. Για πέστε μου λοιπόν αν χάσουμε αυτό το ποσό ή αν 



Συνεδρίαση :  02/2009 Τρίτη 13/01/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   012/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   7

είναι ευρύτερο, δεν θα πέσει έξω ο προϋπολογισμός; Εμείς δεν διαφωνούμε να 
υποστηριχθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις αλλά υπάρχουν άλλοι τρόποι. Ας μειωθεί το ΦΠΑ 
ή ας γίνει εν πάση περιπτώσει κάτι άλλο. Όχι να λέμε δίνομε με το ένα χέρι τις εισπράξεις 
από τα τέλη και να ερχόμαστε με το άλλο χέρι και να παίρνουμε αν πάρομε, μπορεί να με 
βεβαιώσει κανένας εάν μας το πάρουνε και τι θα μας πάρουνε για να απαντήσω και εγώ με 
τα δημοτικά τέλη τα πόσα θα εισπράξουμε και τι θα κάνουμε με αυτά; Υπάρχει δυστυχώς 
πρόβλημα το οποίο έχετε εκ των άνω.  
 
Δεν έρχονται όλα εκ των άνω. Υπάρχουν και προβλήματα που συνδέονται με μας εδώ, και 
εγώ πρώτος αναλαμβάνω τις ευθύνες και νομίζω και άλλοι το κάνουν. Όμως θα έχετε 
παρατηρήσει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια το διπλογραφικό σύστημα το οποίο είχε 
ξεκινήσει αλλά το τρέξαμε, εγώ από το Νοέμβρη που με άφησε να έρθω εδώ ο προκάτοχός 
μου ο κ. Κουτσούλης, το πρώτο πράγμα με το οποίο ασχολήθηκα είναι αυτό, το 
διπλογραφικό σύστημα είναι ένας καθρέπτης ώστε να παρατηρούμε όλοι και το τελευταίο 
λεπτό που πηγαίνει, τι το κάνουμε και να γίνεται μία έτσι αξιολόγηση των χρημάτων που 
μπαίνουν στο Δήμο. 
 
Καταλήγοντας, πρέπει να κάνουμε μία πολιτική, βεβαίως θα έχομε επιπλέον δαπάνες φέτος 
για προσωπικό, θα γίνουν προσλήψεις και στον τομέα της καθαριότητας, το 2009 θα 
προσληφθούν και περί τους 10 ή θα έρθουν από άλλες υπηρεσίες πολιτικοί μηχανικοί, 
τοπογράφοι, αρχιτέκτονες διότι είναι μιλάμε η υπηρεσία αιχμής του κάθε Δήμου που είναι η 
τεχνική υπηρεσία, πρέπει να στελεχωθεί με το κατάλληλο προσωπικό ώστε να μπορεί να 
ανταποκριθεί και με μία πολιτική νοικοκυρέματος σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, τα 
προβλήματα τα ξέρουν αλλά τα γνωρίζουν και οι υπηρεσίες ότι και εμείς και το λέω και 
δημόσια, ουδέποτε έχομε ζητήσει να παρανομήσουν ή να κινηθούν έστω στα όρια της 
νομιμότητας. Πάντοτε τους συνιστούμε να τηρούν το νόμο, η διαχείριση να είναι η 
καλλίτερη δυνατή η προβλεπόμενη από το νόμο και θα κάνουμε μία προσπάθεια μείωσης 
δαπανών τη φετινή χρονιά στο βαθμό έτσι που μπορεί να γίνει αυτό, αναφέρομαι πάντοτε 
σε ανελαστικές δαπάνες. 
 
Καθυστέρησε λίγο ο προϋπολογισμός, βέβαια μέσα στα πλαίσια είμαστε, σχεδόν κανένας 
Δήμος στο νομό και ελάχιστοι ευρύτερα έχουν προχωρήσει τους προϋπολογισμούς, αλλά 
αυτή η ασάφεια, αυτή η αβεβαιότητα να ανεβαίνει επάνω η Διευθύντρια Οικονομικού, «τι 
θα γίνει, με τι ΣΑΤΑ ξεκινάμε φέτος, με τη ΚΑΠ ξεκινάμε φέτος, τι εκτιμάτε ότι θα πάρουμε 
over απ’  αυτά τα οποία θα μας δώσουν». Ερωτήματα τα οποία διοχετεύαμε προς τα άνω ή 
προς την Κεντρική Ένωση  Δήμων και Κοινοτήτων με αγωνία για να πάρομε τις απαντήσεις, 
απαντήσεις οι οποίες δεν δίνονταν γιατί σκεφτείτε, προηγούμενα χρόνια είχαμε 
προβλήματα, το 2009, η χρονιά της κρίσης, έτσι είναι κατ’ ουσίαν, τα προβλήματα θα είναι 
περισσότερα.  
Λοιπόν εισηγούμαι την ψήφιση αυτού του προϋπολογισμού που έχει τα προβλήματα που 
έχουν όλοι οι προϋπολογισμοί της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, να μου 
επιτρέψετε να παινευτώ ότι είναι λιγότερα από τον μέσο όρο και αυτό χάριν τις προσπάθειες 
πρώτον των υπαλλήλων εδώ που διαχειρίζονται τα οικονομικά του Δήμου αλλά και στη 
συνέχεια της πλειοψηφίας, της Δημοτικής αρχής η οποία δεν εκτρέπεται σ’  αυτόν τον 
τομέα. 
 

 

Η Δημαρχιακή Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 103 και 159 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την 
ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τους κ.κ. Κοσμόπουλο και Νταγιόπουλο,  κατά πλειοψηφία, 
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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   
 

Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2009, ο 
οποίος ανέρχεται στο ύψος των 72.790.078,83 €, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει 
κατ΄ αρχήν καταρτισθεί σε συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την υπηρεσία, 
και με όλες τις εγγραφές των εσόδων και εξόδων που αναλυτικά για κάθε 
περίπτωση αιτιολογούνται στην εισηγητική έκθεση η οποία επισυνάπτεται στην 
απόφαση αυτή.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

  6. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 15 Ιανουαρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 
 

 
                                                                       
 
 
 
 
 

 

 

 

 


