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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   41/2012 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   309/2012 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 2α   Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

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

41η/2012 συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 58662/28-9-2012 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) 

Βασιλόπουλος Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Μιχαλόπουλος Σωτήριος,  4) 

Μπουζιάνης Παύλος, 5) Μπρεδήμας Θεόδωρος,  6) Πολίτης Δημήτριος και 7) Φαββατάς 

Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος 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 2ου τριμήνου Δήμου Καλαμάτας 2012 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 21-9-2012 (αριθ. πρωτ. 
57385/21-9-2012 Δήμου Καλαμάτας) εισήγηση του Γραφείου της Διευθύντριας 
Οικονομικών κας Γεωργίας Ηλιοπούλου, του Δήμου Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει 
ως εξής : 
 

«Θέμα : Υποβολή καταστάσεων σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
εσόδων εξόδων 2ου τριμήνου Δήμου Καλαμάτας έτους 2012.           

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
 

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 43 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ( αρ. πρωτ. 26124/29-6-
2012 ) σχετική με ''Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού των δήμων και των 
περιφερειών''. 

5. Το με αρ. πρωτ.24391/23-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
προς την Αποκεντρωμένη Διεύθυνση Αττικής. 

6. 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. 

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

8. Την πορεία- εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων, όπως αυτή έχει 
διαμορφωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012. 

9. Την εκτίμηση της είσπραξης των εσόδων έως 31-12-2012. 
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Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Οικονομική Επιτροπή για τα παρακάτω: 
        
Α) Τα συνολικά ποσά που βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν καθώς και οι 
υποχρεώσεις που εξοφλήθηκαν είχαν ως εξής:               

α) Κατά το α' τρίμηνο 2012 βεβαιώθηκαν έσοδα ποσού 32.284.030,53 €, 
εισπράχθηκαν έσοδα ποσού 17.394.211,52 € και εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις 
ποσού 11.660.970,08 €. 

      β)  Κατά το β' τρίμηνο 2012 βεβαιώθηκαν έσοδα ποσού 10.129.450,35 €, 
εισπράχθησαν έσοδα ποσού 9.492.633,34 € και εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις 
ποσού  10.262.961,22 € . 

      γ) Κατά το α' εξάμηνο 2012 βεβαιώθηκαν έσοδα ποσού 42.413.480,88 €, 
εισπράχθηκαν  έσοδα ποσού 26.886.844,86 € και εξοφλήθηκαν υποχρεώσεις 
ποσού 21.923.931,30 € σε σύνολο του προϋπολογισμού 75.544.325,63 €, 
όπως αυτός είχε διαμορφωθεί   στις 30-06-2012. 

                  
         Β) Ο προϋπολογισμός Δήμου Καλαμάτας έτους 2012 στο α' εξάμηνο 2012 έχει     

 εκτελεστεί ως εξής: 
α) ως προς την βεβαίωση των εσόδων σε ποσοστό 56,14 % 
β) ως προς την είσπραξη των εσόδων σε ποσοστό 35,59% 
γ) ως προς την πληρωμή των υποχρεώσεων σε ποσοστό 29,02 % 
δ) η είσπραξη εσόδων ως προς την βεβαίωση αυτών κυμάνθηκε σε ποσοστό 
63,39% 

 
Γ) Υπάρχει μια μείωση στις εισπράξεις του β' τριμήνου 2012 έναντι του α' 
τριμήνου  η  οποία οφείλεται κυρίως : 

α) Στα προνοιακά επιδόματα που είναι μειωμένα έναντι του α' τριμήνου 
κατά      
2.008.000,00 € περίπου ( ΚΑ εσόδων 0621 ) 
β) Στις επιχορηγήσεις ( ΣΑΤΑ- Θησέας κλπ. ΚΑ εσόδων 1311-1.327.04 ) 
μειωμένα 
έναντι του α' τριμήνου κατά 867.00,00 € περίπου. 
γ) 0619.03 ΚΑΠ οφειλόμενα στο α' τρίμηνο 635.384,21€ 
δ) Ύπαρξη χρηματικού υπολοίπου της 31/12/2011 στο α' τρίμηνο ( ΚΑ 
εσόδων 511-512 ) ύψους 5.377.110,52 € 
Το σύνολο αυτών των τεσσάρων και μόνο ανέρχεται στο ποσό των 
8.887.380,00 €. 

 
Δ) Σημειώνεται ότι υπάρχει χαμηλή είσπραξη των εσόδων της κατηγορίας 
       322 (εισπρακτές υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα 
έτη), το ποσοστό της οποίας κατά το α' εξάμηνο του 2012 κυμάνθηκε περίπου 
στο 5,60 %.Το ποσοστό αυτό προβλέπεται ότι θα αυξηθεί το β' εξάμηνο του 
2012 λόγω του ότι : 

α) Υπάρχει σε εξέλιξη η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών ( Ν  4038 
/2012)   
β) Έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης των 
βεβαιωμένων οφειλών. 
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        Ύστερα από τα παραπάνω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραπάνω 
αναφερόμενες διατάξεις θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
με μείωση προβλεπόμενων εσόδων, κατά το ποσό που δεν πρόκειται να 
εισπρακτούν, και με αντίστοιχη μείωση εξόδων. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2012 δεν είχαν εγγραφεί σ' αυτόν 
υπερεκτιμημένα έσοδα αλλά για διάφορους λόγους κάποια από τα εγγεγραμμένα 
έσοδα δεν πρόκειται να εισπραχθούν όπως μισθώματα από παραχώρηση 
κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση διάφορων διαφημιστικών μέσων (άγονος 
διαγωνισμός), δάνεια (δεν εγκρίθηκαν), έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής 
αλλοδαπών (μεταφορά αρμοδιότητας στην περιφέρεια),έσοδα μονομετοχικής 
“Διοκλής” που δεν αποδόθηκαν στο Δήμο (ζημιές χρήσης) κλπ.      
   
Τα έσοδα που μειώνονται είναι τα εξής :   
 

1. K.A. 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση 
κοινόχρηστων χωρών για την 
τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων 
(άρθρο 3 Ν. 2946/2001) (Α.Δ.Σ 
77/2009) 

20.000,00 

2. K.A. 0122 Τέλη και δικαιώματα από 
εμποροπανηγύρεις, παζάρια και 
λαϊκές αγορές 

1.660,00 

3. K.A. 0129.03 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
λαϊκής αγοράς Αρφαρών (Α.Δ.Σ 
288/2011 και 412/2011 

6.240,00 

4. K.A. 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων 15.000,00 

5. K.A. 0452 Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων 
των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων 

55.000,00 

6. K.A. 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 
και τέλος αιγιαλού 

50.000,00 

7. K.A. 0462 Τέλος διαφήμισης 50.000,00 

8. K.A. 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε 
κοινόχρηστους χώρους 

60.000,00 

9. K.A. 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων 20.000,00 

10. K.A. 0468 Τέλος αδειών οικοδομών 20.000,00 

11. K.A. 0471.01 Πολιτιστικό τέλος 20.000,00 
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12. K.A. 0713 Παράβολα για την έκδοση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος   

10.000,00 

13. K.A. 0716.01 Έσοδα από παράβολα αδειών 
παραμονής αλλοδαπών 

18.945,00 

14. K.A. 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης 
καταβολής χρεών 

35.000,00 

15. K.A. 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης 
αυθαιρέτων των αρ. 17 & 18 του Ν. 
1337/1983, του αρ. 9 παρ. 8 του 
Νόμου 1512/1985 και του αρ. 22 του 
νόμου 1577/1985. 

89.798,37 

16. K.A. 1699 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 
μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω 
τάξεις 

60.000,00 

17. K.A. 2116.01 Πολιτιστικό Τέλος 6.183,34 

18. K.A. 3121.06 Δάνειο του Τ.Π & Δανείων για 
εκτέλεση προμήθειας (χλοοτάπητας) 
έτους 2010 

245.000,00 

19. K.A. 3121.07 Δάνεια του Τ.Π & Δανείων για 
εκτέλεση έργων οδοποιίας   

802.000,00 

    

 ΣΥΝΟΛΟ 1.584.826,71 
 
Τα έξοδα που μειώνονται είναι τα εξής: 
 

1. K.A. 00.6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης 
Δημοτικών Συμβούλων 

40.000,00 

2. Κ.Α.10.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 
υπαλλήλων 

175.000,00 

3. Κ.Α. 10.6041 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

40.000,00 

4. Κ.Α. 10.6021 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 

80.000,00 

5. Κ.Α. 30.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 
υπαλλήλων 

175.000,00 

6. Κ.Α. 35.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 
υπαλλήλων 

50.000,00 
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7. Κ.Α. 40.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 
υπαλλήλων 

50.000,00 

8. Κ.Α. 50.6011 Τακτικές αποδοχές μονίμων 
υπαλλήλων 

50.000,00 

9. Κ.Α. 00.6452 Συνδρομές Ιnternet 15.000,00 

10. Κ.Α. 10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συστήματα & 
λογισμικά 

16.500,00 

11. Κ.Α. 10.7135 Λοιπός Εξοπλισμός 27.000,00 

12. Κ.Α. 70.7425.01 Συντήρηση, διαχείριση και 
αποκατάσταση βλαβών έξυπνου 
οικισμού 

20.000,00 

13. Κ.Α. 70.7425.07 Δαπάνες συντήρησης, διαχείρισης 
και αποκατάστασης  βλαβών 
τηλεφωνικών κέντρων 

2.000,00 

14. Κ.Α. 70.7425.08 Εργασίες δομημένης καλωδίωσης 3.000,00 

15. Κ.Α.  10.6615 Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 22.000,00 

16. Κ.Α. 20.6615 Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 3.000,00 

17. Κ.Α. 30.6615 Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 5.000,00 

18. Κ.Α. 35.6615 Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 1.500,00 

19. Κ.Α. 40.6615 Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 4.000,00 

20. Κ.Α. 70.6615 Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδετήσεις 3.000,00 

21. Κ.Α. 70.6236 Λοιπά μισθώματα 4.000,00 

22. Κ.Α. 30.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2.546,22 

23. Κ.Α 35.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.704,48 

24. Κ.Α. 40.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 6.000,00 

25. Κ.Α. 70.6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 14.458,80 

26. Κ.Α. 35.6634 Προμήθεια ειδών καθ/τας & 
ευπρεπισμού 

2.000,00 

27. Κ.Α. 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, Παροχές 
τρίτων 

200.117,21 

28. Κ.Α. 8115 Διάφορα έξοδα 70.000,00 
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29. Κ.Α. 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 50.000,00 

30. Κ.Α. 8117 Λοιπά έξοδα 100.000,00 

31. Κ.Α. 8122.05 Δαπάνες κατασκευής παγίων κοινής 
χρήσης 

50.000,00 

32. Κ.Α. 8122.06 Δαπάνες επισκευής & συντήρησης 
εγκαταστάσεων  κοινής χρήσης 

100.000,00 

33. Κ.Α. 8123 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 
εργασίες και ειδικές δαπάνες 

200.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.584.826,71 
 

       Σημειώνεται ότι η παραπάνω αναφερόμενη μείωση έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας 
έτους 2012 και ύστερα από σχετική εισήγηση (ΑΔΣ 405/2012).            

 
                                                                             Ο Δήμαρχος Καλαμάτας 

                                                                                 “με εντολή” 
                                                                           Η Διευθύντρια Οικονομικών                                

                                                                           Ηλιοπούλου Γεωργία 
 

Συνημμένα: 
1) Ενημερωτικό σημείωμα του  ειδικού ταμία του Δήμου. 
2) Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων β' τριμήνου 2012. 
3) Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεση προϋπολογισμού δαπανών β' τριμήνου 2012 

4) Τριμηνιαία έκθεση στοιχείων ισολογισμού δαπανών β' τριμήνου 2012.» 
 
 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 
 
Έχετε πάρει την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Η εισήγηση είναι 
της οικονομικής υπηρεσίας και όχι του Αντιδημάρχου κ. Μπούχαλη όπως 

γράφτηκε σήμερα στον Τύπο, τέλος πάντων, λίγη σημασία έχει αυτό. Εγώ δεν έκανα 
καμία δήλωση για το συγκεκριμένο θέμα, απλώς έστειλα, όπως έστειλα και σε σας, με 
e-mail όλα τα της οικονομικής επιτροπής. Θέλετε να σας πω δύο - τρία λόγια, θέλετε 
να ρωτήσετε κάτι;  
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Να μας πείτε. 

 
Στο β΄ τρίμηνο λοιπόν  του 2012,  ιστορικά πλέον, μάλλον για να πούμε 
και το 1ο εξάμηνο μαζί με το 2ο τρίμηνο, ως προς την βεβαίωση  των 

εσόδων ο Δήμος έχει προχωρήσει σε 56,14 %, η είσπραξη  των εσόδων είναι σε 
ποσοστό  35,59 %. Αυτό να σας το εξηγήσω λίγο παραπάνω έχει σχέση και με τα 
βεβαιωθέντα έσοδα παρελθόντων ετών που η είσπραξή τους κυμάνθηκε στο 5,6%. 
Πού οφείλεται αυτό το μικρό ποσοστό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρώτα απ’ όλα μιλάμε για έσοδα τα οποία ίσως είναι και πολλά απ’ αυτά είναι και πέρα 
της δεκαετίας, δηλαδή αναφέρονται ίσως και σε δύο δεκαετίες πίσω. Μέχρι πρόσφατα, 
μέχρι και πέρυσι, υπήρχε στον προϋπολογισμό ένας κωδικός, ο κωδικός 85, όπου 
μπορούσε η οικονομική υπηρεσία σ’ αυτόν τον κωδικό να δηλώσει  τα έσοδα τα οποία 
πιστεύεται ότι δεν  πρόκειται  να εισπραχθούν, από την εμπειρία που είχε, από τον 
ρυθμό των βεβαιώσεων όλων αυτών των ετών.  Πέρυσι, στην εγκύκλιο του 
προϋπολογισμού καταργήθηκε αυτός ο κωδικός. Εκ των υστέρων και με την επαφή 
που έγινε με το Υπουργείο Εσωτερικών παραδέχθηκαν ότι εκ λάθους καταργήθηκε,  με 
αποτέλεσμα να χρειαστεί να εγγραφούν όλα τα ανείσπραχτα όλων των παρελθόντων 
ετών στον προϋπολογισμό, και να μην υπάρχει τρόπος να μπουν πια πραγματικά από 
αυτά πρέπει μάλλον αυτά υπάρχει περίπτωση να εισπράξουμε, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει αυτή η χαμηλή απορροφητικότητα σε σχέση μ’ αυτό το ποσόν. 

Να σας πω και κάτι άλλο, ότι υπάρχει μία μείωση εισπράξεων του  β΄ τριμήνου του 
2012, οφείλεται όμως κατά κύριο λόγο στην μείωση των προνοιακών επιδομάτων κατά 
2.000.000,00 €, στις επιχορηγήσεις της ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ, οι οποίες ήταν μειωμένες κατά 
867.000,00 € και στους Κ.Α.Π. από  τα  οφειλόμενα, τα οποία ήταν μειωμένα κατά  
605.000,00 €. 

Υπάρχει στο γ΄ τρίμηνο του 2012, το οποίο θα το πούμε σε επόμενη συνεδρίασή μας, 
υπάρχει μια αύξηση των εσόδων η οποία οφείλεται στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων δημοτών και επαγγελματιών, η οποία τρέχει αυτή τη στιγμή και 
τελειώνει μέχρι την Παρασκευή, αν δεν πάρει νέα παράταση, στην αναγκαστική 
είσπραξη την οποία έχει προχωρήσει ο Δήμος Καλαμάτας και μάλιστα την έχει 
προχωρήσει αρκετά, και στην απόσυρση των τραπεζοκαθισμάτων, το μέτρο της 
απόσυρσης των τραπεζοκαθισμάτων το οποίο συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί, και 
το οποίο πραγματικά και από αυτό έχουμε μια ικανοποιητική αύξηση εσόδων.  

Πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας ή έχουν 
ξοφλήσει ή είναι όλοι οι επαγγελματίες της κεντρικής πλατείας της Καλαμάτας σε 
ρύθμιση, δηλαδή δεν υπάρχει ούτε ένας Α.Φ.Μ. που να οφείλει. Παρ’  όλ’ αυτά είναι 
όλοι ρυθμισμένοι και είναι όλοι πληρωμένοι.  

Αυτά έχω να σας πω σε γενικές γραμμές, αν θέλετε κάτι άλλο στην διάθεσή σας. 
 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, είδαμε το θέμα, είδαμε και τις δηλώσεις  ………  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε, δεν έκανα δηλώσεις. 

 
Ναι δεν έχει σημασία, εν πάσει περιπτώσει, την αναφορά του όλου 
θέματος. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

 
Σύμφωνα λοιπόν και λέτε ¨με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις 
θα πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού με μείωση 

προβλεπομένων εσόδων κατά το ποσό  που δεν πρόκειται να εισπραχθούν και 
αντίστοιχη μείωση των εξόδων¨.  
Επειδή όπως είναι γνωστό κάτω από την εποπτεία την δική σας όλα τα οικονομικά 
θέματα του Δήμου εξετάζονται και ιδιαίτερα το θέμα του προϋπολογισμού και των 
εσόδων, εμείς δεν έχουμε την αμεσότητα, όπως και κατά την πρώτη συζήτηση που 
είχε γίνει. 

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:  

ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ:   
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Εν όψει λοιπόν όλων αυτών, εσείς έχετε τα γένια εσείς έχετε και τα χτένια, δεν έχουμε 
λοιπόν παρά εμείς να ψηφίσουμε ΛΕΥΚΟ, διότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι 
ακριβώς συμβαίνει. 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, τις αναφερόμενες σ’ αυτήν 
διατάξεις, καθώς και το γεγονός ότι ΛΕΥΚΗ ψήφο δηλώνουν οι κ.κ. 
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ  και  ΦΑΒΒΑΤΑΣ,  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 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           9.492.633,34 € 
 
2) Τα έξοδα του Δήμου, ανήλθαν στο ποσόν των         10.262.961,22 € 
 
3) Τα συνολικά έσοδα Α΄ και Β΄ τριμήνων 2012, 

ανέρχονται  στο ποσόν των 
        26.886.844,86 € 

 
4) Τα συνολικά έξοδα Α΄ και Β΄ τριμήνων 2012, 

ανέρχονται  στο ποσόν των 
        21.923.931,30 € 

 
5) Το χρηματικό υπόλοιπο στις 30-6-2012  ήταν 

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

- Οπότε το χρηματικό υπόλοιπο 
διαμορφώνεται σε 

           4.962.913,56 € 

33.608,09 € 

4.996.521,65 € 

 
 
Το χρηματικό υπόλοιπο αναλύεται ως εξής : 
 
ΜΕΤΡΗΤΑ 0,00 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 4.539.811,05 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΑΜΙΕΣ 451.361,33 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΟΥΡΙΑΣ 5.349,27 

ΣΥΝΟΛΟ : 4.996.521,65 

 
 
Συνημμένες οι αναλυτικές καταστάσεις εσόδων – εξόδων 2ου τριμήνου 2012 
του Δήμου Καλαμάτας. 
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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. Μιχαλόπουλος Σωτήριος  

  4. Μπουζιάνης Παύλος  

  5. Μπρεδήμας Θεόδωρος 

  6. Πολίτης Δημήτριος 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Οκτωβρίου 2012 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
                                                                             

 


