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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   10/2013 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   79/2013 
  

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 12η  Μαρτίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μεσ., στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 

10η/2013 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 12965/8-3-2013 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Μπουζιάνης Παύλος, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και όλα τα τακτικά μέλη, ήτοι οι 

κ.κ.: 1)  Ηλιόπουλος Αθανάσιος, 2) Καμβυσίδης Ιωάννης, 3) Καρβέλης Γεώργιος, 4) 

Μπασακίδης Νικόλαος, 5) Μπούχαλης Δημήτριος, 6) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 7) Νιάρχος 

Αναστάσιος και 8) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ. Μπεχράκης Σταμάτης, καθώς και ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ» κ. Φωτέας Νικόλαος.  

   

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 4ου τριμήνου Δήμου Καλαμάτας 2012. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος παραβρίσκεται και ο Ταμίας του Δήμου Καλαμάτας, κ. 
Σαρδέλης Σπύρος. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11909/5-3-
2013 Δήμου Καλαμάτας εισήγηση της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου κας 
Γεωργίας Ηλιοπούλου, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 

Θέμα : Υποβολή καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
εσόδων εξόδων 4ου τριμήνου Δήμου 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 Δήμων και 
Περιφερειών”, απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στην οποία 
καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση. 

4. Την με αριθ. 36/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έτους 2012 ο οποίος 
εγκρίθηκε με την 693+694/2012 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

5. Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα όπως αποτυπώνονται 
στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Καλαμάτας, για το δ' τρίμηνο έτους 2012. 

6. Τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις : 
α) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων ΄Δ τριμήνου του έτους 
2012. 
β) Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών ΄Δ τριμήνου του 
έτους 2012. 
γ) Στοιχεία ισολογισμού ΄Δ τριμήνου του έτους 2012. 
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δ) Κατάσταση – Ενημερωτικό σημείωμα του ειδικού ταμία του Δήμου με 
ανάλυση του χρηματικού υπολοίπου της 8/02/2013, από τις οποίες προκύπτει 
το οικονομικό αποτέλεσμα του 'Δ τριμήνου έτους 2012. 

Εισηγούμεθα: 
όπως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 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 2012, να τις υποβάλλει με σχετική έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο (παρ. 
9 του άρθρου 266 του Νόμου 38/2010) για έγκριση. 
 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 
“με εντολή” 

Η Διευθύντρια Οικονομικών 
Ηλιοπούλου Γεωργία 

 
 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σαρδέλης έχει το λόγο.  

 
Κατά το 4ο τρίμηνο τα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 14.537.141,69, τα 
έξοδα ανήλθαν στα 13.354.824,99, τα συνολικά έσοδα του Δήμου όλο το 

χρόνο ήταν 51.437.394,64, τα δε έξοδα σε 45.337.794,37. Το ταμειακό υπόλοιπο που 
έκλεισε ο Δήμος στις 31-12-2012 ανήλθε στα 6.099.600,27 συν 33.000 ένα ένταλμα 
που προέρχεται από προηγούμενα χρόνια το οποίο δεν είχε εξοφληθεί, αυτά τα 
χρήματα που υπάρχουν είναι 6.133.208,36. Αν κοιτάξετε από κάτω υπάρχει η 
ανάλυση. Μετρητά δεν έχουμε καθόλου στο ταμείο του Δήμου, υπάρχουν στις 
τράπεζες και το έλλειμμα που προέρχεται από προηγούμενους ταμίες από τα 
προηγούμενα χρόνια…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπρεδήμας. 

 
Κύριε Πρόεδρε πολύ σωστά τα είπε ο αρμόδιος ο κ. Σαρδέλης, αλλά 
αυτά τα έχει ανακοινώσει και ο κ. Δήμαρχος στις 31 Δεκεμβρίου  μαζί 

με τον κ. Σαρδέλη στο γραφείο του.  
Είναι γνωστό λοιπόν το ποσόν των 6.000.000, εμείς όμως αυτό δεν μπορούμε να 
έχουμε γνώση των υπολοίπων θεμάτων τα οποία τίθενται. 
Γι αυτό το λόγο θα ψηφίσουμε Λευκό.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε ο κ. Νιάρχος. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Λευκό. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φωτέας.  
 

ΣΑΡΔΕΛΗΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 
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Ερώτηση θέλω να κάνω στον κ. Σαρδέλη. 
Αυτά εδώ έχουν να κάνουν με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του Δήμου. Θέλω 

να μου πείτε, τι υπόλοιπο μένει στο ταμείο, αφού αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις προς 
τρίτους. Αν το ξέρετε, γιατί εκεί εγγράφονται τα κονδύλια, εισπράξεις και έξοδα. 

 
Εδώ είναι τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο του Δήμου 31-12 έσοδα 
– έξοδα, χρηματικό υπόλοιπο. Μέσα σε αυτά τα έσοδα και τα έξοδα 

υπάρχουν δεσμευμένα χρήματα, δηλαδή που είναι ειδικές χρηματοδοτήσεις, που δεν 
μπορεί να τις χρησιμοποιήσεις για άλλο σκοπό και υπάρχουν και χρήματα που μπορεί ο 
Δήμος να  χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό θα κρίνει αυτός. Αν αφαιρέσουμε… 

 
Εγώ δεν σας είπα αυτό, εγώ είπα το εξής: 
Οι υποχρεώσεις για απαιτήσεις από τρίτους… 

 
…….. 31-12-2012 δεν τις έχω εγώ αυτό το έχει το Οικονομικό Τμήμα…….  
 

ΦΩΤΕΑΣ: Καλώς.   
 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Έτσι δεν είναι Αντρέα; Δεν μπορώ να έχω εγώ…  
 
ΛΙΒΑΣ: ……………(δεν ακούγεται) 

 
Μπορείτε να μας διευκρινίσετε, περισσότερο και για πληροφορία και 
προς τους Δημότες, το ύψος εκεί που λέει αμοιβές αιρετών και τρίτων, 

Ποίοι είναι οι τρίτοι; Πόσο είναι αυτό το ύψος και αν πάει ξεχωριστά για τα Συλλογικά 
Όργανα, Αντιδημάρχους, Πρόεδρο Δημοτικού  Συμβουλίου ….  
Δεύτερον, τα ανταποδοτικά τέλη, εχτές είδα, προχτές, δεν έχω τους πίνακες στα χέρια 
μου, υπάρχει μία αύξηση ανταποδοτικών τελών.  
 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ: Αύξηση ως προς τα έσοδα; 

 
Ως προς τα έσοδα ναι, ανταποδοτικών τελών. Ποία είναι αυτή η αύξηση 
ακριβώς, αν μπορείτε να μου πείτε στοιχεία και αν μπορείτε μας πείτε, 

αυτή η αύξηση από πού προέρχεται, δηλαδή προέρχεται από την επιπλέον σύλληψη 
αδήλωτων επιφανειών. Και πόση είναι αυτή; Δηλαδή πόσα τετραγωνικά έχουμε αυτή 
τη στιγμή στα χέρια μας σαν Δήμος παραπάνω, ώστε να ξέρουμε εκεί τι γίνεται. 

 
Η αύξηση των Δημοτικών Τελών που βλέπουμε προέρχεται κυρίως από 
την σύλληψη διαφυγόντας φορολογητέας ύλης, από ελέγχους που 

γίνονται κ.λπ. 
Το πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή που φορολογούνται στον 
Δήμο Καλαμάτας δεν άπτονται του τμήματος του ταμείου. Εγώ έχω το τελικό 
αποτέλεσμα, τις εισπράξεις. Άπτονται σε άλλο τμήμα. Αυτά τα στοιχεία δεν τα έχω 
εγώ.  
Για τα τετραγωνικά μέτρα έχουν γίνει έλεγχοι στους πρώην Δήμους που χρεώνονται με 
τα σωστά τετραγωνικά καθώς απ’ ότι γνωρίζω συνεχίζονται και οι έλεγχοι να γίνονται 
και μέσα στην πόλη της Καλαμάτας. 

 
Και συνεχίζονται οι έλεγχοι, μπορεί να αυξηθεί κι άλλο…. Κάτι άλλο; 
Θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο;      

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εφόσον τα έξοδα είναι σταθερά δεν θα έπρεπε να αναπροσαρμοστεί … 

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΣΑΡΔΕΛΗΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ:  

ΣΑΡΔΕΛΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΣΑΡΔΕΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυτή τη στιγμή νομίζω το θέμα μας είναι ο έλεγχος καταστάσεων 
προχωράμε στην ψηφοφορία; Πλειοψηφία, Υπέρ.  

Ο κ. Μπρεδήμας; 
 
Είπαμε Λευκό για το λόγο ότι εδόθη μία επανάληψη, πολιτική 
επανάληψη του αριθμού τον οποίον θέλατε να δώσετε στις 31 

Δεκεμβρίου, ότι είναι ένας Δήμος ο οποίος έχει πλεόνασμα, αλλά αυτό είναι κάτι που το 
τραβάμε επάνω και κάτω είναι αντιφατικό. Συνεπώς αυτή την αντιφατικότητα και με τα 
στοιχεία που δεν υπάρχουν δεδομένα για μας, ψηφίζουμε Λευκό   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος; Λευκό έχετε πει, θέλετε κάτι άλλο;  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ:  Λευκό, έχουμε Καταψηφίσει άλλωστε τον προϋπολογισμό. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν πήραμε απάντηση.  …. είναι η τρίτη ακριβώς…. 

 
Η τρίτη, είναι οι επιτροπές που υπάρχουν, που πληρώθηκαν, οι Αιρετοί, 
τα Δημοτικά Συμβούλια, οι επιτροπές πάνε σε έναν ενιαίο κωδικό. Αυτό. 

Εάν θέλετε να σας δώσω κάτι αναλυτικότερα στοιχεία, πόσο έχουν στοιχίσει, αυτή τη 
στιγμή δεν είμαι, αυτή τη στιγμή είναι καταστάσεις ως προς τα…, και γι αυτό θέλω αν 
μου επιτρέπετε λίγο, αυτές οι καταστάσεις, αν όντως είναι πραγματικά τα στοιχεία που 
υποβάλλει ο ταμίας, που λέει έχω έσοδα τόσο, έξοδα τόσο και στο χρηματικό μου 
υπόλοιπο βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Θα ήθελα να πιστεύω, και θέλω να πιστεύω ότι 
δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ότι αυτά τα χρήματα βρίσκονται στο ταμείο του Δήμου, 
διότι 31/12 είναι ενημερωμένες όλες τις τράπεζες και μπορώ να πάω να τις πάρω… 

 
Νομίζω ότι αυτά αποδεικνύονται και σε οποιοδήποτε έλεγχο προκύψει 
άλλωστε. 
 
Γίνεται αλλά αυτή τη στιγμή είμαι πρόχειρος  να πάω να τα φέρω επάνω 
και να γίνει έλεγχος σε οποιοδήποτε λογαριασμό του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Ευχαριστούμε κ. Σαρδέλη αλλά δε ετέθει θέμα,  απλά μια πληροφορία 
ήθελε ο κ. Μπεχράκης.      
 
Όχι, αν μου επιτρέπετε κ. Αντιδήμαρχε, αυτή τη στιγμή οι Οικονομικές 
Καταστάσεις αυτό απεικονίζουν έσοδα – έξοδα, χρηματικό υπόλοιπο, που 

όντως υπάρχει. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα, νομίζω ολοκληρώθηκε το θέμα.  Ευχαριστώ.  
 
 
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. Μπρεδήμα, Φαββατά και Νιάρχο οι οποίοι δηλώνουν ΛΕΥΚΗ 
ψήφο, κατά  πλειοψηφία,   

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΣΑΡΔΕΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΑΡΔΕΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΣΑΡΔΕΛΗΣ:  
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Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την παρακάτω έκθεση – 
συνοπτική παρουσίαση των καταστάσεων εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου 
του Δήμου Καλαμάτας έτους 2012, η οποία όπως προκύπτει από το 
συνημμένο έγγραφο του ταμία, με βάση τα τηρούμενα βιβλία, έχει ως εξής : 
 

1) Τα έσοδα του Δήμου, ανήλθαν στο ποσόν των           14.537.141,69 € 

 

2) Τα έξοδα του Δήμου, ανήλθαν στο ποσόν των         13.354.824,99 € 

 
3) Τα συνολικά έσοδα Α’, Β’,  Γ’ & Δ’ τριμήνων 

2012, ανέρχονται  στο ποσόν των 
        51.437.394,64 € 

 
4) Τα συνολικά έξοδα Α’, Β’, Γ’ & Δ’ τριμήνων 

2012, ανέρχονται  στο ποσόν των 
        45.337.794,37 € 

 
5) Το χρηματικό υπόλοιπο στις 31-12-2012  ήταν 

- Στο ποσόν αυτό πρέπει να προστεθούν από   
ΧΕ 4671/2001 του ΤΑΔΚΥ 

- Οπότε το χρηματικό υπόλοιπο 
διαμορφώνεται σε 

          6.099.600,27 € 

33.608,09 € 

6.133.208,36 € 

 
 
Το χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής : 
 
ΜΕΤΡΗΤΑ 0,00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5.676.497,76 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ 451.361,33 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ 5.349,27 

ΣΥΝΟΛΟ : 6.133.208,36 € 

 
 
Συνημμένες οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου 2012 
του Δήμου Καλαμάτας. 
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παύλος Μπουζιάνης     1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος  
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  2. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  3. Καρβέλης Γεώργιος 

  4. Μπασακίδης Νικόλαος   

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Μπρεδήμας Θεόδωρος   

  7. Νιάρχος Αναστάσιος  

  8. Φαββατάς Δημήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 20 Μαρτίου 2013 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


