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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   47/2012 

(συνεχιζόµενη)  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   374/2012 

 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 29η Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 

µεσ., στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται σε 

συνεχιζόµενη, από την Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012 (47η/2012 συνεδρίαση - 

υπ’ αριθµ. πρωτ. 70811/23-11-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία επιδόθηκε 

σύµφωνα µε το νόµο), συνεδρίαση, η οποία  δεν ολοκληρώθηκε, λόγω της 

στάσης εργασίας των δηµοτικών υπαλλήλων, µετά από οµόφωνη αποδοχή 

του Σώµατος.  

 

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) Μιχαλόπουλος Σωτήριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) Πολίτης 

∆ηµήτριος, 5) Φαββατάς ∆ηµήτριος και 6) Φωτέας Νικόλαος. 

 

∆εν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν νόµιµα, τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Βασιλόπουλος 

Αθανάσιος και 2) Μπρεδήµας Θεόδωρος.  

 

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 καταστάσεων σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
εσόδων –  εξόδων 3ου τριµήνου ∆ήµου Καλαµάτας 2012. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 70727/23-11-
2012 ∆ήµου Καλαµάτας εισήγηση της ∆ιευθύντριας Οικονοµικών του ∆ήµου κας 
Γεωργίας Ηλιοπούλου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

Θέµα : Υποβολή καταστάσεων σχετικών µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού 

εσόδων εξόδων 3ου τριµήνου ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2012.  

 

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. 36/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2012 ο οποίος 

εγκρίθηκε µε την 693+694/2012 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, για το γ' τρίµηνο έτους 2012. 

6. Τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις : 

α) Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ΄Γ τριµήνου του έτους 

2012. 

β) Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ΄Γ τριµήνου του 

έτους 2012. 

γ) Στοιχεία ισολογισµού ΄Γ τριµήνου του έτους 2012. 
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δ) Κατάσταση – Ενηµερωτικό σηµείωµα του ειδικού ταµία του ∆ήµου µε 

ανάλυση του χρηµατικού υπολοίπου της 13/11/2012, από τις οποίες 

προκύπτει το οικονοµικό αποτέλεσµα του 'Γ τριµήνου έτους 2012. 

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 τρίτο τρίµηνο έτους 

2012, να τις υποβάλλει µε σχετική έκθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (παρ. 9 του 

άρθρου 266 του Νόµου 38/2010) για έγκριση. 

 

Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

“µε εντολή” 

Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών 

Ηλιοπούλου Γεωργία 

 

 

Επί του θέµατος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  
 

 
Το θέµα αυτό θα πάει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα τα πούµε και 
εκεί.. 

Όσο κοιτάτε, να ξαναπώ αυτά που είπα και χθες, ότι υπάρχει µείωση στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις µας, η οποία συνεχίστηκε και το 2012, όπως και το 
2011. Υπάρχει 750.000 µείωση στις δανειακές µας υποχρεώσεις και γύρω στις 850.000 
µείωση στους προµηθευτές µας, σε τρίτους. Εντάξει; 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Εγώ Λευκό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λευκό ο κ. Φωτέας. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Λευκό γιατί δεν είχα ψηφίσει τον προϋπολογισµό. 
 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Εντάξει. Λευκό και ο κ. Φαββατάς. Η πλειοψηφία υπέρ.  
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
µειοψηφούντων των κ.κ. Φαββατά και Φωτέα οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ ψήφο, κατά  
πλειοψηφία,   

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 

Υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση την παρακάτω έκθεση – 
συνοπτική παρουσίαση των καταστάσεων εσόδων – εξόδων 3ου τριµήνου 
του ∆ήµου Καλαµάτας έτους 2012, η οποία όπως προκύπτει από το 

συνηµµένο έγγραφο του ταµία, µε βάση τα τηρούµενα βιβλία, έχει ως εξής : 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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1) Τα έσοδα του ∆ήµου, ανήλθαν στο ποσόν των           10.013.408,09 € 

 

2) Τα έξοδα του ∆ήµου, ανήλθαν στο ποσόν των         10.059.038,08 € 

 

3) Τα συνολικά έσοδα Α’, Β’ & Γ’ τριµήνων 2012, 
ανέρχονται  στο ποσόν των 

        36.900.252,95 € 

 

4) Τα συνολικά έξοδα Α’, Β’ & Γ’  τριµήνων 2012, 
ανέρχονται  στο ποσόν των 

        31.982.969,38 € 

 

5) Το χρηµατικό υπόλοιπο στις 30-9-2012  ήταν 

- Στο ποσόν αυτό πρέπει να προστεθούν από   
ΧΕ 4671/2001 του ΤΑ∆ΚΥ 

- Οπότε το χρηµατικό υπόλοιπο 
διαµορφώνεται σε 

           4.917.283,57 € 

33.608,09 € 

4.950.891,66 € 

 

 

Το χρηµατικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής : 
 

ΜΕΤΡΗΤΑ 0,00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4.494.181,06 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ 451.361,33 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ 5.349,27 

ΣΥΝΟΛΟ : 4.950.891,66 € 

 

 

Συνηµµένες οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων 3ου τριµήνου 2012 
του ∆ήµου Καλαµάτας. 
 

 

 

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. Κουδούνης Αργύριος 

  2. Μιχαλόπουλος Σωτήριος 
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  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Πολίτης ∆ηµήτριος 

  5. Φαββατάς ∆ηµήτριος 

  6. Φωτέας Νικόλαος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 5 ∆εκεµβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                         

 

 

 
 


