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Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28 στην 5η/2008 
συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 25-1-2008 
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) Καμβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  
 
 
Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος,  
και  2) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα παρακάτω αναπληρωματικά μέλη της 
Δημαρχιακής 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 ο κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συμμετέχει στη 

συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά Διονύσιο.   
 
 
 
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 15ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έλεγχος καταστάσεων εσόδων – εξόδων, μηνός Δεκεμβρίου 2007, Δήμου 
Καλαμάτας. 

 

Ακολούθως ο  κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1013/16-1-2008 έγγραφο του 

τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας  της Διεύθυνσης Διοίκησης - Οικονομίας του Δήμου με το 

οποίο υποβάλλονται καταστάσεις εσόδων – εξόδων  μηνός Δεκεμβρίου 2007, προκειμένου 

να ελεγχθούν από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 

παράγραφος 8 του από 17-05-1959 βασιλικού διατάγματος   ΄΄Περί οικονομικής διοικήσεως 

και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων΄΄(Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχος Α).   

 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Επειδή είναι η τελευταία κατάσταση εσόδων – εξόδων θέλω να κάνω 
κάποιες παρατηρήσεις που άπτονται κυρίως των εσόδων, 

προβληματισμούς αλλά και πιθανά κάποιων παραλήψεων που έχουν προκύψει. Πρώτα απ΄ 
όλα έχουμε μπροστά μας τον τελικό διαμορφωθέντα προϋπολογισμό και το σύνολο της 
είσπραξης. Είχαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο πάρει μια απόφαση για αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού ώστε να υπάρχει ο τελικός προϋπολογισμός. Δεν μπορεί ο τελικός 
διαμορφωθείς προϋπολογισμός να είναι μικρότερος από το σύνολο της είσπραξης. Αυτό 
παρατηρείται σε πολλούς κωδικούς και προφανώς οφείλει μέσα από τη διαδικασία της 
απόφασης που είχαμε πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, της αναθεώρησης και της 
διαμόρφωσης του προϋπολογισμού, να υπάρξει αυτό.  
 
Υπάρχουν δύο κωδικοί, ο 311 και ο 511 όπου παρουσιάζουν μία εκπληκτική άνοδο, της 
τάξεως του 23% και είναι οι κωδικοί των τελών καθαριότητας και φωτισμού και του φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Δεν εξηγείται αυτή η αύξηση παρά μόνον εφόσον κοιτάξουμε 
στη σελίδα 6 τους κωδικούς 2111 και 2119.06. Εκεί ποια βλέπουμε ότι ενώ είχαμε 
προϋπολογίσει 820.000 φαίνεται να εισπράττουμε 25.000 για τα τέλη καθαριότητας και ενώ 
στο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων είχαμε προϋπολογίσει 120.000, να εισπράττονται 
2.964. Δηλαδή φαίνεται ότι νούμερα τα οποία είθισται να μπαίνουν σ΄ αυτούς τους 
κωδικούς από την περασμένη φορά, τώρα δεν μπαίνουν σ΄ αυτούς τους κωδικούς και 
μεταφέρονται μπροστά στους δύο άλλους κωδικούς. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν έτσι πρέπει να 
γίνει ή δεν πρέπει να γίνει, εγώ το τονίζω επειδή θα το ψηφίσουμε κιόλας, να το ελέγξει 
παρακαλώ πάρα πολύ η υπηρεσία.  
 
Θέλω να πω ότι φαίνεται ότι απέδωσε η προσπάθεια η οποία έγινε και το γεγονός ότι 
ενημερώθηκε πλέον η ΔΕΗ για τις νέες αντικειμενικές αξίες και έτσι βλέπουμε μία αύξηση 
του 23,6% για το τέλος ακίνητης περιουσίας, ευχάριστο αυτό για το Δήμο και μία αύξηση 
32% στο τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, δείγμα ότι κι εκεί οι αυξήσεις που 
λειτούργησαν θετικά για το Δήμο είχαν καιρό να γίνουν.  
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο εμένα προσωπικά με απασχολεί και με προβληματίζει στους 
κωδικούς κυρίως των ΚΑΠ. Έχει μία εκτίναξη των χρημάτων τα οποία πήρε ο Δήμος και 
έχουν μπει στο κομμάτι για τους ΚΑΠ την κάλυψη γενικών αναγκών. Υπάρχει μια εκτίναξη 
περίπου τις 600.000 από το ποσό που είχαμε προϋπολογίσει και είχαμε προϋπολογίσει ένα 
ποσό μάλιστα βάζοντας ένα 10 – 11 % αύξηση σ΄ αυτά που είχαμε εισπράξει πέρυσι. 
Χονδρικά για να σας πω, είχαμε εισπράξει 6.500.000 πέρυσι, τότε είχαμε βάλει 7.200.000 
και παρόλο αυτά πήγαμε  7.800.000. Εάν ήρθαν ΚΑΠ έτσι, θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και 
θα το επικροτούσαμε. Πλην όμως με θλίψη βλέπω ότι ΚΑΠ για λειτουργία Παιδικών 
Σταθμών – Βρεφονηπιακών, 300.000 λιγότερα. ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών αθλητικών 
χώρων 300.000 λιγότερα. Δηλαδή φαίνεται ότι ή 600.000 αυτές έπρεπε να κατανεμηθούν 
στους δύο επιμέρους άλλους κωδικούς ή ποια δεν ήρθαν χρήματα γι΄ αυτούς τους 
κωδικούς. Που σημαίνει ότι είναι χρήματα που διεκδικούμε από το ΥΠΕΣΔΔΑ; 
 

 
Ήρθαν και δεν έχουν αναφερθεί, ήρθαν λίγο αργότερα. Ήρθαν πάντως. 

 
Εάν είναι έτσι λήγει το θέμα. 
Όπως είχαμε προβλέψει, τελικά η ΣΑΤΑ είναι 2,284 κατά συνέπεια 

οποιαδήποτε εγγραφή περαιτέρω ποσών για χρηματοδότησή τους από τη ΣΑΤΑ είναι έωλο 
και δείτε τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή κε Δήμαρχε. 

 
Δεν υπάρχουν. 

 
Υπάρχουν κε Δήμαρχε, με ενημέρωσαν προχθές τουλάχιστον 10 
συνάδελφοι. Και δεν είναι πρέπον. Ο κ. Σπίνος υπέστη μία μεγάλη πίεση 

παραμονές των εορτών και δεν είναι πρέπον αυτό. 
 
Γιατί και για το τεχνικό πρόγραμμα λέγαμε τα ίδια, 30.000.000 € και βλέπετε 
τώρα αυτή τη στιγμή είναι 20απλάσια από το Δήμο Καλαμάτας και 

παρουσιάζονται τεχνικά προγράμματα του ¼. Υπάρχει μία αισιοδοξία πάντοτε όσον αφορά 
στις εισπράξεις. Αυτό γίνεται από κάθε Δημοτική αρχή. Εδώ ο Δήμος Αθηναίων έβαλε 
1.000.000.000 € από ομόλογα. Στο Δήμο Καλαμάτας αγωνιζόμαστε και να το αναγνωρίσετε 
αυτό σας παρακαλώ γιατί εγώ αναγνωρίζω ότι αγωνιζόταν και ένας αντιδήμαρχος που 
λεγόταν Γρηγόρης Μασούρας όσον αφορά τα έσοδα. Αγωνιζόμαστε να εισπράξουμε, έσοδα 
από το παρελθόν και έχουμε πετύχει επιδόσεις ικανοποιητικές σ΄ αυτόν τον τομέα και 
εφέτος θα είναι καλλίτερα τα πράγματα. Το τελευταίο 4μηνο και αυτό ήταν η παράπλευρη 
απώλεια από τις πυρκαγιές, ο Δήμος Καλαμάτας υπέστη καθίζηση όσον αφορά τα έσοδά 
του, όχι μόνον γιατί το 2% πήγαινε μαζί με το ΦΠΑ που ανεστάλη, αλλά όλοι καταλαβαίνετε 
τι σημαίνει μονομιάς να αδειάσουν σε μια κρίσιμη εποχή όλα τα ξενοδοχεία της Καλαμάτας. 
Τι σημαίνει αυτό για το 2% ή τα μαγαζιά για το 5%. Αυτό που πληρώσαμε. Παρόλα αυτά 
μέχρι τέλη Νοεμβρίου οι πληρωμές ήταν κανονικές και στα έργα ή ξέρω εγώ 10 Δεκεμβρίου. 
Αυτά δεν είναι τώρα να μιλάμε για ένα μήνα ή για δύο μήνες καθυστέρηση όσον αφορά τα 
έργα. Ήδη η ροή με ενημερώνουν των εισπράξεων στο Δήμο Καλαμάτας είναι εξαιρετικά 
ικανοποιητική, κάποιες μέρες είναι ακόμα και 40.000 € οι εισπράξεις, είναι θέμα ημερών η 
τακτοποίηση των . . . .  γι’ αυτό και σας παρεκάλεσα προχθές και σας το λέω και τώρα αν 
θέλετε να πάτε κάτω στην υπηρεσία, αν μπορεί να ρυθμισθεί, αυτά τα νούμερα των 
κωδικών, δεν αφορά ποσά, αν αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί, είναι το μόνο ζήτημα για να 
κλείσει ο προϋπολογισμός και να αρχίσουνε να πληρώνουμε, να ρέει το χρήμα από πλευράς 
Δήμου προς την αγορά. Να κλείσει το συγκεκριμένο ζήτημα εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να 
γίνει μία σύσκεψη μαζί σας, με την οικονομική υπηρεσία και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, εάν 
δεν υπάρχει ουσία, για να μπορούμε να αρχίσουμε να πληρώνουμε από τώρα. Έχουμε 
χρήματα δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εμείς υποστηρίξαμε αυτή την άποψη. 
 

Δέστε το τώρα να κλείσει ως θέμα. Εγώ σ΄ αυτά τα ζητήματα τα οικονομικά, 
15 χρόνια που είμαι, πάντοτε είμαι επιφυλακτικός. Πάντοτε έτσι 

λειτουργούσα. Αλλά επειδή είναι θέμα πληρωμών προς την αγορά, αν μπορείτε και το λέω 
και δημόσια και καταγράφεται, γιατί δεν υπάρχει ουσία, είναι τα νούμερα των κωδικών, δεν 
είναι τα ποσά, δέστε το να κλείσει ως θέμα, αυτό περιμένει και η Περιφέρεια να μας 
επιστρέψει τον προϋπολογισμό και να αρχίσουμε να πληρώνουμε την αγορά γιατί χρήματα 
έχουμε. 
 

 
Πράγματι η προσπάθεια η οποία έγινε από το Δήμο για να εισπραχθούν 
τα τέλη παρελθούσας χρήσης ήταν πάρα πολύ μεγάλη και εμείς ξέρετε 

επανειλημμένως έχουμε πει ότι στηρίζουμε αυτή τη προσπάθεια. Πλην όμως η προσπάθεια 
αυτή απέδωσε μόνον όσον αφορά τα πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων όπου πραγματικά 
εκεί εισπράχθηκαν 284.000 έναντι των 18.000 που είχαν εισπραχθεί παλαιότερα. Απέτυχε 
όμως παταγωδώς δυστυχώς όσον αφορά τα έσοδα παρελθόντων χρόνων επί των 
ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών. 55.000 είχαν εισπραχθεί πέρυσι, 18.000 
εισπράχθηκαν φέτος. Στα πρόστιμα μάλιστα των εκδιδομένων λογαριασμών και εκεί 
απέτυχε και μιλάμε ότι εισπράχθηκαν 8.500 ενώ πέρυσι είχαν εισπραχθεί 30.500 και μιλάμε 
από ένα νούμερο 800.000.  
Τελειώνοντας θα ήθελα να πω τα εξής. Υπάρχει κε γραμματέα στη σελίδα 5, στο 1327.03, 
δεν έχει γραφτεί σαν σύνολο είσπραξης. Έχει γραφτεί σαν είσπραξη του Δεκεμβρίου, το 
ποσό αυτό δεν έχει μεταφερθεί σαν σύνολο είσπραξης. Το ίδιο συμβαίνει και στο άλλο από 
κάτω, στο 1421.01. Αυτό σημαίνει ότι τελικά η διαφορά μεταξύ εσόδων βεβαιωθέντων και 
εισπραχθέντων εκτινάσσεται στα 10.700.000 €, δηλαδή 554.000 περισσότερο από πέρυσι.  
 

 
Συνδέεται με 2%. 
 

 
Όχι κε Δήμαρχε, εκεί είναι καλλίτερα, από αλλού είναι η διαφορά. 
Μπορώ να σας το αναλύσω.  

 
Για να τελειώσω, θα ήθελα να πω το εξής σαν παρατήρηση και το ξαναλέω, σας το είχα πει 
και στον προϋπολογισμό, η διαφορά ανάμεσα στα χρήματα των 10.700.000 τα οποία δεν 
φαίνεται ότι πρόκειται να εισπραχθούν και σ΄ αυτά τα οποία έχουν μπει στον 
προϋπολογισμό σαν προβλέψεις μη είσπραξης και δεν αφορούν τη ρυμοτομία, είναι 
4.850.000 €. Με αυτά κε Δήμαρχε, χρήματα που σίγουρα δεν θα εισπραχθούν, έχουν 
χρηματοδοτηθεί έργα. Ας γίνει με έναν τρόπο που να ελέγχει η υπηρεσία, έχουμε πει τον 
τρόπο, ο κ. Κλείδωνας ας ελέγχει ο ίδιος την εκταμίευση χρημάτων από δημοτικούς πόρους. 
Επειδή είναι τυπικό με τις παρατηρήσεις τις οποίες κάναμε πιστεύω ας τις δει η υπηρεσία, 
εμείς θα ψηφίσουμε θετικά. 
 

 
Και εμείς θα το ψηφίσουμε κε Δήμαρχε, αλλά όσον αφορά τα έσοδα 
και τα έξοδα του Δήμου με την ευχή ότι κάτι το οποίο είχε 

επιτευχθεί στις δύο προηγούμενες χρονιές, ο Δήμος το νέο οικονομικό έτος να μπορεί να 
εξοφλήσει όλους τους οφειλέτες και να μην παρατηρείται αυτό που έγινε φέτος. 
 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της το 
παραπάνω έγγραφο και τις αναφερόμενες σ’ αυτό διατάξεις 
 
 
 

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

 

Αποδέχεται τα αναγραφόμενα στις καταστάσεις εσόδων – εξόδων μηνός 

Δεκεμβρίου 2007, του Δήμου Καλαμάτας. 

 

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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  4. Κοσμόπουλος Βασίλειος  

  5. Κουδούνης Αργύριος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Φεβρουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 
                                                  


