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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   48/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   419/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 26η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:25, 

στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 48η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43829/22-11-2018 

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) 

Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπούχαλης Δημήτριος, 4) Φάβας 

Γεώργιος και 5) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

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

2) Μπεχράκης Σταμάτης και 3) Νιάρχος Αναστάσιος.  

   

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

κ.κ. Γυφτέας Ηλίας  και Αντωνόπουλος Μιχαήλ, οι οποίοι  συμμετέχουν  στη συνεδρίαση αυτή 

αναπληρώνοντας τους κ.κ.  Αδαμόπουλο Ιωάννη και Νιάρχο Αναστάσιο 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 1ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 26-11-2018 σχετική εισήγηση 
του Τμήματος Λογιστηρίου και Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία ήταν στο φάκελο του θέματος για την ενημέρωση των μελών του 
Σώματος και έχει αναλυτικά ως εξής:  
 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση 17η/2018 για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού 

Προϋπολογισμού οικ. έτους  2018  και Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με το Δ.Υ./2-10-

2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων, Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Διαχείρισης 

Απορριμμάτων & Οχημάτων, Δ/νση Πολεοδομίας. 

 

Α. ΕΣΟΔΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

α) Από νέα έσοδα     

1       

ΣΥΝΟΛΟ (α) 0,00 € 

  

β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

1 30.7323.43 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας ΣΑΤΑ 15.000,00 

2 20.7412.04 
Επιστημονική παρακολούθηση μονάδας διαχείρησης 

απορριμμάτων Δήμου Καλαμάτα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
4.000,00 

3 00.6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων Δ.Π 21.800,00 

4 20.7135.03 
Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων. 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
20.000,00 

5 20.7311.06 
Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων 

στη Μαραθόλακα  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
50.000,00 

6 20.6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 14.000,00 

7 20.6277.01 

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων 

(άρθρο 61 του Ν. 3979/2011) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

17.000,00 

8 20.6236 Λοιπά μισθώματα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 4.000,00 

9 20.6277.03 Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος Α.Σ.Α. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 6.500,00 

10 00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων. Δ.Π 35.000,00 

11 10.6613.02 
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018. Δ.Π 
1.053,81 

12 15.7131.03 
Προμήθεια στολών, μουσικών οργάνων και λοιπού 

εξοπλισμού. Δ.Π 
2.500,00 

                                                ΣΥΝΟΛΟ (β) 190.853,81 € 
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γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων  

1       

ΣΥΝΟΛΟ (γ) 0,00 € 

      

δ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 

1       

  0,00 € 

  

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ  

  Από δημιουργία νέων εσόδων               (α) 0,00 € 

  Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β) 190.853,81 € 

  Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ) 0,00 € 

  Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ) 0,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   (Α) 190.853,81 € 

  

Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     

1 40.7111.01 

Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - Διανοίξεις δρόμων  - 

Αγορά κοιν. χώρων κ.λ.π -  Δαπάνες υλοποίησης πράξεων 

αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών Δ.Π 

15.000,00 

2 20.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

88.000,00 

3 00.6733.001 Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες 1.053,81 

4 10.7135 Λοιπός εξοπλισμός Δ.Π 17.300,00 

5 30.7336.24 
Δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση ζημιών επέιγοντος 

χαρακτήρα στο δίκτιο ύδρευσης και αποχέτευσης Δ.Π 
5.000,00 

6 35.7332.18 
Δαπάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων 

και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών. Δ.Π 
5.000,00 

7 30.7425.07 

Δαπάνες για επείγουσες εργασίες καθαρισμού 

οδών,πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών 

χώρων. Δ.Π 

10.000,00 

        

ΣΥΝΟΛΟ α) 141.353,81 € 

  

β)  Δημιουργία νέων  δαπανών 

1 30.7331.08 
Μεταφορά, τοποθέτηση και επισκευή λυομένων οικίσκων 

γοοια το γήπεδο στα Παλιάμπελα. ΣΑΤΑ 
15.000,00 
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2 00.6122 
Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων 

(άρθρο 140 ΚΔΚ) 
7.000,00 

3 20.6277.08 
Δαπάνες διάθεσης ογκοδών απορριμμάτων. 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
25.000,00 

4 20.7412.05 

Ολοκληρωμένη Διαχείρηση αστικών , στερεών αποβλήτων 

Δήμου Καλαμάτας(δράσεις τοπικού σχεδίου διαχείρισης 

αποβλήτων) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

2.500,00 

    ΣΥΝΟΛΟ β) 49.500,00 € 

   

     

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

  Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α) 141.353,81 € 

  Δημιουργία νέων δαπανών                (β)  49.500,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  190.853,81 € 

 

 

  Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ   

        

  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 291.554,89 € 

  Αύξηση αποθεματικού   190.853,81 € 

  α) Από δημιουργία νέων εσόδων 0,00 €   

  β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων 190.853,81 €   

  γ) Από μείωση εσόδων  0,00 €   

δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων  0,00 €   

  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   482.408,70 € 

   Μείωση αποθεματικού   190.853,81 € 

  α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 141.353,81 €   

  β) Από δημιουργία νέων δαπανών 49.500,00 €   

  ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 291.554,89 € 

 

    

 

Η Προϊσταμένη 

 

Η Διευθύντρια 

 

Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας 

 

Οικονομικών 

    

 

Λαμπρινάτου Αικατερίνη 

 

Ηλιοπούλου Γεωργία 
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Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής:  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση, όπως στον προϋπολογισμό; Ορίστε.  

 
Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος εδώ, γιατί σε αυτό το θέμα έχουμε 
ενημερωθεί στο ημερησίας διάταξης, εδώ προκύπτει μια διαφορά, 

αφαιρούμε δαπάνες, έξοδα μάλλον ή δαπάνες αν θέλετε 180.000 ευρώ και προσθέτουμε 
κάποια νέα. Αυτό το πακέτο όμως που αφαιρούμε εμείς έχει δύο σημαντικά θέματα. Έχει 
εντοπιστεί κυρίως το πιο μεγάλο ποσό απ’ αυτό σε θέματα που έχουν σχέση με την 
καθαριότητα και τέλη τα οποία είναι ανταποδοτικά. Και η ερώτηση είναι η εξής: Έχουνε 
προκύψει διαφορές όσον αφορά τα χρήματα που χρειαζόμαστε για την καθαριότητα;  
Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Εγώ λέω το εξής: Το ποσό αυτό είναι μεγάλο. Τι συνέβη, 
έχετε κάποιο μαξιλαράκι, δηλαδή, στα θέματα της καθαριότητας τα οποία ας πούμε ανάλογα 
τα πηγαίνετε δεξιά και αριστερά; Γιατί είναι κάποιες εργασίες που δεν γίνανε. Δηλαδή τι δεν 
έγινε εδώ πέρα λέει; Μεταξύ των άλλων ούτε τα 17 χιλιάρικα δαπανήθηκαν για τα ΑΕΚ εδώ.  
Λοιπόν, επίσης, όλα αυτά είναι ανταποδοτικά. Φεύγει, δηλαδή, ένα μεγάλο κομμάτι των 
ανταποδοτικών, με το πιο σημαντικό αν θέλετε, οι δαπάνες των συμπληρωματικών 
επεμβάσεων στη Μαραθόλακκα που προφανώς ήταν αναγκαίες να γίνουν και είναι της τάξης 
των 50.000 ευρώ και φτιάχνετε, λοιπόν, ένα ποσό με όλα αυτά τα ανταποδοτικά, όλα αυτά 
κυρίως έρχονται από κει, και μόνο τα ασφαλιστικά είναι 35.000 και φτιάχνετε το ποσό των 
190.000 ευρώ, το οποίο το επιστρέφετε, πού το επιστρέφετε; Το επιστρέφετε σε δαπάνες, 
αν θέλετε, οι οποίες…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε την ερώτηση.  

 
Αυτή είναι η ερώτηση. Να μου απαντήσετε. Οι οποίες, το πιο μεγάλο 
ποσό, προσέξτε, είναι τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων. Δηλαδή 

τις τακτικές, θα μας πείτε τις τακτικές, ρωτάω, τις τακτικές αποδοχές των μονίμων 
υπαλλήλων, τις οποίες τις έχουμε μέσα και τις χρειαζόμαστε, δεν είναι…, τακτικές αποδοχές 
είναι αυτές, αυτές που είναι ανταποδοτικές κιόλας, αυτές τις αποδοχές δεν τις έχετε βάλει 
μέσα στον προϋπολογισμό; Γιατί θα πρέπει, δηλαδή, να βγάλετε λεφτά από κει να τις βάλετε 
τώρα; Αυτή είναι η ερώτηση; Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Αντωνόπουλε, το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτά τα δύο κάναν τις μεγάλες διαφορές.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Μπούχαλης.  

 
Ο όρος ανταποδοτικά απαντάει από μόνος του. Από έναν κωδικό παίρνουμε 
πράγματα και προσθέτουμε σε έναν άλλον κωδικό που έχει ανάγκη να 

πληρωθεί. Προφανώς, δεν είχε υπολογιστεί η μισθοδοσία των….. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Των τακτικών υπαλλήλων; 

 
Τακτικών υπαλλήλων, δεν είχε υπολογιστεί ακριβώς, ναι, γιατί είναι και δώρα 
εορτών και τακτικά επιδόματα, είναι ανταποδοτικά όλα αυτά, η καθαριότητα 

είναι πάντα ανταποδοτική. Ότι εισπράττουμε… 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Μπούχαλη τα καταργήσανε τα δώρα. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Εντάξει, τυπικό το λέει μέσα.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Με την πολιτική σας τα έχετε καταργήσει τα δώρα. 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  
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Δεν είμαι κυβέρνηση. Εδώ είμαι σαν δημοτικός σύμβουλος, σαν 
Αντιδήμαρχος.  

Τέλος πάντων, είναι καθαρά ανταποδοτικά τα τέλη, λοιπόν, καθαριότητος, προσπαθούμε με 
χίλια ζόρια, το λέω έτσι όπως είναι, για να μην κάνουμε αυξήσεις. Έχουμε κάνει μεγάλο 
αγώνα…  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού κάνετε μείωση τώρα, όμως. 
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Δεν κάνουμε καμία μείωση.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού μειώνετε κατά 160.000 ευρώ.  

 
Μειώσαμε σε κάποιες ειδικές κατηγορίες που έπρεπε να μειωθούνε. Αυτό λέω, 
γι’ αυτό λέω κάνουμε αγώνα, λοιπόν, να μην κάνουμε καμία αύξηση και να 

έχουμε κάνει μες στην τελευταία τουλάχιστον πενταετία και μειώσεις.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού τα μειώσατε, συγνώμη, κ. Πρόεδρε, αφού τα μειώσατε αυτά… 

 
Δεν μειώσαμε, είναι δαπάνες που δεν εκτελέστηκαν και πάνε κάπου αλλού. 
Δεν μειώσαμε κάτι. Μπορεί να γίνουν τον Ιανουάριο του ’19.  

 
Κύριε Αντωνόπουλε, δεν μειώνεται τίποτα. Είναι κλείσιμο της χρονιάς και 
κάποιοι κωδικοί οι οποίοι δεν έχουνε τραβήξει χρησιμοποιούνται από κει τα 

χρήματα, μεταφέρονται για να πάνε σε άλλους που έχουνε τραβήξει. Είμαστε 26 Νοεμβρίου, 
του Αγίου Στυλιανού σήμερα. Έλεος δηλαδή! 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι αλλά το μαξιλαράκι το έχουμε μόνο στη καθαριότητα δηλαδή;  
 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: Δεν υπάρχει μαξιλαράκι. 

 
Αυτά που γίνονται κάθε χρόνο, γίνονται και τώρα. Είδατε ποτέ να υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα;  

 
ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: ……είναι ανταποδοτική.  
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα σημαίνει ότι φουσκώνουμε την καθαριότητα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, κ. Φαββατά.  

 
Κύριε Πρόεδρε, σε συνέχεια σε αυτά που είπε ο κ. Αντωνόπουλος για τις 
δαπάνες, για την επέμβαση στη Μαραθόλακκα, 50.000 που τις παίρνουμε. Εδώ 

την προηγούμενη φορά δεν είχαμε χρήματα για να πληρώσουμε την εργολαβία εκεί πάνω, η 
μελέτη είναι 555.000 αν θυμάμαι καλά, και εμείς πληρώσαμε μόνο τα 330.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος σας είπε ότι δεν είχαμε λεφτά;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Η Υπηρεσία εδώ, η Υπηρεσία…  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Υπηρεσία εδώ; Είπε ότι δεν είχαμε λεφτά;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι άλλο καταλάβατε.  
 
ΦΩΝΗ: ..…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται). 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ:  

ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  



Συνεδρίαση :  48/2018 Δευτέρα  26 / 11 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   419/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   7

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τι είπε ο επίτροπος, κ. Μπούχαλη;  

 
Κάτι άλλο καταλάβατε. Το ένταλμα εκείνο το επίμαχο είχε μπλοκαριστεί από 
τον επίτροπο. Εντάξει; Λοιπόν, ξεμπλοκαρίστηκε, πληρώθηκε.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι, άλλο λέω τώρα εγώ. Το ξέρω αυτό το πράγμα.  

 
Εμείς επικαλεστήκαμε οικονομική αδυναμία ως Δήμος; Αυτό λέτε; Σας 
διαψεύδω. Σας διαψεύδω, δεν υπάρχει περίπτωση.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Να σας πω, να σας πω. Κάτσε να σας πω πρώτα και μετά διαψεύδετε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακόμη δεν έχουμε βαρέσει κανόνι, είμαστε καλά. Το ξέρετε αυτό.   

 
Ωραία, ωραία. Είχαμε, η μελέτη 555.000 και δεν μπόρεσε να πληρωθεί το 
ένταλμα αυτό, η πληρωμή αυτή να γίνει και πληρώσαμε μόνο τις 330, αν 

θυμάμαι καλά …. 
 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ: Υπήρχε, υπήρχε γιατί δε φτάναν τα λεφτά. 

 
Γιατί δεν φτάναν τα λεφτά. Αυτό με διαψεύδετε δηλαδή; Σε αυτό με 
διαψεύδετε;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διαψεύδω ότι ο Δήμος έχει οικονομικό πρόβλημα.  

 
Εγώ δεν λέω αυτό, κ. Πρόεδρε. Εγώ δεν λέω, κ. Πρόεδρε, ότι έχει αυτό το 
πρόβλημα. Εγώ λέω το εξής…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε ότι δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. 

 
Για τη Μαραθόλακκα έχουμε μια μελέτη της τάξεως 555.000 ευρώ. Δεν είχαμε 
τα χρήματα αυτά να πληρώσουμε την…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε δεν είχαμε τα χρήματα; Είχαμε έλλειψη χρημάτων;  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Αυτό.  

 
Όχι, σας διαψεύδω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε έλλειψη χρημάτων. Το 
ταμείο είναι υγιέστατο. Η Οικονομική Υπηρεσία είναι υγιέστατη και ο Δήμος 

χαίρει άκρα υγείας οικονομικής.  
 
Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να με αφήσετε ένα λεπτό να το πω πάλι, μήπως το 
καταλάβουμε καλύτερα όλοι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι με τη μελέτη που έγινε 

ήτανε 555.000. Η Υπηρεσία, ο Δήμος αδυνατούσε να δώσει το ποσό στον καινούργιο 
ανάδοχο για να επεξεργαστεί τα σύμμεικτα, τα σκουπίδια που ήταν εκεί πέρα στην περιοχή 
και έδωσε 330, γιατί αδυνατούσε να έχει…, δεν είχε τα υπόλοιπα χρήματα.  
Αυτό με διαψεύδετε;  

 
Έλλειψη χρημάτων λέτε, βέβαια. Ο Δήμος δεν έχει κανένα οικονομικό 
πρόβλημα. Πληρώνει μισθοδοσία, πληρώνει εργολάβους, προμηθεύεται είδη και 

διάφορα άλλα αναλώσιμα, είναι μία χαρά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια. Να έχουμε 
πρόβλημα έλλειψης χρημάτων, είτε ρευστότητας, είτε κάποιο λογιστικό θέμα. Είναι όλα στην 
καλύτερη κατάσταση. Απ’ τους καλύτερους Δήμους οικονομικά στη χώρα.  
Ορίστε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Προφανώς ο κ. Φαββατάς θα εννοεί την εγγύηση την οποία κρατάει ο Δήμος έναντι 
της εργολαβίας, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, το απολύτως τίποτα. Απλά το αναφέρω 

και το απαντώ στον κ. Φαββατά, ότι προφανώς αναφέρει αυτό. Εκτός βέβαια αν αναφέρει ότι 
δεν είχε ο κωδικός ο συγκεκριμένος για να πληρωθεί ο εργολάβος και σε κάποια αναμόρφωση 
το φέραμε. Αυτά τα δύο πράγματα θα γίνονται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
αν δεν υπάρχουν χρήματα σε έναν κωδικό ότι το ταμείο δεν έχει λεφτά.  

Γι’ αυτό φέρνουμε, λοιπόν, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ενισχύουμε τον κωδικό 
για να μπορέσει να πληρωθεί η σύμβαση.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ενημερώνει και ο Γραμματέας ότι αυτό έχει γίνει.  
 
ΦΑΒΑΣ: Αυτό έχει συμβεί.  

 
Εντάξει.  

Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη διαφορά το να έχει τελειώσει ο κωδικός από χρήματα 
και να ενισχύεται εν συνεχεία από το να λέμε ότι ο Δήμος δεν έχει λεφτά να πληρώσει. Έχει 
πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει; Να προσέχουμε τι λέμε νομίζω.  

Λοιπόν, τι ψηφίζετε; Όπως στον προϋπολογισμό. Ο κ. Αντωνόπουλος όπως στον 
προϋπολογισμό, η πλειοψηφία…  

Ορίστε.  
 
Αυτό που είπατε προηγουμένως, όσον αφορά ο Δήμος αν καθυστερεί ή 
όχι, όντως υπάρχουνε κάποιες καθυστερήσεις χωρίς να σημαίνει όμως ότι 

ο Δήμος έχει φαλιρίσει ή ότι δεν είναι απ’ τους καλούς Δήμους της Ελλάδος.  

Εμείς δεν αμφισβητούμε αυτό. Εμείς εδώ μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μιλάμε 
γενικόλογα. Και λέμε, λοιπόν, το εξής: ότι ο Δήμος πραγματικά αν θέλετε να το ξέρετε αυτό 
το πράγμα, πέρα απ’ αυτά που είπε ο συνάδελφος, έχει συμβεί και το εξής: στην αγροτική 
οδοποιία η οποία είναι από το 2008 οι εργολάβοι ακόμα δεν έχουνε πληρωθεί και το ξέρετε 
πολύ καλά αυτό.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από το 2008; 

 
Υπάρχει μια καθυστέρηση. Από το 2018, την περσινή χρονιά δηλαδή που 
έχει κλείσει έπρεπε να είχανε πληρωθεί οι εργολάβοι. Όχι, του ’18, του 

’17, αλλά στο ’18 πληρώνονται. Αυτό είναι γεγονός, το ξέρετε και εσείς. Οι εργολάβοι έχουνε 
μείνει απλήρωτοι. Έπρεπε να είχανε πληρωθεί οι εργολάβοι ναι ή όχι;  
 
ΦΑΒΑΣ: Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έχουμε; Από κει ξεκινάς.  

 
Αυτό το πράγμα γιατί; Οι εργολάβοι φταίνε γι’ αυτό; Δεν φταίει ο 
εργολάβος γι’ αυτό.  

 
Τώρα θέλεις να μιλήσουμε για τα οικονομικά του Δήμου; Μισό λεπτό. Αν θες να 
μιλήσουμε για τα οικονομικά του Δήμου το βράδυ στο Συμβούλιο ότι θέλεις 

πες. Για το ’08 και για το ’09.  
 
Μια επισήμανση μονάχα να κάνω, κ. Πρόεδρε. 

Όλα τα εντάλματα, έτσι γνωρίζω εγώ και έτσι έχω πληροφορηθεί από την 
Οικονομική Διευθύντρια, όλα τα εντάλματα τα οποία είναι πλήρη πληρώνονται εντός 40 
ημερών. Το αργότερο.  

 
Ωραία. Μπορώ να ψηφίσω, κ. Πρόεδρε;  

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Λοιπόν, εμείς αν ήταν να ψηφίσουμε αυτά που έχετε βάλει εδώ, τις δαπάνες τις επείγουσες, 
που σχετίζονται με αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα σε ύδρευση και αποχέτευση 
και ότι έχει σχέση με δαπάνες επείγουσες, σε αυτό θα ψηφίζαμε ναι. Ψηφίζουμε ναι.  
Στα υπόλοιπα όλα που έχετε φέρει όμως ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, γιατί υπάρχουνε όντως κάποιες 
επείγουσες δαπάνες εδώ.  

 
Δεν μπορούμε να πάμε κωδικό-κωδικό. Με τον Κλεισθένη κωδικό-κωδικό. 
Εντάξει;  

 
Αυτά όμως είναι λίγα. Τα πιο πολλά που έχετε βάλει δεν μπορούμε να τα 
ψηφίσουμε.  

 
Εντάξει.  
Όπως στον προϋπολογισμό.  

Η πλειοψηφία ¨Υπέρ¨.  
Κατά Πλειοψηφία.  
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, μειοψηφούντων  των  κ.κ. Φαββατά και Αντωνόπουλου, οι οποίοι τάσσονται 
ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την 
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικον.  έτους 2018, σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα στην εν λόγω εισήγηση.  
 
 
 
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  

  3. Δημόπουλος Δημήτριος  

  4. Μπασακίδης Νικόλαος 

  5. Μπούχαλης Δημήτριος  

  6. Φάβας Γεώργιος   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 29 Νοεμβρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
  


