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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   26/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   210/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 9η   Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

26η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 44553/5-8-2011 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα 

με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημήτριος Μπούχαλης, Αντιδήμαρχος 

Καλαμάτας, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη, οι κ.κ.:    

1) Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μπουζιάνης Παύλος, 4) 

Μπρεδήμας Θεόδωρος, 5) Πολίτης Δημήτριος, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) Φωτέας 

Νικόλαος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Στασινόπουλος 

Στυλιανός.  

 

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Έλεγχος καταστάσεων εσόδων – εξόδων δευτέρου τριμήνου 2011, Δήμου 
Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 42692/1-8-2011 
έγγραφο του Τμήματος Ταμιακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, το οποίο έχει ως εξής: 
 
Σας υποβάλλω συνημμένα καταστάσεις εσόδων – εξόδων (μαζί με ενημερωτικό 
σημείωμα) δεύτερου τριμήνου 2011, προκειμένου να τις θέσετε υπόψη της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφού τις ελέγξει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
3852/10 άρθρο 72 παράγραφος 1β «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/10 τεύχος Α), να 
τις διαβιβάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με σχετική έκθεση για έγκριση.  
 

Ο 
ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 

  
 
   
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ¨Έλλειμμα από προηγούμενους ταμίες¨. Τι είναι αυτό; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ένα θέμα που εκκρεμεί με έναν προηγούμενο ταμία του Δήμου. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: Ήταν επί δημαρχοντίας Μαλαπάνη. 

 
Λέει ¨Έλλειμμα από προηγούμενους ταμίες¨, 451.361,33. Τι σημαίνει 
αυτό; 
 
Έχει γίνει έλεγχος και αυτό το ποσό έχει καταλογισθεί σε ταμεία, 
εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεση. Όπως και το έλλειμμα του Δήμου 

Θουρίας, κι αυτό εκκρεμεί δικαστικά. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ¨Έλλειμμα πρώην Δήμου Θουρίας¨, 5.349,27. Τι είναι αυτό; 

 
Η κλοπή για την οποία δεν είχατε κάνει ΕΔΕ όταν ήσασταν στο Δήμο 
Θουρίας. Δεν είχατε κάνει καμία ενέργεια εσείς γι’ αυτό.  

 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Εάν η αστυνομία είχε βγάλει πόρισμα... 

 
Ούτε η αστυνομία είχε βγάλει, έπρεπε να το κάνει ο Δήμος, το κάναμε 
μετά εμείς. 
 
Πρόεδρε εάν δεν γνωρίζεις οφείλεις να ρωτάς. Είχε βγάλει εντολή ο 
Δήμαρχος… 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 
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Να μιλήσετε με την Περιφέρεια και θα το εξακριβώσετε. Δεν είχε πάει 
στην Περιφέρεια τίποτα. 

 
Κε Πρόεδρε ενόψει όλων αυτών των σελίδων των πολλών είμαστε 
¨λευκό¨ και θα τοποθετηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Οι υπόλοιποι Δήμοι έχουν οφειλές; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προέκυψαν ελλείμματα ταμείου. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο Δήμος Άριος είχε έλλειμμα; 

 
Με βάση την απογραφή δεν προκύπτει έλλειμμα. Η απογραφή της 
Θουρίας μας είπε ότι είναι αυτό το έλλειμμα. Εμείς δεν ελέγχουμε τα 

πριν, ελέγχουμε τα πρωτόκολλα παραλαβής. Εσείς σαν Θουρία μας παραδώσατε και το 
έλλειμμα, όπως ορθά πράξατε. Εάν υπάρχουν αλλού, θα τα βρούμε στην πορεία. 
 
ΦΩΤΕΑΣ: ¨Λευκό¨ γιατί δεν μπόρεσα να τα ελέγξω. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, στα πλαίσια 
του ελέγχου της υλοποίησης του προϋπολογισμού (παρ. β, παρ.1, άρθρο 72 του νόμου 
3852/10) με βάση τις υποβληθείσες, από τον ταμία του Δήμου, σ’ αυτήν καταστάσεις 
εσόδων – εξόδων του 2ου τριμήνου 2011 του Δήμου Καλαμάτας και αφού έλεγξε 
αυτές, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα, Φαββατά και Φωτέα, κατά 
πλειοψηφία,  

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

 
Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση την παρακάτω έκθεση – 
συνοπτική παρουσίαση των καταστάσεων εσόδων – εξόδων 2ου τρίμηνου 
του Δήμου Καλαμάτας 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 ποσό των 11.592.524,88 €. 

2) Τα έξοδα του Δήμου, ανήλθαν στο ποσό των 11.896.254,31 €. 

3) Τα συνολικά έσοδα Α’ & Β’ τριμήνων 2011 ανέρχονται στο ποσό των 
24.677.256,43 €. 

4) Τα συνολικά έξοδα Α’ & Β’ τριμήνων 2011 ανέρχονται στο ποσό των 
20.464.532,83 €. 

5) Το χρηματικό υπόλοιπο στις 30/6/2011 ήταν                4.212.723,60 € 
Στο ποσό αυτό πρέπει να προστεθούν από ΧΕ 4671/2001  
του ΤΑΔΚΥ                                      33.608,09 €  
οπότε το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται σε         4.246.331,69 € 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Το χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής: 
        - Μετρητά                                                                                        0,00  € 

   - Τράπεζες                                                                        3.789.621,09  € 
   - Έλλειμμα από προηγούμενους ταμίες  
                   πρώην Δήμου Καλαμάτας                                  451.361,33  € 
   - Έλλειμμα πρώην Δήμου Θουρίας                                       5.349,27  € 
                                                                                           _____________ 

                                                               Σ Υ Ν Ο Λ Ο               4.246.331,69  € 
  

Συνημμένες οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2011 
του Δήμου Καλαμάτας. 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης   1. Βασιλόπουλος Αθανάσιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπουζιάνης Παύλος 

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Φαββατάς Δημήτριος 

  7. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Αυγούστου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                                              


