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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   36/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   268/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 28η  Αυγούστου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

36η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 51266/24-8-2012 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) 

Κουδούνης Αργύριος, 2) Μπουζιάνης Παύλος, 3) Μπρεδήμας Θεόδωρος, 4) Πολίτης 

Δημήτριος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

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

Αθανάσιος, 2) Στασινόπουλος Στυλιανός και 3) Φωτέας Νικόλαος.  

  
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. 1) Καρβέλης Γεώργιος και 2) Μπεχράκης Σταμάτης, οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τα απουσιάζοντα τακτικά μέλη 

κ.κ. Στασινόπουλο Στυλιανό και 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 : 

Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας 2011. 

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51256/24-8-2012 έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών του 
Δήμου Καλαμάτας κ. Ηλιοπούλου Γεωργίας, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος για 
την ενημέρωση των μελών του Σώματος έχει ως εξής:  
 
«ΘΕΜΑ: «Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας 2011» 
 
Σας υποβάλλουμε συνημμένα, σε τρία αντίγραφα, οικονομικές καταστάσεις του Δήμου 
Καλαμάτας (Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) διαχειριστικής χρήσης 2011, (7η διαχειριστική 
χρήση 1ης Ιανουαρίου 2011 – 31ης Δεκεμβρίου 2011), προκειμένου να τις θέσετε 
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής για  προέλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. (Νόμος 3463/2006) όπως αυτές ισχύουν.  
 

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 
¨με εντολή¨ 

Η Διευθύντρια Οικονομικών  
Ηλιοπούλου Γεωργία» 

 
 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα εξής:  

 
Σας παρουσιάζουμε σήμερα τον προέλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων του Δήμου Καλαμάτας και τον ισολογισμό για τη χρήση 

του 2011. Δεν θέλω να σας κουράσω, πιστεύω τα έχετε πάρει, τα έχετε μελετήσει, όσα 
προλάβατε να τα μελετήσετε,  τα στοιχεία έτσι και αλλιώς θα τα πούμε αναλυτικά και 
κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα παρίσταται και ο ορκωτός 
λογιστής.  
 
Απλώς μια πρώτη, ελάχιστη ενημέρωση, ο ισολογισμός του Δήμου Καλαμάτας έληξε με 
κερδοφορία, αντίστοιχα το 2010 είχαμε μια μικρή ζημιά. Βέβαια  πρέπει να σας πω ότι 
σε έναν ισολογισμό ενός Νομικού Προσώπου, δεν παίζει κανένα ιδιαίτερο ρόλο τα 
κέρδη ή οι ζημίες του ισολογισμού, άλλα πράγματα μετράνε πιο πολύ. Αυτά είναι 
υποχρεώσεις του Δήμου μας και θα δούμε ότι στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
στους προμηθευτές και στα δάνεια ότι έχουμε μια μείωση γύρω στα 2.000.000 ευρώ 
περίπου, 1.000.000 για τους προμηθευτές και 1.000.000 και κάτι για τα δάνεια του 
Δήμου. Δηλαδή σε μια δύσκολη, σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική στιγμή για τη 
χώρα μας αλλά και για το Δήμο, καθότι οι περικοπές για το 2011, γνωρίζετε ότι έχουν 
υπερβεί το 50% από την Κεντρική Κυβέρνηση, καταφέραμε να είμαστε εντάξει, να 
σταθούμε όρθιοι και όχι μόνο αυτό, να μειώσουμε και τις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις μας.  
Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, αλλά δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι με την καθυστέρηση 
που υπάρχει για τους πόρους από την Κεντρική Κυβέρνηση… Να σας ενημερώσω ότι 
είμαστε στο 2012, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από τη ΣΑΤΑ, αυτή τη ΣΑΤΑ που 
μας είπε το ίδιο το Υπουργείο να εγγράψουμε στον προϋπολογισμό μας και  ήτανε η 
ΣΑΤΑ που πήραμε το 2011, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ.  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχουν μειωθεί κατά 30% οι ΚΑΠ για το μήνα Ιούλιο και προβλέπεται και μείωση των 
ΚΑΠ για το μήνα Αύγουστο. Με την  περικοπή αυτών των πόρων, μπαίνει πλέον και 
θέμα βιωσιμότητας και για το Δήμο Καλαμάτας. Με τις περικοπές αυτές εάν πραγματικά 
είναι όπως μας το λένε και για τον Αύγουστο, δεν βγαίνει να πληρωθεί ούτε η 
μισθοδοσία των υπαλλήλων.  
Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο θέμα μπορεί να δημιουργηθεί και για τη συντήρηση των 
υποδομών, αλλά  και για τη διαχείριση των απορριμμάτων ακόμα, ακόμα και για τη 
συντήρηση του πρασίνου.  
Εμείς θα αγωνιστούμε, θα είμαστε εδώ αλλά δυστυχώς αν δεν αλλάξει κάτι για τη 
χρηματοδότηση των Δήμων, γι΄ αυτό και γίνεται και μια κινητοποίηση που κάνουν οι 
Δήμαρχοι σ’ όλη την Ελλάδα, δεν είναι ευοίωνο δυστυχώς το μέλλον για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  
Με αυτά κλείνω την εισήγησή μου, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, άμα θέλετε σε 
κάποιες ερωτήσεις μπορώ να σας απαντήσω και σαν αρμόδιος στα οικονομικά αλλά και 
σαν οικονομολόγος, αλλά θα τα πούμε πιστεύω και πιο αναλυτικά και στο Δημοτικό 
Συμβούλιο όπως σας ξαναείπα με την παρουσία και της Διευθύντριας των Οικονομικών 
της κυρίας Ηλιοπούλου, αλλά και με την παρουσία του ορκωτού λογιστή μας, ο οποίος 
ελέγχει τις καταστάσεις και θα έχετε και τη δική του έκθεση. Ευχαριστώ. 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής:  

 
Κύριε Πρόεδρε, επειδή είστε και Οικονομολόγος, γι΄ αυτό το λόγο 
επικαλούμαι αυτά τα οποία θα πω, διότι στον προέλεγχο τον οποίο 

υποβάλλετε και τα χαρτιά τα οποία έχετε, δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε μία 
τεκμηριωμένη άποψη, κατά πόσον αυτά ανταποκρίνονται τα καθέκαστα κονδύλια στις 
υποχρεώσεις του Δήμου. Επειδή λοιπόν αυτά απαιτούν έναν ειδικό έλεγχο και επειδή 
υπάρχουν προβλήματα και προβλήματα ευθυνών, εμείς δεν θα ψηφίσουμε, θα 
θέσουμε λευκή ψήφο, έτσι ώστε να έχουμε το δικαίωμα και να ελέγξουμε και να 
βρούμε όπου υπάρχουν προβλήματα σ’ αυτόν τον προέλεγχο.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, σας ευχαριστώ κύριε Μπρεδήμα, κύριε Μπεχράκη. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εμείς ερωτήσεις θέλουμε έτσι να κάνουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ότι θέλετε ναι. Ο κύριος Μπρεδήμας τοποθετήθηκε κιόλας.  

 
Εάν έγινε η σύνταξη του ισολογισμού από τις Υπηρεσίες του Δήμου ή 
από ορκωτούς λογιστές ή ομάδα άλλη, πόσο στοίχισε, εάν έχουν τη 

δυνατότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου με μια βοήθεια να καταθέσουν οι ίδιες τον 
ισολογισμό και ένας ορκωτός λογιστής να έλεγχε, έτσι να το έλεγχε και θέλουμε 
ακριβώς να ρωτήσουμε πόσο έχει  κοστίσει αυτή η εργασία και αν είναι με σύμφωνη 
γνώμη των Οικονομικών Υπηρεσιών ο ισολογισμός.  
Αυτές είναι οι πρώτες ερωτήσεις μου.  

 
Απλώς να σας απαντήσω στην πρώτη αυτή ερώτηση που κάνατε ότι η 
κατεύθυνση της Υπηρεσίας, της Οικονομικής Υπηρεσίας είναι ότι στον 

επόμενο χρόνο, ή στα επόμενα χρόνια ο ισολογισμός θα συντάσσεται από την 
Οικονομική Υπηρεσία. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, του Δήμου Καλαμάτας 
δεν είναι ακόμα έτοιμη ώστε να συντάξει τον ισολογισμό. Έχουμε ζητήσει και θα 
πάρουμε ένα άτομο, σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, θα πάρουμε ένα άτομο, το 
οποίο έχει και εμπειρία και είναι Οικονομολόγος από το …(δεν ακούγεται)…, σας το 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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ανακοινώνω τώρα, οπότε να είμαστε αυτόνομοι ότι ο ισολογισμός, αν όχι του 2012 
τουλάχιστον το 2013, να συσταθεί από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας.  
Ο λογιστής έχει στοιχίσει, το περάσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο τελευταίο 
Συμβούλιο, η αμοιβή του λογιστή όμως δεν είναι μόνο η σύνταξη του ισολογισμού 
είναι και η παρακολούθηση του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου, το οποίο δεν 
παρακολουθείται από υπάλληλο του Δήμου, παρακολουθείται από τον εξωτερικό 
λογιστή – συνεργάτη, είναι 12.000 η αμοιβή του μαζί με το ΦΠΑ.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 12.000 ; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαζί με το ΦΠΑ, ναι.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε την κρίνουμε υπερβολική.  

 
Έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο και έχει εγκριθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια ικανοποιητική αμοιβή, 

είναι μια αμοιβή που κυμαίνεται στους …………… 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Το θέτετε και εσείς ως σοβαρό ………..….;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι γιατί μιλάμε για ένα δύσκολο ………….. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: ……………………….. και μπορείτε να τα ελέγχετε.  

 
Εμένα δεν είναι η δουλειά μου εδώ, δεν μπορώ να υπογράψω έτσι και 
αλλιώς. Και να τα ελέγξω δεν μπορώ να υπογράψω ούτε έχω το χρόνο 

να ασχοληθώ και με τις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας. 
Κύριε Μπεχράκη άμα θέλετε να συνεχίσετε.  

 
Η δεύτερη ερώτηση είναι: Βλέπουμε εδώ ότι οι αμοιβές για τα έξοδα 
των ηρωικών αρχόντων και τρίτων είναι 872.000. Προφανώς δεν 

συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα και οι αμοιβές, που είναι σε διάφορες επιχειρήσεις του 
Δήμου, που είναι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι. Εάν κάνουμε μια αναγωγή περίπου λίγο 
λιγότερα από 870.000 είναι και οι αμοιβές αυτών, δηλαδή μιλάμε περίπου για 
1.500.000 ευρώ….. 

 
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση! Εδώ μιλάμε για Αντιδημάρχους, το 
Δήμαρχο, μιλάμε αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβουλίων, μιλάμε 

αποζημιώσεις μελών, δηλαδή 150.000 είναι μόνο τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 150.000. Και 870.000 ………….. 

 
Έξοδα κίνησης… Περιμένετε, θα τα πούμε αναλυτικά αφού το θέσατε το 
θέμα. Να τα πούμε και να τα ακούσουν και οι δημοσιογράφοι  πως 

ακριβώς γράφονται. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Να ολοκληρώσω την ερώτηση; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κύριε Μπεχράκη. 

 
Μαζί με τις αμοιβές των Προέδρων και των Αντιπροέδρων που έχετε 
θεσπίσει να είναι έμμισθες οι θέσεις αυτές στις επιχειρήσεις του 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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Δήμου, εμείς το υπολογίζουμε γύρω στο 1.300.000 με 1.500.000 χωρίς να έχουμε 
προσδιορίσει το ποσό … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι καμία σχέση, καμία σχέση! 

 
…και δεύτερον εάν το θεωρείτε φυσιολογικό να δίνουμε 13.000.000 
για αμοιβές και έξοδα προσωπικού και να δίνουμε 1.200.000 -

1.500.000, προσδιορίστε το παρακαλώ εσείς… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που τα είδατε αυτά τα ποσά κύριε Μπεχράκη;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού το 60, έξοδα χρήσεως, στο 3. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποια σελίδα; 

 
Σελίδα 2. Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό. Αυτό που 
εισηγούμαστε εμείς σαν …. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α! την έκθεση κοιτάτε; 

 
Και παρακαλώ αν χρειάζεται να γίνει ένα σχόλιο εάν σαν Οικονομική 
Επιτροπή δεχόμαστε αυτό το ύψος ότι είναι λογικό σε σχέση και με τις 

αμοιβές …. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και άλλοι λογαριασμοί σ’ αυτό. Άμα πάτε στη σελίδα του……  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Θα απαντήσετε σ’ αυτό ή…;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσω να μην τα μπερδέψουμε.  

 
Αν πάμε στη σελίδα που έχει και ανάλυση μάλιστα, στη σελίδα 4 στο 
προσάρτημα  του ισολογισμού, κάνει ανάλυση: 

- Έξοδα παράστασης Δημάρχου, Αντιδημάρχου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου 226.000 ευρώ.  

- Έξοδα κίνησης και αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων 160.000 ευρώ. Δηλαδή 
όσο...  

- Αποζημίωση μελών Τοπικών Συμβούλων  147.000 ευρώ.  
- Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 616 ευρώ.  
534.000, έτσι;  

Προφανώς είναι και άλλα ποσά στο (61) γιατί είναι και ο λογαριασμός (61), προφανώς 
είναι και άλλα ποσά. Ναι. Αμοιβές αξιωματούχων ίσως να είναι και παλιά, από παλιούς 
Δήμους, μας ήρθαν και οφειλές από παλιούς Δήμους, οι οποίες κατά μεγάλο μέρος δεν 
έχουν εξοφληθεί έτσι κι αλλιώς γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα για να εξοφληθούν. 
Οπότε συνεχίστε, δεν είναι το ποσό αυτό που είπατε σε καμιά περίπτωση.  

 
Η ερώτηση είναι σαφής και παρακαλώ επειδή έχει και μεγάλη σημασία 
για τη λειτουργία του Δήμου, για τους πολίτες, για την ενημέρωση, 

πόσο στοιχίζει ετησίως, πόσο στοίχισε ετησίως το 2011, οι αμοιβές των αιρετών του 
Δήμου συν τους Προέδρους και τους Αντιπροέδρους των επιχειρήσεων του Δήμου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τις αμοιβές τις δικές σας. Έτσι; Όλα. 
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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Όχι του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι του Δημοτικού Συμβουλίου! Των 
Αιρετών, των Αντιδημάρχων, του Δημάρχου, των Προέδρων και των 

Αντιπροέδρων.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 387.000 ευρώ, αυτά είναι.  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Συν του  Δημοτικού Συμβουλίου πόσα είναι;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 534.000 ευρώ όλα μαζί.  

 
Χωρίς τους Προέδρους των Επιχειρήσεων και τους Αντιπροέδρους. 
 

Εντάξει, δεν είμαι τώρα… Σε αυτά δεν είμαι, αλλά μισό εκατομμύριο, 
καμία σχέση με τα ποσά που λέτε.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Άλλο πόσο δηλαδή;  

 
Τώρα δεν μπορώ να υπολογίσω κύριε Μπεχράκη!  Πόσα να είναι οι 
Πρόεδροι, πόσα να είναι ακόμα;  

 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: Αυτά είναι εκτός Δήμου.  

 
Είναι εκτός Δήμου. Κι εκεί  υπάρχουν άλλες αμοιβές προσωπικού. 
Εντάξει. 

Τοποθέτηση κύριε Μπεχράκη. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Έχω και άλλη μια ερώτηση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α! Συγνώμη.  

 
Όταν έγινε η συνένωση των Δήμων τα δάνεια που ήταν στο Δήμο, 
ήταν γύρω στα 5.000.000 αν θυμάμαι καλά. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του Δήμου Καλαμάτας μόνο, ναι, ναι.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Του Δήμου Καλαμάτας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ’10 μιλάμε, έτσι;  

 
Σε αυτό το ποσό των 8.370.000 πρέπει να πληρώσουμε σε ένα χρόνο 
1.000.000 βραχυπρόθεσμες οφειλές….  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι είναι τα τοκοχρεολύσια που λέμε, ναι. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Σ’ αυτά μέσα είναι και τα νέα δάνεια που πήραμε το 2011;  

 
Δεν έχουμε πάρει κανένα νέο δάνειο. Είναι της Θουρίας, τα δικά μας και 
τα Αρφαρά. Ο Άρις δεν είχε δάνεια. Δεν είχε εκταμιευθεί κανένα 

καινούργιο δάνειο τον τελευταίο 1 ½  χρόνο. Δεν έχουμε  πάρει ούτε ένα ευρώ.  
 
Δεν υπάρχει εκτίμηση όμως στην εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 
εάν αυτό το ποσό πρέπει να μεγαλώσει, να σταθεροποιηθεί, να 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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μικρύνει. Δεν υπάρχει καμία εκτίμηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο λέτε κύριε;  

 
Λέμε τώρα ότι εμείς κάνουμε απ’ ότι καταλαβαίνουμε, με εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής, έτσι;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Μια εισήγηση κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ασφαλώς.  

 
Εκεί δεν υπάρχει καμιά εκτίμηση. Λέει απλώς μια καταγραφή, τα 
δάνεια του Δήμου είναι αυτά και το πληρωτέο  σε επόμενη χρήση 

είναι 1.000.000. Δεν υπάρχει καμία πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, π.χ. μια 
πρόταση είναι ότι πρέπει να διατηρηθεί και να προσπαθήσουμε να μικρύνει το ποσό ή 
να αυξηθεί, ή …… Δεν υπάρχει καμία εισήγηση. 

 
Όχι δεν υπάρχει εισήγηση.  Εγώ σαν αιρετός θα έλεγα ότι θα πρέπει να 
μπορέσουμε να πάρουμε κάποια δάνεια για να εξοφλήσουμε τους 

προμηθευτές μας, που είναι για εμένα σημαντικό πράγμα. Παρότι μας είχαν υποσχεθεί 
και από την κεντρική κυβέρνηση ότι αυτά τα 6.500.000.000 που περιμένουμε που είναι 
οι οφειλές του δημοσίου και των Δήμων προς τους προμηθευτές, περιμένουμε την 
επόμενη δόση μας για να μπορέσουμε μήπως πάρουμε αυτό το ποσό, για να 
εξοφλήσουμε τους προμηθευτές μας, γιατί πραγματικά η αγορά έχει στερέψει. Οπότε 
να πάμε σε….. 
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.: Να ρωτήσω κάτι κύριε Πρόεδρε; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, ναι μάλιστα κ. Μιχαλόπουλε.  

 
Είπατε ότι τα επόμενα χρόνια θα επιδιώξετε να συντάσσεται ο  
προϋπολογισμός από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

 
Όχι ο προϋπολογισμός, συγνώμη αν είπα προϋπολογισμός, ισολογισμός 
εννοώ.  

 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.: Ο ισολογισμός. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο προϋπολογισμός συντάσσεται.  
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.: Να γλιτώσουμε τα 80 χιλιάρικα που… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, τα 12 χιλιάρικα. 12 χιλιάρικα είπαμε.   
 
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ: 12.000.  

 
Αυτό πως προσδοκάτε να γίνει, με πρόσληψη προσωπικού ή 
με ανάθεση…. 

 
Όχι, όχι. Με μετακίνηση προσωπικού. Μετακίνηση ενός οικονομολόγου, 
προς το Δήμο Καλαμάτας από ένα Νομικό Πρόσωπο, από το «Διοκλή». 

Σε πρώτη φάση θα κοιτάξουμε αυτό, ένα άτομο που θα επιφορτιστεί με την τήρηση 
του διπλογραφικού συστήματος, την εκπαίδευσή του, την τήρηση, είναι 
οικονομολόγος και με τη  σύνταξη κατόπιν και του ισολογισμού μας  των 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις έτσι 
και αλλιώς.  
 
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.: Επειδή το ξέρω γι’ αυτό. 

 
Ναι, ναι γι΄ αυτό και εγώ σας …. Ευχαριστώ.  
Ψηφοφορία; Η πλειοψηφία; Υπέρ.   

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τοποθετήσεις δεν θα κάνετε;  

 
Τοποθετήσεις ήταν στην αρχή. Αφού κάνατε εσείς και τοποθέτηση και 
ψηφίσατε. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ο συνάδελφος από δω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Σταμάτης θέλει να τοποθετηθεί.  Ε, μαζί με την ψήφο σας θα … 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δηλαδή η πλειοψηφία δεν έχει να πει τίποτα για τον ισολογισμό;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει,  μίλησε ο αρμόδιος. Τι θα μιλάμε όλοι; Δεν υπάρχει λόγος.  

 
Σ’ αυτό που είπε ο κ. Μπεχράκης θέλω να πω εγώ κάτι.  
Είναι εύκολο να κάνουμε σχόλια. Όταν ακούγεται από τα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου η άποψη ότι ¨τι χρειάζονται οι ορκωτοί λογιστές¨, τη στιγμή 
που σε όλες τις επιχειρήσεις για να λειτουργεί μία επιχείρηση υγιώς, πρέπει να 
παρακολουθείται από τους ορκωτούς λογιστές και είναι τα μόνα Σώματα, οι μόνοι 
οικονομολόγοι οι οποίοι μπορεί να παρακολουθούν σε βάθος τα οικονομικά μιας 
επιχείρησης. Πολύ περισσότερο δε ενός Δήμου όπου είναι πολλαπλάσια, εκατομμύρια 
ευρώ τα οποία όπως και στο δημόσιο συμβαίνει εδώ και χρόνια, δεν παρακολουθείται 
τίποτα από κανέναν, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, σε σημείο που ακόμα και ο 
τελευταίος υπάλληλος του Δήμου, όχι μόνο του δημοσίου, του Δήμου, να μπορεί να 
διαχειρίζεται χρήματα δημόσια λες και διαχειρίζεται χρήματα της δικής του περιουσίας 
και αυτό αν το δείτε από κοντά στις λειτουργίες, θα δείτε ότι είναι μια πραγματικότητα.  
 
Συνεπώς η άποψή μου είναι το ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνονται στους ορκωτούς 
λογιστές, τα οποία αυτή τη στιγμή ανέρχονται στις 12.000, όχι μόνο τα εξοικονομεί ο 
Δήμος αλλά έρχονται πολλαπλάσια πίσω, γιατί γίνεται ο έλεγχος αυτός σε βάθος και 
έτσι αποτρέπονται οποιεσδήποτε ατασθαλίες ή πιθανόν λάθη και χειρισμοί.  
 
Αυτή είναι η άποψή μου και αυτή είναι η επικρατούσα άποψη, που συμβαίνει σε όλες 
τις υγιείς επιχειρήσεις και πολύ περισσότερο πρέπει κάποια στιγμή, να ακολουθήσει και 
ο Δήμος και το δημόσιο και να γίνονται έλεγχοι ακόμα περισσότεροι και να το ζητάμε 
και  όχι να ζητάμε να σταματήσουν οι έλεγχοι των ορκωτών λογιστών. 

 
Είναι δύο πλευρές στην κριτική μας τοποθέτηση. Η μία πλευρά είναι 
ότι ένας Δήμος με μεγάλη Οικονομική Υπηρεσία σε σχέση και με την 

Περιφέρεια της Πελοποννήσου, με διεύθυνση και με 7η χρονιά εφαρμογής του 
διπλογραφικού συστήματος. 7η χρονιά του διπλογραφικού, δεν είναι η 1η, η 2η, η 3η. 7η 
χρονιά. Δεν είναι σήμερα με ευθύνη της πολιτικής αρχής που διοικεί το Δήμο, έτσι 
ώστε η ίδια η διεύθυνση να φτιάχνει τον ισολογισμό του Δήμου και να ελέγχεται αν ο 
ισολογισμός αυτός τηρεί τους κανόνες, από έναν ορκωτό λογιστή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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Αυτή τη στιγμή λοιπόν μετά από 6 χρόνια στο Δήμο, 5 χρόνια, 6 χρόνια διοίκησης του 
Δήμου, έχετε φέρει μια Οικονομική Υπηρεσία σε επίπεδο λειτουργίας που δεν ταιριάζει, 
δεν είναι ανάλογη με την οικονομική δύναμη, το πλήθος των υπαλλήλων, την 
ικανότητα των  υπαλλήλων. Σήμερα μας λέτε ότι υπάρχει ένας τέτοιος  υπάλληλος που 
μπορούσε να βοηθήσει και να συνδράμει ,στο «ΔΙΟΚΛΗ».  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπα αυτό.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν ξέρω τι είπες, ακριβώς εγώ αυτά άκουσα. Άκουσα ………  

 
Υπάρχουν υπάλληλοι κύριε Μπεχράκη, αλλά  δυστυχώς δεν υπάρχουν 
Οικονομολόγοι στο Δήμο. Είναι όλοι διορισμένοι από το παράθυρο, λίγοι 

είναι με ΑΣΕΠ,  είναι δυστυχώς υπάλληλοι Δ.Ε.  
 
Θεωρώ ότι όποιος αναλυτής πιάσει την τοποθέτηση που κάνατε 
σήμερα σαν Δημοτική Αρχή για τη Διεύθυνση των Οικονομικών του 

Δήμου, θα δει μέσα  αυτό που λέμε: στον καθρέφτη σου βλέπεις τις αδυναμίες που 
έχετε σαν Δημοτική Αρχή.  
Είναι αδύνατον τόσοι υπάλληλοι, με τόσες δυνατότητες και με τόσα μέσα, να μην 
μπορούν 7ο χρόνο να έχουμε τον ισολογισμό του Δήμου από τις Οικονομικές Υπηρεσίες 
και τον έλεγχο  από τον ορκωτό λογιστή και μάλιστα με ένα ποσό 12.000. 12.000 είναι 
πάρα πολλά λεφτά, για να γίνει μια δουλειά την οποία θα μπορούσαν να την κάνουν οι 
Υπηρεσίες του Δήμου και μάλιστα με επάρκεια. Αλλά όπως ξέρετε και εσείς καλά, όταν 
μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία συγκρότησης του ισολογισμού κατανοείς καλύτερα τα 
πεπραγμένα, κατανοείς καλύτερα το χαρακτήρα των παρεμβάσεων που έχεις σαν 
Διεύθυνση Οικονομικών και βοηθάς και ολόπλευρα με την καλλιέργεια κανόνων, αρχών 
και αντιλήψεων.  
 
Το 2ο είναι, θα συμφωνήσουμε σε αυτό, ότι το να είναι κερδοφόρος ένας ισολογισμός, 
δεν λέει τίποτα. Και προφανώς εμείς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέση σαν 
αντιπολίτευση, να βάλουμε κανόνες ή να ελέγξουμε σε βάθος εάν τηρήθηκαν 
ουσιαστικά με τάξη. Θα θέλαμε βέβαια με τάξη όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το 
νομικό πλαίσιο. Όμως μερικά πράγματα καταλαβαίνουμε και από τη συζήτηση και από 
τη λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής ότι δεν έχουν προχωρήσει αρκετά, π.χ. δεν 
έχουμε μητρώο όλων της ακίνητης περιουσίας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι υπάρχει. Ποιος το λέει αυτό; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Σε όλα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε όλα!  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Καταγεγραμμένα;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αμέ.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν γίνεται καμία αναφορά στον ισολογισμό μέσα ότι έχουμε …… 

 
Ήταν υποχρεωτικά βάση του Καλλικράτη, όταν έγινε η συγχώνευση. Στη 
διάθεσή σας.  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι αλλά είναι όλα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα, όλα, όλα.  

 
… είναι όλα στα Κτηματολόγια; Είναι όλες οι υποχρεώσεις 
εγγεγραμμένες;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλα, όλα, όλα.  

 
Δηλαδή αν πατήσουμε ένα κουμπί να δούμε ας πούμε το 
Κληροδότημα τάδε, τι ακριβώς έχουμε;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Κληροδότημα σας ενημερώνω ότι κάνει δικό του προϋπολογισμό. 

 
Κάνει δικό του προϋπολογισμό αλλά η περιουσία του είναι 
καταγεγραμμένη; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη συγχέετε. Όσα πρέπει να καταγραφούν, έχουν καταγραφεί. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Μάλιστα. Είναι όλα τα σχολεία μέσα, είναι όλα τα πάντα;  

 
Ασφαλώς και τα σχολεία και…. Αλλά αν κάποια σχολεία…… Συνέχεια με 
τα σχολεία ασχολιόμαστε, υπήρχαν κάποια θέματα με τα 

περιουσιακά…….. 
 
Δεν υπάρχει. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να συμπληρωθεί προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε ειδική παράγραφο. 

 
Για το Δημοτικό Συμβούλιο ακολουθεί και η έκθεση του ορκωτού 
λογιστή, ο οποίος  ορκωτός λογιστής είναι υποχρεωτικός έτσι και αλλιώς.  

 
Παρακαλώ επειδή αυτή είναι η έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής 
κάνω μερικές συγκεκριμένες παρατηρήσεις.  

Η 1η παρατήρηση είναι ότι έχουμε καθυστερήσει σαν Δήμος, έπρεπε να φτιάξουμε 
εμείς τον ισολογισμό του Δήμου, επειδή εφαρμόζεται για 7η χρονιά……….  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει επάρκεια.  

 
………… ή να κάνουμε μια εκτίμηση ότι με δικιά μας ευθύνη σαν 
Δήμος, δεν έχει καταστεί να έχει η υπηρεσία επάρκεια. Δηλαδή να  

κάνουμε και  την αυτοκριτική μας σαν Δήμος.  
Το 2ο που βάζω είναι εδώ που λέει για τα δάνεια, ότι θεωρούμε ότι είναι μεγάλο το 
ποσό, ότι πρέπει να μπει ένα φρένο και μόνο μελετημένο γιατί εδώ μέσα στα δάνεια…..  

 
Τα μικρότερα δάνεια στην Ελλάδα, τους μικρότερους δανεισμούς σ’ όλη 
την Ελλάδα έχουμε, απ’ όλους τους Δήμους της Ελλάδος. 

 
….σε σχέση και με την δύσκολη οικονομική κατάσταση που επέρχεται 
και 2ον και το σπουδαιότερο, ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα δάνεια, είναι 

το αμαρτωλό δάνειο των 300.000 για το χλοοτάπητα στο Ασπρόχωμα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι δεν έχει εκταμιευθεί! Μη λέτε ότι θέλετε τώρα!  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Εντάξει. Στη λογική λέω, στη λογική των δανείων…….. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει αυτό στο δάνειο μέσα, λέτε πράγματα τα οποία δεν στέκουν.  

 
Όχι, δεν λέω αυτό, λέω ότι πρέπει να βάλουμε μια λογική εδώ που 
λέει για τα δάνεια ότι πρέπει να τα συμμαζέψουμε. Κάντε μια εκτίμηση 

ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, δεν ξέρω πόσα χρήματα…….. 
 
Θα φανεί και από τους δείκτες που θα προσκομίσουμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  

 
…αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και μια κατεύθυνση εδώ από την 
Οικονομική. Εγώ κάνω μια προσπάθεια να παρέμβει η Οικονομική 

Επιτροπή, θεωρώ ότι ανεξάρτητα από ποια παράταξη ανήκει ο καθένας μας, γι΄ αυτό 
και θέλω να απαντήσω και προηγούμενα εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα,  με ένα 
συνολικό διάλογο και επειδή είναι εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο, ο καθένας πρέπει να βάλει τη δικιά του άποψη και να βοηθήσει 
και να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Τώρα εσείς λέτε ότι ¨δεν πρέπει να κάνουμε 
αυτό, ο καθένας μας έχει προαποφασίσει, είμαστε παραταξιακός λόγος και επομένως 
να τελειώνουμε¨. Εγώ βάζω αυτό το θέμα, ότι σε σχέση με τα δάνεια πρέπει να 
συγκρατήσουμε το ποσό που βρίσκεται εδώ, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που 
επέρχονται και μόνο με το σταγονόμετρο να γίνεται η προσφυγή σε δανεισμό.  
Επίσης να βάλουμε την παράγραφο αυτή ότι έχουμε καθυστερήσει και έπρεπε ο 
ισολογισμός του Δήμου μας όχι μόνο να γλιτώσουμε τις 12.000, αλλά να γίνεται από 
τις υπηρεσίες του Δήμου και πρέπει την επόμενη χρονιά να βάλουμε στόχο να μπει σαν 
δέσμευση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο και εδώ να μπει μια ειδική παράγραφος,  η 
οποία να μιλάει για την ακίνητη περιουσία του Δήμου, επειδή είναι πολύ σημαντικός 
ισολογισμός, να λέει ότι όλα είναι καταγεγραμμένα αυτό που λέτε εσείς, τη δέσμευση 
που λέτε εσείς, ότι όλα είναι καταγεγραμμένα, ότι όλα έχουν Κτηματολόγιο, οι 
δεσμεύσεις τους και όλα αυτά είναι τακτοποιημένα, σε αρχεία κλπ. Αυτά να μπει μια 
ειδική παράγραφος.    
 
Προσπαθώ να βοηθήσω πέρα από τη διαφωνία που έχουμε για την κατεύθυνση του 
ισολογισμού, γιατί θα κλείσω με αυτό που είπατε και εσείς, ότι ένας ισολογισμός 
μπορεί να ευημερεί παίρνοντας ας πούμε και χρήματα και βάζοντας επιπλέον φόρους 
στους δημότες.  
Θέλω να κλείσω με αυτό ότι πρέπει να σταματήσει ότι εισπράττετε  90.000 ευρώ μέσω 
έργων από τη ΔΕΥΑΚ, που η ΔΕΥΑΚ τα έχει καταβάλλει αυτά τα έργα και δεν πρέπει, 
είναι και ανήθικο να διαπαιδαγωγούμε και το πολιτικό προσωπικό του Δήμου, ότι ενώ η 
ΔΕΥΑΚ έχει κάνει αυτά τα έργα, έχει συνδέσει τα σχολεία, έχει κάνει την αποχέτευση, 
έχει κάνει τα έργα της Αθηνών και  τα ξέρετε, εν τούτοις εξακολουθείτε να εισπράττετε 
από τους Καλαματιανούς 90.000 ευρώ κάθε χρόνο, μέχρι να  κλείσετε  το ποσό των 
δύο τετρακοσίων (2.400.000) και μάλιστα πηγαίνετε και κάνετε μία πολιτική μείωσης 
των δημοτικών τελών που έχει ο Δήμος προς τη ΔΕΥΑΚ, ώστε να γίνει πιο επώδυνο 
αυτό το ποσό.  
 
Γι΄ αυτό το λόγο εμείς καταψηφίζουμε, χωρίς να λέμε ότι εδώ κρύβεται η αποτίμηση. 
Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία κρύβονται μέσα από μια διαχείριση. Εδώ η 
διαχείριση προσπαθεί να καταγράψει με αντικειμενικό τρόπο το τι ακριβώς έχει συμβεί, 
ότι δεν έχουν χαθεί χρήματα, τα ταμειακά κλπ., αλλά καταλαβαίνετε ότι εμείς έχουμε 
πολλά ερωτηματικά και διαφωνίες μεγάλες για τις αμοιβές των αιρετών. Έχουμε ένα 
μεγάλο ερώτημα το οποίο το απευθύνουμε και στους δημότες, γιατί οι Αντιδήμαρχοι 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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είναι όλοι από τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι Πρόεδροι των Δημοτικών Επιχειρήσεων είναι 
όλοι από το δημόσιο τομέα; Είναι μόνο η αμοιβή να είναι διπλή; Γιατί θεσπίστηκε η 
αμειβόμενη θέση των Αντιπροέδρων; Όλα αυτά έχουν ένα επώδυνο βάρος για τους 
Καλαματιανούς και για αυτό το λόγο δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε τον ισολογισμό. 
Παρόλα αυτά ζητάμε η Οικονομική Επιτροπή να παρέμβει και να κάνει αυτές τις 
τροποποιήσεις στον ισολογισμό.  

 
Απλώς να σας απαντήσω για τη σύνταξη του ισολογισμού ότι για να 
συνταχθεί ένας ισολογισμός από κάποιους υπαλλήλους ή εξωτερικούς 

συνεργάτες, εξωτερικούς λογιστές, πρέπει να υπάρχει επάρκεια, πρέπει να υπάρχει 
επάρκεια τάξης. Δυστυχώς  αυτό το κριτήριο της τάξης, της Α΄ τάξης που απαιτεί ο 
ισολογισμός της Καλαμάτας, είναι ελάχιστοι οι υπάλληλοι στο Δήμο Καλαμάτας που το 
κατέχουν και αυτοί είναι απασχολημένοι σε άλλα πόστα. Όπως είναι η Διευθύντρια που 
δεν μπορεί να υπογράψει στον ισολογισμό, ούτε να ασχοληθεί με τη σύνταξη του 
ισολογισμού, όπως είναι και ο Λίβας που είναι Προϊστάμενος του Λογιστηρίου και είναι 
και ένα παιδί τώρα που μας ήρθε από τη Θουρία ο Φατούρος, ο οποίος είναι 
επιφορτισμένος πάλι με το λογιστήριο. Εκεί είναι η κατεύθυνσή μας να συνταχθεί ο 
ισολογισμός από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Δεν μπορεί η Οικονομική Υπηρεσία να το 
κάνει αυτό. Δεν το κάνουμε εμείς. Δεν της επιβάλλουμε εμείς να πάρει εξωτερικό 
συνεργάτη. Δεν μπορεί η Οικονομική Υπηρεσία να το κάνει. Δηλαδή δεν ευθύνομαι εγώ 
για την επάρκεια της Οικονομικής Υπηρεσίας  όταν 90% είναι Δ.Ε. Δεν τους έβαλα εγώ. 
Κάποιοι στο παρελθόν δικοί σας τους βάζανε και τους μοιράζανε. Εγώ δεν τους έβαλα. 
Ούτε εγώ ούτε κανένας από εδώ πέρα τα παιδιά, ούτε κανένας από εμάς.  

 
Υπάρχει έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών προς τη Δημοτική 
Αρχή ότι ¨δεν μπορούμε να συντάξουμε…¨ 

 
Δεν χρειάζεται κύριε Μπεχράκη να υπάρχει αυτό το έγγραφο, δεν 
χρειάζεται να υπάρχει αυτό το έγγραφο. Και το άλλο πάλι το θέμα που 

βάζετε, για τι μπαίνει στο προσάρτημα, στο προσάρτημα μπαίνουν συγκεκριμένα 
πράγματα. Τα ορίζει ο νόμος το τι μπαίνει στο προσάρτημα και τι είναι στην έκθεση 
της Οικονομικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Διοίκηση και την  
έγκριση του ισολογισμού. Θα τα πούμε βέβαια αναλυτικά όπως σας ξαναείπα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο που θα έχουμε και την έκθεση των ορκωτών λογιστών.   
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης αφού λαμβάνει 
υπόψη της τα προαναφερόμενα, την ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Μπεχράκη 
και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από τους κ.κ. Μπρεδήμα και Φαββατά, κατά 
πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Προελέγχει τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως έτους 2011 του 
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 : 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 



Συνεδρίαση :  36/2012 Τρίτη  28 / 8 / 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ   268/2012 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   13

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μπούχαλης     1. Καρβέλης Γεώργιος  

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Μπεχράκης Σταμάτης  

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης Δημήτριος  

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 11 Σεπτεμβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 


