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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   45/2009 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   388/2009 
 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1:00  μ.μ. 

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους 28 στην 45η/2009 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 3-12-2009 

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 όλα τα τακτικά μέλη ήτοι οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος, 4) Κουδούνης Αργύριος, 

5) Κουρκουτάς Γεώργιος και 6) Μιχαλόπουλος Σωτήριος. 

 

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 



Συνεδρίαση :  45/2009 Δευτέρα 7/12/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ   388/2009 

Πρακτικά Δημαρχιακής Επιτροπής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Σύνταξη  προϋπολογισμού,  οικον. έτους 2010,  Δήμου Καλαμάτας. 

Στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση ήταν σχέδιο προϋπολογισμού εσόδων εξόδων 
έτους 2010 που συντάχθηκε από τη Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του 
Δήμου, το οποίο απεστάλη στη Δημαρχιακή Επιτροπή με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29457/              
2-12-2009 έγγραφο της  Διεύθυνσης Οικονομικών 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. 
 
Η Διευθύντρια Οικονομικών του Δήμου θέτει υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής το 
παρακάτω έγγραφό της:  
 

«Ανάλυση Χρηματικού Υπολοίπου έκτακτου ποσού 2.000.000,00 € 
 

 Χρηματοδότηση Ποσό 

1 Μέγαρο Χορού 500.000,00 € 

2 Θησέας 750.000,00 € 

3 Δωρεά EURO BANK & Ίδρυμα ΛΑΤΣΗ 150.000,00 € 

4 Κληροδότημα Λ. Σκιά 200.000,00 € 

5 Δάνειο Τ.Π. & Δ. 119.097,50 € 

6 Λοιπές Δωρεές 38.701,34 € 

7 Κ.Π.Ε. 37.201,16 € 

8 Επισκευή & Συντήρηση Σχολείων 205.000,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.000.000,00 € 

 
Η Δ/τρια Οικονομικών 
Ηλιοπούλου Γεωργία» 

 
 

 
Σύνταξη προϋπολογισμού, οικον. έτους 2010, του Δήμου Καλαμάτας. Σας έχει 
παραδοθεί ο προϋπολογισμός, νομίζω και η εισηγητική έκθεση.  

Κυρία Ηλιοπούλου έχετε το λόγο. Πάει για Δημοτικό Συμβούλιο αυτό.  
Ελάτε κα Ηλιοπούλου. Και ο κ. Λίβας και ο Αντιδήμαρχος ο αρμόδιος. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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(Διευθύντρια Οικονομικών): 
Παρουσιάζουμε σήμερα, ως Οικονομική Διεύθυνση του Δήμου, 

στη Δημαρχιακή Επιτροπή σχέδιο προϋπολογισμού του 2010. Έναν προϋπολογισμό που για 
μια ακόμα φορά δυστυχώς, κατατίθεται εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπει ο  
Κώδικας. Δεν ευθυνόμαστε όμως εμείς  η οικονομική υπηρεσία διότι όπως γνωρίζετε η 
κατάρτιση του προϋπολογισμού προϋποθέτει πρώτα την ψήφιση του τεχνικού 
προγράμματος. Το τεχνικό πρόγραμμα ψηφίστηκε με τις όποιες αλλαγές του μόλις την 
περασμένη Δευτέρα 30/11/2009. Έτσι οι ημερομηνίες υπήρξαν πιεστικές. Δουλέψαμε 
εντατικά και με τα όποια στοιχεία μας είχαν δοθεί από τις άλλες διευθύνσεις συντάξαμε το 
σχέδιο προϋπολογισμού που  φέρνουμε στη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Η σύνταξη του παρόντος προϋπολογισμού στηρίχτηκε: 
 - σε στοιχεία και απολογιστικά δεδομένα της χρονιάς που πέρασε 
 - σε πληροφορίες για τις αναμενόμενες οικονομικές εισροές. 
 - σε στόχους και προοπτικές της δημοτικής αρχής όπως ζητήθηκε να ληφθούν 
υπόψη. 
 - στον προγραμματισμό και συντονισμό των αναγκών και απαιτήσεων όλων των 
διευθύνσεων του Δήμου, όπως αυτές μας κατατέθηκαν από αυτές  και τέλος  
 - στην υποχρέωση ο προϋπολογισμός  να κινείται στα πλαίσια της νομιμότητας σε 
ότι αφορά την ανταποδοτικότητα,  τον ισοσκελισμό του  και ιδιαίτερα τη δυνατότητα 
υλοποίησης του. 

Ο προϋπολογισμός που έχετε στα χέρια σας  διαμορφώνεται στα 67.493.922,88 €. Στις δύο 
πρώτες στήλες αναγράφονται έσοδα κι έξοδα όπως αυτά διαμορφώθηκαν στις 31/10/2009. 

Για καλύτερη ανάγνωση του προϋπολογισμού θέλω να σας επισημάνω ότι στο 
κομμάτι της ανακεφαλαίωσης εσόδων και εξόδων, η δεύτερη στήλη αναγράφει 
εισπραχθέντα αντί του ορθού βεβαιωθέντα. Αυτό οφείλεται σε λάθος του 
προγράμματος έχουμε ζητήσει την διόρθωσή του και ελπίζουμε να διορθωθεί σύντομα. 

      Στο σημείο αυτό θα ήθελα ακόμη να σημειώσω ότι στον προϋπολογισμό που έχετε στα 
χέρια σας δεν έχει ενσωματωθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά την 
ψήφισή του. Θεωρώ όμως απαραίτητο να διευκρινίσω ότι σε αυτό δεν ευθύνεται η 
Οικονομική Υπηρεσία, οι υπάλληλοι της οποίας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για να 
συνταχθεί αυτός ο προϋπολογισμός σε σύντομο χρονικό διάστημα και τους ευχαριστώ, 
αλλά η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην αρμόδια για τη σύνταξη του τεχνικού 
προγράμματος διεύθυνση η οποία όταν της ζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα όπως 
διαμορφώθηκε μετά τις διορθώσεις που έγιναν κατά την ψήφιση του στις 30/11/2009, μας 
δόθηκε την 1/12/2009 λάθος, εκ παραδρομής. Το ίδιο συμβαίνει και με μερικά άλλα 
στοιχεία τα οποία δεν μας είχαν δοθεί από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες, εκ 
παραδρομής. Αυτή τη στιγμή κατατίθεται διορθωμένος, τον έχουμε δώσει, όπως επίσης 
κατατίθεται και η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού και αυτή διορθωμένη.  

 Για τον προϋπολογισμό  του 2010 συνοπτικά θα αναφέρω τα παρακάτω: 

     Όσο αφορά  τις επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων και τα προβλεπόμενα έργα κατά 
επιχορήγηση υπάρχει μια απόκλιση, αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν υπόλοιπα 
επιχορηγήσεων του 2009 που θα μεταφερθούν στο 2010. Τα ποσά αυτά εμπεριέχονται στο 
χρηματικό υπόλοιπο. 

    Το Χ.Υ. προβλέπεται να διαμορφωθεί στις 31/12/2009 σε 3.551.361,33 ευρώ και 
αναλύεται σε έκτακτο ύψους 2.000.000,00 € , που συμπεριλαμβάνεται υπόλοιπα από 
ΘΗΣΕΑ, ΔΩΡΕΕΣ, Μέγαρο Χορού, Κληροδότημα ΣΚΙΑ κ.λ.π., και τακτικό ύψους 
1.551.361,33 € στο οποίο τακτικό συμπεριλαμβάνεται και ποσό 451.361,33 € που αφορά 
έλλειμμα από προηγούμενους ταμίες.    

ΗΛΙΟΥΠΟΥΛΟΥ  
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    Στον Κ.Α. 8511 των εξόδων, που είναι προβλέψεις μη είσπραξης, έχει εγγραφεί το ποσό 
8.313.499,75 ευρώ  Το ποσό αυτό δεν είναι κάτι που δεν θα εισπραχθεί το 2010. Είναι 
οφειλές που θα εισπραχθούν μετά την 31-12-2010 και αφορούν ρυμοτομίες οδών 
3.150.000,00 ευρώ και τοκοχρεολύσια νομικών προσώπων 5.163.499,75 ευρώ. Τα ποσά 
αυτά επειδή υπάρχουν στα έσοδα και επειδή θα εισπραχθούν μετά το 2010 εγγράφονται σ΄ 
αυτόν τον κωδικό για να μην θεωρηθεί ότι διογκώνουμε τα  έσοδα.   

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε απορία. 
Ευχαριστώ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος θέλει να πει κάτι;  

 
Απλώς ενημερωτικά να σας πω ότι μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι εισπράξεις είναι 
48.959.051,52 €. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έχει εισπραχθεί το ποσό που 

είχε προϋπολογισθεί για το 2009. Για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο ποσοστό.  
 
Σήμερα ξεκινάει η διαδικασία συζήτησης του προϋπολογισμού και θα 
ολοκληρωθεί την Πέμπτη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν θέλετε να ρωτήσετε 

κάτι τις υπηρεσίες. 
Ο κ. Κοσμόπουλος.  

 
Κυρίως έχω την αίσθηση ότι δεν υπήρξε καθόλου συντονισμός των 
υπηρεσιών.  

Εδώ έχουμε ένα χρηματικό υπόλοιπο 2.000.000,00 € και λέει από ΘΗΣΕΑ 750.000,00 €. Από 
την άλλη πλευρά στα έσοδα έχουμε 3.792.000,00 € ότι είναι ο ΘΗΣΕΑΣ όσο είναι και το 
τεχνικό πρόγραμμα. Τα 750.000,00 € αυτά που θα πάνε αφού δεν μπορούν να διατεθούν 
σε καμία άλλη δράση εκτός από το ΘΗΣΕΑ;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν τα απορροφήσουμε θα χαθούνε. Είναι προφανές. 

 
Είναι προφανές κ. Δήμαρχε ότι έπρεπε να γράφουμε σαν έσοδο 
3.092.000 συν 750.000 -  3.700 τόσα, ώστε να φτάναμε σ΄ αυτό που 

έχουμε. Αυτή είναι η σωστή, υποθέτω.  
 
 Ωραία. Άλλος θέλει να μιλήσει;  
Λοιπόν θέλω να πω εγώ  τρεις κουβέντες και θα τα πούμε και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Ο Δήμαρχος δεν είναι λογιστής. Ούτε λογιστική συζήτηση κάνουμε εδώ. Εγώ θεωρώ 
δεδομένο ότι έχουμε υπηρεσίες με οικονομολόγους με ειδικούς υπαλλήλους που κάνουν τη 
δουλειά τους όπως προβλέπεται από το νόμο. Λογιστής εγώ δεν είμαι και κανένας Δήμαρχος 
δεν είναι λογιστής. Θεωρώ ότι και κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν πρέπει να είναι 
λογιστής, να αθροίζει, να αφαιρεί και να πολλαπλασιάζει. Αυτό είναι δουλειά άλλων. Γι΄ 
αυτό έχουμε καμιά 600κοσαριά υπαλλήλους εδώ, για να κάνουν το υπηρεσιακό τους 
καθήκον. Η πολιτική ηγεσία δίνει κατευθύνσεις, από εκεί και πέρα πως υλοποιούνται σε 
λογιστικό ή γραφειοκρατικό επίπεδο είναι άλλου δουλειά. Εκτός αν θεωρούμε ότι ο 
Δήμαρχος πρέπει να καταργήσει τους πάντες, να φτιάξει μια παραϋπηρεσία δίπλα του, δεν 
γίνεται δα και από το νόμο αυτό, και να διοικεί δια του γραφείου του.  

Εγώ θέλω να εκφράσω την εμπιστοσύνη μου σε όλους τους υπαλλήλους, είτε είναι αυτοί 
της Διεύθυνσης Οικονομικών είτε της Διεύθυνσης Ανάπτυξης είτε της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, που εμπλέκονται μέσα σ΄ αυτή την ιστορία. Θεωρώ είμαστε από τους πρώτους 
Δήμους που ολοκληρώνουμε προϋπολογισμό, τουλάχιστον σε επίπεδο εδώ περιοχής που 
γνωρίζουμε. Ένας μεγάλος Δήμος, ακούτε, προϋπολογισμό 68.000.000,00 €.  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Υπήρξαν κάποια ζητήματα δυσλειτουργίας τα οποία συνδέονται από τα δεκάδες κτίρια στα 
οποία στεγάζονται οι υπηρεσίες μας, από το γεγονός ότι έχουμε προβλήματα εξαιτίας αυτού 
του κατακερματισμού. Φανταστείτε όλες οι υπηρεσίες να προσέρχονται σ ένα κεντρικό 
πρωτόκολλο. Λέω κάτι που είναι εξαιρετικά απλό. Και υπάρχει και ένα ζήτημα με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δεν έχουμε κατορθώσει να το αντιμετωπίσουμε μέχρι τώρα 
παρά το γεγονός ότι ασχολούνται οι ηλεκτρονικοί μηχανικοί.  

Εγώ τα δέχομαι από πλευράς υπηρεσιών, γιατί αυτές οι δικαιολογίες κατατέθηκαν και 
θεωρώ ότι έχουν πραγματική βάση, γιατί ξέρω ότι και οι τρεις Διευθυντές στους οποίους  
αναφέρομαι και η των Οικονομικών και η του Προγραμματισμού και της Διεύθυνσης  
Τεχνικών Υπηρεσιών είναι καλοί Διευθυντές και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Εδώ δεν είναι 
τώρα δα και μείζον ζήτημα αν υπήρχε ένα πρόβλημα σε μία εγγραφή λογιστική. Ξέρετε ποιο 
είναι το μείζον θέμα για τον προϋπολογισμό; Το μείζον ζήτημα είναι η καθαρότητα της 
υλοποίησής του, είναι η ύπαρξη διπλογραφικού συστήματος, είναι να μην χάνομε χρήματα, 
είναι να υπάρχει μια καθαρότητα διαχείρισης. Τίθεται, για όνομα του Θεού, κάποιο ζήτημα; 
Αν υπάρχει κάποιο λογιστικό θέμα θα το βρούμε και θα το τακτοποιήσουμε. Όταν μάλιστα, 
τι κάνομε αυτή τη στιγμή; Για να είμαστε σωστοί. Καλύπτομε την πρόβλεψη του νόμου. 
Καταθέτομε έναν αναξιόπιστο προϋπολογισμό τον οποίον θα τον τροποποιήσομε 15 φορές. 
Και είναι αναξιόπιστος εξαιτίας της κεντρικής διοίκησης, όταν αυτή τη στιγμή αγαπητοί 
συνάδελφοι, δεν υπάρχει η βεβαιότητα είσπραξης θεσμοθετημένων πόρων, δεν ξέρομε αν 
θα πάρομε και πόση ΣΑΤΑ, αν θα πάρομε και πόσους ΚΑΠ, θα πάρομε πόσους δεν ξέρομε, 
τι θα γίνει με τα τετράμηνα, τι θα γίνει με την επιστροφή των παρακρατηθέντων που είναι 
πάρα πολλά χρήματα και τι θα γίνει με τις ρυθμίσεις των δημοτικών πόρων. Θα έχομε 
ρυθμίσεις και επαναρυθμίσεις; Επομένως δεν έχομε σταθερές για να μιλήσομε για έναν 
προϋπολογισμό και όταν δεν έχομε σταθερές, με συγχωρείτε στον ένα ή άλλο βαθμό 
καλύπτομε την πρόβλεψη του νόμου.  

Επομένως, εάν στις συνεννοήσεις μεταξύ των υπηρεσιών και των καλών Διευθυντών,  
υπήρξε ένα πρόβλημα, γιατί φέτος έχομε και μία αλλαγή όπως ξέρετε, το τεχνικό 
πρόγραμμα συντάσσεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, χωρίς να 
σημαίνει αυτό σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχει σ΄ αυτή τη Διεύθυνση έτσι ικανότητα 
Διευθυντού ή προσωπικού, αντίθετα έχομε συγκεντρώσει το άνθος του προσωπικού στη 
Διεύθυνση αυτή επειδή χειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα κάνει τους προγραμματισμούς 
τις προγραμματικές συμβάσεις κ.λ.π., δεν υπάρχει θέμα ουσίας. Δεν υπάρχει θέμα 
διαχείρισης χρημάτων. Έτσι;  

Αυτά ήθελα να σας πω και για τους υπαλλήλους μας και για το ζήτημα της αξιοπιστίας ενός 
μεγάλου προϋπολογισμού θεωρητικά που δυστυχώς δεν εξετράπη από εμάς. Θα τον 
τροποποιήσουμε και αυτόν καμιά δεκαπενταριά φορές όπως συνέβαινε τα προηγούμενα 
χρόνια. Εδώ ο κρατικός προϋπολογισμός δεν ξέρω πόσες φορές θα τροποποιηθεί  και θα 
γίνει και αναθεώρηση εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν πρέπει να υπάρχει καλλίτερος συντονισμός, καλλίτερος βηματισμός, αλλά δεν χάλασε 
δα και ο κόσμος αν έγινε λάθος σε μία λογιστική εγγραφή.  

Τον παραπέμπουμε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης όπου θα πούμε εκεί και 
περισσότερα.  

Εγώ κα Ηλιοπούλου στον ίδιο βαθμό που εμπιστεύομαι εσάς, εμπιστεύομαι και τους άλλους 
Διευθυντές και τους άλλους υπαλλήλους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ και ας θεωρήσομε ως 
μη λεχθέντα αυτά τα οποία είπατε για άλλες Διευθύνσεις κ.λ.π. Δεν χρειάζεται. Εδώ έχομε 
ένα κοινό σκοπό να συνεργαζόμαστε για να φτάνομε σ΄ ένα έτσι αποτέλεσμα καλό για την 
κοινωνία. Εγώ έχω πολύ αγωνιστεί και σας το λέω ευθέως και ενώπιον της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, παρέλαβα έτσι δύσκολες σχέσεις μεταξύ σας και έχω κάνει βήματα πιστεύω 
ώστε να λύσομε κάποια προβλήματα και νομίζω ότι έχομε προχωρήσει.     
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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 του σχεδίου του προϋπολογισμού, οικον. έτους 2010, του Δήμου από τους 
κ.κ. Ηλιόπουλο Παν. και Κοσμόπουλο,  κατά πλειοψηφία, 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   

 
Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2010, ο 
οποίος ανέρχεται στο ύψος των 67.493.922,88 €, 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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  3. Κοσμόπουλος Βασίλειος 

  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Κουρκουτάς Γεώργιος 

  6. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Δεκεμβρίου 2009 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            

 


