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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   26/2019 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   221/2019 

 

 
Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:20, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 26η/2019 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28923/5-7-2019 

πρόσκληση  του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Ηλιόπουλος Αθανάσιος, Αντιδήμαρχος  

Καλαμάτας,  Πρόεδρος  της  Οικονομικής   Επιτροπής  και από τα τακτικά μέλη του Σώματος 

οι κ.κ. 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Δημόπουλος Δημήτριος, 3) Μπασακίδης Νικόλαος, 4) 

Μπεχράκης Σταμάτης, 5)  Μπούχαλης Δημήτριος και 6) Νιάρχος Αναστάσιος.   

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Αδαμόπουλος Ιωάννης 

και 2) Φάβας Γεώργιος.  

   
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Γυφτέας Ηλίας και Μπάκας Ιωάννης, οι οποίοι συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ. Φάβα Γεώργιο και Αδαμόπουλο Ιωάννη αντίστοιχα.  

 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης.   
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

με τίτλο : 

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 Δήμου 
Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 4-7-2019  εισήγηση του 
Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου, η οποία 
αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 

Δήμου Καλαμάτας» 

 

Σύμφωνα με την αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

καθώς και το υπ’ αριθμ. Οικ.18248/13.03.2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να 

υποβάλει συμπληρωμένους τους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Παραρτήματος Α, στη 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. και  Αναπτυξιακής Πολιτικής \ Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του 

ΥΠ.ΕΣ. (ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ). 

Το ΜΠΔΣ 2020 - 2023 περιλαμβάνει την αποτύπωση των  δημοσιονομικών  αποτελεσμάτων  των 

δύο προηγούμενων ετών (2017-2018), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών 

για α) το τρέχον έτος (2019), β) το έτος προϋπολογισμού (2020) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2021-

2023). 

Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, που εστάλησαν συνημμένα, του υπ’ αριθμ. 

Οικ.18248/13.03.2019  εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά αποτελέσματα 

των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2019 καθώς και οι προβλέψεις των 

φορέων αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και 

των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020 – 2023. 

Μετά από επεξεργασία των εν λόγω πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο των 

διαθέσιμων δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ\ΥΠΕΣ θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του Ενοποιημένου 

Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2020 - 2023. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Οικ.18248/13.03.2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. επισημαίνεται ότι τα ποσά 

των προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς κατά την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των επόμενων οικονομικών ετών. Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά 

τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023. Ωστόσο, δεδομένου 

ότι, μετά από την ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2020 και 2021 θα 

είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα διακριτά) και, ως εκ τούτου, 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των 

οδηγιών κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις 

των φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές. 

Οι σχετικοί Πίνακες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. και τις υπηρεσιακές 

εισηγήσεις.  Συγκεκριμένα η ακολουθούμενη μεθοδολογία κατάρτισης του μεσοπρόθεσμου κατά 

κύριο λόγο έλαβε υπόψη της την προτεινόμενη μεθοδολογία που υπεδείχθη με το υπ’ αριθμ.  

Οικ.18248/13.03.2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι η εφαρμογή της 

ανωτέρω  μεθοδολογίας δεν είναι υποχρεωτική αλλά θα πρέπει, ανεξάρτητα από την μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε, τα ευρήματα να είναι ρεαλιστικά. 
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Εξαίρεση από την προτεινόμενη μεθοδολογία υπήρξε για κάποιες από τις εκτιμήσεις του έτους 

2019 επειδή λήφθηκαν υπόψη και τα έως σήμερα σχετικά απολογιστικά κονδύλια του 

προϋπολογισμού του εν λόγο έτους, καθώς θεωρήθηκε ότι έτσι απεικονίζονται πιο ρεαλιστικά οι 

σχετικές εκτιμήσεις εσόδων και εξόδων. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Οικ.18248/13.03.2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., μετά από την έγκριση τους 

από το δημοτικό συμβούλιο, οι πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων αποστέλλονται με ευθύνη 

του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του φορέα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@yπes.gr 

και mpds@ypes.gr . 

Μετά τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε συμπληρωμένο τον πίνακα Α1 «Μεσοπρόθεσμων 

προβλέψεων του Δήμου 2020 - 2023» ο οποίος συνοδεύει την παρούσα εισήγηση και 

παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση αυτού. 

                                                                         

 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 

Αικατερίνη Λαμπρινάτου 

Η Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Ηλιοπούλου Γεωργία 

 
 

Η παραπάνω εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης 
Οικονομικών του Δήμου, συνοδεύεται από τον αναφερόμενο σ’ αυτή πίνακα Α1 
«Μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου 2020 - 2023». 
 
 
Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση η οποία έχει ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νιάρχο, οίστε.  

 
Εδώ εδώ έχουμε να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά το 
μεσοπρόθεσμο, γιατί πολλά μεσοπρόθεσμα ψηφίζονται, θυμόμαστε τώρα 

μεσοπρόθεσμα, έχουν ψηφιστεί 2-3 και απ’ τον καιρό των μνημονίων στη Βουλή. Μια 
παρατηρησούλα να κάνουμε. 

Λοιπόν, κοιτάμε: εκτιμήσεις για το 2019. Έχει εδώ τα έσοδα και τα έξοδα χοντρικά, όχι 
χοντρικά, αναλυτικά θα λέγαμε. Και ποιες είναι οι επιχορηγήσεις απ’ την κεντρική κυβέρνηση 
και ποια είναι τα έσοδα του Δήμου, τα ίδια έσοδα.  

Για το 2019, για το έτος που διανύουμε, τα έσοδα του Δήμου είναι 40.026.264 ευρώ. Πάμε 
στο ’20 που μέσω αυτού του μεσοπροθέσμου προβλέπονται 38, το ’21, ’22, ’23: 36. Δηλαδή 
από εκτιμήσεις του ’19, αν θέλετε, εγκεκριμένα για το ’19 είναι 44 εκατομμύρια. Άρα αυτά 
εδώ πέρα είναι το ίδιο που αντιστοιχεί στο 44 και όχι στο πώς θα υλοποιηθεί. Άρα 
εγκεκριμένα για το ’19 τα έσοδα είναι 44 εκατομμύρια και καταλήγουμε στο ’23 που τα έσοδα 
του Δήμου είναι 36 εκατομμύρια.  

Αν δούμε πιο κάτω κατά περίπτωση βλέπουμε ότι τα ίδια έσοδα του Δήμου που αφορά 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, φόρους, λοιπά ίδια έσοδα των Δήμων είναι αυξανόμενα, 
δεν μειώνονται. Αυξάνονται μέσα απ’ αυτό το μεσοπρόθεσμο. Δηλαδή καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα ότι οι επιχορηγήσεις θα είναι μειωμένες τουλάχιστον κατά 25% αν 
υλοποιηθούνε αυτά. Είναι ένα 20% εδώ τα έσοδα λιγότερα όταν αυξάνονται τα ίδια έσοδα 
του Δήμου από δημοτικά τέλη κτλ.  

Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, βλέπουμε όχι συνέχιση, αλλά επιδείνωση της 
κατάστασης εδώ πέρα για το Δήμο, ενώ αν δούμε και η ανεργία υπάρχει και η οικονομική 
κρίση συνεχίζεται και οι μισθοί… Ναι, εντάξει, εντάξει. Ο άνεργος γίνεται εργαζόμενος με 300 
ευρώ.  

Τέλος πάντων, από τα στοιχεία άμα κοιτάξετε και από την ΕΡΓΑΝΗ και το μέσο μισθό 
μειώνεται κάθε μήνα, όχι κάθε χρόνο, κάθε μήνα.  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  



Συνεδρίαση :  26/2019 Τετάρτη  10 / 07 / 2019 ΑΠΟΦΑΣΗ   221/2019 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   4

 
ΦΩΝΗ: ………… (εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Επιτρέπετε να μιλήσω; Εντάξει, εσύ υπερασπίζεσαι αυτή την πολιτική, εντάξει, 
καλά κάνεις, αλλά άσε με να μιλήσω και μετά μπορείς να πεις κάτι άλλο.  

Πάντως εδώ είναι φανερό ότι έχουμε: τα έσοδα του Δήμου θα είναι 25-30% λιγότερα μες 
στα επόμενα χρόνια, να δούμε, δηλαδή, και η καινούργια Δημοτική Αρχή που βγήκε και με 
εξαγγελίες ότι θα μειώσει και τα δημοτικά τέλη, θα λέγαμε και οι άλλες Δημοτικές Παρατάξεις. 
Εγώ το άκουσα από τον Δήμαρχο τουλάχιστον που έχει βγει τώρα. Τώρα εσύ αν δεν το 
άκουσες τι να κάνουμε τώρα;  

Κοιτάξτε να δείτε, εμάς δεν μας εκπλήσσει αυτό. Τελείωσε ο μήνας ο προεκλογικός. Τώρα 
είμαστε μετεκλογικά. Τώρα λέτε άλλα πράγματα. Το ξέρουμε, δεν χρειάζεται να μας το πείτε. 
Εε τότε γιατί τον υπερασπίζεσαι; Λες το είπε. Αφού λες το είπε…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ο Μπούχαλης τέτοιο πράγμα; Το είπε; Ρώτησε.  

 
Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν και ωτορινολαρυγγολόγοι, μπορείτε να πάτε να τους 
επισκεφθείτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε την υγεία τώρα μπορεί να τα 

φτιάξετε και καλύτερα, να πάτε σε έναν, να σας κοιτάξουνε αν ακούτε ή αν διαβάζετε ή αν 
βλέπετε.  

Εμείς εδώ πέρα θα πούμε πώς θα υλοποιηθούνε όλα αυτά που ακούγαμε προεκλογικά μέσα 
απ’ αυτή την πολιτική και μέσα απ’ αυτά τα προγράμματα.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τάσο, εσύ λες, δηλαδή, ότι τα έσοδα του Δήμου…  

 
Εδώ, εδώ είναι το μεσοπρόθεσμο. Και έχει εκτιμήσεις εδώ, πόσα θα είναι τα 
έσοδα του Δήμου. Και ενώ αυξάνονται τα ίδια έσοδα από δημοτικά τέλη κτλ., 

προβλέπει ότι θα έχουμε αύξηση, προβλέπει, μπορεί αύριο η Δημοτική Αρχή να τα μειώσει, 
δεν ξέρω τι θα κάνει, εδώ όμως λέει ότι… ενώ αυξάνονται τα ίδια έσοδα τα συνολικά έσοδα 
μειώνονται. Γιατί; Γιατί μειώνονται οι επιχορηγήσεις που δίνονται απ’ την κεντρική 
κυβέρνηση.   
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σωστό, αλλά θα μειώσει και τον προϋπολογισμό όμως.  

 
Προφανώς, μειώνεται, ο προϋπολογισμός από 44 εκατομμύρια το ’19 θα 
καταλήξει το ’23 36 εκατομμύρια. Είναι 20% παρακάτω. Ενώ αυξάνονται τα ίδια 

έσοδα. Αυτό είναι το ζήτημα.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ο Τάσος λέει τα κρατικά έσοδα μειώνονται ενώ τα δημοτικά έσοδα αυξάνονται.  

 
Δεν το λέει ο Τάσος, δεν το λέει ο Τάσος. Εδώ τα λέει, ο πίνακας εδώ που έχει 
δοθεί με το μεσοπρόθεσμο που προβλέπει την υλοποίηση των επόμενων 

προϋπολογισμών.  

Άρα εδώ, το αποτέλεσμα αυτό θα είναι. Το αποτέλεσμα θα είναι τα πάντα να 
ιδιωτικοποιηθούν αν αυτή η πολιτική εφαρμοστεί. Και οι υπηρεσίες θα ιδιωτικοποιηθούνε και 
θα αναγκαστούνε να βάλουνε -το προβλέπει εδώ πέρα- αύξηση δημοτικών τελών, αλλά θα 
μπορεί να έχουμε και άλλη και θα προσφύγει και στο δανεισμό. Αυτό είναι βέβαιο, δεν 
υπάρχει καμία…  

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Θα τα βρείτε μια χαρά μεταξύ μας, τα βρίσκετε.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς θα το καταψηφίσουμε προφανώς. Εσείς μπορείτε να το δικαιολογήσετε.  
 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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Μια σύντομη απάντηση.  

Μιλάμε για ένα πενταετές πλάνο που στηρίζεται στα δεδομένα του 2017 και 
του 2018. Και τι έχουμε εγκεκριμένο μέχρι τώρα, επιδοτήσεις απ’ την κεντρική κυβέρνηση 
μέχρι τώρα. Επειδή οι επιδοτήσεις ενώ είναι στο 21.584 από το 2018 και μέχρι τώρα ήταν 
στο 11.744, κάπου εκεί είναι δομημένο όλο αυτό το πενταετές πλάνο και έχουμε αυτό το 
αποτέλεσμα. Να πούμε ότι τα δημοτικά τέλη είναι ανταποδοτικά. Δεν μπορείς να κάνεις καμία 
αύξηση ή καμία μείωση αν δεν κάτσεις να κοιτάξεις πρώτα τα έξοδά σου.  

Όλα αυτά, λοιπόν, οποιαδήποτε μείωση για να γίνει πρέπει να μειώσεις τα έξοδα. Δεν νομίζω 
ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος το 2019 ή το 2020 να μειωθούν τα δημοτικά τέλη γιατί θα 
μειωθούν τα έξοδα. Από πού θα μειωθούν τα έξοδα; Αντιθέτως και θα πρέπει να το 
γνωρίζουν όχι μόνο οι δημότες της Καλαμάτας, οι δημότες των άλλων Δήμων, γιατί η 
Καλαμάτα έτσι κι αλλιώς πληρώνει ένα κόστος για την ατελή διαχείριση των απορριμμάτων 
που κάνει, οι άλλοι Δήμοι δεν πληρώνουν τίποτα, έχουνε χωματερές.  

Όταν προχωρήσει η κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων σίγουρα θα υπάρχουν αυξήσεις, 
μεγάλες αυξήσεις στους άλλους Δήμους και ίσως και κάποιες αυξήσεις στο Δήμο  Καλαμάτας, 
γιατί το κόστος που θα είναι στην κεντρική διαχείριση θα είναι παραπάνω από το κόστος που 
πλήρωνε μέχρι τώρα ο Καλαματιανός. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μιλάμε για 
μείωση των δημοτικών τελών. Είμαι ξεκάθαρος και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.  

 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στον κ. Βασιλόπουλο να το πείτε αυτό.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ορίστε; Άποψή μου, δεν το λέω σε κανέναν.  

 
Λοιπόν, πάμε να ψηφίσουμε;  
Τι να πούμε; Για το μεσοπρόθεσμο; Είναι ένα τραγούδι: των Φατμέ και της 

Αλεξίου και της Αφροδίτης Μάνου που λέει: «Ποιος την Άνοιξη θα φέρει».  
Άντε, πάμε. Μιχάλη, σύντομα. Όχι, εγώ δεν ρωτάω, οι καλλιτέχνες το λένε.  

 
Λοιπόν, καταρχήν θα ξεκινήσω μ’ αυτό που είπε ο κ. Μπούχαλης.  
Πραγματικά μπορεί κάποιος αν θέλει να μειώσει τα τέλη ας είναι 

ανταποδοτικά της καθαριότητας και άλλα τέλη, και αυτό μπορεί να γίνει όταν οι δαπάνες οι 
οποίες υπάρχουνε σήμερα και καταγράφονται μειωθούν αφού είναι ανταποδοτικά.  
Άρα, λοιπόν, κάποιος θα πρέπει να μιλήσει για μια άλλη διαχείριση η οποία αφήνει το 
περιθώριο να μειωθούν. Αυτό, λοιπόν, κάποιος που γνωρίζει πώς γίνεται αυτή η δουλειά, 
κάποιος λέω που γνωρίζει και έχει αυτό το σχέδιο, μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, γιατί θα πούμε 
και το εξής και το κλείνω το θέμα αυτό, ότι τα δημοτικά τέλη τουλάχιστον της καθαριότητας 
είναι υπερκοστολογημένα και αυτό φαίνεται…  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Τι εννοείτε;  

 
Θα σας απαντήσω.  
Και αυτό φαίνεται στο θέμα που έχουμε φέρει σήμερα για τη 

διαμόρφωση χώρων κτλ. δήθεν για πυροπροστασία που το έχουμε μετά και το 
κουβεντιάζουμε και θα σας το αποδείξουμε.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Είναι για πυροπροστασία;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, έχει θέμα μετά.  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Και είναι δήθεν για πυροπροστασία είπατε;  

 
Ναι, δήθεν, ναι. Θα σας το εξηγήσω μετά αυτό.  
Λοιπόν, δηλαδή, γίνονται δαπάνες τις οποίες προφανώς θα τις 

πληρώσει…  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Ότι κοροϊδεύει η Υπηρεσία; Δεν θα κάνει για πυροπροστασία;  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα το εξηγήσω μετά, θα στο εξηγήσω.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφίζουμε.  

 
Προφανώς χρειάζονται και κάποιες επιχορηγήσεις. Τα έσοδα του Δήμου 
δεν μπορούν να αυξηθούνε με τη σημερινή κατάσταση σε τέτοιοι σημείο 

που να καλύψουν τη διαφορά αυτή των εκατομμυρίων που λείπουνε, των 5 εκατομμυρίων 
μέχρι τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, δεν μπορεί. Δεν μπορεί ο Δήμος, λοιπόν. Και αν μπορούσε 
ο Δήμος, λοιπόν, να εκτελέσει το πρόγραμμά του προφανώς δεν θα παίρναμε και όλα αυτά 
τα δάνεια που πήραμε, τις προηγούμενες περιόδους. Άρα, λοιπόν, ο δανεισμός όπως λέει και 
ο κύριος συνάδελφος θα είναι επιβεβλημένος… Ναι, πληρώνουμε και ξαναπαίρνουμε. Ωραία, 
εντάξει, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πήρανε, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και ποια 
δουλειά κάναμε; Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.  

Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς θεωρούμε ότι ο Δήμος όσον αφορά το μεσοπρόθεσμο, αυτό, 
εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ακόμα και ο Δήμος Καλαμάτας, 
μπορεί να μην είναι ξαναλέω, το έχω ξαναπεί, όπως είναι των άλλων Δήμων, αλλά ο Δήμος 
Καλαμάτας και αυτός θα αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα επόμενα χρόνια 
και αυτό το καταδεικνύει ξεκάθαρα αυτό που μας φέρατε σήμερα. Τέλος. 

 
Ψηφίζετε όπως στον προϋπολογισμό και οι τρεις και η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨. 
Κατά πλειοψηφία. 

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των 
κ.κ. Μπεχράκη, Νιάρχου και Αντωνόπουλου οι οποίοι τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του Δήμου Καλαμάτας, 
σύμφωνα με την από 4-7-2019 εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου και 
Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου η οποία αναλυτικά 
καταχωρείται στο ιστορικό της απόφασης αυτής και σύμφωνα με το σχετικό 
Πίνακα Α1 «Μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου 2020 - 2023» που 
συντάχθηκε από την ανωτέρω Διεύθυνση και 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 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος       1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ 

  2. Γυφτέας Ηλίας 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  3. Δημόπουλος Δημήτριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης 

  5. Μπασακίδης Νικόλαος 

  6. Μπεχράκης Σταμάτης  

  7. Μπούχαλης Δημήτριος 

  8. Νιάρχος Αναστάσιος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 17 Ιουλίου 2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 




