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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  39/2007 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  774/2007  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 27η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 7:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά 
την υπ΄ αριθ. 39/20-12-2007 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) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 7) Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 8) 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, 9) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 10) Καµβυσίδης Ιωάννης, 11) Κλείδωνας 
Θεοφάνης, 12) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 13) Κουδούνης Αργύριος, 14) Κουρκουτάς Γεώργιος, 
15) Λαγανάκος Γεώργιος, 16) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 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) Μπάκας 
∆ηµήτριος, 2) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 3) Ράλλης Γεώργιος και 4) Τσερώνης Κων/νος.  
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή µέρος 
του προϋπολογισµού που είναι και το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης αναφέρεται στα 
Τοπικά ∆ιαµερίσµατα. Από αυτούς παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) 
Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος, 2) Αρτεµισίας κα Βασιλάκη Γεωργία, 3) Νέδουσας κ. Βεργινάδης 
Νικήτας, 4) Λαδά κ. Βουτσής Γεώργιος, 5) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος Νικόλαος, 6)  
Αλαγονίας κ. Μέλιος Ιωάννης, 7) Σπερχογείας κ. Περρωτής Παναγιώτης, 8) Ασπροχώµατος κ. 
Σπανός Αντώνιος, 9) Βέργας κ. Χειλάς Ευάγγελος και 10) Καρβελίου κ. Χρυσοµάλης Ιωάννης, 
ενώ δεν παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων: 1) Αντικαλάµου κα 
Αργυροπούλου Βασιλική, 2) Λεϊκων κ. Βρυώνης Φώτιος και 3) Ελαιοχωρίου κ. Κούτρος 
Χρήστος.   
 
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.  
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
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 : 

Ψήφιση προϋπολογισµού, οικον. έτους 2008, ∆ήµου Καλαµάτας. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι κ.κ. Τενέντες Περικλής, ειδικός συνεργάτης του ∆ήµου και 
Λίβας Ανδρέας, προϊστάµενος οικονοµικού τµήµατος του ∆ήµου. 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενηµερώνει το Σώµα ότι µε την 465/2007 απόφασή της η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή συνέταξε τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικον. έτους 2008, ο οποίος 
ανέρχεται στο ύψος των 68.457.786,22 €, σύµφωνα µε το σχέδιο που είχε κατ΄ αρχήν 
καταρτισθεί σε συνεργασία της ∆ηµοτικής Αρχής µε την υπηρεσία, τον οποίο στη συνέχεια 
υπέβαλε, βάσει των διατάξεων  των άρθρων 103 και 159 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση.  
 
Εισηγούµενος το θέµα ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας αναφέρει τα εξής: 
 
Κατατίθεται σήµερα για ψήφιση ο 2ος προϋπολογισµός της παρούσας ∆ηµοτικής Αρχής. Όλοι 
γνωρίζουµε ότι τα όσα αναφέρονται σε κάθε προϋπολογισµό δεν αποτελούν πανάκια, αλλά 
δείχνουν τις προθέσεις της ∆ηµοτικής Αρχής, για το που θέλει να οδηγήσει λειτουργικά και 
αναπτυξιακά το ∆ήµο.  

Για κάθε ∆ήµο η σύνταξη του προϋπολογισµού αποτελεί ένα δύσκολο γρίφο, γιατί είναι 
υποχρεωµένος να συµβιβάσει τα χαµηλά και συγκεκριµένα έσοδα µε τις δικαιολογηµένες 
απαιτήσεις της πόλης και των δηµοτών.  

Η κεντρική εξουσία, χρόνια τώρα έχει αρχίσει να πετά το µπαλάκι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
µεταφέροντας αρµοδιότητες, χωρίς όµως την ανάλογη χρηµατοδότηση.  

Οι αριθµοί επιβεβαιώνουν για το πώς η Κεντρική Εξουσία, στην Ελλάδα, αντιµετωπίζει την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, από το ποσοστό των φορολογικών εσόδων που εισπράττουν οι ∆ήµοι σε 
σχέση µε τα φορολογικά έσοδα της Κεντρικής εξουσίας.  

Στη Γαλλία οι ∆ήµοι εισπράττουν το 22% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους. 
Στην Ισπανία και στη Γερµανία το ποσοστό φτάνει το 25% και στη Σουηδία εκτινάσσεται στο 
79%. Ακούστε πόσο είναι στην Ελλάδα, µόλις το 2%.  

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και το τι αποδίδει το κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από τα 
γενικά φορολογικά έσοδα που εισπράττει. Στην Ελλάδα αποδίδει µόνο το 0,9% ενώ στις 
σκανδιναβικές χώρες παρ’ ότι έχουν και δικά τους οι δήµοι υψηλά έσοδα, τους δίνουν το 20%.  

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αδιάψεφτο µάρτυρα του µαρτυρίου που υφίστανται όσοι 
καλούνται να συντάξουν τους προϋπολογισµούς των ∆ήµων.  

Η σύνταξη του προϋπολογισµού στηρίχτηκε κατά βάση σε στοιχεία που είχαµε µέχρι το τέλος 
Νοεµβρίου του 2007. Αυτό φυσικά δεν µας απαλλάσσει της ευθύνης για τη σύνταξη ενός 
έγκυρου, αξιόπιστου και εφαρµόσιµου προϋπολογισµού. Και αυτό προσπαθήσαµε να κάνουµε.  

Στο σηµείο αυτό επιτρέψτε µου να ευχαριστήσω τους υπαλλήλους που εργάστηκαν ώστε να 
φέρουν έγκαιρα προς ψήφιση τον παρόντα προϋπολογισµό. 

Ο φετινός προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 68.457.786 €. Στο κείµενο που έχετε στα 
χέρια σας φαίνεται αναλυτικά που κατανέµεται, τόσο σε έσοδα, όσο και σε δαπάνες το ποσό 
αυτό.  

Φυσικά η κατά 14% αύξηση του προϋπολογισµού έναντι του περσινού τον κάνει να φαίνεται 
υπερβολικά φιλόδοξος ως προς την υλοποίησή του.  
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Αν θέλουµε όµως να δούµε το ∆ήµο να ξεφεύγει από την καθαρά διαχειριστική και υπηρεσιακή 
λογική, θα πρέπει να δείξουµε ότι τουλάχιστον σκεφτόµαστε και σχεδιάζουµε για ένα άλλο 
∆ήµο.  

Ένα ∆ήµο του 21ου αιώνα τέτοιον όπως τον περιγράφει σε έκθεσή του το Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. ∆ηλαδή ένα ∆ήµο ανοιχτό, µε δυναµικό χαρακτήρα, καινοτόµο, πρωτοπόρο, 
ψηφιακό, πολιτικό και κοινωνικό.  

Συντάξαµε λοιπόν τον προς ψήφιση προϋπολογισµό µε άξονα αυτά τα χαρακτηριστικά. Έναν 
προϋπολογισµό που στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτα από όλα στην εµπειρία της 
χρονιάς που φεύγει και δεύτερον στην αισιοδοξία που µας διακατέχει ότι µπορούµε να πάµε 
καλύτερα.  
 

  
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 2008, του ∆ήµου όπως αυτός συντάχθηκε µε την υπ΄ αριθµ. 
465/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Οι παρόντες κατά τη διάρκεια της 
ψηφοφορίας δηµοτικοί σύµβουλοι τοποθετούνται ως εξής:  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αθανασόπουλος, Γιαννακούλας, Γουρδέας, Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 
Ηλιόπουλος Ιωάννης, Καµβυσίδης, Κλείδωνας, Κουδούνης, Κουρκουτάς, Λαγανάκος, 
Μιχαλόπουλος, Μπασακίδης, Οικονοµάκου, Πολίτης, Σπίνος και Καρατζέας Πρόεδρος του 
Σώµατος.  

- ΚΑΤΑ τάσσονται οι κ.κ. Αλευράς, ∆ικαιουλάκος, Ηλιόπουλος Παν., Κοσµόπουλος,  
Παπαµικρούλης και Τσακαλάκου.  

 
 
Επίσης οι παρόντες στην ψηφοφορία πρόεδροι των τοπικών συµβουλίων τοποθετούνται ως 
προς το µέρος του προϋπολογισµού που αφορά στο τοπικό τους διαµέρισµα ως εξής:  

- ΥΠΕΡ τάσσονται οι κ.κ. Αλάµαρας (Πηγών), Βεργινάδης (Νέδουσας), Περρωτής 
(Σπερχογείας), Σπανός (Ασπρόχωµα) και Χρυσοµάλης (Καρβελίου).  

- ΚΑΤΑ τάσσεται η κα Βασιλάκη (Αρτεµισίας).  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του την υπ΄ αριθµ. 465/2007 απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων 
103 και 159 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), 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 
2008, όπως αυτός συντάχθηκε από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την υπ΄ αριθµ. 
465/2007 απόφασή της.  
 
 
Η Γενική Ανακεφαλαίωση του προϋπολογισµού είναι η εξής: 
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Ε Σ Ο ∆ Α 

Α)   ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α € 20.639.250,46 

Β)   ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α € 24.756.585,20 

Γ)   ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ € 2.730.000,00 

∆)   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤ. Π.Ο.Ε. € 12.841.071,03 

Ε)   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ € 3.707.250,00 

ΣΤ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2007 € 3.783.629,53 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ € 68.457.786,22 
 

Ε Ξ Ο ∆ Α 

Α) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ € 23.789.366,00 

Β) ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ € 29.484.418,27 

Γ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ € 14.481.164,03 

∆) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ € 702.837,92 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ € 68.457.786,22 
 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ    ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

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

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

 3. Γιαννακούλας Γρηγόριος 3. Βεργινάδης Νικήτας (Νέδουσας) 

 4. Γουρδέας Ανδρέας 4. Βουτσής Γεώργιος (Λαδά) 

 5. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 5. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 6. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 7. Ηλιόπουλος Ιωάννης 7. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης   

 9. Καµβυσίδης Ιωάννης  

 10. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 11. Κοσµόπουλος Βασίλειος  
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 12. Κουδούνης Αργύριος  

 13. Κουρκουτάς Γεώργιος  

 14. Λαγανάκος Γεώργιος  

 15. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος  

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσακαλάκου Σταυρούλα   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 8 Ιανουαρίου 2008 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 

 

 


