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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  23/2009 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  392/2009  

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 24η Σεπτεµβρίου 2009, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 8:00 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 23η/2009 ειδική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την από 18-9-2009 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 Παναγιώτης, 8) 
Καµβυσίδης Ιωάννης, 9) Κλείδωνας Θεοφάνης, 10) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 11) Κουδούνης 
Αργύριος, 12) Κουρκουτάς Γεώργιος, 13) Λαγανάκος Γεώργιος, 14) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 
15) Μπάκας ∆ηµήτριος, 16) Μπάκας Ιωάννης,  17) Μπασακίδης Νικόλαος, 18) Νταγιόπουλος 
Γεώργιος, 19) Οικονοµάκου Μαρία, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος Γεώργιος και 22) 
Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος, 2) Ηλιόπουλος Ιωάννης, 3) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα.   
 
Στην συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Συµβουλίων επειδή το θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης αφορά και τα 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) Λεϊκων κα Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα, 6) Μ. Μαντίνειας κ. Κουµουνδρούρος 
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, ενώ δεν παραβρίσκεται ο 
Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου Πηγών κ. Αλάµαρας Πέτρος.   
 
 
Στη συνεδρίαση επίσης 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 
2008, ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης, αναφέρει τα εξής: 
 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φέρνουµε σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για πρώτη 
φορά εµπρόθεσµα τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου µας χρήσεως 2008 µετά την 
προέγκρισή τους από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. Οι 
καταστάσεις αυτές παρουσιάζουν την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου στις 31/12/2008 
καθώς και την χρηµατοοικονοµική επίδοσή του για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή.  
 
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση παραβρίσκονται η ∆ιευθύντρια των Οικονοµικών Υπηρεσιών κα 
Ηλιοπούλου, ο ορκωτός λογιστής o κ. Αγγελόπουλος και ο οικονοµικών σύµβουλος ο κ. 
Κρητικός. Παρακαλώ την κα Ηλιοπούλου να πάρει τον λόγο και να ενηµερώσει τα µέλη του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον ισολογισµό χρήσεως 2008. 

 
Ορίστε κα Ηλιοπούλου. 

 
(∆ιευθύντρια Οικονοµικών ∆ήµου): 
Σήµερα ζητείται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εµπρόθεσµα όπως είπε και ο 

αντιδήµαρχος οικονοµικών η έγκριση του απολογισµού έτους 2008 και των οικονοµικών 
καταστάσεων του ιδίου έτους οι οποίες προελέγχθηκαν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον 
απολογισµό αποτυπώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωµές που πραγµατοποιήθηκαν µέσα στη 
χρήση και στον ισολογισµό οι δαπάνες που αναλήφθηκαν και οι απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν 
µέσα στη χρήση.  
 
Στον απολογισµό έτους 2008 του ∆ήµου βλέπουµε ότι τα έσοδα που εισπράχθηκαν ανήλθαν 
σε 45.612.360,74 ευρώ και οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανήλθαν σε 39.991.466,04 ευρώ, µε 
χρηµατικό υπόλοιπο στις 31/12/2008 5.620.894,70. 
Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού του ισολογισµού του έτους 2008 είναι 
71.186.761,94 και το αποτέλεσµα της χρήσης είναι πλεονασµατικό 380.391,05. 
 
Τελειώνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόµενους της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου 
καθώς και τον κ. Κρητικό, εξωτερικό συνεργάτη, που σε συνεργασία συνέταξαν τις οικονοµικές 
καταστάσεις του ∆ήµου του έτους 2008 και επίσης τον ορκωτό κ. Αγγελόπουλο ο οποίος 
έλεγξε τις καταστάσεις αυτές όπως και των προηγουµένων χρήσεων.  
 
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Ευχαριστώ. 
 

 
Κάποια ερώτηση υπάρχει από το Σώµα; Όχι. Κε Αγγελόπουλε; 

 
(Ορκωτός λογιστής): 
Κε Πρόεδρε, κε ∆ήµαρχε, ολοκληρώθηκε και για τη χρήση του 2008 ο 

έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων και όπως προβλέπει ο 3463 θα αναγνώσω την έκθεση 
ελέγχου µου και είµαι πρόθυµος να δώσω όποιες διευκρινήσεις ή επεξηγήσεις µου ζητηθούν. 
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
ΠΡΟΣ 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 
Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 

 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας που αποτελούνται από 
τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008 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 
οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται σε απάτη ή 
λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων λογιστικών 
πολιτικών κα τη διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Το 
κείµενο αυτό αποτυπώνει την ευθύνη τη διοικήσεως για την σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
 
Ακολουθεί η ευθύνη του 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 Ν. 3463/2006. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια 
του ελέγχου µας µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το κατά πόσο οι 
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει 
τη διενέργεια διαδικασιών για τη 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 του σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την 
κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό τον σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου του ∆ήµου. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που 
εφαρµόστηκαν και το εύλογο των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 
για τη θεµελίωση της γνώµης µας. Ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά τις αρχές και κανόνες του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ∆ήµων και Κοινοτήτων σύµφωνα µε το Π.∆. 315/1999. Από 
τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 
1) Στο λογαριασµό του ενεργητικού, τίτλοι «πάγιας επένδυσης» περιλαµβάνονται τα εξής: 

α) οι αποτιµηθείσες σε τρέχουσες αξίες συµµετοχές του ∆ήµου σε δύο ανώνυµες εταιρείες 
ποσού 1.136.475,33 ευρώ οι οποίες ελέγχονται από ορκωτό λογιστή. Εδώ διευκρινίζω ότι 
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αφορά τη συµµετοχή του ∆ήµου σε δύο δηµοτικές επιχειρήσεις, η µία είναι τα Σφαγεία 
και η Κεντρική Αγορά όπου υπάρχει κεφαλαιακή επάρκεια και η συµµετοχή µας έχει 
θετικό πρόσηµο. Η συµµετοχή µας στην Ε∆ΕΧΥ είναι µικρή και αυτή είναι αξιόπιστη. 

β) οι αποτιµηθείσες i) σε αξίες συµµετοχής του ∆ήµου σε δύο δηµοτικές επιχειρήσεις ποσού 
ευρώ 3.507.933,31 η εσωτερική λογιστική αξία των οποίων σύµφωνα µε τους 
ισολογισµούς στις 31/12/2008 είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσεως. Η συµµετοχή αυτή 
αφορά τις δηµοτικές επιχειρήσεις ∆ΕΥΑΚ και Α∆ΕΚ οι οποίες επίσης έχουν επάρκεια 
κεφαλαίου. Συγκεκριµένα τα «ίδια κεφάλαια» στις 31/12 για τη ∆ΕΥΑΚ ανέρχονται σε 
38.854.000 µε συµµετοχή 100% του ∆ήµου και το ύψος ανέρχεται σε 1.575.000. Για δε 
την Α∆ΕΚ η συµµετοχή µας είναι 1.531.000 και τα «ίδια κεφάλαια» στις 31/12/2008 στον 
ισολογισµό είναι 2.578.000. Εποµένως και οι συµµετοχές µας αυτές σ’  αυτές τις δύο 
επιχειρήσεις τις δηµοτικές ∆ΕΥΑΚ και Α∆ΕΚ είναι πραγµατική. 
Συνεχίζω. Η συµµετοχή σε αξία κτήσης σε υπό εκκαθάριση δηµοτική επιχείρηση ποσού 
ευρώ 629.493,87, τα «ίδια κεφάλαια» της οποίας είναι αρνητικά, και δεν διενεργηθεί 
ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων. Εδώ τι λέω, αφορά τη συµµετοχή του 
∆ήµου στη δηµοτική επιχείρηση ∆ΕΑΚ, την επιχείρηση ανασυγκρότησης η οποία είχε 
τεθεί στη διαδικασία εκκαθάρισης και τα «ίδια κεφάλαια» είναι αρνητικά σύµφωνα µε το 
τελευταίο ισολογισµό που έχει συνταχθεί και από τα περιουσιακά στοιχεία που έχει, 
εκτιµάται ότι δεν θα καλυφθεί αυτή η συµµετοχή, συνεπώς πρόσθετη απώλεια για τον 
∆ήµο. 

γ) Η αξία κτήσης συµµετοχής σε νεοϊδρυθείσα κοινωφελή επιχείρηση η οποία προήλθε από 
τη συγχώνευση τεσσάρων δηµοτικών επιχειρήσεων. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε 
ζηµιά συνολικού ποσού ευρώ 6.142.898,82 η οποία µείωσε τα ίδια κεφάλαια του ∆ήµου 
και αφορά την αξία κτήσεως συµµετοχών και σε απαιτήσεις από τις συγχωνευθείσες 
δηµοτικές επιχειρήσεις. Εδώ νοµίζω ότι είναι το ποιο σηµαντικό οικονοµικό γεγονός που 
αφορά το ∆ήµο στη χρήση που ελέγχω και έχει να κάνει µε τη δηµιουργία της 
κοινωφελούς επιχειρήσεως «ΦΑΡΙΣ» η οποία προήλθε από τη συγχώνευση των 
δηµοτικών επιχειρήσεων ∆ΕΤΑΚ, ∆ΕΠΑΚ, ∆ΗΠΕΘΕΚ και το ΚΕΚ του ∆ήµου. Η αξία των 
συµµετοχών σ’  αυτές τις συγχωνευθείσες επιχειρήσεις ήταν 3.805.271 ευρώ Οι 
απαιτήσεις από δάνεια στη ∆ΕΠΑΚ και στο ∆ΗΠΕΘΕΚ ήταν 1.936.000. Όλα αυτά µαζί, να 
διευκρινίσω στην αναλυτική έκθεση, στη σελίδα 23 έχω έναν σχετικό πίνακα. Η αξία των 
συµµετοχών λοιπόν και των απαιτήσεων σ’ αυτές τις δηµοτικές επιχειρήσεις ανήρχετο 
στο ποσό των 5.741.910 ευρώ. Επιπλέον για το στήσιµο της «ΦΑΡΙΣ» κατέβαλε ο ∆ήµος 
και µετρητά 1.500.000. Τώρα όλα αυτά, δηλαδή το 1.500.000 και οι απαιτήσεις και οι 
συµµετοχές ανέρχονται στο ποσό των 7.241.910 ευρώ. Το µετοχικό κεφάλαιο της 
«ΦΑΡΙΣ» σύµφωνα µε τη συστατική του πράξη ανέρχεται σε 1.099.012 ευρώ σύµφωνα 
µε το ΦΕΚ συστάσεως. Η διαφορά αυτών των δύο αποτυπώνει αυτή τη ζηµιά των 
6.142.000 ευρώ. 

 
2) Στο λογαριασµό του ενεργητικού ∆.2.1 µε τίτλο «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και 

υπηρεσιών», περιλαµβάνεται ποσό ευρώ 3.500.000 περίπου το οποίο προέρχεται από 
προηγούµενες χρήσεις και παρουσιάζει χαµηλό ποσοστό εισπραξιµότητας. Ο ∆ήµος έχει 
διενεργήσει συνολική πρόβλεψη για την κάλυψη πιθανών απωλειών ποσού ευρώ 
192.670,49 η οποία κατά τη γνώµη µας δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο από τις 
ζηµιές που θα προκύψει από την είσπραξη αυτών των απαιτήσεων και η οποία δεν µπορεί 
να προσδιορισθεί επακριβώς. Σηµειώνεται ακόµη ότι υφίσταται διαφορά ποσού ευρώ 
445.000 περίπου µεταξύ του λογαριασµού του ισολογισµού και του αντίστοιχου των 
αναλυτικών χρηµατικών καταλόγων. Εδώ τι λέω. Έχουµε βεβαιωµένες απαιτήσεις περίπου 
4.500.000 ευρώ. Απ’  αυτά τα 3.500.000 έρχονται από χρήσεις 2006 και πριν οι οποίες 
παρουσιάζουν χαµηλό ποσοστό εισπραξιµότητας και αφορούν τις εξής βασικές κατηγορίες:  
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- ∆ηµοτικά τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών βεβαιωµένα στη χρήση την 
παρούσα και προηγούµενες οι οποίες ανέρχονται σε 971.000 ευρώ. Υπάρχει ανάλυση στη 
σελίδα 26 της αναλυτικής εκθέσεως.  

- Πρόστιµα επί αυτών των δηµοτικών τελών ποσού 808.000 ευρώ.  
- Επιπλέον υπάρχουν πρόστιµα από τροχαίες παραβάσεις, το συνολικό ποσό των οποίων 

ανέρχεται σε 1.266.000. 
- Και υπάρχει ακόµη µία απαίτηση 446.000 ευρώ από προϊόν αναγκαστικής προσκύρωσης 

λόγω ρυµοτοµίας έναντι του ΟΣΚ η οποία έχει βεβαιωθεί από το 1999 και ανέρχεται σε 
446.000, όπως προείπα 10 χρόνια µετά παραµένει ανείσπρακτη. 

Όλα αυτά ανέρχονται στο ποσό των 3.493.000. ∆ηλαδή από τα 4.500.000 βεβαιωµένες 
απαιτήσεις τα 3.500.000 είναι αυτά που σας είπα πριν και είναι αµφίβολης εισπραξιµότητας. 

 
3) Στις απαιτήσεις επίσης στο λογαριασµό του ενεργητικού «Χρεώστες διάφοροι» περιλαµβάνει 

ο λογαριασµός απαιτήσεις κατά δηµοτικών επιχειρήσεων και τρίτων οι οποίες κατά το 
µεγαλύτερο µέρος τους δεν εξυπηρετούνται επί σειρά ετών. ∆εν έχει διενεργηθεί σχετική 
πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων για να καλύψει πιθανές ζηµιές το ύψος των οποίων 
δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε. Οι απαιτήσεις αναλυτικά έχουν ως εξής: Απαίτηση στα 
βιβλία µας 
Από ∆ΕΥΑΚ: 2.667.000. 
Από Α∆ΕΚ 567.000 
Από Σφαγεία 8.000 
Και έλλειµµα ταµείου από το παρελθόν 451.000 
Αυτά είναι περίπου 3.500.000 ευρώ. 
Και 3.500.000 τα από πάνω, είναι 7.000.000 ευρώ. Επί συνόλου απαιτήσεων 8.000.000 τα 
7.000.000 απ’ ότι σας είπα είναι από επισφαλή έως ανεπίδεκτα εισπράξεως κατά την άποψή 
µου. 

 
4) Συνεχίζω τις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού. ∆εν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 

πλήρους καταγραφής των ακινήτων του ∆ήµου από τις αρµόδιες υπηρεσίες και η εγγραφή 
τους στην αρµόδια υπηρεσία του κτηµατολογίου ή στα αντίστοιχα υποθηκοφυλακεία. 

 
5) ∆εν µας χορηγήθηκε επιστολή του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου σχετικά µε την 

κυριότητα των ακινήτων καθώς και για εκκρεµείς απαιτήσεις τρίτων κατά του ∆ήµου.  
 
Γνώµη: Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στις προηγούµενες 
παραγράφους, κατά τη γνώµη µας οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα 
και από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου κατά την 31/12/2008 και 
την χρηµατοοικονοµική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα 
µε τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από τον ελληνική νοµοθεσία. Χωρίς να 
διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου εφιστούµε την προσοχή σας 
στο γεγονός ότι οποιεσδήποτε άλλες διαπιστώσεις και παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον 
έλεγχο των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων και δεν εντάσσονται στην παρούσα έκθεση 
ελέγχου, αναφέρονται στην αναλυτική έκθεση ελέγχου η οποία έχει υποβληθεί σε συνέχεια της 
παρούσας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων. Το περιεχόµενο της έκθεσης της 
διαχείρισης της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι συνεπές µε τις 
ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Αθήνα 20 Αυγούστου 2009 
Ο ορκωτός ελεγκτής  
Άγγελος Αγγελόπουλος 
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Αυτή είναι η έκθεσή µου, αυτές είναι οι επισηµάνσεις µου, αν υπάρχει κάποια απορία ή 
διευκρίνιση. 

 
Ερωτήσεις υπάρχουν από το Σώµα; Όχι. Ο κ. Κρητικός θέλει κάτι να 
συµπληρώσει; 
 
Για πιθανές ερωτήσεις. 
 
∆εν υπάρχει ερώτηση απ’  ότι βλέπω. 
Από τους επικεφαλείς; Κε Κοσµόπουλε ορίστε. 

 
Εγώ µια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω και η παρατήρηση αυτή αφορά 
κάτι που επανειληµµένα για τη συζήτηση των προϋπολογισµών του ∆ήµου 

έχουµε αναφέρει. Το χαµηλό ποσοστό εισπράξεων του ∆ήµου από τις απαιτήσεις παρελθούσης 
χρήσης. Ένα ποσοστό που αν δείτε όλες τις τοποθετήσεις που έχουµε κάνει όλα τα 
προηγούµενα χρόνια που έχουµε επακριβώς πει και είναι κοντά στο 4 – 4 και κάτι τοις εκατό. 
Αυτό δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα µπορέσει ο ∆ήµος να εισπράξει αυτά τα χρήµατα. Αυτό 
δείχνει ότι είναι κάτι το οποίο έρχεται από πολύ παλιά, δεν έγινε τώρα, αλλά δυστυχώς θα 
συνεχίζει διογκούται. Εφιστώ απλώς την προσοχή της ∆ηµοτικής αρχής και έχει ιδιαίτερη 
σηµασία ότι όταν συντάσσεται ο προϋπολογισµός, στο κοµµάτι που λέγεται «προβλέψεις µη 
είσπραξης» δυστυχώς δεν αποτυπώνεται το σύνολο των χρηµάτων τα οποία ο ∆ήµος δεν 
πρόκειται να εισπράξει. Έτσι αυτά τα χρήµατα φαίνεται στον προϋπολογισµό, έγινε και πέρσι 
στον προϋπολογισµό του ’09, θα γίνει και φέτος ξανά, το λέω για να προλάβω, φαίνεται στον 
προϋπολογισµό να πηγαίνουν σε δράσεις χρηµατοδοτούµενες από δηµοτικούς πόρους. Φέτος 
ο προϋπολογισµός δεν µπορεί να µην έχει στο κοµµάτι «προβλέψεις µη είσπραξης» λιγότερα 
από 12.500.000.  
Θα τα πω ποια είναι αυτά. 4.500.000 είναι από τις οφειλές τις οποίες δεν πρόκειται να 
εισπράξουµε. 5.000.000 – 6.000.000 είναι τα τοκοχρεολύσια των προηγούµενων χρόνων απ’  
όλες τις επιχειρήσεις τις οποίες έχουµε. Πάµε στα 10.000.000. Και 2.500.000 είναι τα χρήµατα 
τα οποία εγγράφονται στον προϋπολογισµό σαν έσοδα από την πράξη αναλογισµού της Βασ. 
Γεωργίου που είναι σίγουρο ότι ξανά µέσα στο έτος του 2010 δεν πρόκειται να εισπραχθούν. 
Αυτόµατα είναι 12.500.000. 12.500.000,  17.500.000 - 8.000.000 που έχουµε αυτή τη στιγµή 
εγγεγραµµένα ως µη προβλεπόµενα εισπράξεως, έχουµε µια τεράστια διαφορά και οδηγούν 
προφανώς σε έναν προϋπολογισµό ο οποίος τελικά δεν είναι ειλικρινής. 
 
Εµείς, τελειώνοντας θέλω να πω, έχουµε καταψηφίσει τον προϋπολογισµό. Κατά συνέπεια 
όσον αφορά τη φιλοσοφία των δράσεων οι οποίες έχουν επιλεγεί και έχουν αποτυπωθεί στον 
ισολογισµό, δεν συµφωνούµε. Πλην όµως ψηφίζουµε αυτονόητα τη σωστή λογιστική 
αποτύπωση όλων όσον έχουν γίνει µέχρι σήµερα. 

 
Ευχαριστώ κε Κοσµόπουλε. Ο κ. Τσερώνης µήπως θέλει κάτι; 
 
Όχι κε Πρόεδρε. 
 
Κε ∆ήµαρχε. 
 
Λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι είναι µία πολύ σηµαντική συνεδρίαση αυτή η οποία 
γίνεται σήµερα διότι µιλάµε εδώ όχι µόνο για την οικονοµική κατάσταση του 

στενού ∆ήµου αλλά του ευρέως ∆ήµου, δηλαδή του ∆ήµου και των δηµοτικών επιχειρήσεων. 
Η σηµερινή συνεδρίαση είναι ένας καθρέφτης για το που βρισκόµαστε και το που πάµε ο 
∆ήµος ως σύνολο, ∆ήµος και δηµοτικές επιχειρήσεις.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΤΣΕΡΩΝΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Να ευχαριστήσω από τη θέση αυτή κι εγώ τον ορκωτό λογιστή τον κ. Αγγελόπουλο, τον κ. 
Κρητικό από την Ε∆ΕΧΥ, την κα Ηλιοπούλου ως ∆ιευθύντρια της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Να 
επισηµάνω ότι τηρήθηκαν οι προθεσµίες που προβλέπονται από το Ν. 3463, ότι εδώ 
καταγράφονται πλέον όλα τα στοιχεία µέχρι 31/12/2008 και µπορούµε και εµείς και ο κάθε 
συµπολίτης µας να δει ποία είναι η κατάσταση του ∆ήµου και των δηµοτικών επιχειρήσεων 
νοµίζω έµµεσα.  
 
Το πρώτο το οποίο θέλω να επισηµάνω είναι αυτό το οποίο αποτυπώνεται εδώ, ότι το µεγάλο 
βαρίδι, το µεγάλο οικονοµικό βαρίδι για το ∆ήµο διαχρονικά ήσαν οι δηµοτικές επιχειρήσεις. 
Αυτό ήταν και είναι το µεγάλο βαρίδι. 6.142.000 ευρώ είναι η ζηµιά των συνιστωσών της 
κοινωφελούς επιχείρησης «ΦΑΡΙΣ» όπως καταγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 23 του 
ισολογισµού. 6.142.000 ευρώ. Έχει πάρει µια θετική πορεία η συγκεκριµένη επιχείρηση που 
µάζεψε όλα τις άλλες, είναι σε κατάσταση καλή αλλά πρέπει να επιµένουµε συνεχώς και να 
προσέχουµε ώστε να µην επαναληφθούν αυτά τα οποία έγιναν και να µην ξαναφτάσοµε σε 
χρέη 6.142.000 ευρώ που τελικά τα πλήρωσε ο συνδηµότης µας καλαµατιανός. 
 
Όσον αφορά στις επισφάλειες. Πράγµατι έχει εν µέρει δίκιο ο κ. Κοσµόπουλος σ’  αυτά τα 
οποία είπε. Να προσθέσω εγώ τα εξής: Ότι από τα 3.500.000 ευρώ προσδοκούµε να 
εισπράξουµε ούτε το 1.000.000, οι αιτίες είναι ότι έγιναν λάθη στις καταγραφές στο παρελθόν, 
το βλέπουµε αυτό και από δηµότες που έρχονται εδώ, έχουν πληρωθεί κάποια ποσά, δεν 
έχουν περάσει στις υπολογιστές. Επίσης µε το 5 και το 2 % ανακουφίστηκαν να ξέρετε οι 
δήµοι σε όλοι την Ελλάδα. ∆εν ήταν δικό µας πρόβληµα. Με πολύ µεγάλη δυσκολία 
εισπράττονταν και το 5% και το 2% και όταν φτάσαµε στις νέες ρυθµίσεις νοµίζω ότι όλη η 
αυτοδιοίκηση χάρηκε γιατί έχοµε σταθερά ποσά πλέον να προγραµµατίσοµε τις δουλειές µας. 
Θυµόσαστε τι γινότανε µε τις εφηµερίδες, µε τις προσφυγές, µε τις αρνήσεις, µε τις ρυθµίσεις. 
Μάλιστα έχοµε και µια τελευταία ρύθµιση από την οποία χάνει ο ∆ήµος περί τις 700.000 ευρώ. 
Για το 5 και το 2% αναφέροµαι. 
 
Όσον αφορά στις απαιτήσεις του ∆ήµου. Οι απαιτήσεις είναι 3.500.000 ευρώ, είναι τα 
2.600.000 από τη ∆ΕΥΑΚ, τα 560.000 ευρώ από την Α∆ΕΚ και 450.000 από τον ταµία. Οι 
συµµετοχές στην ΚΑΚ – Σφαγεία 1.136.000 µε το θετικό πρόσηµο όπως είπε και ο κ. 
Αγγελόπουλος ή ο κ. Κρητικός, δεν θυµάµαι, αυτό είναι καλό για µας. 
 
Να έρθω τώρα στις επιχειρήσεις µας να δούµε την οικονοµική τους κατάσταση όπως αυτή 
αποτυπώνεται. Το µεγάλο οικονοµικό µας πρόβληµα και τώρα και στο µέλλον δεν είναι ούτε ο 
∆ήµος ούτε ο ΦΑΡΙΣ ούτε η Α∆ΕΚ, είναι η ∆ΕΥΑΚ. Είναι ένα πρόβληµα που πρέπει να 
ρυθµισθεί αµέσως διότι εάν δεν πάρουµε µέτρα κινδυνεύει η ∆ΕΥΑΚ, κινδυνεύει να µπατάρει 
και ο ∆ήµος δια µέσου της ∆ΕΥΑΚ. Ένα πολύ σοβαρό θέµα, δεν δηµιουργήθηκε τώρα, είναι ένα 
ζήτηµα 20ετίας το οποίο πρέπει να το αναλύσοµε εδώ και να πάροµε αποφάσεις. Υπάρχουν 
ζητήµατα πολύ σοβαρά που δεν αφήνουν τη ∆ΕΥΑΚ να ορθοποδήσει, το 74% των εισπράξεων 
πηγαίνει για τη µισθοδοσία του προσωπικού, λειτουργική ζηµιά 1.000.000 ευρώ, συλλογική 
σύµβαση υπογεγραµµένη εδώ και 20 χρόνια η οποία επιτρέπει πράγµατα και θαύµατα. Νοµίζω 
ότι πρέπει να γίνει µία χωριστή κουβέντα, να ξεκαθαρίσοµε ορισµένα πράγµατα, ιδιαίτερα σε 
εποχή οικονοµικής κρίσης, να πούµε µε θάρρος την αλήθεια, να δούµε ζητήµατα τα οποία 
έχουν σχέση µε τη µισθοδοσία µιας µερίδας του προσωπικού, να δούµε κατά πόσο µπορεί να 
συνεχίσει να ισχύει η συλλογική σύµβαση εργασίας, µια προνοµιακή συλλογική σύµβαση, 
περίπου όλοι οι καλαµατιανοί θα ήθελαν να έχουν αυτή τη σύµβαση και να πάρουµε τέτοιες 
αποφάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν το συµφέρον των δηµοτών µας. Και αυτό πρέπει να το 
κάνουµε µε θάρρος. Αυτή η κατάσταση των 20 χρόνων η οποία συσσώρευσε ελλείµµατα και 
κινδυνεύει ο ∆ήµος από τη συγκεκριµένη επιχείρηση, δεν µπορεί να συνεχισθεί.  
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Λοιπόν µε το ΦΑΡΙΣ τα πράγµατα ρυθµίστηκαν. ∆εν µπορεί όµως να επιτρέψουµε ούτε εµείς, 
ούτε οι επόµενες ∆ηµοτικές αρχές, έτσι πρέπει να γίνει, να στήσοµε άλλη µια προβληµατική 
επιχείρηση. Ότι έγινε – έγινε, το µαζέψαµε, το καλύψαµε, τελείωσε. Από δω και πέρα η 
υπηρεσία, δηµόσιο λογιστικό, κανόνες. 
 
Με τη ∆ΕΑΚ. Η ∆ΕΑΚ είναι µία επιχείρηση, είναι στη διαδικασία εκκαθάρισης.  
Η Α∆ΕΚ έχει ίδια κεφάλαια, υπάρχει ένα χρέος προς το ∆ήµο, θα ρυθµιστεί κι αυτό, νοµίζω σε 
ένα µήνα θα φτάσοµε στη µονοµετοχική, θα είναι εντελώς διαφορετικό το περιβάλλον απ’  
αυτό το οποίο υπάρχει σήµερα. 
 
Τελειώνοντας επαναλαµβάνω αυτό το οποίο µε έµφαση τόνισα. Και στο ∆ήµο τα πράγµατα 
είναι συµµαζεµένα και νοικοκυρεµένα, ιδιαίτερα µε το διπλογραφικό σύστηµα, µε τους 
ισολογισµούς, µε τους απολογισµούς. Οι δηµοτικές επιχειρήσεις όλες µε το άλµα το οποίο έγινε 
µε το ΦΑΡΙ είναι σε καλή κατάσταση. Τα Σφαγεία, η Αγορά έχουν θετικό πρόσηµο, είναι 
νοικοκυρεµένα. Υπάρχει το ζήτηµα της ∆ΕΥΑΚ, όχι ότι δηµιουργήθηκε τώρα, για να µην έτσι 
υποτιµήσω τις συλλογικές προσπάθειες που γίνονται από τον πρόεδρο και το ∆.Σ., είναι ένα 
ζήτηµα 20ετίας που πρέπει να το δούµε µε θάρρος και όχι βλέποντας τα διάφορα 
µικροκοµµατικά οφέλη διότι αυτό επιτάσσει το συµφέρον του ∆ήµου. 
 
Τελειώνοντας, την 31/12/2006 µε πληροφόρησε ο ορκωτός ότι η αξία κτήσεως των παγίων 
ήταν 59.000.000 ευρώ. Το 2007 αυτή η ∆ηµοτική αρχή πρόσθεσε στα πάγια 10.000.000 ευρώ. 
Το 2008 αυτή η ∆ηµοτική αρχή πρόσθεσε στα πάγια 11.800.000 ευρώ. ∆ηλαδή στη 2ετία συν 
21.800.000 ευρώ στα πάγια να προστεθούν στα 59.000.000 ευρώ και ενδεχοµένως στη θητεία 
µας, στη 4ετία να διπλασιάσουµε τα πάγια του ∆ήµου. Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. Κε Αλευρά; 
 

Κε Πρόεδρε ήµουν έξω, δεν πρόλαβα να πάρω το λόγο, την λαµβάνω µετά την 
παρέµβαση του ∆ηµάρχου ο οποίος µας κατέπληξε µε την ακροτελεύτια αναφορά 

του για την αύξηση των παγίων που συντελείται επί των ηµερών της παρούσης ∆ηµοτικής 
αρχής. Θέλω να πω ότι αυτό είναι και λίγο αφηρηµένο και πλεονασµατικό. Προφανώς ο κ. 
∆ήµαρχος κοστολογεί την κατά χρήση παραχώρηση των κτισµάτων του παλιού νοσοκοµείου 
στο ∆ήµο. Το να αποτιµάς το ποσό αυτό τι προσθέτει; Ένα θέµα είναι αυτό. 
Ένα δεύτερο. Νοµίζω ότι είναι θέµα της ηµερήσιας διάταξης όπως λέει η διατύπωση, ο 
αλληλόχρεος λογαριασµός που υφίσταται µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και ∆ΕΥΑΚ. Θα δούµε το 
θέµα στη διάστασή του και θα εκφράσουµε την άποψή µας επ’ αυτού.  
 
Και σε ότι αφορά τη στάση µας επί του ζητήµατος του πρώτου και µοναδικού που συζητείται, 
εµείς έχουµε εκφράσει και όταν συζητούνται οικονοµικού περιεχοµένου σοβαρά δεδοµένα του 
∆ήµου, δηλαδή προϋπολογισµός κλπ, την επικριτική µας στάση, αυτή παραµένει, είναι διαρκής 
εις ότι αφορά βέβαια στη λογιστική απεικόνιση και τη νοµιµότητα των αριθµών που τέθηκε και 
των πράξεων από τον ορκωτό λογιστή. Σ’  αυτή λοιπόν και µόνο τη διάσταση έχουµε τη στάση 
τη συµβατή µε την εξήγηση της ∆ηµοτικής αρχής. 

 
Ευχαριστώ. Θέλετε κάτι κε ∆ήµαρχε; 
 
Να επισηµάνω το εξής: Ότι εγώ δεν έκανα δηµιουργική λογιστική εδώ. Απλά 
είπα αυτά τα οποία είναι αποτυπωµένα στη συγκεκριµένη έκθεση ελέγχου επί 

των οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου Καλαµάτας χρήσεως 2008. Είναι µία λογιστική 
πραγµατικότητα, είναι µία πραγµατικότητα η πρόσθεση του 21.800.000 ευρώ στα πάγια. 
59.000.000 ήταν στις 31/12/2006, 80.800.000 είναι στην 1η/1/2009, 31/12/2008. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΑΛΕΥΡΑΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του,  
-  τις υπ΄ αριθµ. 201 και 270/2009 αποφάσεις της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 
-  τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας χρήσεως 2008,  
-  τις διατάξεις του άρθρου 163 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
- την ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους της πλειοψηφίας και της 

δηµοτικής παράταξης ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ και  τη δήλωση των παρόντων συµβούλων 
των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ 
ΠΟΛΗ¨ ότι τάσσονται ΥΠΕΡ ως προς τη σωστή λογιστική αποτύπωση και ΚΑΤΑ ως προς την 
φιλοσοφία των δράσεων που έχουν αποτυπωθεί, 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 
Εγκρίνει τον απολογισµό και τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας, 

χρήσεως 2008, όπως υποβλήθηκαν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 

 

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. 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. Κάτσαρη – Τσαούση Παναγιώτα (Λεϊκων) 

 6. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  6. Κουµουνδούρος Νικόλαος (Μ. Μαντίνειας) 

 7. Καµβυσίδης Ιωάννης 7. Κούτρος Χρήστος (Ελαιοχωρίου) 

 8. Κλείδωνας Θεοφάνης  8. Μέλιος Ιωάννης (Αλαγονίας) 

 9. Κοσµόπουλος Βασίλειος  9. Περρωτής Παναγιώτης (Σπερχογείας) 

 10. Κουδούνης Αργύριος 10. Σπανός Αντώνιος (Ασπροχώµατος) 

 11. Κουρκουτάς Γεώργιος  11. Χειλάς Ευάγγελος (Βέργας) 

 12. Λαγανάκος Γεώργιος  12. Χρυσοµάλης Ιωάννης (Καρβελίου) 

 13. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 14. Μπάκας ∆ηµήτριος   

 15. Μπάκας Ιωάννης  

 16. Μπασακίδης Νικόλαος   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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 17. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 18. Οικονοµάκου Μαρία    

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 20. Σπίνος Γεώργιος   

 21. Τσερώνης Κων/νος   
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 19 Οκτωβρίου 2009 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 

 


