Συνεδρίαση : 12/2012

Τρίτη 6 / 3 / 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ

12/2012

56/2012

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 6η Μαρτίου 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00
µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην
12η/2012 συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’
αριθµ. πρωτ. 11359/2-3-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα
µε το νόµο.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. ∆ηµήτριος Μπούχαλης, Αντιδήµαρχος
Καλαµάτας, Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ.: 1)
Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπρεδήµας Θεόδωρος, 4) Πολίτης
∆ηµήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός και 6) Φαββατάς ∆ηµήτριος.

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος
Αθανάσιος και 2) Φωτέας Νικόλαος.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής:
α) κ. Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας
τον κ. Βασιλόπουλο Αθανάσιο και
β) κ. Μπεχράκης Σταµάτης αναπληρώνοντας τον κ. Φωτέα Νικόλαο.

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 :
Έλεγχος εσόδων – εξόδων προϋπολογισµού 4ου τριµήνου 2011 ∆ήµου
Καλαµάτας.
Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην µε αριθµ. πρωτ. 8385/16-22012 εισήγηση του Τµήµατος Ταµιακής Υπηρεσίας της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών του
∆ήµου Καλαµάτας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέµα : Υποβολή καταστάσεων σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων
4ου τριµήνου ∆ήµου Καλαµάτας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Αφού λάβαµε υπόψη µας:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.
3852/10.
2. Τις όµοιες της παρ.9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε
από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011.
3. Την µε αριθµ. Οικ. 40038/09.09.2011,(ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') <<
Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση
αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών>>,
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση.
4. Την µε αριθ. 165/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2011 ο οποίος
εγκρίθηκε µε την 1261+1196/2011 όµοια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα όπως αποτυπώνονται στα
βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου Καλαµάτας.
Εισηγούµεθα
όπως η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας αφού ελέγξει τις
παρακάτω αναλυτικά αναφερόµενες καταστάσεις µε τα αναγραφόµενα σ' αυτές
στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην µε αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τα οποία αφορούν το τέταρτο τρίµηνο έτους
2011, να τις υποβάλλει µε σχετική έκθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (παρ. 9 του
άρθρου 266 του Νόµου 3852/2010).
Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι καταστάσεις:
Κατάσταση 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προυπολογισµού εσόδων ∆' τριµήνου του
έτους 2011.
Κατάσταση 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προυπολογισµού δαπανών ∆' τριµήνου του
έτους 2011.
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Κατάσταση 3: Στοιχεία ισολογισµού ∆' τριµήνου του έτους 2011.
Κατάσταση 4: Κατάσταση – Ενηµερωτικό σηµείωµα του ειδικού ταµία του ∆ήµου
µε ανάλυση του χρηµατικού υπολοίπου της 31-12-2011.
Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας
“µε εντολή”
Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών
Ηλιοπούλου Γεωργία»
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική ως εξής:
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα αυτό είχε αναβληθεί στην προηγούµενη συνεδρίαση
προκειµένου να δοθούν κάποιες διευκρινίσεις. Παρευρίσκεται ο Ταµίας
του ∆ήµου για να µας ενηµερώσει σχετικά.
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: Ως προ της βεβαίωση που φαίνεται πολύ µικρή είναι η βεβαίωση που
αφορά το τέταρτο τρίµηνο είναι ένα κοµµάτι βεβαίωσης. Αν προσφύγετε
στις προηγούµενες τριµηνίες, επειδή είναι έσοδα παρελθούσης χρήσης, ο µεγάλος
όγκος της βεβαίωσης γίνεται στην αρχή του έτους, που επαναβεβαιώνονται,
µεταφέρονται από έτος σε έτος των προηγούµενων χρήσεων.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Αυτή τη στιγµή είναι δηλαδή του τριµήνου;
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: Ναι του τριµήνου.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ενώ οι άλλες στήλες είναι το συνολικό;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μόνο που είναι άλλα τα βεβαιωθέντα και άλλα τα….
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: ….. πάντα πηγαίνει ανά κοµµάτι τριµήνου αν προσφύγετε στο πρώτο
τρίµηνο του ‘11 θα δείτε ότι είναι ο µεγάλος όγκος της βεβαίωσης
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ωραία από τα 15.000.000 που είχαµε προϋπολογίσει ετήσια πόσα
βεβαιώσαµε;
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: Είναι εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων ετών. ∆ηλαδή, του τρέχοντος
έτους, ας πούµε αυτά εδώ του ’11 που µιλάµε είναι τι δεν εισπράχθηκε το
10, τι δεν εισπράχθηκε αυτά που βεβαιώθηκαν το ’10 αλλά αφορούσαν προηγούµενα
χρόνια και τι ήταν εισπρακτέα υπόλοιπα από τα προηγούµενα χρόνια. Αυτά
βεβαιώνονται στην αρχή του χρόνου.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τι είναι, από πού προέρχονται αυτά τα ποσά;
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: Προέρχονται από το 2%, από το τέλος παρεπιδηµούντων, από
εισπρακτέα υπόλοιπα που µας ήρθαν από τους άλλους ∆ήµους και δεν
έχουν εισπραχθεί, κοινόχρηστοι χώροι, τέλη διαφήµισης, απ’ όλα τα τέλη ότι δεν έχει
εισπραχθεί µεταφέρεται στο επόµενο έτος σαν εισπρακτέο υπόλοιπο. Στον απολογισµό
θα δείτε ότι συµφωνεί µε τη βεβαίωση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτά χρόνο µε το χρόνο µεγαλώνουνε, φουσκώνουνε.
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ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: Χρόνο µε το χρόνο µεγαλώνουνε και ειδικά αυτήν την περίοδο είναι και
πολύ δύσκολη η είσπραξή τους. Εµείς έχουµε ξεκινήσει, έχουµε πει ότι
σαν οικονοµική υπηρεσία έχουµε κάνει την παρακράτηση του Α.Φ.Μ. και έχουµε
ξεκινήσει τη διαδικασία δικαστικής είσπραξης.
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ότι ορίζει ο Νόµος
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κε Πρόεδρε ποσοτικοποιηµένα πότε θα τα έχουµε αυτά; Στον
απολογισµό του έτους; Που; Πότε;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι στο ισολογισµό.
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: Στον απολογισµό θα είναι το σύνολο πια όλη η εκτέλεση του 2011.
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Παρά το γεγονός ότι δεν είναι θέµα και αντικείµενο της παρούσης
µήπως για το θέµα των δανείων τα οποία έχει συνάψει ο ∆ήµος το ’11,
τον προηγούµενο χρόνο, θα µπορούσατε να µας δώσετε ή σήµερα ή εν πάση
περιπτώσει να επιφυλαχτείτε πόσα δάνεια έχουµε συνάψει;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας το δώσω εγώ, το έχω ζητήσει και από το λογιστή να µου το
βγάλει. Όταν το βγάλει το είπα και την προηγούµενη φορά, βέβαια αυτά
προκύπτουν και από τον προϋπολογισµό. Ο προϋπολογισµός πάει αν θυµάµαι καλά
Σεπτέµβριο; Εµείς όµως του είπα να έχουµε νωρίτερα κάποια στοιχεία όταν έχω τα
στοιχεία θα σας τα δώσω. Έχω ζητήσει τα δάνεια και τους προµηθευτές. Να ξέρουµε
αυτή τη στιγµή τι χρωστάµε το βασικό είναι το χρέος µας
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Τι δάνεια έχουµε πάρει και τι …
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα σας ενηµερώσω.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: ∆ηλαδή αυτά θα τα κουβαλάµε και θα τα γράψουµε την επόµενη
χρονιά; ∆ηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να εκτιµήσουµε ότι αυτά δεν
µπορούµε να τα εισπράξουµε;
ΣΑΡ∆ΕΛΗΣ: Αυτά δεν είναι σύννοµη διαδικασία για διαγραφές και οι διαγραφές
αποφεύγονται. Είναι επικίνδυνη η διαγραφή.
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Αυτή τη στιγµή όταν βάζετε 15.000.000 παραπάνω έξοδα, πρόκειται για
15.000.000 παραπάνω έξοδα, έτσι; Αν λέτε ότι 15.000.000 µούφα, άρα
15.000.000 έξοδα δεν πρόκειται να γίνουν, ενώ µας λέτε θα γίνουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μα δεν µπορούµε, το ορίζει το δηµόσιο λογιστικό τι θα κάνουµε, δεν
µπορούµε να κάνουµε του κεφαλιού µας
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Θα λέτε φέρτε τα λεφτά για να φτιάξουµε στις Πηγές, για να φτιάξουµε
στον Άγιο Φλώρο, αλλά δεν θα τα φτιάξετε ποτέ αυτά γιατί είναι από τα
15. Έτσι εγώ το καταλαβαίνω, είναι λάθος;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν πάνε, όχι, όχι.
ΜΠΡΕ∆ΗΜΑΣ: Έτσι φαίνεται µια καλή εικόνα της ∆ηµοτικής Αρχής προς τα έξω.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν µπορεί να γίνει διαφορετικά.

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις καθώς
επίσης και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου των κ.κ. Μπρεδήµα, Φαββατά & Μπεχράκη,
κατά πλειοψηφία,
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι
Υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση την παρακάτω έκθεση –
συνοπτική παρουσίαση των καταστάσεων εσόδων – εξόδων 4ου τρίµηνου
του ∆ήµου Καλαµάτας, η οποία όπως προκύπτει από το συνηµµένο έγγραφο
του ταµία, µε βάση τα τηρούµενα βιβλία, έχει ως εξής:
1) Τα έσοδα του ∆ήµου, ανήλθαν στο ποσό των 13.165.991,07 €.
2) Τα έξοδα του ∆ήµου, ανήλθαν στο ποσό των 12.425.673,48 €.
3) Τα συνολικά έσοδα Α’ & Β’ & Γ΄& ∆΄ τριµήνων 2011 ανέρχονται στο
ποσό των 46.078.796,54 €.
4) Τα συνολικά έξοδα Α’ & Β’ & Γ΄& ∆΄ τριµήνων 2011 ανέρχονται στο
ποσό των 44.942.181,44 €.
Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθεί και το χρηµατικό υπόλοιπο
προηγούµενου έτους 4.240.495,42 €.
Οπότε τα συνολικά έσοδα στις 31/12/2011 διαµορφώνονται στο ποσό
των 50.319.291,96 €.
5) Το χρηµατικό υπόλοιπο στις 31/12/2011 ήταν
5.377.110,52 €
Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν από ΧΕ 4671/2001
του ΤΑ∆ΚΥ
33.608,09 €
οπότε το χρηµατικό υπόλοιπο διαµορφώνεται σε
5.410.718,61 €
Το χρηµατικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής:
- Μετρητά
- Τράπεζες
- Έλλειµµα από προηγούµενους ταµίες
πρώην ∆ήµου Καλαµάτας
- Έλλειµµα πρώην ∆ήµου Θουρίας
ΣΥΝΟΛΟ

0,00 €
4.954.008,01 €
451.361,33 €
5.349,27 €
_____________
5.410.718,61 €

Συνηµµένες οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων 4ου τριµήνου 2011
του ∆ήµου Καλαµάτας.
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί :
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

∆ηµήτριος Μπούχαλης

1. Καρβέλης Γεώργιος
2. Κουδούνης Αργύριος
3. Μπεχράκης Σταµάτης
4. Μπουζιάνης Παύλος
5. Μπρεδήµας Θεόδωρος
6. Πολίτης ∆ηµήτριος
7. Στασινόπουλος Στυλιανός
8. Φαββατάς ∆ηµήτριος

Ακριβές Απόσπασµα
Καλαµάτα 9 Μαρτίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

Πρακτικά Οικονοµικής Επιτροπής

6

