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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   18/2017 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   144/2017 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 6η  Απριλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 18η/2017 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14088/31-3-2017 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας,  

Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και  από  τα  τακτικά  μέλη οι  κ.κ.: 1) Δημόπουλος 

Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης, 4) Μπουζιάνης Παύλος, 5) 

Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Φάβας Γεώργιος και 7) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Νιάρχος Αναστάσιος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Γυφτέας Ηλίας.  

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Προέλεγχος Ταμιακού Απολογιστικού Πίνακα Δήμου Καλαμάτας οικον. έτους 2016. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τον 
απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων του Δήμου που συντάχθηκε από τον υπόλογο Ειδικό 
Ταμία του Δήμου κ. Σαρδέλη Σπύρο και υποβλήθηκε απ΄ αυτόν σύμφωνα με το νόμο, με το 
από 13-1-2017 έγγραφό του και ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων 
του οικον. έτους 2016.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3463/2006) προβαίνει στον κατά νόμο προέλεγχο του απολογιστικού πίνακα εσόδων και 
εξόδων του Δήμου Καλαμάτας οικονομικού έτους 2016, η γενική ανακεφαλαίωση του οποίου 
έχει ως εξής: 
 

ΕΣΟΔΑ      

  
ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ 
OΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 
ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ  36.853.592,98 36.227.032,39  1.432,35 32.111.396,82 4.114.203,22 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  32.303.147,46 19.153.651,26 5.168,19 9.120.144,50 10.028.338,57 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10.540.888,24 10.540.888,24 0,00 10.540.888,24 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 79.697.628,68 65.921.571,89 6.600,54 51.772.429,56 14.142.541,79 

 

ΕΞΟΔΑ 
      

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-

ΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΧΟΡΗΓ/ΣΕΙΣ  
ΑΝΑΠΛ/ΤΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ 
ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΥΠΕΡ-
ΒΑΣΕΙΣ 

ΕΞΟΔΑ 58.003.656,60 78.218.438,30 39.201.334,34 39.132.909,80 68.424,54 39.017.103,96 0,00 

ΑΠΟΘΕ-

ΜΑΤΙΚΟ 

84.389,62 1.479.190,38 0,00 0,00 0,00 1.479.190,38 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 58.088.046,22 79.697.628,68 39.201.334,34 39.132.909,80  68.424,54 40.496.294,34 0,00 

 
Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης  12.639.519,76. 

 
καθώς και όλων γενικά των λογιστικών πράξεων και των συναφών στοιχείων της υπό κρίση 
διαχείρισης.  
 

 

Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
Είναι η Ταμίας του Δήμου εδώ και ο Δημήτρης ο Μπούχαλης, αν θέλει κάτι.  
Κυρία Καράμπελα σας ακούμε. Αν θέλετε να πείτε δυο πράγματα για τον  

ταμιακό απολογιστικό πίνακα. Ανοίξτε μόνο το μικρόφωνο. 
 
Είναι ο απολογισμός του 2016. Ήδη έχει ψηφιστεί από την Οικονομική 
Επιτροπή και το τελευταίο τρίμηνο του 2016, οπότε είμαστε εντάξει. Δεν 

νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ:  
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Έχετε κάποια άλλη ερώτηση κύριοι συνάδελφοι;  
Δημήτρη, θέλεις κάτι εσύ;  

 
ΦΩΝΗ: Όχι.  

 
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.  
Τοποθέτηση, ορίστε. 
 
Η τοποθέτηση η δικιά μας είναι σαφής πάντα, ότι δεν αφορά τις λειτουργίες 
της Οικονομικής Υπηρεσίας, ή ο τρόπος ο οποίος λειτουργεί η Οικονομική 

Υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. Με αυτή την έννοια δηλαδή δεν έχουμε κάποιο θέμα, 
εφόσον έχουμε τις απόλυτες διαβεβαιώσεις ότι βασικές υποχρεώσεις του Δήμου, για 
παράδειγμα οι ασφαλιστικές του εισφορές στους εργαζόμενους, οι υποχρεώσεις απέναντι στα 
σχολεία κλπ, καλύπτονται και ικανοποιούνται ως οφείλουμε από τον νόμο να τα φτιάχνουμε 
αυτά τα πράγματα.  
Είναι προφανές ότι η Οικονομική Επιτροπή και σε σχέση και με την προηγούμενη συζήτηση, 
ο θεσμικός της ρόλος πρέπει να είναι επί των πολιτικών κατευθύνσεων, των εξόδων που 
κάνει ένας Δήμος. Τις ιεραρχίες των αναγκών, ποιες ιεραρχίες πρώτες, ποιες δεύτερες, γιατί 
δανείζεται και ιδιαίτερα στα ανταποδοτικά τέλη πρέπει να είναι, στη διαχείριση των 
σκουπιδιών, ώστε να είναι οικονομικά συμφέρουσες για τους δημότες και πάντα με την 
έννοια της βιωσιμότητας, δηλαδή να εξυπηρετήσουμε και τις μελλοντικές γενιές στο Δήμο 
μας.  
Με αυτή την έννοια, καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού, το που 
κατευθύνονται τα κονδύλια ή για παράδειγμα η πεζοδρόμηση, ο ποδηλατόδρομος στον Άρι, 
που έχει προϋπολογιστεί 380.000, 390.000, ένα τεράστιο ποσό ………. 

 
Τον προϋπολογισμό κοιτάτε ή το ………  
 
Σαν προϋπολογισμό, με προϋπολογισμό ……… 
 

Να σας πω κάτι;  
Επειδή σας ακούμε πολλές φορές και συγνώμη που διακόπτω, αλλά θα πω κάτι 

για τους προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί γίνονται με τιμές του Υπουργείου. 
 
Ναι σύμφωνοι. Προϋπολογισμούς με προϋπολογισμούς κοιτάμε. Όταν 
κάνουμε ένα προϋπολογισμό, ας πούμε, για την ανάπλαση …….. 

 
Βάζουμε εμείς πόσο κάνει; 
 
Για την ανάπλαση της Αρτέμιδος 1.300.000 πόσο είναι και βάζουμε για τον Άρι 
400 χιλιάδες, ε καταλαβαίνετε προϋπολογισμό επί προϋπολογισμού κοιτάω. 

Δεν συγκρίνω πόσο βγήκε η δημοπράτηση, πόσο κόστισε κλπ. 
 
Τι σχέση έχουν αυτά;  
 
Αυτό που συζητάμε λοιπόν είναι, ότι στον ταμειακό απολογισμό, στη 
λειτουργία αν  όλα τα πράγματα έχουν γίνει ορθώς σύμφωνα με το 

διπλογραφικό σύστημα κλπ, εμείς σαν παράταξη εδώ στην Οικονομική Επιτροπή, δεν έχουμε 
ακριβή εικόνα. Έχουμε κάνει τους ορκωτούς ελέγχους και όλη αυτή τη διαδικασία δεν έχουμε 
κανένα λόγο να αμφιβάλουμε. 
Εμείς καταψηφίζουμε και τον ταμειακό απολογισμό και τους προϋπολογισμούς και τους 
ισολογισμούς, με βάση αυτή την πολιτική θέση που έχουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει 
και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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Λοιπόν, κατά, η πλειοψηφία υπέρ, κατά πλειοψηφία. 
 

 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τις διατάξεις του άρθρου 163/2006 (Δ.Κ.Κ.) μειοψηφούντων 
των κ.κ. Μπεχράκη και Φαββατά οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Βρίσκει νόμιμες όλες τις δαπάνες του ταμιακού απολογιστικού πίνακα του Δήμου 
Καλαμάτας, οικονομικού έτους 2016, όπως αυτός έχει συνταχθεί από τον υπόλογο 
Ταμία του Δήμου κ. Σπύρο Σαρδέλη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
απόφασης αυτής και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατά νόμο έγκρισή 
του. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Δημόπουλος Δημήτριος   

  2. Μπασακίδης Νικόλαος 

  3. Μπεχράκης Σταμάτης 

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Φάβας Γεώργιος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 25 Απριλίου 2017 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
















































































































































































































































