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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  10/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  222/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 18η Μαΐου 2006, ηµέρα Πέµπτη 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. 10/12-05-2006 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,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Αργυροπούλου Βασιλική, 5) Βασιλάκη Γεωργία, 6) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 7)  ∆ιασάκος 
Νικόλαος, 8) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος  9) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 10) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
(προσέλευση στην υπ’ αριθµ. 204 απόφαση), 11) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 12) Κοσµόπουλος 
Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 15) Λαφαζάνος Γεώργιος,  
16) Μάλαµας Παναγιώτης, 17) Μασούρας Γρηγόριος, 18) Μαυρέα Αικατερίνη 19) Μέλιος 
Ιωάννης, 20) Μπάκας ∆ηµήτριος, 21) Μπάκας Ιωάννης, 22) Μπαστακός Παναγιώτης, 23) 
Νταγιόπουλος Γεώργιος, 24) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 25) Πασχάλης Γεώργιος, 26) 
Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 27) Τσακαλάκου Σταυρούλα, 28)  Τσώλης Πέτρος και 29) Χειλάς 
Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Κυριακόπουλος 
Γεώργιος, 2) Λευθεριώτης Ευστάθιος, 3) Μαλαπάνης Χρήστος, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Οικονοµόπουλος Βασίλειος και 6) Σούµπλης Μιχαήλ.  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, οι κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος αντίστοιχα. 
 
 
 
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 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Απευθείας ανάθεση στην Ε.∆.Ε.Χ.Υ. της εργασίας του διπλογραφικού στο ∆ήµο Καλαµάτας. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 10-5-2006 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. 
Μασούρα, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Ως γνωστό µε το Π.∆. 315/99 ο ∆ήµος έχει υποχρέωση να εφαρµόσει σύγχρονο 

διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα από το έτος 2001.  
Ήδη από τις οµάδες εργασίας που είχαν ορισθεί µε τις 463/00 & 99/01 Α.∆.Σ. έγινε 

απογραφή µε ηµεροµηνία 31/12/2000 και ισολογισµός έναρξης 1/1/2001 ο οποίος και 
εγκρίθηκε µε την 793/01 Α.∆.Σ. Όλες οι εργασίες έγιναν αποκλειστικά από προσωπικό του 
∆ήµου µας, έναν  από τους ελάχιστους ∆ήµους στην Ελλάδα που έκανε ισολογισµό έναρξης. 
Στη συνέχεια διάφοροι λόγοι που εµφανίσθηκαν, έκαναν αδύνατη την συνέχιση του έργου της 
εφαρµογής του διπλογραφικού συστήµατος και έτσι µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει ισολογισµός 
κλεισίµατος έτους 2001, αδυνατώντας να γίνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στο τοµέα αυτό.  
 Αναγνωρίζοντας πλέον την ανάγκη άµεσης εφαρµογής του διπλογραφικού και βάζοντας 
αυτό σαν έναν από τους πρωταρχικούς στόχους, προβαίνουµε στις απαραίτητες ενέργειες 
προκειµένου να γίνει το έργο αυτό πραγµατικότητα πιστεύοντας πλέον ότι ο ∆ήµος µας είναι 
σε θέση, µαζί µε την απαραίτητη βοήθεια Εξωτερικού συνεργάτη, να το λειτουργήσει.  
 Για τους παραπάνω λόγους απευθυνθήκαµε στην Ε.∆.Ε.Χ.Υ. (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) προκειµένου να στηρίξει το ∆ήµο στην 
εφαρµογή του διπλογραφικού. 
 Η επιλογή της Ε.∆.Ε.Χ.Υ. δεν έγινε τυχαία. Πρώτον είµαστε από τα ιδρυτικά µέλη της 
Ε.∆.Ε.Χ.Υ. ∆εύτερον έχουν τις απαραίτητες γνώσεις διότι η ιδέα της εφαρµογής του 
διπλογραφικού στους ∆ήµους ξεκίνησε από την Ε.∆.Ε.Χ.Υ. Τρίτον οι συνεργάτες της Ε.∆.Ε.Χ.Υ. 
Παναγιώτης Κρητικός και Κωνσταντίνος Γκλίναβος συνεργάστηκαν µε το προσωπικό του 
∆ήµου µας, το ενηµέρωσαν, το κατεύθυναν, έλεγξαν την απογραφή 31/12/2000 και έλεγξαν 
και συνυπόγραψαν τον ισολογισµό έναρξης 1/1/2001. Τέταρτον η βοήθεια που πρόσφεραν 
έγινε χωρίς οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου, κάτι που εκτιµήθηκε ιδιαίτερα µέσα στη 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση που περνούσαµε. Πέµπτον έχουν µεγάλη εµπειρία στα 
οικονοµικά των Ο.Τ.Α., γνωρίζουν την κατάσταση του ∆ήµου µας και έχουν κλείσει σειρά 
ισολογισµών ∆ήµων.  
 Η πρόταση της Ε.∆.ΕΧ.Υ. (που δεν είναι άλλη από την αρχική που εγκρίθηκε µε 
την 418/2004 Α.∆.Σ. και την ΑΡ.21097/07-12-2004 σύµβαση και η οποία δεν 
υλοποιήθηκε λόγω τεχνικών θεµάτων που προέκυψαν – τροποποιηµένη ΜΟΝΟ ως 
προς τον χρόνο εφαρµογής 2005 αντί 2003) είναι, σαν πρώτο µέρος σε γενικές γραµµές, 
να γίνει αναπροσαρµογή της αρχικής απογραφής, λειτουργία του διπλογραφικού για το έτος 
2005, απογραφή 31/12/2004 και ισολογισµός κλεισίµατος 2005 και απογραφή 31/12/2005.  
Για την εργασία αυτή η προσφορά της Ε.∆.Ε.Χ.Υ. είναι 22.000,00 € συν Φ.Π.Α. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ 
 

1) Την απευθείας ανάθεση στην Ε.∆.Ε.Χ.Υ. της εργασίας εφαρµογής του διπλογραφικού 
στο ∆ήµο Καλαµάτας όπως αναφέρεται στην µε αριθµό 006/2006 µελέτη του ∆ήµου, 
στην τιµή των 22.000,00 € συν Φ.Π.Α. 19% 4.180,00 €, σύνολο 26.180,00 € σύµφωνα 
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µε τις διατάξεις του Π.∆. 410/95, άρθρο 291 παρ. 2 εδάφιο α, σε συνδυασµό µε το Ν. 
3242/2004, άρθρο 19, για αύξηση του ορίου ανάθεσης για εργασίες µεταφορές κλπ. 

2) Το παραπάνω ποσό των 26.180,00 € έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου 
και στον Κ.Α. 10.6142 µε τίτλο «Αµοιβές νοµικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου». Το 
ποσό δε των 26.180,00 € έχει ψηφισθεί µε τη γενική απόφαση ψήφισης πιστώσεων 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2006 (121/2006 Α.∆.Ε.) 

3) Η χρηµατοδότηση είναι από Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 
 

Καλαµάτα 10/05/2006 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 
  
ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ: 

1) 006/06 ΜΕΛΕΤΗ 
2) ΠΡΟΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ε.∆.Ε.Χ.Υ.  
3) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Π.∆. 410/95 
4) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ν. 3242/04» 

   
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ΄ αυτό διατάξεις του Π.∆. 410/95, άρθρο 291, 
παρ. 2 εδάφιο α, και του Ν. 3242/2004, άρθρο 19, για αύξηση του ορίου ανάθεσης για 
εργασίες, µεταφορές κλπ,   
το γεγονός  ότι οι παρόντες σύµβουλοι του συνδυασµού «Η ΩΡΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ» για όλα τα 
θέµατα της παρούσας συνεδρίασης δηλώνουν απλή παρουσία και δεν λαµβάνουν µέρος στη 
συζήτηση, µεταξύ των υπολοίπων µελών του Σώµατος οµόφωνα,  
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Ι. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ε.∆.Ε.Χ.Υ.) Α.Ε. των εργασιών 
υποστήριξης του ∆ήµου Καλαµάτας στην αναπροσαρµογή της αρχικής 
απογραφής έναρξης και την εφαρµογή του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού 
Συστήµατος στο οικονοµικό έτος 2005, όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθµ. 
006/2006 µελέτη του ∆ήµου Καλαµάτας, κρίνοντας απαραίτητη την εν λόγω 
ανάθεση στη συγκεκριµένη εταιρεία για τους λόγους που αναφέρονται στην 
από 10-05-2006 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Μασούρα η οποία και 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής, αντί του συνολικού ποσού των 
26.180,00 € συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. 19% σύµφωνα µε την 
προσφορά – πρόταση της εν λόγω εταιρείας.  

 
 
ΙΙ.  Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούµενης για την υλοποίηση των παραπάνω 

πίστωσης του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (26.180,00 
€) σε βάρος του Κ.Α. 10.6142 του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 
2006,  η ψήφιση της οποίας έχει γίνει µε την γενική απόφαση ψήφισης των 
πιστώσεων του δηµοτικού προϋπολογισµού, οικον. έτους 2006, και 
συγκεκριµένα µε την υπ΄ αριθµ. 121/2006 απόφαση ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. 
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ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο Καλαµάτας για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 

  
 
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. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  11. Κοσµόπουλος Βασίλειος 

  12. Κουδούνης Αργύριος 

  13. Κουµουνδούρος Νικόλαος 

  14. Λαφαζάνος Γεώργιος 

  15. Μάλαµας Παναγιώτης  

  16. Μασούρας Γρηγόριος 

  17. Μαυρέα Αικατερίνη 

  18. Μέλιος Ιωάννης 

  19. Μπάκας ∆ηµήτριος 

  20. Μπάκας Ιωάννης  

  21. Μπαστακός Παναγιώτης 
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  22. Νταγιόπουλος Γεώργιος 

  23. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 

  24. Πασχάλης Γεώργιος 

  25. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 

  26. Τσακαλάκου Σταυρούλα 

  27. Τσώλης Πέτρος  

  28. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
Καλαµάτα, 31  Μαΐου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ 

Ο Ειδ. Γραµµατέας 
Ι. Παπαδόπουλος 

 
 


