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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   28/2011 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   228/2011 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 30η   Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

28η/2011 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 49184/26-8-2011 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) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) 

Πολίτης Δημήτριος, 5) Στασινόπουλος Στυλιανός, 6) Φαββατάς Δημήτριος και 7) 

Φωτέας Νικόλαος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μπουζιάνης Παύλος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.  Καρβέλης Γεώργιος, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τον κ. Μπουζιάνη Παύλο.  

 

 

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 2ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2010. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. 49672/25-8-
2011 έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών του Δήμου Καλαμάτας, το οποίο έχει ως 
εξής: 
 

«ΘΕΜΑ: Προέλεγχος ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2010. 
 
Σας υποβάλλουμε συνημμένα, σε τρία αντίγραφα, οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 
Καλαμάτας διαχειριστικής χρήσης 2010, προκειμένου να τις θέσετε υπόψη της 
Οικονομικής Επιτροπής για  προέλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του 
Δ.Κ.Κ. (Νόμος 3463/2006).  
 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 
¨Με εντολή¨ 

Η Διευθύντρια Οικονομικών  
Ηλιοπούλου Γεωργία» 

 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Πολύ μικρά τα γράμματα, δεν φαίνονται. Να τυπώνεται σε χαρτί Α3.  
Επειδή δεν διαβάσαμε τίποτα, ¨λευκό¨. 

 
Κε Πρόεδρε και να τα διαβάζαμε είναι αδύνατον να τα ελέγξουμε. Εδώ 
υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες υποτίθεται ότι ασχολούνται επισταμένα με 

το αντικείμενο, κάποιοι συνεργάτες του Δήμου, άρα εκ των πραγμάτων και να 
διαβάζαμε κάτι, ήταν αδύνατον να πάμε στο επίπεδο του ελέγχου. Δεν μπορώ να έχω 
άποψη και γενικότερα για καποδιστριακό Δήμο που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να 
έχουμε και χρόνο πάρα πολύ να αρχίσουμε από αρχεία… 

 
Θα σας δοθούν όλα τα αρχεία τουλάχιστον στο Δημοτικό Συμβούλιο που 
θα έρθει να έχετε όλα τα στοιχεία νωρίτερα για να τοποθετηθείτε στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
Δεν γίνεται. Για να βγει αυτή η συγκεκριμένη εισήγηση εργάστηκαν κάποιοι 
άνθρωποι εξοικειωμένοι στο αντικείμενο για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Είναι αδύνατον κάποιος και ειδικότερα για παρελθούσης χρήσης να κάνει 
τέτοιους ελέγχους. Θεωρώ ότι εν πάση περιπτώσει ευσυνείδητα κάναν τη δουλειά τους 
οι άνθρωποι, δεν έχω λόγους για το αντίθετο, επειδή όμως δεν μπορώ να πω ούτε ναι 
ούτε όχι, θα ψηφίσω ¨παρών¨. 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους  κ.κ. Μπρεδήμα 
& Φαββατά και ΠΑΡΩΝ από τον κ. Φωτέα, κατά πλειοψηφία, 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΦΩΤΕΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΩΤΕΑΣ: 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     

 
Προελέγχει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως έτους 2010, 
Δήμου Καλαμάτας και αποστέλλει αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τη 
σχετική  έκθεσή της η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης 
αυτής. 
 
 
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. Καρβέλης Γεώργιος 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  5. Πολίτης Δημήτριος 

  6. Στασινόπουλος Στυλιανός 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

  8. Φωτέας Νικόλαος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 6 Σεπτεμβρίου 2011 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

                                                                                                 
 


