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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  26/2008 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  485/2008  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 9η Οκτωβρίου 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:15 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 26η/2008 συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 3-10-2008 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) Μπασακίδης 
Νικόλαος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 21) Πολίτης ∆ηµήτριος, 
22) Σπίνος Γεώργιος και 23) Τσακαλάκου Σταυρούλα.    
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των 
Τοπικών Συµβουλίων : 1) Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αντικαλάµου κα Αργυροπούλου 
Βασιλική, 3) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 4) Νέδουσας κ. Βεργινάδης Νικήτας, 5) Λαδά κ. 
Βουτσής Γεώργιος, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδούρος Νικόλαος, 7) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος, 8) Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 9) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 10) 
Ασπροχώµατος κ. Σπανός Αντώνιος, 11) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 12) Καρβελίου κ. 
Χρυσοµάλης Ιωάννης, καθώς επίσης και η αναπληρώτρια του Προέδρου του Τοπικού 
Συµβουλίου Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα. 
 
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 απολογισµού, ισολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσεως, οικον. έτους 
2007, ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Ακολούθως ο λόγος δίνεται στη διευθύντρια της διεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας του 
∆ήµου κα Ηλιοπούλου, η οποία αναφέρει τα εξής: 

 
(∆ιευθύντρια ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης – Οικονοµίας):: 
Το 2007 έχουµε πλήρη εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στο ∆ήµο 

Καλαµάτας. Οι οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2007 της πρώτης διαχειριστικής χρήσης της 
σηµερινής ∆ηµοτικής αρχής προεγκρίθηκαν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την 390/2008 
απόφασή της και ελέγχθηκαν από τον ορκωτό ελεγκτή τον κ. Αγγελόπουλο σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 163 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα. Οι οικονοµικές καταστάσεις 
αυτές απεικονίζουν την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου µας στις 31/12/2007.  
 
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι καταβλήθηκαν µεγάλες προσπάθειες τόσο από τις οικονοµικές 
υπηρεσίες του ∆ήµου όσο και από τον κ. Κρητικό, οικονοµικό σύµβουλο, που τις υποστηρίζει 
στη σύνταξη των καταστάσεων αυτών και τον ορκωτό ελεγκτή τον κ. Αγγελόπουλο που τις 
ελέγχει και για πρώτη φορά οι οικονοµικές καταστάσεις έρχονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για 
έγκριση πολύ κοντά στην ηµεροµηνία που θέτει το άρθρο 163 του ∆.Κ.Κ. Το παραπάνω άρθρο 
ορίζει ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο των καταστάσεων αυτών έως 5/10 
του επόµενου έτους απ’ αυτό που αφορούν, ηµεροµηνία κατά την οποία οι καταστάσεις αυτές 
ήταν έτοιµες για έγκριση.  
 
Η παρουσίαση των οικονοµικών στοιχείων της χρήσης του 2007 στις καταστάσεις αυτές 
συνοπτικά έχει ως εξής: 
Το γενικό σύνολο ενεργητικού και παθητικού είναι 67.111.139,93 ευρώ και στην κατάσταση 
των αποτελεσµάτων χρήσης το σύνολο των εσόδων οργανικών και ανόργανων της χρήσης 
2007 ανέρχεται στο ποσό 25.701.666,78 ευρώ. Το σύνολο των εξόδων της ίδιας χρήσης 
ανέρχεται στο ποσό των 25.244.906,59 ευρώ και η διαφορά εσόδων – εξόδων αποτελεί και το 
πλεόνασµα της χρήσης που ανέρχεται στο ποσό 456.760,19 ευρώ. 
Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ κε Αγγελόπουλε. 

 
(Ορκωτός ελεγκτής λογιστής): 
Στη συνέχεια θα διαβάσω το πιστοποιητικό των οικονοµικών καταστάσεων 

2007 και θα µπω κατευθείαν στις παρατηρήσεις. ∆εν υπάρχει λόγος να αναλωθούµε. Είναι 
ακριβώς το ίδιο και είναι για να ενηµερωθεί το Σώµα, νοµίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. ∆ιαβάζω 
λοιπόν τα συµπεράσµατα. 
 
Για τη χρήση 2007 από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα. 

1) Ο λογαριασµός ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1 «Τίτλοι πάγιες επένδυσης» αφορά τη συµµετοχή 
του ∆ήµου σε 2 ανώνυµες εταιρείες και σε 7 δηµοτικές επιχειρήσεις. Ο ∆ήµος 
βασιζόµενος στη σχετική νοµοθεσία διενήργησε πρόβλεψη υποτίµησης των 
συµµετοχών του στις 2 ανώνυµες όπως προβλέπει ο κώδικας βιβλίων και στοιχείων 
ποσού ευρώ 75.496,68 µε αντίστοιχη επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως ενώ τις 
συµµετοχές στις δηµοτικές επιχειρήσεις τις αποτίµησε στην αξία κτήσεώς τους, η οποία 
είναι µεγαλύτερη της τρέχουσας κατά το ποσό των 3.000.000 ευρώ περίπου. Αν η 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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αποτίµηση των συµµετοχών στις δηµοτικές επιχειρήσεις γινόταν σύµφωνα µε τους 
τελευταίους νόµιµα συνταγµένους ισολογισµούς στην τρέχουσα αξία τους, τα ίδια 
κεφάλαια θα εµφανίζονταν µειωµένα κατά το ανωτέρω ποσό. Η παρατήρηση δηλαδή 
αυτή λέει ότι επί της ουσίας οι συµµετοχές µας στις δηµοτικές επιχειρήσεις είναι 
ακριβώς οι ίδιες µε το 2006 και εµφανίζονται υπερτιµηµένες κατά 3.000.000 ευρώ. 

2) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ∆.ΙΙ.1. «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών» περιλαµβάνεται ποσό € 3.500.000 περίπου. Τα 3.170.000 της χρήσεως 
2006 αυξήθηκαν κατά 330.000 ευρώ στο 2007 και έγιναν περίπου 3.500.000 ευρώ τα 
οποία προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και παρουσιάζει χαµηλό ποσοστό 
εισπραξιµότητας. Ο ∆ήµος έχει διενεργήσει συνολική πρόβλεψη για την κάλυψη 
πιθανών απωλειών ποσού € 192.670,49 από την οποία πρόβλεψη ποσό € 101.763,65 
αφορά την χρήση την παρούσα του 2007. Κατά τη γνώµη µας η πρόβλεψη αυτή δεν 
επαρκεί για να καλύψει το σύνολο της ζηµίας που θα προκύψει από τη µη είσπραξη 
αυτών των απαιτήσεων και η οποία δεν µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς. Είναι και 
εδώ η ίδια φιλοσοφία που έχει να κάνει µε τις απαιτήσεις που παρουσιάζουν βραδύτητα 
εξυπηρέτησης. Και να διευκρινίσω εδώ ότι το κονδύλι των 3.500.000 ευρώ που έχει 
εκφραστεί ως απαίτηση και µε πίστωση εσόδων, έχει προσδιορίσει τα αποτελέσµατα 
όπως εµφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως. ∆ηλαδή το πλεόνασµα 
που εµφανίζεται είναι λογιστικό. Είναι σαν να έχω δανείσει, να έχω πουλήσει σε 
κάποιον κάτι, να το απαιτώ και να έχω γράψει έσοδα. Αλλά η µη είσπραξη, η µη 
εξυπηρέτηση αυτής της απαίτησης, τα έσοδά µου θα γίνουν ζηµιές αν αυτή η απαίτηση 
δεν τρέξει στο συρτάρι του ∆ήµου. Έτσι διευκρινιστικά το λέω αυτό γιατί νοµίζω ότι 
πρέπει να το διευκρινίσω. 

3) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ∆.ΙΙ.5. «Χρεώστες διάφοροι», περιλαµβάνονται 
απαιτήσεις κατά δηµοτικών επιχειρήσεων και τρίτων ποσού ευρώ 5.250.000 περίπου οι 
οποίες δεν παρουσιάζουν καµία µεταβολή. 

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

5) ∆εν µας χορηγήθηκε επιστολή νοµικού συµβούλου σχετικά µε την κυριότητα των 
ακινήτων του ∆ήµου και για 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 ∆εκεµβρίου 2007 και την 
χρηµατοοικονοµική του 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 30 Σεπτεµβρίου 2008 
Ο ορκωτός ελεγκτής 

Άγγελος Αθ. Αγγελόπουλος 
 
Κε Κρητικέ µήπως θέλετε κάτι να συµπληρώσετε; 
 

(Οικονοµικός Σύµβουλος): 
Αν θέλετε για το αξιότιµο ∆ηµοτικό σας Συµβούλιο µία άποψη, µία κατάθεση 

εµπειρίας πολλών ετών και πολλών ισολογισµών επαναλαµβανόµενους σε πάρα πολλούς 
δήµους και αν µου επιτρέπει και ο ορκωτός, αυτές οι  παρατηρήσεις που βλέπω ότι  είναι 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
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επαναλαµβανόµενες από χρονιά σε χρονιά, αφορούν ουσιαστικά παλαιότερες χρήσεις και για 
πολλά χρόνια δυστυχώς θα επαναλαµβάνονται στο ∆ήµο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να 
εισπραχθούν αυτές οι απαιτήσεις στο σύνολό τους, πάντα θα υπάρχει µια πρόβλεψη 
επισφάλειας. Και είναι µια παρατήρηση όχι σε τέτοιο µεγάλο µέγεθος αλλά µε µικρότερο ποσό 
υπάρχει σε όλους τους ∆ήµους. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρω ότι γίνονται 
κάποιες προσπάθειες να λυθεί το θέµα µε τις δηµοτικές επιχειρήσεις. Αυτές λοιπόν τις 
παρατηρήσεις θα τις αντιµετωπίζουµε σε όλους τους ισολογισµούς που θα συντάξει η 
οικονοµική υπηρεσία από δω και πέρα. Μάλλον σε αρκετούς ισολογισµούς θα συντάξει η 
οικονοµική υπηρεσία από δω και πέρα. Ευχαριστώ.  

 
Ευχαριστώ. Ερωτήσεις; Ο κ. Μπάκας. 

 
Εάν κύριε ορκωτέ λογιστή και κύριε Κρητικέ γράφαµε στους ισολογισµούς 
µας τις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν 

θα χρωστάγαµε ούτε ένα πενηνταράκι αγαπητοί συνάδελφοι. Πέρα απ’  αυτά τα οποία είναι 
αµαρτίες όπως θα τις χαρακτηρίζατε του παρελθόντος, δεν είναι ακριβώς έτσι, απλά τη τοπική 
αυτοδιοίκηση τη χρησιµοποιεί η κεντρική εξουσία κάθε φορά µε ελλειµµατικούς πόρους και 
ερχόµαστε εµείς και συζητάµε ισολογισµό και λέµε τόσες οι οφειλές. Και δεν είναι οφειλές των 
δηµοτικών επιχειρήσεων και των δηµοτών και κακοδιαχείριση. Είναι κακοδιαχείριση της 
κεντρικής εξουσίας. Να µας δώσουν εκείνα που πρέπει να δώσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση 
από τους τόσους προϋπολογισµούς που έχουν ψηφισθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να δούµε 
αν θα χρωστάµε ένα πενηνταράκι. Και ξέρω ότι αυτά θα έρχονται για χρόνια, σωστά είπαν οι 
ειδικοί. 

 
Σύµφωνοι. Κοιτάξτε θα έχετε και την ευχέρεια στον προϋπολογισµό να 
αναπτύξετε ότι θέλετε επάνω σ’  αυτή τη βάση. Τώρα µιλάµε για τα νούµερα και 

τη διαχείριση που έγινε. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Ο κ. Κλείδωνας. 
 
Θέλω κι εγώ µε τη σειρά µου να ευχαριστήσω και τον κ. Κρητικό και τον κ. 
Αγγελόπουλο διότι φέρανε έγκαιρα τους ισολογισµούς στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και να τους ζητήσω συγνώµη διότι τους ταλαιπωρούσα και ερχόντουσαν από την Αθήνα 
αρκετές φορές κάτω για να µπορέσουµε να προλάβουµε να είµαστε µέσα στο χρόνο. 
Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Ο κ. Μπάκας. 

 
∆εν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά αλλά να επισηµάνω 2 – 3 πραγµατάκια 
έτσι για να µαθαίνουν οι νεώτεροι και να θυµούνται οι παλαιότεροι.  

Όλα αυτά τα νούµερα που ακούσαµε και πριν και τώρα κτλ, τι αποδεικνύουν; Ότι οι δηµοτικές 
αρχές από το ’90 και πέρα πέσανε σε ένα ατελείωτο λούκι αποπληρωµής των δανείων. Ο 
Παναγής ο Κουµάντος, εγώ συνεργάτης µου είµαι θα υπερασπιστώ την πορεία του την 
τετραετία του, αποπλήρωνε δάνεια της ∆ΕΥΑΚ. ∆άνεια που µπορεί να ήταν. . . Βεβαίως εκεί  
και ο κ. Αθανασόπουλος που διατέλεσε πρόεδρος της ∆ΕΥΑΚ και ο κ. Γουρδέας αργότερα, 
δάνεια που ειδικότερα την περίοδο 1991 – 94 είχαν σκαρφαλώσει τα επιτόκια, που, στο 25%; 
Μήπως κάνω λάθος κε Αθανασόπουλε; Εξοντωτικά. 19; Νοµίζω κάποια στιγµή ότι θα πρέπει. . . 

 
Κε Μπάκα συγνώµη που διακόπτω, στο θέµα για τον προϋπολογισµό µεθαύριο 
θα έχετε όλη τη διακριτική ευχέρεια να αναπτύξετε τα πάντα. Στα νούµερα εάν 

έχουν γίνει σωστά. 
 
Συνδέονται τα πάντα. Συνδέονται όλα αυτά που λέω. 
Έγινε µια αναφορά από τον κ. ∆ήµαρχο, τόσα λέει, τόσες υποχρεώσεις του 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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∆ήµου αλλά και τόσα χρωστάνε στο ∆ήµο η ∆ΕΥΑΚ. Γιατί τα χρωστάει, γιατί ο ∆ήµος 
αποπλήρωνε υποχρεώσεις της ∆ΕΥΑΚ. Και αποπλήρωνε τα δάνεια. Παρακρατούσαν τους 
τακτικούς πόρους του ∆ήµου για την αποπληρωµή αυτών των δανείων, δάνεια που 
επιβαρύνονταν µε τεράστια επιτόκια. Είχαν φτάσει 19%, το θυµόσαστε. Σας διαβεβαιώνω ότι 
το ‘91 – ’92, ήµουν µέλος του διοικητικού συµβουλίου της ∆ΕΥΑΚ υπό τον κ. Τσερώνη που 
ήταν πρόεδρος, είχαν φτάσει τα επιτόκια στο 25%. Που να πας; Που να πας, τι να κάνεις; Έτσι 
για να τα µνηµονεύω για να τα θυµούνται οι παλαιότεροι και να µαθαίνουν οι νεώτεροι. 

 
Ευχαριστώ. Κε ∆ήµαρχε. 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι επειδή πολλές φορές έχει γραφεί και είναι πιστεύω και 
λάθος και άδικο για µένα. Εγώ ποτέ δεν έχω καταφερθεί εναντίον προηγούµενων 

∆ηµοτικών Συµβουλίων και πολύ περισσότερο προηγούµενων ∆ηµάρχων. Πάντοτε µιλάω για 
αποτελέσµατα πολιτικών τα οποία φτάνουν στο σήµερα και πρέπει να τα διαχειριστεί αυτή η 
∆ηµοτική αρχή. Για αποτελέσµατα µιλάω, για επιπτώσεις πολιτικών. 
 
Λοιπόν, απ’  ότι φαίνεται από τον ισολογισµό του 2007, δυστυχώς είναι αµετάβλητα τα 
πράγµατα. Λέω δυστυχώς. Και αυτό είναι έντιµο απέναντι στη διαχείριση του 2006. 
Εξακολουθούν τα ελλείµµατα να είναι τόσο υψηλά όσο και το 2006. ∆εν έγινε όµως χειρότερη 
η κατάσταση το 2007. Υπήρξε φρένο. Και το φρένο αυτό οφείλεται σε µία πολιτική 
συµµαζέµατος και περικοπής ακόµα και δαπανών που µπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
ανελαστικές. Φτάσαµε να ελέγχουµε τους λογαριασµούς των τηλεφώνων, τους λογαριασµούς 
της ∆ΕΗ, τις υπερωρίες, τα πάντα. Συγκρατήθηκε η κατάσταση. Και έτσι για το 2007 δεν 
είµαστε σε χειρότερη µοίρα απ’  αυτή την οποία ήµασταν το 2006, δηλαδή να οφείλουµε 
15.000.000 τόσα ευρώ.  
 
Νοµίζω ότι πρέπει να κατανοήσουµε όλοι ότι πρέπει να υπάρξει µία συµπόρευση συνεννόησης 
όσον αφορά το οικονοµικό ζήτηµα του ∆ήµου το οποίο δεν είναι φτιαχτικό όπως συµβαίνει σε 
άλλους δήµους. Είναι καλό το πιστοληπτικό µας επίπεδο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αλλά 
15.500.000 χρέος είναι ένα µεγάλο χρέος. Και πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι δεν φταίνε οι 
κυβερνήσεις διαχρονικά, ότι έχουµε κι εµείς τις µεγάλες ευθύνες. Και οι µεγάλες µας ευθύνες 
συνίστανται στο θέµα των προσλήψεων. ∆ιογκώσαµε τις ανελαστικές δαπάνες. Το αποτέλεσµα 
είναι οι δηµοτικές επιχειρήσεις να είναι δηµοτικές επιχειρήσεις µισθοδοσίας. Αυτή είναι η 
πραγµατικότητα. Και τα ελλείµµατα τα γεννούν οι ανάγκες για µισθοδοσία σε συνδυασµό µε το 
έργο το οποίο παράγεται ή δεν παράγεται εκεί. 
 
Το πρώτο στοίχηµα λοιπόν γι’ αυτή τη ∆ηµοτική αρχή είναι το συµµάζεµα των δηµοτικών 
επιχειρήσεων. Εκεί είναι το ζήτηµα και εκεί είναι το πρόβληµα. Όλες οι δηµοτικές επιχειρήσεις 
είναι καταχρεωµένες και έχουν µεταφέρει στο ∆ήµο τα ελλείµµατα και πρέπει να πάρουµε 
αποφάσεις θαρραλέες πάντοτε σεβόµενοι και διασφαλίζοντας το δικαίωµα των εργαζοµένων 
στην εργασία αυτών των επιχειρήσεων. ∆ηλαδή η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας. Είναι 
µονόδροµος αυτό το οποίο πρέπει να κάνουµε και θα το δούµε στα αµέσως επόµενα θέµατα. 
 
Να πω και κάτι ακόµα επειδή πολλές φορές έχει αναφερθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το εξής ή 
έχουν κατατεθεί ερωτήσεις µε το εξής περιεχόµενο «Μα τι κάνετε; Γιατί δεν εισπράττετε τις 
απαιτήσεις προηγούµενων χρόνων;» Η διαπίστωση είναι η εξής και µπορώ να σας τη 
βεβαιώσουν και ο εκπρόσωπος της Ε∆ΕΧΥ και ο ορκωτός λογιστής. Για τις απαιτήσεις από το 
2005 και δώθε η κατάσταση είναι καλή όσον αφορά στις εισπράξεις. Είναι πολύ δύσκολες οι 
εισπράξεις από το 2005 και πίσω, σε εποχές που δεν υπήρχε το µηχανογραφικό σύστηµα, που 
είχαµε χειρόγραφες καταστάσεις όπου παρατηρούνται διάφορα πράγµατα µέσα στις 
καταστάσεις αυτές και συχνά δεν µπορεί να έχουµε αξιόπιστα στοιχεία. Γι’  αυτό το χρονικό 
διάστηµα αναφερόµαστε. Από το 2005 και δώθε είµαστε καλά όσον αφορά στις εισπράξεις. Γι’  
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αυτό είπε ο ορκωτός λογιστής και συµφωνώ και εγώ και νοµίζω και οι υπηρεσίες, ότι είναι 
εξαιρετικά επισφαλείς αυτές οι απαιτήσεις οι οποίες αναφέρονται στο 2005 και πίσω ακριβώς 
για το λόγο που σας ανέφερα.  
 
Ζητώ και εγώ από το Σώµα, εφόσον βεβαιώθηκε ότι η διαχείριση ήταν ορθή σύµφωνα µε το 
νόµο και τις επιταγές της λογιστικής, να ψηφισθεί η σχετική εισήγηση που έρχεται από την 
υπηρεσία στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Ο κ. Αλευράς. 
 

Κε Πρόεδρε εµείς αποδεχόµαστε ότι πράγµατι η διαχείριση ήταν συµβατή µε τις 
επιταγές του νόµου άσχετα εάν υπάρχει µία διαφωνία στην οικονοµική λογική της 

δηµοτικής πλειοψηφίας µε τη δική µας. Θα δώσουµε θετική ψήφο. 
 
Ευχαριστώ. Ο κ. Κοσµόπουλος. 

 
Και εγώ στο ίδιο σκεπτικό που είπαµε για τις καταστάσεις του 2006 
ψηφίζουµε κι αυτές. 

 
Ο κ. Μπάκας; 

 
Με το ίδιο σκεπτικό ΛΕΥΚΟ. 
 

Κε Αγγελόπουλε σας ευχαριστούµε, κε Κρητικέ, κα Ηλιοπούλου για την 
εµπεριστατωµένοι ενηµέρωση σας ευχαριστούµε πολύ. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του,  
-  την υπ΄ αριθµ. 390/2008 απόφασης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 
-  τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας χρήσεως 2007,  
-  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¨  

-  τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τον κ. Μπάκα Ιωάννη, 
κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Εγκρίνει τον απολογισµό, τον ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως έτους 2007 

του ∆ήµου Καλαµάτας, όπως υποβλήθηκαν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 

 

 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΑΡΙΘΜΟ    484/2008 
 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟI 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  

 

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος      1. Αλάµαρας Πέτρος (Πηγών 

 2. Αλευράς ∆ιονύσιος 2. Αργυροπούλου Βασιλική (Αντικαλάµου) 

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Βασιλάκη Γεωργία (Αρτεµισίας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 4. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 5. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 5. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 6. Ηλιόπουλος Ιωάννης 6. Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα (Λεϊκων) 
(αναπληρώτρια Προέδρου) 

 7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 7. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 8. Καµβυσίδης Ιωάννης 8. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 9. Κλείδωνας Θεοφάνης 9. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 10. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 11. Κουδούνης Αργύριος 11. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 12. Κουρκουτάς Γεώργιος 12. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 13. Λαγανάκος Γεώργιος 13. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 14. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 15. Μπάκας ∆ηµήτριος  

 16. Μπάκας Ιωάννης  

 17. Μπασακίδης Νικόλαος  

 18. Οικονοµάκου Μαρία  

 19. Παπαµικρούλης Παναγιώτης   

 20. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 21. Σπίνος Γεώργιος  

 22. Τσακαλάκου Σταυρούλα  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 29 Οκτωβρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


