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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  10/2008 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  181/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Απριλίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 10η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 28-03-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 
σύµφωνα µε το νόµο. 
 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Καρατζέας Παναγιώτης,  
Πρόεδρος του Σώµατος, 2)  Αθανασόπουλος Κων/νος, 3) Αλευράς ∆ιονύσιος, 4) Γιαννακούλας 
Γρηγόριος, 5) Γουρδέας Ανδρέας, 6) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 7) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 8) 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 9) Καµβυσίδης Ιωάννης, 10) Κλείδωνας Θεοφάνης, 11) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 12) Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουρκουτάς Γεώργιος, 14) Λαγανάκος Γεώργιος, 15) 
Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 16) Μπάκας ∆ηµήτριος, 17) Μπάκας Ιωάννης, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσερώνης Κων/νος.    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσακαλάκου Σταυρούλα.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή στην 
ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στα εν λόγω Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. 
Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 6) 
Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος Χρήστος, 7) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 8) Σπερχογείας κ. 
Περρωτής Παναγιώτης, 9) Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 10) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος 
και 11) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών 
Συµβουλίων: 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος και 2)  Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος.  
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 39/2007 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, και ο επικεφαλής του συνδυασµού «∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» κ. 
Νικόλαος ∆ιασάκος, ο οποίος δεν παραβρίσκεται.  
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης παρουσία του ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Παναγιώτη  Ε. Νίκα.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

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

Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου Καλαµάτας χρήσεως 2005 και 
απογραφής έναρξης . 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας, αναφέρει τα εξής: 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 163 του κώδικα δήµων και κοινοτήτων έρχονται σήµερα 
για έγκριση οι οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου χρήσης 2005 και απογραφής 

έναρξης. Ο σηµερινός ισολογισµός έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί είναι ο πρώτος ισολογισµός 
στον οποίο έχουν αποτυπωθεί όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το διπλογραφικό 
σύστηµα. Αντιλαµβάνεστε ότι η διαδικασία σύνταξης αυτού του ισολογισµού ήταν επίπονη, 
δύσκολη και χρονοβόρα.  
 
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση πέρα από την προϊσταµένη της οικονοµικής υπηρεσίας, την κα 
Ηλιοπούλου, παρίσταται ο εκπρόσωπος της εταιρείας που ασχολήθηκε µε την υλοποίηση του 
διπλογραφικού συστήµατος, κος Κρητικός, ως επίσης όπως προβλέπεται από τον κώδικα, ο 
ορκωτός λογιστής που έκανε τον έλεγχο των καταστάσεων, ο κ. Αγγελόπουλος. Θέλω επίσης 
να ενηµερώσω σ’ αυτό το σηµείο το Σώµα, ότι είναι έτοιµος και ο ισολογισµός χρήσης του 
2006, ο οποίος γρήγορα θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για να παρουσιαστεί. 
 
 
 
Ακολούθως ο λόγος δίνεται στη διευθύντρια της διεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του 
∆ήµου, στον εκπρόσωπο της Ε∆ΕΧΥ και στον ορκωτό ελεγκτή λογιστή που έκανε τον έλεγχο 
των καταστάσεων, οι οποίοι αναφέρουν τα εξής: 

 
(∆ιευθύντρια ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας): 
Σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα 315/99 οι δήµοι έχουν υποχρέωση να 

εφαρµόσουν το διπλογραφικό λογιστικό. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας µε τη 222/2006 
απόφασή του αναθέτει στην Ε∆ΕΧΥ τις εργασίες υποστήριξης του ∆ήµου για την 
αναπροσαρµογή της αρχικής απογραφής έναρξης και την εφαρµογή του διπλογραφικού 
λογιστικού συστήµατος για το οικονοµικό έτος 2005 και τη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων του ίδιου έτους. Ο κ. Κρητικός από την Ε∆ΕΧΥ σε συνεργασία µε τις 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου συνέταξε τον ισολογισµό 31 ∆εκεµβρίου 2005 του ∆ήµου 
Καλαµάτας, της πρώτης δηµοτικής διαχειριστικής χρήσης, την κατάσταση των αποτελεσµάτων 
χρήσης 31/12/05 και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων.  
 
Ο ισολογισµός υποβλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του κώδικα δήµων και 
κοινοτήτων στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή για προέλεγχο, ελέγχθηκε από τον ορκωτό λογιστή τον 
κ. Αγγελόπουλο Άγγελο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και εστάλη στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο το οποίο καλείται σήµερα να τον εγκρίνει, καθώς επίσης και την απογραφή έναρξης.  
 
Από τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης του 2005 του ∆ήµου Καλαµάτας συνοπτικά 
προκύπτουν τα εξής: 
1) Το γενικό σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισµού του έτους 2005 
ανέρχεται σε 57.395.203,45. Στο γενικό σύνολο του παθητικού συµπεριλαµβάνεται και ο 
λογαριασµός υπόλοιπο πλεονασµάτων εις νέων µε 116.655,02  
2) Το καθαρό αποτέλεσµα της χρήσης του 2005 που είναι πλεονασµατικό ανέρχεται σε 
116.655,02. Τα συνολικά έσοδα του ∆ήµου Καλαµάτας της χρήσης 2005 ανέρχονται στο 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
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ποσόν των 21.382.166,48 € και τα συνολικά έξοδα της ίδιας χρήσης ανέρχονται στο ποσόν 
των 21.265.511,46. Η διαφορά εσόδων και εξόδων µας δίνει το πλεόνασµα της χρήσης που 
είπαµε ότι ανέρχεται σε 116.655,02. 
 
Στη συνέχεια κε Πρόεδρε να µας πούνε µε δυο λόγια ο κ. Κρητικός από την Ε∆ΕΧΥ και ο κ. 
Αγγελόπουλος ο ορκωτός λογιστής. Ευχαριστώ. 
 

 
Είµαι ειδικός συνεργάτης της Ελληνικής ∆ιαδηµοτικής Εταιρείας 
Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών, αµιγώς διαδηµοτική εταιρεία που 

ασχολείται µε την εφαρµογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήµατος στη χώρα µας και 
στους ΟΤΑ από τότε που ουσιαστικά τέθηκε, από το 1999 και ήταν επικεφαλής στην οµάδα 
έργου του ΥΠΕΣ∆∆Α και συντονιστής στην οµάδα έργου του ΥΠΕΣ∆∆Α για αρκετά χρόνια. 
 
Κε Πρόεδρε, κε ∆ήµαρχε κυρίες και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι µε ιδιαίτερη χαρά βρίσκοµαι 
εδώ σήµερα να σας παρουσιάσουµε τον πρώτο ισολογισµό του ∆ήµου, µία επίπονη 
προσπάθεια που διάρκεσε αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα φυσικά και λόγω του µεγέθους 
τους και είναι µία συνέχεια αρκετών προσπαθειών που είχαν προηγηθεί από τα προηγούµενα 
έτη και τώρα στέφθηκε κατά την προσωπική µου εκτίµηση µε πλήρη επιτυχία. Από δω και 
πέρα όπως είπε και ο κ. Αντιδήµαρχος, τα θέµατα της εφαρµογής του διπλογραφικού 
λογιστικού συστήµατος έχουµε µπει σε έναν καλό δρόµο για το ∆ήµο Καλαµάτας και σίγουρα 
άµεσα θα µιλήσουµε και θα απασχολήσουµε το αξιότιµο ∆ηµοτικό σας Συµβούλιο και για τους 
επόµενους ισολογισµούς και τόσο της χρήσεως 2006 όσο και της χρήσεως 2007. 
 
Η υπό εφαρµογή της διπλογραφικής λογιστικής στους ΟΤΑ Α΄ βαθµού αποτελεί θεµελιώδες 
ζήτηµα εκσυγχρονισµού της οικονοµικής διαχείρισης αυτών και συµβάλει σε µια σειρά από 
χρήσιµα θέµατα όπως είναι η διαφάνεια της οικονοµικής διαχείρισής τους, στην ενηµέρωση 
των πολιτών µια και είναι για πρώτη φορά που πλήρη λογιστικά και οικονοµικά στοιχεία του 
∆ήµου θα δηµοσιευθούν σύµφωνα µε τον κώδικα τουλάχιστον σε µία τοπική εφηµερίδα και 
έτσι θα ενηµερωθούν οι πολίτες για τα οικονοµικά στοιχεία του ∆ήµου. Πιστεύουµε ότι 
συµβάλει αποτελεσµατικά στην τεκµηρίωση των αποφάσεων εσάς των αιρετών και κατά 
συνέπεια στην αποτελεσµατικότερη χρήση των δηµόσιων πόρων. Επίσης θεωρούµε ότι 
συµβάλει µέσω της καταγραφής και της αποτύπωσης της περιουσιακής κατάστασης του 
∆ήµου, σηµαντικά και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου µας. Όλα αυτά 
βέβαια συµβαίνουν έτσι σε µία πολύ ώριµη και συγχρόνως κρίσιµη στιγµή κατά την άποψή µας 
τόσο για το ∆ήµο Καλαµάτας όσο και για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας. ∆ηλαδή την ώρα που 
έχουν δροµολογηθεί ή πρόκειται να δροµολογηθούν κυρίαρχα θέµατα όπως είναι τα 
επιχειρησιακά σχέδια των δήµων, η προσαρµογή των δηµοτικών επιχειρήσεων στο νέο κώδικα. 
Θεωρούµε ότι πλέον έχουν ωριµάσει οι συνθήκες και θεσµικά για την εφαρµογή των 
συµπράξεων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, το λεγόµενο ως Σ∆ΙΤ και αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας του ∆ήµου. Επίσης είναι πολύ κρίσιµη στιγµή γιατί βρισκόµαστε στην πρώτη φάση 
για την αφετηρία του ΕΣΠΑ.  
 
Μετά απ΄ αυτά έτσι να σας πω δύο πράγµατα για τον πρώτο όπως είπαµε, ισολογισµό του 
∆ήµου Καλαµάτας της χρήσης 2005. Και πρώτα απ΄ όλα τι είναι ισολογισµός. Είναι αποτύπωση 
της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή, όπως λέµε εµείς ένα 
φλας της 31/12/2005 που πλέον αποτυπώνονται όλα τα οικονοµικά και λογιστικά στοιχεία του 
∆ήµου.  
Ο ισολογισµός χωρίζεται σε τέσσερα µέρη. Πάνω αριστερά όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε 
είναι το ενεργητικό, δεξιά είναι το παθητικό, κάτω αριστερά είναι τα αποτελέσµατα χρήσεως 
και δεξιά ο πίνακας διαθέσεων αποτελεσµάτων. Πιο κάτω υπάρχει η έκθεση του ορκωτού 
ελεγκτή την οποία θα σας διαβάσει αργότερα και αποτελούν όλα αυτά αναπόσπαστο κοµµάτι 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: 
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των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου. Το ενεργητικό του ∆ήµου αποτελείται από το πάγιο 
ενεργητικό. Και όταν λέµε πάγιο ενεργητικό εννοούµε τόσο την ιδιόχρηστη όσο και την 
κοινόχρηστη περιουσία του ∆ήµου, µία ιδιοµορφία του Π.∆. 315/99 και γι΄ αυτό ονοµάζεται 
κλαδικό λογικό σχέδιο επειδή έχει την ιδιοµορφία των κοινοχρήστων. Έχουµε τα γήπεδα, δεν 
ξέρω εάν είναι σκόπιµο να αναφέρω νούµερα αλλά ονοµαστικά έτσι τα γήπεδα, οι πλατείες, οι 
οδοί, σύνολο παγίου ενεργητικού, σύνολο αξία κτήσεως παγίου ενεργητικού 53.237.000 ευρώ. 
Επίσης τίτλοι πάγιας επένδυσης δηλαδή συµµετοχές µας στις δηµοτικές επιχειρήσεις ύψους 
8.965.000 ευρώ. Σύνολο παγίου ενεργητικού 43.667.000 ευρώ.  
Ποιο κάτω είναι το κυκλοφορούν ενεργητικό που χωρίζεται σε δύο κοµµάτια, τις απαιτήσεις και 
τα διαθέσιµα. Οι απαιτήσεις είναι οι βεβαιωµένοι και ανείσπραχτοι χρηµατικοί κατάλογοι του 
∆ήµου ύψους 3.500.000 ευρώ και οι χρεώστες διάφοροι ύψους 6.500.000 ευρώ περίπου που 
µαζί µε τα χρηµατικά διαθέσιµα στις 31/12/2005 ύψους 3.500.000 ευρώ µας κάνουν το 
άθροισµα του ενεργητικού όπως προειπώθηκε, συνολικού ύψους 57.395.000 ευρώ περίπου. 
 
Στη δεξιά µεριά είναι το παθητικό που αποτελείται από τα ίδια κεφάλαια του ∆ήµου και πρώτα 
απ΄ όλα το κεφάλαιο όπως έχει προσδιορισθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 315/99 που είναι 
απογραφή έναρξη, από την απογραφή ενάρξεως του ∆ήµου ύψους 28.582.000 ευρώ και µαζί 
µε τις επιχορηγήσεις επενδύσεων, δηλαδή τις αναπόσβες επιχορηγήσεις επενδύσεων που έχει 
λάβει ο ∆ήµος µέχρι τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία ύψους 22.184.000 ευρώ µας κάνει το 
σύνολο των ιδίων κεφαλαίων που ανέρχεται σε 50.883.000. Για να κλείσουµε µε το παθητικό 
έχουµε τις υποχρεώσεις του ∆ήµου που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις που κατά κύριο λόγο αποτελούν τα δάνεια που έχει ο ∆ήµος κυρίως προς το 
Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων ύψους 4.500.000 ευρώ και τις υποχρεώσεις (προµηθευτές, 
φόρους – τέλη, ασφαλιστικοί οργανισµοί, διάφοροι πιστωτές) ύψους 1.845.000 ευρώ. Όλα 
αυτά µας κάνουν το σύνολο του παθητικού ύψους 57.395.000 ευρώ που φυσικά είναι ίσο µε 
το σύνολο του ενεργητικού. 
 
Κάτω αριστερά είναι τα αποτελέσµατα χρήσεως. Απλά θα αναφέρω για να µην κουράσω το 
αξιότιµο Σώµα σας, ότι το σύνολο των εσόδων της χρήσεως 2005 οργανικών και ανόργανων 
ανέρχεται σε 21.382.000 ευρώ και των εξόδων σε 21.265.000 ευρώ. Η απόλυτη διαφορά 
αυτών των δύο ποσών των εσόδων και εξόδων αποτελεί και το πλεόνασµα της χρήσης ύψους 
116.000 ευρώ περίπου. 
 
Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα µείνω για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις. 
 

 
Σας ευχαριστώ κι εγώ. 
 

 
Είµαι ορκωτός ελεγκτής των οικονοµικών καταστάσεων του 
∆ήµου. Να πω ότι το αντικείµενο του ελέγχου γι΄ αυτές τις 

οικονοµικές καταστάσεις είναι ο εντοπισµός ανεπαρκειών οι οποίες ασκούν ουσιώδη επίδραση 
στην ορθότητα των κονδυλίων του ισολογισµού. Η επισήµανση αυτών των ανεπαρκειών που 
ενδεχοµένως υπάρχουν στις οικονοµικές καταστάσεις ενός δήµου έχουν σκοπό αφενός µεν την 
ανάδειξή τους και αφετέρου µε συνεργασία των υπηρεσιών του δήµου να βελτιωθούν και να 
αποκατασταθούν αυτές οι ανεπάρκειες εάν τυχόν υπάρχουν. 
 
Από τον έλεγχο που διενέργησα έχω δώσει την έκθεσή µου η οποία όπως σας είπε και ο 
προλαλήσας, ο κ. Κρητικός, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των πρώτων οικονοµικών 
καταστάσεων. Όπως συνηθίζεται σε ανάλογες περιπτώσεις, ακολουθεί η ανάγνωση των 
συµπερασµάτων και στη συνέχεια εφόσον υπάρξουν ερωτήµατα είµαστε στη διάθεσή σας για 
να τα απαντήσουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: 
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«Έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 

Καλαµάτας. 
Έκθεση υπό των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας που αποτελούνται από 
τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2005, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και το 
προσάρτηµα.  
 
Ευθύνη διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις. Η διοίκηση του ∆ήµου έχει την ευθύνη για 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νοµοθεσία. Η ευθύνη αυτή 
περιλαµβάνει σχεδιασµό, εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε 
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από 
ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την 
επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών 
εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
 
Ευθύνη ελεγκτή. ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων µε βάση των έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα ελληνικά 
ελεγκτικά πρότυπα που είναι εναρµονισµένα µε τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα. Επίσης λάβαµε 
υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα, το Π.∆. 310/95 
όπως ισχύει. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας 
και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας µε σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων σχετικά µε τα ποσά και 
τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται 
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του 
κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του ∆ήµου. Ο έλεγχος επίσης 
περιλαµβάνει την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρµόστηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση του ∆ήµου, 
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Πιστεύουµε από τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο 
δήµων και κοινοτήτων, Π.∆. 315/99, εκτός από την τήρηση της αναλυτικής λογιστικής 
εκµεταλλεύσεως. Ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική 
µέθοδο από την 1η/1/2005 και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την απογραφή που διενεργήθηκε 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.1.108 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου δήµων και κοινοτήτων, 
Π.∆. 315/99.  
 
Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα παρακάτω θέµατα: 

1) Η απογραφή ενάρξεως της 1ης/1/2005 που αποτέλεσε και τη βάση του διπλογραφικού 
συστήµατος των περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου, τελεί υπό την  έγκριση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1.108 του Π.∆. 315/99. 

2) Ο λογαριασµός τους ενεργητικού «Τίτλοι πάγιας επένδυσης» αφορά τη συµµετοχή του 
∆ήµου σε δύο (2) ανώνυµες εταιρείες και επτά (7) δηµοτικές επιχειρήσεις. Ο ∆ήµος 
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βασιζόµενος σε σχετική νοµοθεσία διενήργησε πρόβλεψη αποτίµησης των συµµετοχών 
στις δύο ανώνυµες εταιρείες ποσού ευρώ 570.163,23 ευρώ µε αντίστοιχη επιβάρυνση 
των αποτελεσµάτων χρήσεως, ενώ τις συµµετοχές του στις δηµοτικές επιχειρήσεις τις 
αποτίµησε στην αξία κτήσεώς τους η οποία είναι µεγαλύτερη της τρέχουσας αξίας κατά 
το ποσό των ευρώ 3.000.000 περίπου. Αν η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών 
γινόταν σύµφωνα µε τους τελευταίους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς στην 
τρέχουσα αξία τους, τα ίδια κεφάλαια θα εµφανίζονταν µειωµένα κατά το ανωτέρω 
ποσό, δηλαδή των 3.000.000 ευρώ. 

3) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ∆2.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών» ποσού ευρώ 3.587.468,28 σηµαντικό µέρος προέρχεται από 
προηγούµενες χρήσεις. ∆εν µας επιδείχθηκαν στοιχεία ώστε να προσδιορισθεί 
επακριβώς η παλαιότητα αυτών των απαιτήσεων οι οποίες παρουσιάζουν χαµηλό 
ποσοστό εξυπηρέτησης. 

4) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ∆2.5 µε τίτλο «Χρεώστες διάφοροι», 
περιλαµβάνονται απαιτήσεις κατά δηµοτικών επιχειρήσεων και τρίτων, ποσού ευρώ 
6.000.000 περίπου οι οποίες παραµένουν ουσιαστικές ακίνητες. 

5) ∆εν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες µεταγραφής των ακινήτων του ∆ήµου στα 
αρµόδια υποθηκοφυλακεία. 

6) ∆εν µας χορηγήθηκε επιστολή νοµικού συµβούλου σχετικά µε την κυριότητα των 
ακινήτων του ∆ήµου καθώς και οι εκκρεµείς απαιτήσεις τρίτων κατά του ∆ήµου.  

 
Γνώµη: Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου κατά την 31/12/2005 και την 
χρηµατοοικονοµική τους επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 
τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νοµοθεσία.  
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. Το περιεχόµενο της έκθεσης 
διαχειρίσεως της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι συνεπές µε τις 
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Αθήνα 21 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ορκωτός ελεγκτής 
Άγγελος Αγγελόπουλος» 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση µε ερωτήσεις, διευκρινιστικές απαντήσεις και τοποθετήσεις 
µελών του Σώµατος και του κ. ∆ηµάρχου, ως εξής: 
 

 
Για την απάλειψη των προβληµάτων έστω και επουσιωδών τα οποία 
ανέφερε ο ορκωτός λογιστής έχει ληφθεί µέριµνα κατά τον ισολογισµό του 

2006 ή τέλος πάντων την τρέχουσα χρονική περίοδο; 
 

 
Μπορώ να απαντήσω; Ο εντοπισµός των βασικότερων προβληµάτων έτσι 
όπως προκύπτουν από τον πρώτο ισολογισµό εντοπίζονται σε δύο βασικά 

σηµεία. Το ένα έχει να κάνει µε τις συµµετοχές. Είναι οι συµµετοχές που έχει κάνει ο ∆ήµος 
προς τις δηµοτικές επιχειρήσεις. Αυτές είναι της τάξεως των 3.000.000 ευρώ. Οι περισσότερες 
απ΄ αυτές, µε εξαίρεση τη ∆ΕΥΑΚ, έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια. Συνεπώς η συµµετοχή µας σ’ 
αυτές σήµερα είναι άνευ αντικρίσµατος. Μιλάω για τις εκτός ∆ΕΥΑΚ. Έτσι; Οι υπόλοιπες 
δηµοτικές επιχειρήσεις έχουν αρνητικά ίδια κεφάλαια, και συνεπώς η συµµετοχή µας σ’ αυτή 
είναι µηδενικής αξίας. Με παρούσες αξίες, έτσι; 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Το πώς θα αντιµετωπισθεί είναι θέµα του Σώµατος ή του ∆ήµου εν πάση περιπτώσει. 
 
∆εύτερον. Σε συνέχεια αυτών των συµµετοχών έχουµε και απαιτήσεις από αυτές τις δηµοτικές 
επιχειρήσεις της τάξεως των 6.500.000 ευρώ. Απ’  αυτές τα 5.700.000 αφορούν εξυπηρέτηση 
δανείων οι οποίες παραµένουν ουσιαστικά ανεξυπηρέτητες επί αρκετά χρόνια, είναι ουσιαστικά 
ακίνητες, και οι απαιτήσεις από βεβαιωµένους καταλόγους ποσού 3.500.000 ευρώ οι οποίες 
παρουσιάζουν βραδύτητα µεγάλη στην εξυπηρέτησή τους. Από τον έλεγχο που διενήργησα το 
ποσό αυτό του 2005 στη διάρκεια του 2006 εξυπηρετήθηκε κατά ένα ποσοστό περίπου της 
τάξεως του 6%. 
 
∆ηλαδή αυτές είναι οι επισηµάνσεις έτσι λεπτοµερέστερα. 
 

 
Άλλος ερώτηση; Υπάρχει;  Κάποιος τοποθέτηση, µήπως θέλει να πει δύο 
κουβέντες;  

 
 
Εµείς θα ψηφίσουµε επειδή γίνεται µία πρώτη αρχή και το θεωρούµε 
εξαιρετικό βήµα τη έναρξη αυτή της αποτύπωσης της οικονοµικής 

κατάστασης του ∆ήµου. Θα ψηφίσουµε όσον αφορά βέβαια την λογιστική αποτύπωση της 
κατάστασης, όχι ότι συµφωνούµε µ’ αυτά, µε τον τρόπο που είχε γίνει η γενικότερη φιλοσοφία 
και η διαχείριση, αλλά επειδή συµφωνούµε εις ότι αφορά την λογιστική αποτύπωση, θα 
δώσουµε θετική ψήφο. 
 
Επίσης θα ήθελα να πω ότι στο τευχάκι το οποίο έχετε κι εσείς κε Αντιδήµαρχε «∆ήµος 
Καλαµάτας, οικονοµικές καταστάσεις χρήσεις», στο τέλος έχουµε τον πίνακα µεταβολών 
παγίων έτους 2005, πάγιο ενεργητικό. Είναι προφανές µάλλον εκ λάθους και πρέπει να 
διορθωθεί, ότι αν από την αξία κτήσεως στις 31/12/2005 αφαιρέσουµε τις αποσβέσεις του 
31/12/2005, αυτό που προκύπτει σαν αναπόσβεστη αξία αφορά την 31/12/2005 και όχι του 
2004. Εντάξει; Και επειδή θα πάει λίγο παραπέρα, να το διορθώσουµε. 
 

 
Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει κάτι; Όχι. Μήπως θέλει ο κ. ∆ήµαρχος να 
συµπληρώσει κάτι; 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι µιλάµε για το 2005 αλλά είναι βέβαιο ότι το 2005 έχει 
άµεση σχέση µε το 2007 και το 2008. Υπάρχει άµεση εµπλοκή και είναι φυσικό 

αυτό, της προηγούµενης ∆ηµοτικής αρχής µε την νυν ∆ηµοτική αρχή. Πριν πω οτιδήποτε θέλω 
να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της διαδηµοτικής, τον ορκωτό λογιστή κύριο Αγγελόπουλο 
και την υπηρεσία ασφαλώς και τον αρµόδιο αντιδήµαρχο οι οποίοι προσπάθησαν, εργάστηκαν 
και έφεραν αυτό το αποτέλεσµα. Να πω επίσης ότι όταν πρωτοήλθα στο ∆ηµαρχείο το 
Νοέµβριο του 2006 όπου µου επέτρεψε ο τότε ∆ήµαρχος κ. Κουτσούλης, η πρώτη µου 
δουλειά ήταν να καλέσω σε σύσκεψη και την Ε∆ΕΧΥ και την υπηρεσία για να προωθηθεί το 
συγκεκριµένο θέµα, το διπλογραφικό σύστηµα. Αυτό ήταν το πρώτο το οποίο έκανα εγώ. Και 
να χαιρετήσω και από τη δική µου την πλευρά το γεγονός ότι ο ∆ήµος Καλαµάτας 
εκσυγχρονίζεται στον οικονοµικό τοµέα. Ο εκσυγχρονισµός αρχίζει από το 2005. Το 2006 
σχεδόν έχει ολοκληρωθεί, στο 2007 δουλεύουµε µε το διπλογραφικό σύστηµα. Έτσι δεν 
µπορεί να υπάρξει κανένα ερωτηµατικό και καµία υποψία όσον αφορά στη διαχείριση των 
οικονοµικών του ∆ήµου. Αυτό είναι ένα σηµαντικότατο θέµα, το διπλογραφικό σύστηµα και οι 
ισολογισµοί. Νοµίζω στη διαπίστωση αυτή είµαστε όλοι σύµφωνοι. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Να έρθω στη συνέχεια στη λογιστική αποτύπωση. Κανείς δεν πρέπει να έχει διαφωνία µε τη 
λογιστική αποτύπωση. Ασφαλώς πρέπει να γίνουν όµως κάποιοι σχολιασµοί για να ξέρουµε τι 
γίνεται και που βρισκόµαστε, τι προβλήµατα υπάρχουν και υπάρχουν σοβαρότατα 
προβλήµατα, δεν είναι καθόλου ειδυλλιακά τα πράγµατα στο οικονοµικό πεδίο ώστε και να 
λάβουµε τα µέτρα τα οποία πρέπει, µε το θάρρος το οποίο επιβάλλεται, και νοµίζω ότι ήρθε ο 
καιρός για να γίνει αυτό.  
 
Έχουν εντοπισθεί και σε συζήτηση µε τους κυρίους τρία – τέσσερα σηµεία τα οποία πρέπει να 
έχει υπόψη του το Σώµα, να δείξει ιδιαίτερη προσοχή και το Σώµα και οι υπηρεσίες ώστε να 
µην έχουµε στο µέλλον εκπλήξεις.  
Το πρώτο είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα 20.000.000 ευρώ τα ιδιόκτητα στα οποία 
πρέπει να συµπεριλάβουµε και ένα πολύ µεγάλο ποσό το οποίο αφορά στα κληροδοτήµατα. Το 
γεγονός ότι δεν είναι εγγεγραµµένα στα υποθηκοφυλακεία, στο κτηµατολόγιο, δεν είναι κάτι 
το οποίο µας τιµά. Είναι διαδικασίες οι οποίες πρέπει να προωθηθούν ταχύτατα και στα πλαίσια 
της µετεξέλιξης των δηµοτικών επιχειρήσεων σύµφωνα µε το 3463, πρέπει να προχωρήσουµε 
γρήγορα σε ένα σχήµα τέτοιο το οποίο θα νοικοκυρέψει και θα αξιοποιήσει ώστε να έχουµε και 
αποδώσεις τα πάγια στοιχεία του ∆ήµου και των κληροδοτηµάτων. Αυτό είναι κάτι που πρέπει 
να έχουµε συνεχώς υπόψη µας, το λέω και δηµόσια και προς τις υπηρεσίες διότι δεν είναι 
δυνατόν να είναι ρηµαδιό τα περιουσιακά στοιχεία του ∆ήµου. 
 
Το δεύτερο το οποίο έχω να πω, το δεύτερο πρόβληµα το οποίο εντοπίζεται, το είπε και ο κ. 
Κοσµόπουλος ευγενικά είναι αλήθεια, το έχει πει και άλλες φορές, είναι οι απαιτήσεις. Οι 
απαιτήσεις που ήταν 3.500.000 ευρώ το 2005. Προσέξτε, το 2006 στην προεκλογική περίοδο 
οι απαιτήσεις ανέβηκαν στα 4.500.000 ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή δεν υπήρξε αντιµετώπιση, 
είναι εξαιρετικά βραδύς ο ρυθµός των εισπράξεων, φοβούµαι ότι συνεχίζεται ίσως σε 
µικρότερο βαθµό και στο 2007, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να δούµε το θέµα της 
αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών και των βηµατισµών που πρέπει να κάνουµε, υπάρχουν 
δικαιολογίες για το 2007, ασφαλώς και οι πυρκαγιές και το ΦΠΑ και όλα αυτά τα οποία 
συνέβησαν αλλά είναι ένα ζήτηµα κρίσιµο για το ∆ήµο οι απαιτήσεις. Και εδώ αγαπητοί 
συνάδελφοι θέλω να επισηµάνω την προσοχή σας στο εξής: Και τα 6.000.000 των νοµικών 
προσώπων, των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τελικά 
αποδεικνύονται ότι είναι ο βρόχος του ∆ήµου και αν δεν το αντιµετωπίσουµε µε τον τρόπο τον 
οποίο πρέπει, ο ∆ήµος θα έχει και στο µέλλον πρόβληµα. Συγκλονιστικά στοιχεία µέχρι το 
2005, ακούστε: Η ∆ΕΥΑΚ οφείλει στο ∆ήµο 2.820.000 ευρώ. Η ∆ΕΑΚ οφείλει στο ∆ήµο 
2.300.000 ευρώ. Γιατί κάποιο στέλεχος τόλµησε και µου είπε ότι «κοίταξε, έχουµε και ένα 
βιβλιάριο µε 200.000 ευρώ πλεόνασµα από τη ∆ΕΑΚ». Οφείλει η ∆ΕΑΚ στο ∆ήµο 2.300.000 
ευρώ. Στη ∆ΕΠΑΚ δώσαµε κατά παράβαση κάθε έννοιας, κάθε νόµου, ένα δάνειο άτοκο 
παρακαλώ, 1.374.000 ευρώ. Το λέω γι’ αυτούς οι οποίοι φωνασκούν και λένε διάφορα, ότι «αν 
και εφόσον και το ένα και το άλλο», 1.374.000 ευρώ λέγουν οι διαπιστώσεις. Η Α∆ΕΚ µε τα 
130 καταστήµατα παρακαλώ τα οποία εκµεταλλεύεται, οφείλει στο ∆ήµο 600.000 ευρώ. Είναι 
µακρύς ο κατάλογος. Αυτά σας τα λέγω για να καταλάβετε την τοµή η οποία πρέπει να υπάρξει 
σε επίπεδο δηµοτικών επιχειρήσεων, διότι εάν δεν υπάρξει τοµή, εάν δεν είµαστε κάθετοι, 
αυτή η αιµορραγία θα συνεχίζεται, ο βρόχος θα πνίξει στο τέλος το ∆ήµο. 
 
Το τρίτο το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής: Οι υποχρεώσεις. Ο ∆ήµος το 2005 είχαµε 
δανεισµό 5.000.000, τώρα έχει αυξηθεί κατά κάτι, εξυπηρετούνται ασφαλώς τα δάνεια, λάβετε 
όµως υπόψη σας τους δανεισµούς των δηµοτικών επιχειρήσεων. Είναι ένα πολύ µεγάλο 
κεφάλαιο µε την µετεξέλιξη. Είναι δυνατόν να πάµε στις νέες δηµοτικές επιχειρήσεις, σε 
κοινωφελή επιχείρηση η οποία θα έχει «ουρά» τα χρέη, τα δάνεια κλπ ή πρέπει να 
προχωρήσουµε σε ρυθµίσεις τέτοιες ώστε τα νέα σχήµατα να µην έχουν τα βάρη να µην έχουν 
όλα αυτά τα οποία θα εµποδίσουν µία θετική πορεία;  
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Συµπεραίνοντας, να πω και κλείνοντας τρία πράγµατα:  

1) Τα πάγια, τα περιουσιακά µας στοιχεία τα ιδιόκτητα µαζί µε την περιουσία των 
κληροδοτηµάτων πρέπει να τα διαχειριστούµε µε τον σύγχρονο τρόπο που επιβάλλεται, µε 
µία µετοχική επιχείρηση για την οποία έχουµε µιλήσει.  

2) Όλο το βάρος στο οικονοµικό επίπεδο πρέπει να πέσει στο τοµέα των απαιτήσεων. ∆ηλαδή 
στις προσόδους. Στο συγκεκριµένο τµήµα πρέπει να υπάρξει το αµέριστο ενδιαφέρον µας 
και 

3) Πρέπει να είµαστε σύµφωνοι µε τις επιταγές της επιστήµης στο µεγάλο θέµα των δηµοτικών 
επιχειρήσεων αν δεν θέλουµε να µας πνίξουν στο τέλος ως ∆ήµο διότι τα προβλήµατα µέρα 
µε την ηµέρα µεγεθύνονται. 

 
Σας ευχαριστώ και πάλι αγαπητοί κύριοι και για τη δουλειά που κάνετε και για την παρουσία 
σας, είµαι βέβαιος ότι πολύ σύντοµα θα φέρετε και το 2006 και το 2007, άλλωστε το 2005 
ήταν η δύσκολη χρονιά, όλα τα άλλα είναι εύκολα. Να ξέρετε ότι όλα αυτά κάνουν τη ζωή 
ευκολότερη για όλους µας διότι δεν µπορεί να υπάρξει ύστερα απ’ όλα αυτά - το διπλογραφικό 
σύστηµα και τους ισολογισµούς - καµία πλέον υποψία όσον αφορά στη διαχείριση των 
οικονοµικών του ∆ήµου, αντίθετα µε ότι συµβαίνει πριν από το 2005 που δεν υπήρχε 
δυστυχώς και ο επίτροπος, και  συνάδελφοι και υπηρεσίες ταλαιπωρούνται, και συχνά 
ταλαιπωρούνται άδικα όχι µόνον εδώ αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γι’ αυτό και είµαι 
εξόχως ευχαριστηµένος και από την παρουσία του επιτρόπου, αλλά και για όλα αυτά τα οποία 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 
 

 
Να δικαιολογήσω την ψήφο µου. 
∆εν µπορώ εγώ να πω ΝΑΙ όταν έχω διαφωνήσει µε τα πεπραγµένα εκείνης 

της περιόδου σε ότι αφορά τεράστιες αυξήσεις σε δηµοτικά τέλη, λήψη υπέρογκων δανείων 
και ου το καθεξής. Εγώ λέω όχι. 
 

 
Λευκό. 
 
 
Ευχαριστώ τους κυρίους του οικονοµικού τµήµατος καθώς και τη διευθύντρια 
του οικονοµικού που είχαν την καλοσύνη να παραβρεθούν και να µας 

ενηµερώσουν. 
 
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του,  

-  την υπ΄ αριθµ.  452/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 

-  τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας χρήσεως 2005, µαζί µε την έκθεση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 

-  την απογραφή έναρξης 

-  τις διατάξεις του άρθρου 163 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  

- την ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους α) της 
πλειοψηφίας, β) της δηµοτικής παράταξης ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ και γ) της δηµοτικής 
παράταξης, ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨  

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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- τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους συµβούλους της δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ 
∆ΡΑΣΗ¨ 

κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει τις Οικονοµικές Καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας χρήσεως 2005 και της 
απογραφής έναρξης της 1/1/2005. 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας)  

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 6. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 7. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 8. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 9. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 10. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας)  

 11. Κουδούνης Αργύριος 11. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 13. Λαγανάκος Γεώργιος  

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   
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 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσερώνης Κων/νος  

 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα,  14 Μαΐου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


