
Συνεδρίαση :27/2010                                Πέµπτη 16/09/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ  427/2010 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  1 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  27/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  427/2010  

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 16η Σεπτεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 8:30 µ.µ., στην 
αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχιακού Καταστήµατος της οδού Αριστοµένους 
αριθµός 28, συνέρχεται στην 27η/2010 ειδική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 
∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 10-09-2010 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) Γιαννακούλας Γρηγόριος, 4) Γουρδέας 
Ανδρέας, 5) Ηλιόπουλος Αθανάσιος 6)  Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 7) Καµβυσίδης Ιωάννης, 8) 
Κλείδωνας Θεοφάνης, 9) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 10) Κουδούνης Αργύριος, 11) Κουρκουτάς 
Γεώργιος, 12) Λαγανάκος Γεώργιος, 13) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 14) Μπάκας Ιωάννης 15) 
Μπασακίδης Νικόλαος, 16) Μπούχαλης ∆ηµήτριος, 17) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 18) 
Οικονοµάκου Μαρία, 19) Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 20) Πολίτης ∆ηµήτριος, 21) Σπίνος 
Γεώργιος και 22) Τσερώνης Κων/νος.  
 
∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ.: 1) Αλευράς 
∆ιονύσιος, 2) ∆ικαιουλάκος Βασίλειος, 3) Μπάκας ∆ηµήτριος, 4) Ράλλης Γεώργιος και 5) 
Τσακαλάκου Σταυρούλα. 
 
 
 
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 2009, ∆ήµου 
Καλαµάτας. 

 
Εισηγούµενος το θέµα ο Αντιδήµαρχος κ. Πολίτης ∆ηµήτριος λέει τα εξής: 

 
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φέρνουµε σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου µας χρήσεως 2009 µετά την προέγκρισή 

τους από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και παρακαλούµε για την έγκρισή τους. Οι καταστάσεις 
αυτές παρουσιάζουν την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου στις 31/12/2009 καθώς και την 
χρηµατοοικονοµική επίδοσή του για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή.  
Το 2009 ήταν µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονιά για την εξέλιξη των οικονοµικών του ∆ήµου 
Καλαµάτας. Τα έσοδα του ∆ήµου κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα ενώ οι λειτουργικές του 
δαπάνες περιορίστηκαν στους προκαθορισµένους στόχους.    
 
Στην ειδική αυτή συνεδρίαση παραβρίσκονται η ∆ιευθύντρια των Οικονοµικών κα Ηλιοπούλου, 
ο ορκωτός λογιστής o κ. Αγγελόπουλος και ο οικονοµικώς σύµβουλος ο κ. Κρητικός. Παρακαλώ 
την κα Ηλιοπούλου να πάρει τον λόγο και να ενηµερώσει τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
για τον ισολογισµό χρήσεως 2009. 
 

 
Ευχαριστώ τη διευθύντρια των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για την 
παρουσία της εδώ και έχει το λόγο. 

Κυρία Ηλιοπούλου. 
 

 
(∆ιευθύντρια Οικονοµικών ∆ήµου): 
Σήµερα από το ∆.Σ. ζητείται εµπρόθεσµα η έγκριση του απολογισµού του 2009 

και των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του ∆ηµοτικού 
και Κοινοτικού Κώδικα.  
Στον απολογισµό αποτυπώνονται τα εισπραχθέντα έσοδα τα οποία ανήλθαν το 2009 σε 
53.726.883,93 ευρώ και πληρωθέντα έξοδα τα οποία ανήλθαν σε 49.908.135,72 και το 
χρηµατικό υπόλοιπο στις 31/12/2009  που διαµορφώθηκε σε 3.818.748,21 ευρώ.  
 
Σε σύγκριση µε το έτος 2008 είχαµε µία αύξηση στην είσπραξη των εσόδων σε ποσοστό 
περίπου 18%  και αύξηση στις πληρωµές των εξόδων περίπου στο 25%.  
 
Όσον αφορά τον Ισολογισµό, το ενεργητικό και το παθητικό στις 31/12/2009 ανέρχεται στο 
ποσό των 82.474.645,49 ευρώ και  το αποτέλεσµα της χρήσης είναι πλεονασµατικό και ανήλθε 
σε 2.076.293,77 ευρώ έναντι του 2008 το οποίο ήταν 380.391,05.   
Τελειώνοντας ευχαριστώ όλους που συνετέλεσαν στη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 
καθώς και την ορκωτή λογίστρια που τις έλεγξε.  
 
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.  
 
Ευχαριστώ. 
 

 
Σας ευχαριστώ πολύ.  
Ποιος θα πάρει το λόγο;  

 

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ο ορκωτός.  
 
Ναι, ναι. 
Συγγνώµη, συγγνώµη µισό λεπτάκι, συγγνώµη.  

 
Από τις δύο εισηγήσεις υπήρξε µια τεράστια αντίφαση. Ο κ. Πολίτης είπε ότι 
τα έσοδά µας ήταν παραπάνω, ενώ τα έξοδά µας κυµάνθηκαν στα ίδια 

περίπου επίπεδα. Η κα Ηλιοπούλου είπε, τα έσοδά µας αυξήθηκαν 18%, τα έξοδά µας 
αυξήθηκαν 25%.  
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ: Οι πληρωµές.  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πληρωµές µας, ναι. Πως αυξήθηκαν και µείναν στα ίδια επίπεδα δηλαδή;  

   
Από τον απολογισµό είναι τα στοιχεία που έδωσα εγώ γι΄ αυτό είπα, από τον 
απολογισµό οι πληρωµές.   

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: …. (δεν ακούγεται)  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ορίστε. Πείτε όνοµα επώνυµο παρακαλώ για να γραφτεί στα πρακτικά.  

 
Είµαι ο Αγγελόπουλος Άγγελος ορκωτός λογιστής του ήλεγξε µαζί µε την κα 
Ζήρου τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου.   

Κύριε Πρόεδρε, κ. ∆ήµαρχε κυρίες και κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του 3463 και συγκεκριµένα το άρθρο 163 και όπως κάθε χρόνο έτσι 
και στην χρήση που εγκρίνουµε σήµερα του 2009, θα προβούµε σε ανάγνωση του 
πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από τις διατάξεις που προανέφερα.  
 

«ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
 

ΠΡΟΣ 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας που αποτελούνται από 
τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2009, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή καθώς και το σχετικό 
προσάρτηµα.  
 
Ευθύνη της διοίκησης για τις οικονοµικές καταστάσεις.  
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική 
νοµοθεσία  όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε  λάθος. 
 
Η ευθύνη του ελεγκτή.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµης επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση των έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ελέγχου. 
Επίσης λάβαµε υπόψη µας και τις σχετικές διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα, του 
Ν. 3463/2006. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας 
καθώς και να σχεδιάζοµε και να διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης 
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. ∆ηλαδή ο ελεγκτής πιστοποιεί ότι τα νούµερα του Ισολογισµού που σήµερα θα 
εγκρίνουµε είτε όχι, δεν περιέχουν ουσιώδη ανακρίβεια.  
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις  στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιώδους επουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε  λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων του κινδύνου ο ελεγκτής  
εξετάζει εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων  για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της 
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων του ∆ήµου. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης 
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που 
χρησιµοποιήθηκαν  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 λευκής γνώµης µας. 
 
Με δύο λόγια το κείµενο αυτό που διάβασα  και κατά την άποψή µου είναι ιδιαίτερα έτσι 
σοβαρό, καθορίζει το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται ο ελεγκτής αφενός και αφετέρου και η 
διοίκηση που συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Συνεχίζω διαβάζοντας τα κυριότερα συµπεράσµατα του ελέγχου µου.  
 
Βάση για γνώµην επιφύλαξη. 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 
Στο λογαριασµό του Ισολογισµού του ενεργητικού Γ3.1 µε τίτλο ¨Τίτλοι πάγιας επένδυσης¨ 
περιλαµβάνονται τα εξής:  
 
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 ευρώ 1.135.561,83 οι οποίες ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.  
   Αφορά την αξία συµµετοχής µας στις δύο ανώνυµες εταιρείες, στα ΚΑΚ-  Σφαγεία  µε 

ποσό συµµετοχής 1.127.000 και στην Ε∆ΕΧΥ µε ποσοστό συµµετοχής 8.504. 
 β) Οι αποτιµηθείσες  

i) σε αξίες κτήσης συµµετοχής του ∆ήµου σε δύο δηµοτικές επιχειρήσεις ποσού ευρώ 
3.507.933,31 η εσωτερική λογιστική αξία σύµφωνα µε τους ισολογισµούς στις 
31/12/20098 είναι µεγαλύτερη της αξίας κτήσης. Πρόκειται για τη συµµετοχή µας στην 
∆ΕΥΑΚ και στην Α∆ΕΚ όπου σύµφωνα µε τους Ισολογισµούς και τα όσα ορίζονται για 
την αποτίµησή τους τα δια κεφάλαια των δύο συγκεκριµένων δηµοτικών επιχειρήσεων 
είναι µεγαλύτερα από την αξία συµµετοχής µας και αποτιµήθηκαν µε την αξία 
συµµετοχής µας σύµφωνα µε τα οριζόµενα τόσο στον κώδικα βιβλίων και στοιχείων 
αλλά όσο και στον Ν. 3463.  
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ii)  Η αξία κτήσης συµµετοχής σε υπό εκκαθάριση δηµοτική επιχείρηση ποσού ευρώ 
629.493,87 της οποίας τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά και δεν έχει διενεργηθεί ισόποση 
πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων.  
Εδώ διευκρινίζω ότι αφορά τη συµµετοχή µας στην ∆ΕΑΚ η οποία βρίσκεται σε 
καθεστώς εκκαθάρισης και έχει αρνητικά κεφάλαια όπως αναφέρω σύµφωνα µε τον 
Ισολογισµό του 2009. 

iii) Η αξία κτήσης συµµετοχής σε κοινωφελή επιχείρηση η οποία προήλθε από τη 
συγχώνευση τεσσάρων δηµοτικών επιχειρήσεων, τα ίδια κεφάλαια της οποίας 
υπολείπονται της συµµετοχής του ∆ήµου κατά 328.434,28 ευρώ.  
Αφορά τη συµµετοχή της ¨ΦΑΡΙΣ¨ έτσι όπως αποτυπώθηκαν τα κεφάλαια στον πρώτο 
ισολογισµό  31/12/2009. 

Αυτό είναι το κονδύλι συµµετοχών σε δηµοτικές επιχειρήσεις και σε δύο ανώνυµες, στα 
Σφαγεία και στην Ε∆ΕΧΥ. 

 
2η παρατήρηση:  
Στο λογαριασµό του ενεργητικού µε στοιχεία ∆2.1 ¨Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και 
υπηρεσιών¨ , περιλαµβάνεται ποσό 3.900.000 περίπου ευρώ 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 της ζηµίας που θ προκύψει 
από τη µη είσπραξη αυτών των απαιτήσεων και η οποία δεν µπορεί να προσδιορισθεί 
επακριβώς.  Σηµειώνεται ακόµα ότι υφίσταται διαφορά ποσού ευρώ 450.000 περίπου µεταξύ 
του λογαριασµού του Ισολογισµού και του αντίστοιχου των αναλυτικών χρηµατικών 
καταλόγων.  
Εδώ θέλω να διευκρινίσω το εξής, ότι ανάλυση λεπτοµερής αυτών των απαιτήσεων υπάρχει 
στη σελίδα 25 και 26 της Αναλυτικής Εκθέσεως  και συγκέντρωση των κυριότερων απαιτήσεων 
από το κοµµάτι αυτό στη σελίδα 28 όπου αφορά ¨Τέλη επί ακαθαρίστων εσόδων 
επιτηδευµατιών¨ ¨Πρόστιµα εκδιδόµενων λογαριασµών κέντρων διασκέδασης¨ ¨Πρόστιµα 
εκδιδόµενων λογαριασµών κέντρων διασκέδασης παρούσης και προηγούµενων χρήσεων¨ 
¨Πρόστιµα τροχαίων παραβάσεων¨, τα οποία ανέρχονται στο κονδύλι των 3.900.000 ευρώ. 
Υπάρχει ανάλυση στη σελίδα 28 της Εκθέσεως της Αναλυτικής. Και τα οποία όπως αναφέρω 
παρουσιάζουν βραδύτητα στην εξυπηρέτησή τους.  
 
3) Το υπόλοιπο του λογαριασµού του ενεργητικού ∆2.5 ¨Χρεώστε διάφοροι¨ περιλαµβάνει 
απαιτήσεις κατά δηµοτικών επιχειρήσεων και τρίτων οι οποίες κατά το µεγαλύτερο µέρος τους 
δεν εξυπηρετούνται ουσιαστικά 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.  
Εδώ αναφέρω τις απαιτήσεις που υπάρχουν από δηµοτικές επιχειρήσεις όπως ∆ΕΥΑΚ, Α∆ΕΚ, 
∆ΕΑΚ και ΦΑΡΙΣ. Υπάρχει ανάλυση στη σελίδα 30. Και εδώ υπάρχει βραδύτητα εξυπηρέτησης 
αυτών των απαιτήσεων. Να διευκρινίσω ότι υπήρχε µια ρύθµιση στη χρονιά που πέρασε για 
εξυπηρέτηση του χρέους κυρίως από τη ∆ΕΥΑΚ από την οποία µέχρι 30-6 είχαν εισπραχθεί 
150.000 ευρώ. Από την Α∆ΕΚ 567.000 παρέµεινα ανείσπρακτες. Και διευκρινίζω κάτι, ήταν αν 
θέλετε ευχάριστη έκπληξη, η ∆ΕΑΚ που όπως προανέφερα συµµετέχουµε µε 600.000, υπήρχε 
απαίτηση 2.200.000 ευρώ, έχει διενεργηθεί γι΄ αυτό ισόποση πρόβλεψη για το κοµµάτι αυτό 
επειδή είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια ωστόσο από εκποίηση κάποιων ακινήτων ο ∆ήµος 
εισέπραξε το 2010 το ποσό των 140.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2010 από την ∆ΕΑΚ.  
 
4) ∆εν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες πλήρους καταγραφής των ακινήτων του ∆ήµου από 
τις αρµόδιες Υπηρεσίες και η εγγραφή τους στην Υπηρεσία του Κτηµατολογίου ή στα 
αντίστοιχα Υποθηκοφυλακεία. Είναι θέµα το οποίο το γνωρίζοµε και χρειάζεται κάποια 
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προσπάθεια για να ολοκληρωθεί και αυτή η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων του 
∆ήµου.  
 
5) ∆εν µας χορηγήθηκε επιστολή του νοµικού συµβούλου του ∆ήµου σχετικά µε την 
κυριότητα των ακινήτων του ∆ήµου καθώς και για εκκρεµείς απαιτήσεις τρίτων  κατά του 
∆ήµου.  
Γνώµη µε επιφύλαξη: 
Κατά τη γνώµη µας εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην 
παραπάνω παράγραφο βάση για γνώµη µας µε επιφύλαξη οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα και από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση του ∆ήµου κατά την 
31 ∆εκεµβρίου 2009 και την χρηµατοοικονοµική του επίδοση  για τη χρήση που έληξε κατά 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την 
ελληνική νοµοθεσία.  
 
Θέµατα έµφασης:      
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 
1ον ∆εν έχει διενεργηθεί έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τους παρακρατούµενους 
φόρους καθώς και από τα ασφαλιστικά ταµεία για τις καταβαλόµενες  εισφορές, κατά συνέπεια 
δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του ∆ήµου για τις 
ανέλεγκτες χρήσεις.  
Οι ΟΤΑ απαλλάσσονται, δεν έχουν φορολογικό ενδιαφέρον σε ότι αφορά το εισόδηµα τέλος 
πάντων, το φόρο εισοδήµατος, ωστόσο  οι παρακρατούµενοι φόροι, φόροι αµοιβών τρίτων, 
φόροι αιρετών, φόρος µισθωτών υπηρεσιών, υπάγονται σε καθεστώς φορολογίας δηλαδή 
µπορεί να διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος. Επί αυτού αναφέροµαι ως φορολογική 
εκκρεµότητα.    
2ον Στα πλαίσια εφαρµογής της διπλογραφικής µεθόδου τήρηση των λογιστικών βιβλίων του 
∆ήµου, η οργανωτική δοµή και λειτουργία των οικονοµικών υπηρεσιών καθώς και το σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου προσαρµόζονται σταδιακά ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
διαχειριστικές και λογιστικές ανάγκες του ∆ήµου. Οι 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 υποβάλεται 
σε συνέχεια της παρούσας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
Αναφέροµαι στην αρχική έκθεση που έχουν και οι επικεφαλής της ελάσσονος και της µείζονος 
αντιπολιτεύσεως αλλά και η ∆ηµοτική Αρχή και σχολιάζονται όλοι οι λογαριασµοί  του 
Ισολογισµού.  
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων: 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της έκθεσης διαχειρίσεως 
της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής  προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις ανωτέρω οικονοµικές 
καταστάσεις.  
2ο Ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί λογιστικά βιβλία µε τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο από την 
1/1/2005 και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύµφωνα µε την 
παρ. 1.1.108 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 315/1999. 
 
Αυτό είναι το πιστοποιητικό του ελέγχου το οποίο είναι αναπόσπαστο κοµµάτι των οικονοµικών 
καταστάσεων.  
 
∆εν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις επί της εκθέσεως µου. 
 
  
ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε µια διευκρίνιση … 
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Όταν τελειώσει ο κύριος … 
Τελειώσατε;  

 
 
Αν µου επιτρέπετε να πω  δυο λόγια έτσι διευκρινιστικά … 
Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη έτσι όπως αποτυπώνονται και πέρα από το 

πιστοποιητικό στη χρήση που ήλεγξα.  
Η χρήση παρουσίασε πλεόνασµα της τάξης των 2.000.000 ευρώ η οποία οφείλεται κυρίως σε 
αυξηµένες επιχορηγήσεις από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους  και οι οποίοι είναι στον 
λογαριασµό υπ.  αρ. 3 στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως µε τίτλο ¨Τακτικές 
επιχορηγήσεις από Κρατικό προϋπολογισµό¨ οι οποίες στη χρήση που πέρασαν ανήλθαν στα 
16.010.321,79 έναντι 11.587.927,31. Το σύνολο των εσόδων δηλαδή αυτών είναι 24.594.000 
έναντι 20.999.000 τη χρήση 2008.   Και αν προσέξατε ακριβώς από κάτω τα αποτελέσµατα 
εκµεταλλεύσεως, ενώ πέρυσι είχαµε ζηµιά εκµεταλλεύσεως 1.906.000 φέτος έχοµε πλεόνασµα 
ποσού ευρώ 378.940. ∆ηλαδή 1.900.000 ζηµιά πέρυσι, 300.000 φέτος κέρδος, είναι 2.200.000 
περίπου το κέρδος της χρήσεως έτσι όπως προκύπτει  στα αποτελέσµατά µας. Ένα στοιχείο 
είναι αυτό που νοµίζω  ότι χρήζει κάποιας διευκρινίσεως. Και το δεύτερο είναι τα έργα τα οποία 
έγιναν και αποτυπώνεται στο αναπόσβεστο υπόλοιπο του συνόλου του παγίου ενεργητικού 
61.722.000 έναντι 53.000.000 πέρυσι και στον λογαριασµό εξόδων εγκαταστάσεως που έχει 
αναπόσβεστη αξία 2.195.000 και έχει να κάνει µε την ηλεκτρονική πύλη του ∆ήµου η οποία 
καταλύει το αναπόσβεστο υπόλοιπο 2.195.000 έναντι µόλις 30.000 πέρυσι.   
 
Αυτά είναι τα κυριότερα κονδύλια έτσι όπως αποτυπώνονται στις οικονοµικές καταστάσεις.  
 
Ευχαριστώ. 

 
Ευχαριστώ.  
Ορίστε κ. Πολίτη. 

 
Απλώς ήθελα να κάνω µια διευκρίνιση. Η κα Ηλιοπούλου αναφέρθηκε στον 
απολογισµό ενώ εγώ αναφέρθηκα στον ισολογισµό και όταν λέµε ισολογισµό λέµε 

για τα βεβαιωµένα έσοδα στη χρήση του ΄09 καθώς και για τις δαπάνες στη χρήση του ΄09.  
 
Θέλετε το λόγο; ¨Όχι¨. 
Κύριε Πολίτη κάτι άλλο θέλετε να συµπληρώσετε; Η κα Ηλιοπούλου;  

Κύριε ∆ήµαρχε;  
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν θέλει να µιλήσει κανείς;  
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Να ρωτήσω κάτι.  
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Κοσµόπουλε ορίστε. 

 
Με ποιο δικαίωµα κ. ∆ήµαρχε η Νοµική Υπηρεσία αρνήθηκε να παραδώσει 
το συγκεκριµένο έγγραφο που ζήτησε … 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν ξέρω ...  

 
Τι θα πει …, θέλω µια απάντηση. Ζήτησε ένα συγκεκριµένο έγγραφο  και η 
Νοµική Υπηρεσία δεν παρέδωσε το συγκεκριµένο έγγραφο που αφορούσε 

τα κτίρια, τις ιδιοκτησίες του ∆ήµου και τις χρήσεις τις οποίες ζητούσε ο ορκωτός … 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΠΟΛΙΤΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  
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∆εν το γνωρίζω, το ακούω για πρώτη φορά. Κανείς δεν απευθύνθηκε σε µένα 
για άρνηση υπηρεσίας να δώσει έγγραφο. Κανένας.  

 
Να διευκρινίσω κάτι. ∆ιευκρινίζω ότι η συγκεκριµένη παρατήρηση στο 
πιστοποιητικό η οποία αναφέρθηκε πέρυσι, έχει να κάνει κυρίως µε 

πληροφορία για καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί 
και είναι και ένα έργο µεγάλο, συνέχεια της αρχικής απογραφής και δεύτερο εάν υπάρχουν 
εκκρεµοδικίες για αγωγές τρίτων έναντι υµών. Αυτή η πληροφορία είναι που ζητάω.  

 
Σε µένα δεν έχει φτάσει αυτό το αίτηµα. ∆εν το ξέρω. Αν το ξέρει ο 
Αντιδήµαρχος ή το ξέρει ο Γενικός Γραµµατέας και δεν µε έχει ενηµερώσει … 

 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Το θέµα το θέτουµε ότι είναι µια εκκρεµότητα και καλό είναι να … 

 
Άλλο … Σας διαβεβαιώνω ότι το ακούω για πρώτη φορά και να καταγραφεί στα 
πρακτικά. ∆εν ξέρω αν το ήξερε κάποιος … 

 
Καλό θα είναι να αποδοθεί. Έτσι; Και να µην έχει ολοκληρωθεί, και να µην 
έχει καταγραφεί … 

 
Η Νοµική Υπηρεσία σ’ αυτό δεν δίνει, διότι υπάρχουν εκκρεµότητες στο ∆ήµο 
στις οποίες η Νοµική Υπηρεσία δεν µπορεί να πει ότι αυτές οι εκκρεµότητες ….. 

(δεν ακούγεται καλά)  
 
Κύριε Κλείδωνα η απάντηση αυτή είναι ένα έγγραφο το οποίο αναφέρει τις 
εκκρεµότητες και λέει ότι µέχρι σήµερα έχει ολοκληρωθεί …βεβαιώνω ότι 

στην ιδιοκτησία του ∆ήµου είναι αυτά τα πράγµατα, έχουµε τις εξής εκκρεµότητες τις οποίες 
πρέπει να …….(δεν ακούγεται καλά).  
Θεωρώ δηλαδή ότι το να µην απαντάει η Νοµική Υπηρεσία δεν είναι λύση, η λύση είναι να 
απαντά µε αυτά τα οποία έχει υπόψη της καταγράφοντας και αυτά που δεν είναι σε θέση να 
βεβαιώσει.  
 
(Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του κ. Κοσµόπουλου προσήλθε στην αίθουσα ο κ. 
Νταγιόπουλος). 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εν τάχει θέλετε να συµπληρώσετε κάτι κύριε; 
¨Όχι¨. 
Κύριε ∆ήµαρχε µήπως θέλετε το λόγο;   
  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλουν οι συνάδελφοι να πούνε κάτι θα µιλήσω εγώ µετά, τελευταίος. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κε Ηλιόπουλε. 

 
Καταρχάς για να διευκρινίσουµε ένα θέµα. Εµείς δεν έχουµε αντίρρηση 
επί των οικονοµικών, επί των λογιστικών αποτυπώσεων που παρουσιάζει 

αυτός ο απολογισµός όσο και ο ισολογισµός.  
∆ύο παρατηρήσεις. Ένα είναι ότι η υποφερτή κατά εµέ κατάσταση του ∆ήµου είναι 
αποτέλεσµα της υπερβολικής εντός εισαγωγικών περσινής επιχορήγησης στο ∆ήµο Καλαµάτας 
µε 4.500.000 ευρώ το οποίο είχε τα γενικότερα στον κρατικό προϋπολογισµό αποτελέσµατα 
που ξέρουµε. Και ένα δεύτερο είναι ότι ο ∆ήµος υστερεί και έχει µεγάλα ανοίγµατα στα έσοδα 
στα οποία απ’ ότι καταλαβαίνετε οι εισπρακτικοί µηχανισµοί του ∆ήµου δεν εισπράττουν αυτά 
τα οποία πρέπει.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ:  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Εµείς θα ψηφίσουµε λογιστικά υπέρ αλλά έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη σωστή, όχι 
ως προς την οικονοµικά σωστή αλλά ως προς τη σωστή και δεοντολογική εφαρµογή και 
αξιοποίηση του προϋπολογισµού. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστώ. Κε Κοσµόπουλε; 

 
Είναι αυτονόητο ότι και εµείς ψηφίζουµε θετικά όσον αφορά την λογιστική 
αποτύπωση όλων των λογιστικών στοιχείων τα οποία υπάρχουν κρατώντας 

δε τις επιφυλάξεις µας όπως αυτές έχουν διατυπωθεί τόσο κατά τη συζήτηση του 
προϋπολογισµού όσο και κατά τη συζήτηση του τεχνικού προγράµµατος. Κατά συνέπεια 
λοιπόν συµφωνούµε σ’ αυτό το πλαίσιο για τη λογιστική αποτύπωση.  
 
Αυτό που έχει σηµασία αυτό το χρόνο δεν είναι τα βεβαιωθέντα, είναι ο απολογισµός και 
δυστυχώς ο απολογισµός κε Πολίτη δεν ήταν θετικός. 
 
Να περάσουµε και σε ένα άλλο. Ανάλυση αποτελεσµάτων χρήσεως, να κάνω µία παρατήρηση, 
την είπε και προηγουµένως ο κύριος φοροτεχνικός, «Έσοδα από φόρους – εισφορές – 
πρόστιµα – προσαυξήσεις», µείωση 26,48%. 570.000 περίπου λιγότερα έσοδα. Ότι και να 
γινότανε, όσες αυξήσεις τιµαριθµικές και να δώσαµε στη ∆ΕΥΑΚ, στα δηµοτικά τέλη, δεν 
κατορθώσαµε πουθενά να καλύψουµε το ποσό αυτό. Εκεί είναι νοµίζω µια τεράστια τρύπα, µια 
τεράστια ουσία.  
 
Εµείς στο παρελθόν δεν είχαµε διστάσει να αποδώσουµε στα εύσηµα στον κ. Κλείδωνα γιατί 
την εργώδη προσπάθεια την οποία είχε καταβάλει ώστε τουλάχιστον ένα µεγάλο κοµµάτι, ένα 
κάποιο κοµµάτι από τις οφειλές παρελθούσας χρήσης να εισπραχθεί. Να τονίσουµε ότι πήρε το 
ποσοστό οφειλών παρελθούσας χρήσης από το 3,37 % και το έφτασε στο 6,60, σχεδόν 
διπλασιάζοντάς το, για να πέσει το ποσό αυτό το 2009 στο 2%. ∆εν είναι η πρώτη φορά που 
το λέµε. Άρα λοιπόν έχουµε έναν µηχανισµό εισπρακτικό ο οποίος παρά τις όποιες µειώσεις 
έγιναν κρατικά, δείχνει να υστερεί και εάν πάνε έτσι στα πράγµατα και στην οικονοµική 
δυσκολία που υπάρχει στην πόλη ποια σε όλους τους επαγγελµατίες, η υστέρηση αυτή του 
χρόνου θα είναι ακόµη τραγικότερη. Το κρατάµε αυτό για µια παρατήρηση στη συνέχεια.  
 
Πράγµατι οι τακτικές επιχορηγήσεις που έχουµε πει και παλαιότερα, αυξήθηκαν κατά ένα 
τεράστιο νούµερο, 4.500.000 περίπου ευρώ, ποσοστό αύξησης 38,16. Κατά συνέπεια η µείωση 
φέτος της τακτικής επιχορήγησης κατά 40 % η οποία φαίνεται να γίνεται από την κεντρική 
εξουσία, µας φέρνει στην τακτική επιχορήγηση του 2008. Και αν σ’ αυτά συνυπολογίσουµε τις 
µειώσεις οι οποίες γίνονται τουλάχιστον στα εισοδήµατα των εργαζοµένων, στη µισθοδοσία 
των εργαζοµένων, φαίνεται ότι όσον αφορά στη µισθοδοσία των εργαζοµένων, αυτή είναι 
εξασφαλισµένη για φέτος και θα συνεχίσει να είναι στη συνέχεια.  
 
Βέβαια εδώ τίθεται ένα πάρα πολύ µεγάλο θέµα και αυτό αφορά τις δαπάνες των έργων. Το 
2009 στον προϋπολογισµό ήταν εγγεγραµµένα µε αυτά τα στοιχεία τα οποία ήτανε σχετικά 
θετικά, ήτανε 2.600.000 έργα εγγεγραµµένα στο τεχνικό πρόγραµµα και στον προϋπολογισµό 
από δηµοτικούς πόρους. ∆υστυχώς το  2010 το ποσό αυτό ανέβηκε στα 4.000.000 ευρώ. Και 
η ερώτηση είναι, πως είναι δυνατόν να βρεθούν αυτά τα χρήµατα έχοντας δεδοµένη ποια τη 
µείωση τόσο από τα έσοδα και τους πόρους αλλά και τη µείωση από τις επιχορηγήσεις του 
κρατικού προϋπολογισµού;  
 
Το είχαµε πει και νωρίτερα. Κάνουµε άλλη µια φορά την ίδια πρόταση που είχαµε πει και 
παλαιότερα. Κατά τη σύνταξη του τεχνικού προγράµµατος είναι πάρα πολύ καλό και 
λειτουργικό να υπάρχει ένα τεχνικό πρόγραµµα δύο ταχυτήτων, ένα τεχνικό πρόγραµµα το 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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οποίο θα απευθύνεται µε τα έργα πρώτης προτεραιότητας και θα είναι σύµφωνο µε τα 
πραγµατικά ή προσδοκώµενα έσοδα, τα πραγµατικά όµως, και ένα τεχνικό πρόγραµµα 
δευτέρας ταχύτητας, δευτέρων προτεραιοτήτων αν θέλετε, όπου εκεί µπορούν να εγγραφούν 
κάποια έργα δευτέρας προτεραιότητας. Εάν ένα έργο από την πρώτη προτεραιότητα 
αστοχήσει, τότε να προστεθεί αυτό που θα υπάρχει στη δεύτερη βαθµίδα. Εάν πάλι βρεθούν 
κάποια πρόσθετα χρήµατα τα οποία είναι δυνατόν να έρθουν από κάπου, τότε µπορεί κάποιο 
έργο το οποίο είναι στη δεύτερη προτεραιότητα, να προταχθεί και να µπει κι αυτή στην πρώτη. 
Έτσι θα υπάρχει ο καλλίτερος έλεγχος και να µην φτάσουµε να συµβεί αυτό που  συνέβη το 
2008 όπου είχαν τότε προϋπολογισθεί έργα 5.000.000 ευρώ περίπου από δηµοτικούς πόρους 
και φτάσαµε στο τέλος του 2008 να έχουµε ένα ποσό 2.300.000 ευρώ εντάλµατα τα οποία δεν 
είχαν πληρωθεί και δεν µπορούσαν να πληρωθούν εκείνη τη στιγµή. 
 
Τέλος θα ήθελα να µιλήσω και για άλλον ένα κωδικό ο οποίος είναι τα άλλα έσοδα 
εκµετάλλευσης όπου εκεί βλέπουµε ότι ενώ το 2008 είχαµε πάρει 800.000 ευρώ για την 
πυροπροστασία επειδή ήµασταν πυρόπληκτη περιοχή, το 2009 δεν πήραµε σχεδόν τίποτα. 
Αυτό είναι ένα πρόβληµα. Να θυµίσω ότι 2.000.000 περίπου ευρώ ήταν το πρόγραµµα το 
οποίο είχαµε οµόφωνα ψηφίσει και ήταν να απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο για 
µία ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών. ∆υστυχώς από κει χρήµατα δεν πήραµε αλλά και 
από την κεντρική εξουσία δεν πήραµε το 2009 τα αντίστοιχα χρήµατα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι 
θα πρέπει τη νέα χρονιά να είναι έτοιµα το να πάρουµε κάποια χρήµατα πρόσθετα για τις 
πυρόπληκτες περιοχές. 
 

 
Ευχαριστώ. Ορίστε κε Πολίτη. 
 

Σχετικά µε αυτά που είπε ο κ. Κοσµόπουλος ότι είναι µειωµένες οι εισπράξεις από 
τέλη. Θέλω να κάνω γνωστό στο Σώµα ότι από 1/1/2009 το τέλος 

παρεπιδηµούντων και το τέλος επί ακαθαρίστων εσόδων από 2% έγινε 0,5% και αυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα στον κωδικό αυτό να έχουµε µειωµένα έσοδα. 
Το δεύτερο που θέλω να προσθέσω, οι βεβαιωτικοί κατάλογοι το ’09 συντάχθηκαν τον 
Οκτώβρη µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν οι εισπράξεις είτε από 
παραβάσεις ΚΟΚ είτε από τέλη παρεπιδηµούντων, κοινόχρηστων χώρων κτλ. Γι’ αυτό υπάρχει 
αυτή η µείωση, ότι δηλαδή δεν έχουµε τις εισπράξεις από οφειλές παρελθόντων ετών.  
Το πρώτο είναι ότι µειώθηκε το τέλος από 2% σε 0,5 και όπως καταλαβαίνετε έχουµε µία 
µείωση των εσόδων σηµαντική και το δεύτερο ότι οι βεβαιωτικοί κατάλογοι ενώ το ’08 
συντάχθηκαν στις αρχές του ’08 µε αποτέλεσµα δόθηκε και ο χρόνος, ότι πέρα απ’ αυτό έγινε 
και η ρύθµιση το ’08 που είχε να γίνει 3 χρόνια, είχε από το 2005 και πολλοί ήρθαν εδώ πέρα 
στο ∆ήµο να ρυθµίσουν τις οφειλές τους, το ’09  έχουµε πάλι ρύθµιση, δεν ήρθε τόσος κόσµος 
να ρυθµίσει γιατί πιστεύει ότι πάλι να θα γίνει του χρόνου ρύθµιση και γι’ αυτό υπάρχει αυτή η 
εικόνα όχι ότι ο εισπρακτικός µηχανισµός δεν λειτούργησε αποτελεσµατικά. 
 
(Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του κ. Πολίτη  προσήλθε στην αίθουσα ο κ. Τσερώνης) 
 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: (∆εν ακούγεται τι λέει). 

 
Σας είπα ότι οι βεβαιωτικοί κατάλογοι συντάσσονται στις αρχές του έτους και δεν 
συντάχθηκαν γιατί δεν είχαµε τα στοιχεία από την Εφορία.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι σήµερα είναι µία από τις κορυφαίες στην ουσία στιγµές 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Σύντοµες αναφορές θα κάνω στο αντικείµενο της 

συζήτησης. Να ευχαριστήσω καταρχήν τους υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών που µε 
επικεφαλής την κα Ηλιοπούλου κάνουν ότι µπορούν σε δύσκολες συνθήκες και χωρίς 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

ΠΟΛΙΤΗΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 
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προβλήµατα. Και να ευχαριστήσω τον κ. Αγγελόπουλο και τον κ. Κρητικό γιατί κάνουν µία 
δουλειά στο ∆ήµο η οποία είναι πάνω από την καλώς εννοούµενη υπηρεσία την οποία πρέπει 
να προσφέρουν, προσφέρουν περισσότερα. Συνεργάζονται µε την υπηρεσία µας και µας 
δίνουν τις πολύτιµες συµβουλές τους και ο κ. Αγγελόπουλος και ο κ. Κρητικός οποτεδήποτε τις 
χρειαστούµε. Το λέω µετά λόγου γνώσεως και να καταγραφεί στα πρακτικά αυτό.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι πιστεύω ότι το 2009 θα είναι η τελευταία οικονοµικά καλή χρονιά µέχρι 
το 2015. Ήταν µία καλή οικονοµικά χρονιά για το ∆ήµο µας και δεν αναφέροµαι στο 
πλεόνασµα των 2.000.000 ευρώ, λογιστικό είναι το πλεόνασµα αυτό, όπως λογιστικό είναι και 
για τον Νοµάρχη Αθηνών που το έκανε σηµαία, όπως λογιστικό είναι και για τον ∆ήµαρχο 
Συκαιών στη Θεσσαλονίκη που το έκανε πανελλήνια σηµαία και έγινε στα πρωϊνάδικα. 
Λογιστικά είναι αυτά τα πλεονάσµατα.  
 
Να σταθώ σε δύο – τρία πράγµατα. Το πρώτο είναι ότι έχουµε µία αύξηση των παγίων της 
τάξεως των 12.500.000 ευρώ. Σ’ αυτή την αύξηση των παγίων δεν έχει προστεθεί η αξία του 
παλαιού νοσοκοµείου το οποίο περιήλθε µε χρησιδάνειο στο ∆ήµο για 99 χρόνια, δηλαδή για 
πάντα και πρέπει να το αποτιµήσοµε και να το προσθέσοµε.  
Να σταθώ επίσης στη µείωση των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων και επίσης να σταθώ στην 
καλή πιστοληπτική κατάσταση του ∆ήµου µας. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις είναι 
ελεγχόµενες και οι βραχυπρόθεσµες είναι της τάξεως των 3.500.000 ευρώ περίπου, δηλαδή 45 
ευρώ ανά κάτοικο. Είναι µία κατάσταση που είναι απολύτως ελεγχόµενη ακόµα και µε τα µέτρα 
τα οποία προσδιόρισε τελευταία η Κυβέρνηση για τις δανειοδοτήσεις διότι δυστυχώς το 2010 
είναι τόσο άσχηµο που οι µισοί ∆ήµοι της χώρας οδεύουν προς τα γκισέ των τραπεζών ή του 
Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων για δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.  
 
Ασφαλώς υπήρχε µία – διαπιστώνεται αυτό – µία βραχεία εξυπηρέτηση των απαιτήσεων. Όλοι 
ξέροµε που οφείλεται αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι ο πολύς ο κόσµος περιµένει ρυθµίσεις, 
περιµένει ευνοϊκότερες περαιώσεις, αυτό που γίνεται σε όλο το δηµόσια τοµέα «ας το, θα έρθει 
η κυβέρνηση µε µία ρύθµιση» και έρχεται η κυβέρνηση µε µία ευνοϊκή ρύθµιση και όπως 
καταλαβαίνετε αποτρέπει αυτό πάρα πολλούς να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το 
∆ήµο. Το θέµα αυτό δεν αφορά µόνο στην Καλαµάτα, αφορά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Έχει 
υπάρξει ειδική συνεδρίαση της ΚΕ∆ΚΕ για το συγκεκριµένο θέµα. Αν δεν έχοµε δηµοτική 
ενηµερότητα, αν δεν θεσµοθετηθεί η δηµοτική ενηµερότητα όπως η φορολογική ενηµερότητα, 
κάποιος είπε ότι ακόµα και στο Επιµελητήριο, δεν το λέγω µε καµιά διάθεση υποτίµησης, 
πρέπει να έχει ενηµερότητα ο επαγγελµατίας πάρει από το Επιµελητήριο για να προχωρήσει 
κάποιες διαδικασίες. Στο ∆ήµο δεν έχοµε δηµοτική ενηµερότητα και αυτό είναι ένα πάγιο 
αίτηµα της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων. Με τη φορολογική ενηµερότητα υπάρχει 
ένα θέµα αλλά ξέρετε τι γίνεται µε τις αλλαγές των ονοµάτων, τις αλλαγές του ΑΦΜ κλπ, κλπ 
και τρέχοµε ως ντέντεκτιβ για να βρούµε ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης που σε κάθε πρόβληµα 
αλλάζει. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος της βραδείας εξυπηρέτησης των απαιτήσεων, ότι το 
κεντρικό κράτος δεν βοηθά µε το κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο ώστε οι ∆ήµοι σε όλη την 
Ελλάδα να συγκεντρώσουν τα χρήµατά τους. Θα συµφωνήσετε ασφαλώς, υπάρχει ένα 
πρόβληµα µε τις απαιτήσεις από τις δηµοτικές επιχειρήσεις, αλλά τους προηγούµενους µήνες 
αυτά τα βάλαµε σε µία τάξη. Και µε τη ∆ΕΥΑΚ το θέµα µπήκε σε µία σειρά, το αλληλόχρεο 
εξυπηρετείται και µε την Α∆ΕΚ έχοµε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και η ∆ΕΑΚ 
ουσιαστικά έκλεισε, τυπικά είναι τα θέµατα τουριστικού κλεισίµατος µε τη µεταφορά στο ∆ήµο 
140.000 ευρώ.  
 
Υπάρχουν βέβαια ζητήµατα τα οποία πρέπει να τα δούµε, πρέπει να τα δει ένας καλλίτερα 
οργανωµένος ∆ήµος, είναι ζητήµατα: 

- Με την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας όπου έχουν γίνει βήµατα, η καταγραφή της 
ακίνητης περιουσίας έπρεπε να γίνει σε έναν πρότερο χρόνο, δεν έγινε εν πάση 
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περιπτώσει, τελευταία φαίνεται να ρυθµίζεται το θέµα µε τους δηµοτικούς δρόµους οι 
οποίοι φαίνονται ως δηµόσιοι στο κτηµατολόγιο και αυτό δηµιουργεί πάρα πολλά 
προβλήµατα, το θέµα αυτό ρυθµίζεται.  

- Το θέµα µε τα σχολεία και αυτό µπαίνει σε µία διαδικασία ρύθµισης.  
- Είναι το µεγάλο ζήτηµα των κληροδοτηµάτων όπου έγιναν βήµατα αλλά υπάρχει η 

κρατική γραφειοκρατία, το Υπουργείο των Οικονοµικών όπου δεν επιτρέπει να 
προχωρήσοµε µε ταχύτερους ρυθµούς και είναι και αυτό ένα στοίχηµα το οποίο πρέπει 
να προχωρήσει.  

- Και βεβαίως υπάρχει η διασκορπισµένη ακίνητη περιουσία σε όλη την έκταση του 
∆ήµου, µικρά οικοπεδάκια κάποιων τετραγωνικών µέτρων, λίγη γη την οποία πρέπει να 
εντοπίσουµε, να προσκυρώσοµε και να προστατεύσοµε µία δηµοτική περιουσία την 
οποία έχοµε από την ανάπτυξη των σχεδίων πόλης. 

 
Λοιπόν οι µήνες που έρχονται θα είναι πολύ δύσκολοι αγαπητοί συνάδελφοι. Για φέτος είχαµε 
ως ∆ήµοι µείωση των πόρων της τάξεως του 1,5 δισ ευρώ, 1,450 περίπου, για τη προσεχή 
τριετία διότι είµαι βέβαιος όπως και στο κράτος, στον κρατικό προϋπολογισµό θα κάνοµε 
προϋπολογισµό τριετίας, είναι προσδιορισµένη η µείωση, είναι της τάξεως των 3 
δισεκατοµµυρίων ευρώ για τους ∆ήµους. Το ηλεκτρικό ρεύµα αυξάνεται περί το 40%, 
γνωρίζετε ότι για τον δηµοτικό φωτισµό - αυτό είναι το απίθανο – πληρώνεται µε οικιακό 
ρεύµα και όχι βιοµηχανικό. Καταλαβαίνεται τι συνεπάγεται αυτό. Για τη θέρµανση θα έχοµε 
προβλήµατα µε την εξίσωση της τιµής πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης. ∆εν έχοµε µόνο τα 
δηµοτικά κτήρια, ας µείνοµε εµείς χωρίς θέρµανση, έχοµε και τα σχολεία όπου θα έχοµε πολύ 
µεγάλη ευθύνη από 1/1 για τα οποία όµως τα λειτουργικά έχουν µειωθεί περί το 50% και 
καταλαβαίνεται τι συνεπάγεται αυτό και τι πίεση θα υπάρξει προς τους ∆ήµους και τι πρέπει να 
κόψοµε για να ζεστάνοµε τα σχολεία. Κοντά σ’ αυτά συνυπολογίστε και τη διαχείριση των 
απορριµµάτων που δεν θα είναι πλέον δωρεάν όπως ήταν περίπου µέχρι τώρα µε τους ΧΑ∆Α 
για να καταλάβετε τα προβλήµατα τα οποία έρχονται. Και βεβαίως πρέπει να παραλάβει η νέα 
∆ηµοτική Αρχή όποια και αν είναι αυτή, τους τρεις νέους δήµους όπου υπάρχουν προβλήµατα 
σοβαρά όσον αφορά την οργάνωση.  
 
Αυτά πρέπει να τα δούµε µε πολύ µεγάλη προσοχή και µε την αναγκαία ενότητα και 
συναντίληψη διότι δεν θα φτάσουµε πουθενά όταν κονταροχτυπιόµαστε και δεν µπορούµε να 
συνεννοηθούµε στο νέο οικονοµικό περιβάλλον το οποίο έχει πλέον διαµορφωθεί. 
 
Ως προς τη µισθοδοσία που είπατε, η απόφαση της Κυβέρνησης είναι εξόχως θετική από 1 
Νοεµβρίου να περάσει η µισθοδοσία των δηµοτικών υπαλλήλων στο κεντρικό κράτος. Θα µας 
απαλλάξει από ένα µεγάλο άγχος. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξει ισόποση µείωση και των 
σταθερών πόρων από το κεντρικό κράτος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το θετικό γιατί 
θα µας απαλλάξει από ένα µεγάλο άγχος, εποµένως αυτό να µην το λέµε ως επιχείρηµα. 
 
Τέλος θέλω να σας πω το εξής: Ότι υποτίθεται ότι η µείωση των πόρων από το κεντρικό 
κράτος θα αντικατασταθεί από τοπικές φορολογίες. Εµείς αγαπητοί συνάδελφοι ως 
αυτοδιοίκηση δεν µπορούµε να αποτελέσοµε στις τοπικές κοινωνίες το µακρύ χέρι της 
κυβέρνησης. Εµείς διεκδικούµε από την υπάρχουσα φορολογία ένα ποσοστό. Σε καµία 
περίπτωση τα δηµοτικά συµβούλια και οι δήµαρχοι δεν µπορούν να συναινέσουν σε µία 
πολιτική κάλυψης των ελλειµµάτων ή κάλυψης του ποσού που µας στερείται µε τοπικές 
φορολογίες. Που να επιβάλοµε τοπικές φορολογίες σε κοινωνίες οι οποίες µαστίζονται από την 
ανεργία, από τη µείωση των εισοδηµάτων. Σε λίγο, και δεν κάνω λαϊκισµό, θα ενταχθούν σ’ 
αυτό το ∆ήµο αγροτικά νοικοκυριά, κτηνοτροφικά νοικοκυριά, άνθρωποι οι οποίοι χειµάζονται 
από την κρίση την οικονοµική. ∆εν µπορεί να είναι πολιτική η τοπική φορολογία για να 
καλύψοµε τα ελλείµµατα όπως προβλέπεται από τον ¨Καλλικράτη¨. Θα είναι ένα ζήτηµα πολύ 
σοβαρό που θα απασχολήσει το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
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Κλείνοντας θέλω να πω ότι αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν λέγω η ∆ηµοτική Αρχή, πρέπει 
να είναι υπερήφανο γιατί µε τη συνεργασία της Οικονοµικής Υπηρεσίας του κ. Αγγελόπουλου 
και του κ. Κρητικού εισήγαγε το διπλογραφικό σύστηµα, δηλαδή εισήγαγε τη διαφάνεια, τον 
έλεγχο, έχοµε ισολογισµούς, απολογισµούς, εποµένως µπορούν να κριθούν όλα αυτά από την 
κοινωνία, έχοµε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία απαιτούνται να έχει ένας σύγχρονος ∆ήµος. 
Βεβαίως υπάρχουν προβλήµατα τα οποία ακουµπούν περισσότερο τις δηµοτικές επιχειρήσεις 
αλλά η τακτοποίηση αυτού του ζητήµατος θα γίνει, είναι βέβαιο, επιτάσσεται να γίνει από τον 
¨Καλλικράτη¨. 
 
Όπως µου είπε και ο κ. Κρητικός και ο κ. Αγγελόπουλος και το λέω εγώ σε οποιουσδήποτε θα 
είναι το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και ∆ηµοτική Αρχή, πρέπει πάρα πολύ γρήγορα ή µάλλον 
και το δικό µας ∆ηµοτικό Συµβούλιο από τις 8 Νοεµβρίου να ασχοληθεί πολύ σοβαρά µε το νέο 
περιβάλλον που θα διαµορφωθεί µε την ένταξη των νέων ∆ήµων. ∆ηλαδή από τις 8 Νοεµβρίου 
πρέπει να λειτουργούµε ως Σώµα ∆ήµος Καλαµάτας – Θουρίας – Αρφαρών – Άριος αν θέλοµε 
να προλάβουµε την 1η/1 και να µπορέσοµε να ανταποκριθούµε στις µεγάλες ανάγκες. Ούτε 
τεχνικό πρόγραµµα µπορούµε να φτιάξοµε, είναι κατανοητό αυτό, ούτε και προϋπολογισµό 
µπορούµε να φτιάξοµε ή εν πάση περιπτώσει να το δουλέψοµε µέχρι 31/12 αν δεν 
συνεννοηθούµε και οι τέσσερις ∆ήµοι. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 
Ευχαριστώ κε ∆ήµαρχε.  
Ορίστε κε Νταγιόπουλε µία παρατήρηση που θέλετε να κάνετε. 

 
Μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Είπε ο κ. ∆ήµαρχος ότι µειώθηκαν τα 
τακτικά έσοδα των ∆ήµων κατά 1,5 %. 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 1,5 δις. 

 
Ναι, 1,5 δις. Μειώθηκαν τα έσοδα αλλά µειώθηκαν και τα έξοδα. Το 
πλήρωσαν οι εργαζόµενοι µε την αφαίρεση του 13ου και 14ου µισθού το 

ποσό των οποίων φτάνει ακριβώς αυτών που µειώθηκαν. Άρα οι ∆ήµοι πήραν έσοδα – έξοδα 
τα ίδια όπως είχαν και πέρυσι όπως ήταν και πρόπερσι. Οι εργαζόµενοι λοιπόν µη παίρνοντας 
τον 13ο και 14ο µισθό είναι αυτή η διαφορά που προκύπτει. Να λέµε την πραγµατικότητα. 

 
Ψηφοφορία. Η πλειοψηφία «ναι», λογιστικό µέρος «ναι» µε τις δύο 
παρατηρήσεις που κάνατε. Κε Κοσµόπουλε και εσείς «ναι» µε τις δύο 

παρατηρήσεις αυτές που κάνατε. Κε Τσερώνη, κε Μπάκα; «Λευκό». 
 
Μια στιγµή; Πιο λογιστικό µέρος; Έρχεται ένα σώµα εδώ πέρα, έρχεται µία 
εισήγηση. Τι θα πει «ως προς το λογιστικό;» 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, µια παρατήρηση έκανε. 
 
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: Κε ∆ήµαρχε υπάρχει µια λογιστική αποτύπωση. 
 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά έρχεται µία εισήγηση. 

 
Εµείς κάναµε µία δήλωση, ότι όσον αφορά τη λογιστική αποτύπωση των 
πραγµάτων δεν έχουµε καµία αντίρρηση. 

 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Γίνεται αποδεκτή η εισήγηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: 

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Ναι. Και κάνουµε µία δήλωση ότι όσον αφορά… Υπάρχει η διαφωνία η οποία 
έχει ήδη αποτυπωθεί… 

 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στη φιλοσοφία εσείς διαφωνείτε, στο λογιστικό το ψηφίζετε. 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει υπόψη 
του,  
-  τις υπ΄ αριθµ. 71 και 180/2009 αποφάσεις της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, 
-  τις οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου Καλαµάτας χρήσεως 2009,  
-  τις διατάξεις του άρθρου 163 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),  
- την α) ΥΠΕΡψήφιση της πρότασης από τους παρόντες συµβούλους της πλειοψηφίας και των 

δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ 
και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους παρόντες συµβούλους της δηµοτικής παράταξης  
¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ ως προς τη σωστή λογιστική αποτύπωση και β) ΥΠΕΡψήφιση της 
πρότασης από τους παρόντες σύµβουλοι της πλειοψηφίας, ΚΑΤΑψήφιση από τους παρόντες 
συµβούλους των δηµοτικών παρατάξεων ¨ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΛΗ ΖΩΗΣ¨ & ¨ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΙ 
ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ¨ και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους παρόντες συµβούλους της 
δηµοτικής παράταξης  ¨ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ¨ 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 2009, όπως υποβλήθηκαν από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. 

 

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

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ  

Καρατζέας Ν. Παναγιώτης 1. Αθανασόπουλος Κων/νος 

 2. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

 3. Γουρδέας Ανδρέας  

 4. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

 5. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

 6. Καµβυσίδης Ιωάννης 

 7. Κλείδωνας Θεοφάνης  

 8. Κοσµόπουλος Βασίλειος  

 9. Κουδούνης Αργύριος 

 10. Κουρκουτάς Γεώργιος 

 11. Λαγανάκος Γεώργιος  

ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ: 
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 12. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

 13. Μπάκας Ιωάννης  

 14. Μπασακίδης Νικόλαος  

 15. Μπούχαλης ∆ηµήτριος  

 16. Νταγιόπουλος Γεώργιος   

 17. Οικονοµάκου Μαρία  

 18. Παπαµικρούλης Παναγιώτης  

 19. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 20. Σπίνος Γεώργιος  

 21. Τσερώνης Κων/νος  
 

Ακριβές Απόσπασµα 
Καλαµάτα, 11 Οκτωβρίου 2010 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΑΤΖΕΑΣ 

 

 


