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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  04/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  078/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 28η Φεβρουαρίου 2006, ηµέρα Τρίτη και ώρα 8:30 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 04/22-02-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 078 απόφαση),  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη 
Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7) ∆ιασάκος Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 9) 
Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 15) 
Λαφαζάνος Γεώργιος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 078 απόφαση, 16) Λευθεριώτης 
Ευστάθιος, 17) Μαλαπάνης Χρήστος, 18) Μασούρας Γρηγόριος, 19) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 
20) Μαυρέα Αικατερίνη, 21) Μέλιος Ιωάννης, 22) Μπάκας ∆ηµήτριος, 23) Μπάκας Ιωάννης, 24) 
Μπαστακός Παναγιώτης, 25) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 26) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 27) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 28) Πασχάλης Γεώργιος, 29) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 30) 
Σούµπλης Μιχαήλ (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 078 απόφαση), 31) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 
32) Τσώλης Πέτρος και  33) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 
Παναγιώτης και 2) Μάλαµας Παναγιώτης.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων Λαδά, Καρβελίου 
και Νέδουσας, ήτοι οι κ.κ. Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης Σαράντος  και  Μπατσικούρας 
∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
∆εν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόµιµα ο Πάρεδρος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Πηγών  
κ. Βαρελάς Γεώργιος. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Έγκριση προϋπολογισµού, οικον. έτους 2006, ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Στην συνεδρίαση παραβρίσκεται κι ο ∆ιευθυντής ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του ∆ήµου, κ. 
Τενέντες Περικλής. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι µε την 063/2006 απόφασή της η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή συνέταξε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικον. έτους 2006, τον οποίο 
στη συνέχεια υπέβαλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση, βάσει του άρθρου 219 του 
∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε την παρ. 7 του άρθρου 25 του              
Ν. 3202/2003. Σχέδιο του προϋπολογισµού είχε σταλθεί µαζί µε την πρόσκληση της παρούσας 
συνεδρίασης στους δηµοτικούς συµβούλους για την ενηµέρωσή τους. 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Μασούρας αναφέρει τα εξής: 

 
Προϋπολογισµός σηµαίνει διοικώ. Το να διοικείς σηµαίνει ότι πρέπει να δαπανάς 
και για να δαπανάς πρέπει να εισπράττεις. 

   Σε κάθε φορέα διοίκησης, είτε είναι η κεντρική κυβέρνηση, είτε είναι ο ∆ήµος, είτε είναι 
µια οποιαδήποτε επιχείρηση, ο προϋπολογισµός είναι το κεντρικό εργαλείο διοίκησης. 
  Ο προϋπολογισµός είναι ο κύριος δηµοσιονοµικός θεσµός, µέσω του οποίου ο ∆ήµος 
επιτελεί τις λειτουργίες του.   
 Η κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού είναι νοµική υποχρέωση κάθε δηµοτικής 
αρχής. 
 Ο προϋπολογισµός παρ΄ ότι  είναι σελίδες αριθµών είναι ένα άκρως πολιτικό κείµενο. 
Είναι το καθρέφτισµα της πολιτικής βούλησης της δηµοτικής αρχής   σε όλα τα επίπεδα. Είναι 
ένα πολιτικό κείµενο µε οικονοµικό προγραµµατισµό ετήσιας βάσης. Είναι η ετήσια κορυφαία 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 Με τον προϋπολογισµό προγραµµατίζονται οι δραστηριότητες του ∆ήµου για το 
συγκεκριµένο έτος και προβλέπονται οι πηγές χρηµατοδότησής   τους.  
  
 Η  συνοπτική εικόνα που παρουσιάζει ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός έχει ως εξής: 
 
 ΕΣΟ∆Α 
Α. Τακτικά έσοδα € 17.248.200,00 
Β. Έκτακτα έσοδα € 12.196.809,69 
Γ. Έσοδα παρελθόντων οικ. ετών €   2.735.921,56 
∆. Εισπράξεις από ∆άνεια και απαιτήσεις ΠΟΕ    € 16.008.285,68 
Ε. Εισπράξεις Υπέρ ∆ηµοσίου και Τρίτων            €   2.307.750,00 
ΣΤ. Χρηµατικό Υπόλ. Οικ. Έτους 2005 €   4.113.002,06 

                 Σύνολο Εσόδων  € 54.609.968,99 
 
 ΕΞΟ∆Α 
Α. Λειτουργικές ∆απάνες χρήσης   € 24.714.008,93 
Β. Επενδύσεις  € 17.511.633,21 
Γ. Πληρωµές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις & Προβλέψεις € 11.594.326,85 
∆. Αποθεµατικό €      790.000,00 

               Σύνολο Εξόδων € 54.609.968,99 
 

ΜΑΣΟΥΡΑΣ: 



Συνεδρίαση : 04/2006                                 Τρίτη 28 / 02 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  078/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  3 

 
 Στο σχέδιο του προϋπολογισµού και στην εισηγητική έκθεση γίνεται λεπτοµερής 
περιγραφή των κονδυλίων, η προέλευσή τους καθώς και ο τρόπος διάθεσής τους.  
  

Το 2005 τηρήσαµε και πάλι µε θρησκευτική ευλάβεια την τάξη και τον διαχωρισµό  των 
λογαριασµών και το κάθε έσοδο διετέθη για το σκοπό που εισεπράχθη.  Ότι δεν διετέθη για το 
σκοπό του είναι  κατατεθειµένο στην Τράπεζα. 
 Το 2005 τα διερχόµενα έσοδα των νοµικών προσώπων αποδόθηκαν όλα και έγκαιρα σ’ 
αυτά. Εξακολουθεί να υπάρχει µια εκκρεµότητα από το 2002 µε τους Παιδικούς Σταθµούς και 
τους Χώρους Άθλησης.  
 Το 2005 οι στόχοι που είχε θέσει η ∆ηµοτική Αρχή σε µεγάλο ποσοστό επετεύχθησαν, 
το ίδιο αναµένουµε και για τον υπό ψήφιση προϋπολογισµό. 
  
 Ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός είναι ένας  προϋπολογισµός που αποτυπώνει την 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ της οικονοµικής πολιτικής της ∆ηµοτικής Αρχής. Είναι ένας προϋπολογισµός που  
αποτυπώνει την επάρκεια πόρων, την πλήρη αποκατάσταση της χαµένης αξιοπιστίας του 
∆ήµου. Είναι ένας προϋπολογισµός που πατά γερά στα πόδια του, χωρίς αστερίσκους και 
υποσηµειώσεις µε εξασφαλισµένα έσοδα. 
 Είναι ένας  προϋπολογισµός που ξανακάνει τον ∆ήµο µπροστάρη και κυρίως ταγό της 
ανάπτυξης. 
 Ο υπό ψήφιση  προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός συνέπειας, συνέχειας και 
προοπτικής µιας ∆ηµοτικής Αρχής που δρα και συνεργάζεται ακοµµάτιστα µε όλους, που δρα 
ανεξάρτητα και πολυκεντρικά. Που είναι εξαρτηµένη µόνον  από τους δηµότες της. Μιας 
∆ηµοτικής Αρχής που αντιµετωπίζει όλα τα χωριά, όλους τους τόπους του ∆ήµου ως κέντρο. 
 Στα χρόνια που πέρασαν, µε κοπιαστική και µεθοδική εργασία, ο ∆ήµος µας κέρδισε το 
στοίχηµα της αξιοπιστίας. Τα οικονοµικά µπήκαν σε σειρά. Νοικοκυρεύτηκαν. Περιστείλαµε 
αρκετά την διαφυγή εσόδων και µειώσαµε την σπατάλη πόρων. Ξεχρεώνουµε το ∆ήµο. 
Αντιµετωπίσαµε  µε γενναιότητα τα χρέη που ασυνείδητα και ανεύθυνα είχαν σωρευθεί.  
 
 Ο προϋπολογισµός δεν κρίνεται τόσο από την σύνταξή του όσο από την εκτέλεσή του. 
Φιλοδοξούµε όπως έχει ο υπό ψήφιση προϋπολογισµός µια άρτια σύνταξη να έχει και µια πάρα 
πολύ καλή εκτέλεση. 
 Όταν το 2003 αναλάβαµε τον ∆ήµο, πήραµε έναν ∆ήµο σε οικονοµική εξαθλίωση. 
Αναξιόπιστο και αδύναµο να αντιµετωπίσει οποιαδήποτε πρόβληµα. Το µεγάλο µας στοίχηµα 
ήταν « Ή θα δαµάσουµε το χρέος ή το χρέος θα πνίξει την πόλη». 
 Με βασικές µας αρχές και αξίες την διαφάνεια, την εντιµότητα, την δικαιοσύνη και την 
κοινωνική ευθύνη σε δύσκολες περιόδους πήραµε µέτρα. 
 ∆εν ασχοληθήκαµε µόνον µε την ανάλυση των προβληµάτων του ∆ήµου αλλά και µε 
την λύση τους. Εµείς έχουµε µάθει όχι µόνον να αναλύουµε τα προβλήµατα αλλά και να τα 
λύνουµε. Λειτουργήσαµε και λειτουργούµε µε γνώµονα το όφελος του ∆ήµου και το συµφέρον 
των συνδηµοτών µας χωρίς να σκεφτόµαστε το πολιτικό κόστος ή το πολιτικό όφελος. Έχουµε 
µάθει να µιλάµε λίγο και να δουλεύουµε πολύ. Η πολιτική έργων και όχι λόγων που 
εφαρµόσαµε έφερε το θετικό και επιθυµητό αποτέλεσµα. 
 Χάρις στην πολιτική µας σήµερα έχουµε έναν ∆ήµο µε πλήρη αξιοπιστία και δυνατότητα 
να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα των δηµοτών του. 
 Ο ∆ήµος την τριετία που πέρασε άπλωσε το πόδι του µέχρι εκεί που έφθανε, το ίδιο 
έχει προγραµµατίσει να κάνει και φέτος. Ο ∆ήµος µας λειτουργεί για τον δηµότη και είναι 
κοντά στον δηµότη. 
  

Στην πολιτική δεν κρινόµαστε από τις εντυπώσεις που δηµιουργούµε ή τις προθέσεις 
αλλά από το αποτέλεσµα, διότι πολιτική ίσον αποτέλεσµα. Εµείς είχαµε αποτέλεσµα και 
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δουλεύουµε ώστε να έχουµε συνεχώς αποτέλεσµα. Να έχουµε έναν ∆ήµο που να µπορεί να 
ανταποκρίνεται  στην αποστολή του. 
 Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τον ∆ιευθυντή του ∆ήµου και όλους τους 
υπηρεσιακούς παράγοντες που κόπιασαν ώστε να έχουµε ένα άρτιο σχέδιο προϋπολογισµού 
και µια πλήρη εισηγητική έκθεση. 
 

  
Ακολουθούν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις µελών του  Σώµατος καθώς επίσης και 
διαλογική συζήτηση κατά την οποία διευκρινίζονται µια σειρά ζητηµάτων που τίθενται.  
 
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω ο κ. Πρόεδρος θέτει στο Σώµα για έγκριση τον 
προϋπολογισµό, οικον. έτους 2006, του ∆ήµου όπως αυτός συντάχθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
63/2006 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής.  Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής: ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αλοίµονος, 
Αργυροπούλου, Βασιλάκη, Γιαννακόπουλος, ∆ικαιουλάκος,  Κυριακόπουλος, Λαφαζάνος, 
Μαλαπάνης, Μασούρας, Μαυρέα, Μέλιος, Νταγιόπουλος, Οικονοµόπουλος, Πασχάλης,  
Πουλόπουλος, Σούµπλης, Τσακαλάκου, Τσώλης και Αδαµόπουλος Πρόεδρος του Σώµατος. 
ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ.  ∆ιασάκος, Ηλιόπουλος Αθαν., Κοσµόπουλος, Κουδούνης, 
Κουµουνδούρος, Λευθεριώτης, Μαστοράκης, Μπάκας Ιωάν., Παπαµικρούλης και Χειλάς. Επίσης 
ΚΑΤΑ τάχθηκε και ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Μπάκας ∆ηµήτριος µε σχετική δήλωσή του κατά 
τη διάρκεια της διαλογικής συζήτησης καθώς αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν την 
ψηφοφορία για λόγους υγείας.  
Ο παρών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας Πάρεδρος του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Νέδουσας 
κ. Μπατσικούρας ως προς το σκέλος του δηµοτικού προϋπολογισµού που αφορά στο δηµοτικό 
του διαµέρισµα τάσσεται ΚΑΤΑ.  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού λαµβάνει υπόψη του την υπ΄ αριθµ. 063/2006 απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 215 έως και 222 του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) 
όπως τροποποιήθηκαν – αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και το αποτέλεσµα της 
παραπάνω ψηφοφορίας, κατά πλειοψηφία, 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει τον προϋπολογισµό εσόδων και εξόδων του ∆ήµου Καλαµάτας οικον. έτους 
2006 όπως αυτός συντάχθηκε από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 
063/2006 απόφασή της.   
 
Η Γενική Ανακεφαλαίωση του προϋπολογισµού είναι η εξής: 
 
Ε Σ Ο ∆ Α 

Α)   ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α € 17.248.200,00 

Β)   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α € 12.196.809,69 

Γ)   ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ € 2.735.921,56 

∆)   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε. € 16.008.285,68 

Ε)   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ € 2.307.750,00 

ΣΤ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2005 € 4.113.002,06 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ € 54.609.968,99 
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Ε Ξ Ο ∆ Α 

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ € 24.729.008,93 

Β) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ € 17.496.633,21 

Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ € 11.594.326,85 

∆) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ € 790.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ € 54.609.968,99 
 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

  2. Αλοίµονος Ιωάννης 

  3. Αργυροπούλου Βασιλική 

  4. Βασιλάκη Γεωργία 

  5. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος 

  6. ∆ιασάκος Νικόλαος 

  7. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 

  8. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  9. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  11. Κουδούνης Αργύριος 

  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  13. Κυριακόπουλος Γεώργιος 

  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  15. Λευθεριώτης Ευστάθιος 

  16. Μαλαπάνης Χρήστος 

  17. Μασούρας Γρηγόριος 

  18. Μαστοράκης ∆ηµήτριος 

  19. Μαυρέα Αικατερίνη 

  20. Μέλιος Ιωάννης 

  21. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  22. Μπάκας Ιωάννης 

  23. Μπαστακός Παναγιώτης 

  24. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  25. Οικονοµόπουλος Βασίλειος  

  26. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  27. Πασχάλης Γεώργιος 
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  28. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  29. Σούµπλης Μιχαήλ 

  30. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  31. Τσώλης Πέτρος 

  32. Χειλάς Ευάγγελος 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Καλαµάτα, 1 Μαρτίου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Χρήστος Αλεξανδρόπουλος 

 


