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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   04/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   25/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 23η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 4η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3007/19-1-2018 

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 οι  κ.κ.:   

1) Δημόπουλος Δημήτριος, 2) Μπασακίδης Νικόλαος, 3) Μπεχράκης Σταμάτης, 4) Μπουζιάνης 

Παύλος (αποχώρηση στην υπ’ αριθμ. 25 απόφαση), 5) Νιάρχος Αναστάσιος, 6) Φάβας 

Γεώργιος  και 7) Φαββατάς Δημήτριος. 

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος  κ. Μπούχαλης Δημήτριος.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Γυφτέας Ηλίας ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον  κ. 

Μπούχαλη Δημήτριο. 

 

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 : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

Η σχετική εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας, αναλυτικά έχει ως εξής:  
 
 

ΘΕΜΑ:      Εισήγηση 2η/ 2018   για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού 

Προϋπολογισμού οικ. έτους  2018  και Επιχειρησιακού Προγράμματος, , Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών   

   

Α. ΕΣΟΔΑ   

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

α) Από νέα έσοδα   

1 0418 Τέλος χρήσης τάφων 24.000,00 

2 1328.17 

Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ (Σύμβαση με την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε 

για την υλοποίηση της δράσης Εναρμόνηση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ) 160.000,00 

3 1322.38 

Χρηματοδοτήσεις του έργου ¨Κατασκευή συλλεκτήρα 

αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης ¨ του Π.Δ.Ε. 2.000.000,00 

4 1329.05 

Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση αποθηκών ΑΣΟ 

Θουρίας για Πολιτιστική Χρήση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 17.785,28 

5 1329.07 

Χρηματοδότηση για μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ Άριος 

σε Εκθετήριο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 16.938,07 

6 1329.08 

Χρηματοδότηση για την Μετατροπή του Υφιστάμενου 

Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε 

Εκθετήριο που Σχετίζεται με τη Λαογραφική – Αγροτική – 

Πολιτιστική Κληρονομιά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 6.305,50 

7 1329.12 

Χρηματοδότηση για Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω 

Βέργας, - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 35.000,00 

        

        

ΣΥΝΟΛΟ (α) 2.260.028,85 € 

β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

        

1 20.7325.12 

Ενίσχυση δημοτικού φωτισμού σε διάφορα σημεία της 

πόλης (2017) - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 50.000,00 
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2 20.7325.08 

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης (2017)- 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 

3 20.7325.16 

Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 

(2018)- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 50.000,00 

5 30.7324.03 

Κατασκευή πεζοδρομίων, ρειθροκρασπέδων κλπ. έτους 

2016 ΣΑΤΑ 18.375,00 

6 30.7323.12 Διανοίξεις και κατασκευές οδών - ΣΑΤΑ 70.000,00 

7 30.7324.05 

Διαμόρφωση ανατολικού πεζοδρομίου οδού  

Αριστομένους στην περιοχή του πάρκου και ολοκλήρωση 

κεντρικού διαδρόμου πάρκου - ΣΑΤΑ 9.890,00 

8 30.7324.01 

Παροχή υπηρεσιών για την κατασκευή πεζοδρομίων 

ρειθροκρασπέδων κλπ - ΣΑΤΑ 20.000,00 

9 30.7324.07 

Αστική ανάπλαση ζώνης οδού Αριστομένους από οδό 

Ξενοφώντος μέχρι δημοτικό πάρκο - ΔΑΝΕΙΟ  79.369,75 

10 30.7333.26 Διαγραμμίσεις οδών 2017 - Δ.Π. 7.000,00 

11 30.7326.22 Κατασκευή γηπέδου στη Τ.Κ  Λεΐκων ΔΑΝΕΙΟ Β 317.521,39 

12 64.7336.02 

Αποκατάσταση ζημιών στο ρέμα Ξερίλας και σε σημεία 

της τοπικής οδοποιίας της Δ.Ε. Θουρίας που 

προκλήθηκαν από θεομηνία - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 85.200,00 

13 30.7323.74 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2017) - Δ.Π. 2.197,63 

14 30.7323.44 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας (2018) - 

Δ.Π. 24.800,00 

15 30.7323.45 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2018) - 

Δ.Π. 24.800,00 

16 30.7323.46 Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Άριος (2018) - Δ.Π. 15.000,00 

17 30.7336.40 

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροκατασκευών (2018) 

Δ.Π. 10.000,00 

18 30.7336.55 

Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες σε υλικά των 

συνεργείων του δήμου (2018) - Δ.Π. 15.000,00 

19 30.7331.46 

Επισκευές κτιρίων στον περιβάλλοντα χώρο του 

σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας Δ.Π. 127.350,00 

20 30.7412.42 

Σύνταξη φακέλου για την ανάθεση εκπόνησης της 

μελέτης με τίτλο : Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας Δήμου Καλαμάτας (ΣΒΑΚ) Δ.Π. 5.000,00 

21 30.7131.04 Προμήθεια εργαλείων συνεργείων  (2018) Δ.Π. 2.000,00 

22 64.7312.02 

Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής 

Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο 

΄΄Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων οδού 

Αθηνών - Νέας Εισόδου στο τμήμα Θουρία έως Νέδοντα 

ποταμό - Β΄φάση΄΄ΥΠ. ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 871.959,54 

23 70.01.7425.12 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καταγραφής 

ωραρίου στα κτίρια του Δήμου Καλαμάτας. Δ.Π 22.500,00 
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24 10.6051.01 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ) (Ν. 4254/14) Δ.Π 39.000,00 

25 10.6051.10 

Εργοδοτική εισφορά υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης 

παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)Δ.Π 8.500,00 

26 15.6051.01 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ) (Ν. 4254/14) Δ.Π 14.000,00 

27 15.6051.10 

Εργοδοτική εισφορά υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης 

παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)Δ.Π 13.000,00 

28 20.6051.01 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ) (Ν. 4254/14) 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40.000,00 

29 30.6051.01 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ) (Ν. 4254/14) Δ.Π 9.000,00 

30 30.6051.10 

Εργοδοτική εισφορά υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης 

παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)Δ.Π 4.000,00 

31 35.6051.01 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ) (Ν. 4254/14) Δ.Π 8.500,00 

32 40.6051.01 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ) (Ν. 4254/14) Δ.Π 2.500,00 

33 40.6051.10 

Εργοδοτική εισφορά υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης 

παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)Δ.Π 3.000,00 

34 45.6051.01 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ) (Ν. 4254/14) 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 1.000,00 

35 50.6051.01 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ /ΤΟΜΕΑΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (τέως ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ ) (Ν. 4254/14) Δ.Π 5.000,00 

36 50.6051.10 

Εργοδοτική εισφορά υπερ Υγειονομικής Περίθαλψης 

παρ.10 αρ. 70ν. 3918/2011 (ΟΠΑΔ)Δ.Π 1.000,00 

37 15.6741.17 Έκτακτη οικονομική Ενίσχυση σε άπορους Δημότες Δ.Π 25.000,00 

38 35.7135.02 Προμήθεια φυτικού υλικού  Δ.Π. 24.437,74 

39 35.7135.03 

Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών (2017) 

Δ.Π 9.653,42 

40 35.7332.02 

Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων  (2017) 

ΣΑΤΑ 2017 51.000,07 

41 35.7332.06 

Συντηρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων  

(2017)  ΣΑΤΑ 2017 5.080,00 

42 35.7336.04 

Καθαρισμοί πινακίδων, γλυπτών και μνημείων του 

Δήμου Δ.Π 982,53 
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43 35.7425.03 

Δαπάνες  πιστοποιήσης παιδικών χαρών νηπιαγωγείων , 

παιδικών σταθμών  κλπ  Δ.Π 755,60 

44 35.7425.04 

Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος 

παρακολούθησης αδέσποτων ζώων 2017 Δ.Π 10.000,00 

45 35.7425.05 

Δαπάνες για την πιστοποίηση των φωτιστικών  των 

παιδικών χαρών της πόλης. Δ.Π 60,00 

46 35.7425.06 

Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της 

πόλης  Δ.Π 1.728,76 

47 00.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 119.834,78 

48 00.8115.001 Διάφορα έξοδα 5.926,85 

49 00.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.000,00 

50 10.8112.001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 5.660,00 

51 15.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 1.111,54 

52 15.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 34.740,76 

53 15.8117.001 Λοιπά έξοδα 5.000,00 

54 30.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 7.335,80 

55 30.8115.001 Διάφορα έξοδα 8.896,19 

56 30.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 11.217,27 

57 30.8121.001 Aγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.114,42 

58 30.8122.001 Έργα 320.755,52 

59 30.8123.001 

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 9.495,22 

60 35.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 565,14 

61 35.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 328,11 

62 35.8122.001 Έργα 33.840,42 

63 40.8121.001 Aγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 30.000,00 

64 70.01.8123.001 

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 47.893,03 

65 70.02.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 2.693,02 

66 70.02.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.291,30 

67 70.03.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 180,80 

68 70.03.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.503,60 

69 40.8511.001 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 1.536.518,00 € 

70 00.6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων- Δ.Π 1.000,00 € 

71 15.6481.02 Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών 91.837,00 € 

      

                                                ΣΥΝΟΛΟ (β) 4.391.900,20 € 
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γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων  

1 5111 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών -202.703,92 

2 5119 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου  -1.802.096,14 

3 1322.37 

Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής 

Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ  για την εκτέλεση του έργου : 

Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών 

- Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία  εώς Νέδοντα 

ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Β ΦΑΣΗ -871.959,54 

4 3221.23 

Έσοδα απο πρόστιμα παράβασης κανονισμών 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (καπνίσματος Ν. 3868/10) -79,79 

5 3221.20 

Πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών 

(N.1337/85,Π.Δ.267/98& ΚΥΑ 9732/04) -158,41 

6 3221.10 Πρόστιμα τελών καθαριότητας -709,35 

7 3217.02 Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα -2.716,20 

8 3221.09 Πρόστιμα τέλους ακίνητης περιουσίας -4.390,80 

9 3221.01 Προιόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας -1.731.219,88 

        

ΣΥΝΟΛΟ (γ) -4.616.034,03 € 

      

δ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 

1 5112 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

για  πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις 595.121,39 

2 5113 

Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 

για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών  2.202.361,99 

3 5121 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 325.366,65 

4 5122 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

(εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες 

επενδύσεις 797.185,25 

5 5123 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 163.622,06 

6 5124 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ & ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ) 343.156,73 

7 5129 

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 

για την κάλυψη εν γενει δαπανών του Δήμου  4.015.147,06 

8 3221.15 Πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων 219.014,23 

9 3217.01 Εισφορά σε χρήμα 197.576,49 

10 3222.01 

Εκτακτα έσοδα απο επιστροφή δαπάνης καταβολής 

Προνοιακών επιδομάτων 111.298,08 

11 3221.02 Τοκοχρεωλύσια δανείων δημοτικών Ν.Π. 99.943,40 
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12 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας 66.857,88 

13 3218 

Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών 61.388,59 

14 3219.06 

Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοιν. 

χώρων 52.551,57 

15 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 48.982,83 

16 3219.27 

Τροφεία δημοτικών - βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 

9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β')) 33.898,22 

17 3221.06 Παραβάσεις μικροπωλητών 31.737,48 

18 3221.13 Πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων 29.131,95 

19 3219.07 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 28.730,68 

20 3219.19 Δικαιώματα απο τη χρήση οστεοφυλακίων 28.118,19 

21 3219.04 Μισθώματα αστικών ακινήτων 25.127,15 

22 3219.10 Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων 22.874,81 

23 3221.08 Πρόστιμα τελών διαφημίσεων 9.923,69 

24 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 7.409,49 

25 3221.14 Πρόστιμα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 7.187,25 

26 3221.12 

Πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων 

διασκεδάσεως κλπ 6.704,20 

27 3221.19 Πρόστιμα Παράβασης Κανονισμού Καθαριότητας 5.332,01 

28 3221.16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 4.290,60 

29 3221.04 Αποκατάσταση ζημιών περιουσίας Δήμου 3.446,39 

30 3219.22 Έσοδα από μίσθωση Περιπτέρων 2.190,05 

31 3219.23 Τέλη Διέλευσης  2.187,07 

32 3219.17 Τέλη παράτασης χρόνου ταφής 2.131,44 

33 3219.15 

Έσοδα από αποζημίωση χρήσης αναψυκτηρίων Νέδοντα, 

Πάρκου ΟΣΕ & χώρου πατινάζ 1.809,45 

34 3219.26 Δικαίωμα ενταφιασμού 1.052,00 

35 3219.03 Τέλη διαφημίσεων 1.000,00 

36 3219.24 Τέλη από λοιπά έσοδα Νεκροταφείου και Ιερών Ναών 950,60 

37 3221.25 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 853,72 

38 3219.08 Δικαίωμα βοσκής 500,00 

39 3219.20 Δαπάνες Δικαστικών Επιμελητών 500,00 

40 3221.11 Πρόστιμα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων 248,82 

41 3219.11 Μισθώματα αιγιαλού 200,00 

42 3219.18 Τέλη ανακομιδής 166,00 
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43 3219.14 

Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και 

στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 

άρθρο 21 Ν 2963/2001) 96,15 

44 1322.35 

Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής 

Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ  για την εκτέλεση του έργου : 

Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών 

- Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία  εώς Νέδοντα 

ποταμό του Δήμου Καλαμάτας Α ΦΑΣΗ 226.686,81 

45 1321.03 

Χρηματοδότηση από Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής για δράση ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ με Α 25.336,10 

46 3121.09 

Δάνειο  του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων για 

έργα  κατα την 3595/22-11-2016 συνεδρίαση του Δ.Σ του  

(Β΄ΦΑΣΗ)  152.478,61 

47 3121.01 

Δάνειο για για την εκτέλεση έργων 

αναπλάσεων,επισκευής & διαρύθμισης 

εγκαταστάσεων,κατασκευής χώρου αθλητικών 

εγκαταστάσεων & εγκατάστασης  χλοοτάπητα σε γήπεδο 

ποδοσφαίρου (έγκριση Τ.Π.Δ. :23595/07.03.2016).. 284.136,16 

        

  10.246.009,29 
€ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ  

Από δημιουργία νέων εσόδων               (α) 2.260.028,85 € 

Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β) 4.391.900,20 € 

Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ) -4.616.034,03 € 

Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ) 10.246.009,29 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   (Α) 12.281.904,31 € 

Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     

1 20.7325.11 

Ηλεκτροφωτισμός νησίδας και κόμβων οδού Αρτέμιδος 

(βόρειο τμήμα) - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28.823,88 

2 20.7335.02 

Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου 

Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη 

μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA) - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 310.000,00 

3 20.7335.01 

Επισκευή και συντήρηση δημοτικού φωτισμού 

(προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών 

σωμάτων, επισκευή δικτύου κλπ) (2017) - 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 217.708,00 
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4 20.7325.18 

Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών πόλης (2018) - 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 

5 20.7325.03 

Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας   - 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 40.000,00 

6 20.7325.15 

Εορταστικός φωτισμός πόλεως & Δημ. Διαμερισμάτων 

2018  - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 

7 20.7325.01 

Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές δικτύων 

ΔΕΔΔΗΕ και μετατοπίσεις μετρητών  - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 28.000,00 

8 30.7336.60 Συντήρηση πυροσβεστήρων (2018) - Δ.Π.  10.000,00 

9 30.7331.06 

Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών κτιρίων (2018) 

Δ.Π. 5.000,00 

10 30.7131.13 Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακής σήμανσης (2017) Δ.Π. 23.800,00 

11 30.7323.09 

Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κλπ  (2017) - 

ΣΑΤΑ 2017 50.000,00 

12 30.7323.10 

Ασφαλτοστρώσεις  δρόμων Δ.Ε.Δήμου Καλαμάτας ΣΑΤΑ 

2017 1.431,02 

13 30.7331.16 

Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών κτιρίων (2017) 

Δ.Π. 2.000,00 

14 30.7326.15 

Κατασκευή αποχωρητηρίων σε κοινόχρηστους χώρους 

Δ.Π. 15.000,00 

15 30.7324.08 

Ανάπλαση ανατολικής όχθης του Νέδοντα από οδό 

Κροντήρη έως Μαρίνα ΔΑΝΕΙΟ 141.627,44 

16 30.7326.04 

Κατασκευή δημοτικού χώρου αθλητικών 

δραστηριοτήτων στη θέση ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ - ΔΑΝΕΙΟ  13.324,47 

17 30.7322.05 Ολοκλήρωση περίφραξης πάρκου ΟΣΕ Δ.Π. 24.999,96 

18 30.7326.19 

Κατασκευή νέων ημιυπόγειων κάδων απορριμμάτων - 

ΣΑΤΑ 2017 30.653,64 

19 30.7324.11 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων και φωτισμού τμημάτων 

οδού Αύρας, Ηρώων και Ποσειδώνος ΔΑΝΕΙΟ Β 150.000,00 

20 30.7324.12 

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης τμήματος οδού Αρτέμιδος 

(Β’ φάση) ΔΑΝΕΙΟ Β 100.000,00 

21 30.7324.13 Έργα προσβασιμότητας ΑΜΕΑ - ΔΑΝΕΙΟ Β 20.000,00 

22 30.7135.10 

Αντικατάσταση υλικού επικάλυψης γυμναστηρίου 

«Τέντα» Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια και τοποθέτηση) 

- Δ.Π. 134.000,00 

23 30.7413.11 

Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας(Β'+Γ' φάση) 

(ΠΛ.ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ) - ΣΑΤΑ 2017 10.000,00 

24 30.7331.20 

Επισκευές  σε σχολικά  κτίρια που αφορούν υγιεινή και 

ασφάλεια (2017) - ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ 2017) 30.053,96 

25 30.7331.37 

Επισκευή όψεων και χρωματισμοί σχολικών κτιρίων - 

ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ 2017) 20.000,00 
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26 30.7321.01  

Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης σχολικού 

συγκροτήματος 2
ου

 Γυμνασίου – Λυκείου, 3
ου

 Γυμνασίου, 

5
ου

 Λυκείου & 18
ου

 Δημοτικού Σχολείου - Δ.Π. 15.000,00 

27 30.7323.72 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Θουρίας (2017) - 

Δ.Π. 25.000,00 

28 30.7323.73 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αρφαρών (2017) - 

Δ.Π.  25.000,00 

29 64.7336.01 

Καθαρισμός ρεμάτων και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. 

Πηδήματος - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 7.352,00 

30 30.7331.15 Επισκευή κτιρίου πρώην ΑΣΟ Άριος - Δ.Π. 19.019,52 

31 30.7323.43 

Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας 305.000,00 

ΣΑΤΑ & 25.000,00 ΣΑΤΑ 2017  & 400.000,00 Δ.Π. 730.000,00 

32 30.7336.23 

Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος και υλικών 

οδοστρωσίας (2018) -   ΣΑΤΑ 2017 70.000,00 

33 30.7323.41 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας  - 

Δ.Π. 100.000,00 

34 30.7336.61 Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2018) - Δ.Π. 15.000,00 

35 30.7131.10 

Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης 

λάκκων σε σάκκους Δ.Π. 9.000,00 

36 30.7336.62 

Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κλπ (2018)  

-   Δ.Π. 10.000,00 

37 30.7336.09 

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών 

κατασκευών Δ.Π. 15.200,00 

38 30.7336.54 

Προμήθεια ξυλείας και ειδών μορφοσιδήρου για τις 

ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του δήμου (2018) - 

Δ.Π. 25.000,00 

39 30.7336.63 Προμήθεια υδραυλικού υλικού   (2018) - Δ.Π. 5.000,00 

41 30.7331.24 

Επισκευές μονώσεων σχολείων (2017) - ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ 

2017) 4.800,00 

  40.7413.39 

Αμοιβή μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης 

οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας. Δ.Π. 11.000,00 

42 45.7131.01 

Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 24.000,00 

43 20.6277.03 

Δαπάνες διάθεσης υπολείμματος Α.Σ.Α. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 200.000,00 

44 20.7311.09 

Εργασίες πλυσίματος και απολύμανσης κάδων 

απορριμμάτων ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 

45 20.7311.06 

Δαπάνες απαιτούμενων συμπληρωματικών επεμβάσεων 

στη Μαραθόλακα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 136.739,20 

46 64.7312.01 

Δαπάνη για την υλοποίηση της Προγραμματικής 

Σύμβασης με τη ΔΕΥΑΚ  για την εκτέλεση του έργου : 

Κατασκευή Δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών 

- Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία  εώς Νέδοντα 

ποταμό του Δήμου Καλαμάτας -Π.Δ.Ε 226.686,81 
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47 10.6612.02 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

2018- Δ.Π 1.000,00 

48 15.6612.02 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

2018- Δ.Π 5.000,00 

49 30.6612.02 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

2018- Δ.Π 1.000,00 

50 35.6612.02 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

2018- Δ.Π 1.000,00 

51 50.6612.02 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 

2018- Δ.Π 500,00 

52 50 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων-Δ.Π 1.000,00 

53 10.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- Δ.Π 5.000,00 

54 20.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.000,00 

55 30.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- Δ.Π 500,00 

56 35.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- Δ.Π 500,00 

57 40.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- Δ.Π 1.000,00 

58 45.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- Δ.Π 500,00 

59 50.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- Δ.Π 500,00 

60 70.02.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- Δ.Π 500,00 

61 70.03.6613.02 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων 2018- Δ.Π 500,00 

62 00.6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη- Δ.Π 15.000,00 

63 10.6615.02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018- Δ.Π 2.000,00 

64 15.6615.02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018- Δ.Π 1.000,00 

65 30.6615.02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018- Δ.Π 600,00 

66 35.6615.02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018- Δ.Π 500,00 

67 45.6615.02 

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018- 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 3.000,00 

68 50.6615.02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018- Δ.Π 500,00 

69 70.02.6615.02 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2018- Δ.Π 1.000,00 

70 15.6063.001 

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 

53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 2018- Δ.Π 5.000,00 
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71 20 6063 001 

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 

53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 2018- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.000,00 

72 30 6063 001 

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 

53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 2018- Δ.Π 1.000,00 

73 35 6063 001 

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 

53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 2018- Δ.Π 1.000,00 

74 45 6063 001 

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ) - παροχή γάλακτος (κυα 

53361/06,ΤΤ36586/07,31119/08) 2018- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 500,00 

75 10.6274.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)-Δ.Π 10.000,00 

76 15.6274.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)-Δ.Π 3.000,00 

77 40.6274.01 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018)-Δ.Π 3.000,00 

78 10 6631 

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού- 

Δ.Π 500,00 

79 30.6641.05 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018- Δ.Π 10.000,00 

80 35.6641.05 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018- Δ.Π 1.000,00 

81 70.03.6641.05 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης 2018- Δ.Π 1.000,00 

82 10.6641.06 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018- Δ.Π 1.000,00 

83 30.6641.06 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018- Δ.Π 5.000,00 

84 35.6641.06 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018- Δ.Π 4.000,00 

85 50.6641.06 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018- Δ.Π 1.000,00 

86 70.02.6641.06 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018- Δ.Π 1.000,00 

87 70.03.6641.06 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 2018- Δ.Π 1.000,00 

88 10.6634.02 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018- 

Δ.Π 200,00 

89 15.6634.02 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018- 

Δ.Π 200,00 

90 20.6634.02 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018- 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 200,00 

91 30 6634 02 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018- 

Δ.Π 200,00 

92 35.6634.02 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018- 

Δ.Π 100,00 

93 40.7111.01 

Απαλλοτριώσεις - Ρυμοτομήσεις - Διανοίξεις δρόμων  - 

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

πράξεων αναλογισμού - Άρση Ρυμοτομικών Βαρών- Δ.Π 10.000,00 
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94 40.7413.07 

Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Μπαριάμαγα 

[Κτηματογράφιση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής)- 

Δ.Π 2.500,00 

95 40.7413.17 

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για την καταχώρησησ 

πράξεων εφαρμογής στο κτηματολόγιο- Δ.Π 5.000,00 

96 40.7413.23 

Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής 

Περιοχής Ασπροχώματος- Δ.Π 21.633,82 

97 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη- Δ.Π 138.200,00 

98 00.6731.001 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ. Δ.Π 20.000,00 

99 00 6733 001 

Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους 

δημότες. Δ.Π 45.000,00 

100 00.6132 

Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές. 

Δ.Π 500,00 

101 00.6117.03 

Δαπάνη για πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

κτιρίων του Δήμου .-Δ.Π 7.000,00 

102 00.6142.05 

Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών για την υποστήριξη των 

εφαρμογών της εταιρείας Alfaware.- Δ.Π 3.000,00 

103 10 7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά. -Δ.Π 4.000,00 

104 30 7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά. -Δ.Π 2.500,00 

105 35 7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά. -Δ.Π 1.000,00 

106 40 7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά. -Δ.Π 1.000,00 

107 50 7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά. -Δ.Π 2.000,00 

108 70.02.7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και λογισμικά. -Δ.Π 3.000,00 

  60 6273 

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για 

δικές τους υπηρεσίες ΚΔΑΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 6.666,66 

111 60 6274.01 

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (2018) ΚΔΑΠ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 666,66 

112 60.6481.03 

Προμήθεια τροφίμων ΚΔΑΠ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 1.000,00 

113 60.6611 

Προμήθεια βιβλίων κλπ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΚΔΑΠ  ΚΔΑΠ 578,33 

114 60 6612.01 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων - 

εκπαιδευτικού υλικού  ΚΔΑΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 880,61 

115 60 6613.03 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων ΚΔΑΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 420,53 
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116 60.6634.03 

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΔΑΠ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 2.000,00 

117 60.6643.01 

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΚΔΑΠ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 420,53 

118 60 6654 003 

Προμήθεια εκπαιδευτικού  υλικού Εναρμόνιση 

Οικογενειακής Ζωής  ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 544,24 

119 60 6654 004 

Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού 

Εναρμόνιση Οικογενειακής Ζωής  ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ ΚΔΑΠ 4.000,00 

120 60 6662.02 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγκελματικής ζωής 

ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμΑ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΠΕΠ 

ΚΔΑΠ 2.333,38 

121 10 6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δ.Π 180.000,00 

122 10.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ . Δ.Π 9.000,00 

123 20.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ . Δ.Π 500,00 

125 35 6462 Δημοσίευση προκυρήξεων Δ.Π 2.000,00 

126 00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων Δ.Π 30.000,00 

128 00.6311 Φόροι τόκων Δ.Π 20.000,00 

129 35.7332.01 

Δαπάνες συντήρησης και συμπλήρωσης χώρων 

πρασίνου και παιδοτόπων (Αυτεπιστασία) Δ.Π 2.000,00 

130 35.7332.03 Συντήρηση παιδικών χαρών 2017 Δ.Π 8.804,07 

131 35.7332.05 

Κλαδέματα δενδροστοιχιών και άρσεις επικινδυνότητας 

μεγάλων δένδρων 2017 ΣΑΤΑ 2017 11.711,94 

132 35.7336.01 Απεντομώσεις δημοτικών χώρων και κτιρίων (2017) Δ.Π 793,41 

133 35.7336.02 

Καθαρισμός, αυτοφυούς βλάστησης σε ελεύθερους 

χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού  δικτύου  (2017) 

ΣΑΤΑ 2017 504,66 

134 35.7336.06 

Φυτοπροστασία αλσυλίων και υπόλοιπων χώρων 

πρασίνου 2017 ΣΑΤΑ 2017 12.454,24 

135 35.7425.01 Δαπάνες διαχείρησης αδέσποτων ζώων (2018) Δ.Π 19.000,00 

136 35.7425.09 

Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος 

παρακολούθησης αδέσποτων ζώων 2018 Δ.Π 12.500,00 

137 00.8112.001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 25.306,06 

138 00.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 7.452,87 

139 00.8117.001 Λοιπά έξοδα 149.127,76 

140 10.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.665,88 

141 10.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 30.091,87 

142 10.8115.001 Διάφορα έξοδα 2.377,90 
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143 10.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.367,58 

144 15.8115.001 Διάφορα έξοδα 2.632,37 

145 30.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.215,45 

146 60.6041.01 

Τακτικές Αποδοχές, περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δω΄ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑ- ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 90.000,00 

147 60.6054.04 

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού- ΕΣΠΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 10.000,00 

148 60.6265.01 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού- ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 8.000,00 

149 60.6611 

Προμήθεια βιβλίων κλπ- ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

3.000,00  3.000,00 

150 60.6654.002 

Προμήθεια ψυχαγωγικού και εποπτικού υλικού 

ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑ- ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 10.000,00 

151 60.6662.01 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑ- ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 6.000,00 

152 60.7133 Έπιπλα σκεύη- ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  8.000,00 

153 00.6739.05 

Επιδότηση ενοικίου,καθημερινών αναγκών κ.λ.π. 

,ωφελούμενων (προγράμματος ''Στέγαση & 

Επανένταξη'') - ΥΠ. ΕΣ 39.502,31 

154 60.7341.002 

Λειτουργία κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο στο Δήμο 

Καλαμάτας- ΕΣΠΑ ΒΙΑ ΓΥΝ. 16.010,99 

  60.6264 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων- ΕΣΠΑ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 5.000,00 

155 35.7425.08 Δαπάνες διαχείρησης αδέσποτων ζώων (2018) Δ.Π 7.954,50 

156 10.8511.001 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 1.129.900,91 

157 15.8511.001 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 145.196,30 

158 20.8511.001 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 53.605,49 

159 30.8511.001 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 5.633,46 

160 35.8511.001 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 500,00 

161 45.8511.001 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 32.418,23 

162 50.8511.001 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 2.110,26 

163 00.6311 Φόροι τόκων Δ.Π 3.000,00 

164 00.6312 Λοιποί φόροι 250.000,00 
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165 30.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 50.000,00 

166 35.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 50.000,00 

167 15.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 50.000,00 

168 00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 50.000,00 

169 00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 50.000,00 

170 00.6494 

Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 

Δ.Π 50.000,00 

171 00.6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών Δ.Π 20.000,00 

172 00.6495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 20.000,00 

173 00.6525.02 

Αμοιβές & προμήθεις λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων 

(τραπεζών) Δ.Π 6.000,00 

174 10.6021 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δ.Π 70.000,00 

175 10.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δ.Π 50.000,00 

176 10.7133 Έπιπλα σκεύη Δ.Π 12.000,00 

177 20.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 29.319,80 

178 10.6461 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων- Δ.Π 1.000,00 

179 60.6481.02 

Προμήθεια τροφίμων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών- 

ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 91.837,00 

180 70.03.8121.001 Aγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 282,80 

ΣΥΝΟΛΟ α) 6.439.842,77 € 

    

β)  Δημιουργία νέων  δαπανών 

1 20.7135.06 

Προμήθεια και τοποθέτηση φωτισμού για την ανάδειξη 

μνημείων - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11.893,41 

2 64.7135.01 

Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε διάφορα 

σημεία του οδικού δικτύου -ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 5.335,20 

3 30.7336.51 

Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δ.Ε. πλην 

Καλαμάτας - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 8.382,48 & ΣΑΤΑ  (2017) 

22.500,00 30.882,48 

4 30.7336.11 

Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων κ.λ.π. 2016 

ΣΑΤΑ (2017) 3.702,68 
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5 30.7336.07 Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα (2017) - Δ.Π. 26.300,00 

6 30.7336.41 

Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων 

κ.λ.π.(2017)  - Δ.Π. 50.000,00 

7 30.6236.02 

Δαπάνες μεταφοράς εξεδρών, λυομένων, πύργων 

ναυαγοσωστών, περιπτέρων κλπ. - Δ.Π. 5.000,00 

8 30.7336.26 

Συντήρηση και εξοπλισμός αθλητικών εγκαταστάσεων - 

ΣΑΤΑ (2017) 11.000,00 

9 30.7331.07 

Επισκευή και διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου 

πρώην καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου 

Καλαμάτας, για την στέγαση υπηρεσιών υγείας και 

πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας - ΔΑΝΕΙΟ 8.554,00 

10 30.7323.36 

Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας (2017) - 

Δ.Π. 13.800,00 

11 15.7331.02 

Επισκευές σε κτίρια δημοτικών παιδικών σταθμών που 

αφορούν υγιεινή και ασφάλεια Δ.Π. 100.000,00 

12 30.7331.44 Επισκευές δημοτικών κτιρίων στη Δ.Ε. Καλαμάτας - Δ.Π. 11.050,00 

14 30.7332.02 

Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία κοινοχρήστων 

χώρων παρακείμενων της παιδικής χαράς περιοχής 

΄΄Πέταλο΄΄ Δ.Ε. Καλαμάτας - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 19.807,06 

15 30.7336.68 

Αποκατάσταση μαρμάρινων καλλιτεχνικών στοιχείων στο 

κοιμητήριο Καλαμάτας - Δ.Π. 5.000,00 

16 30.7331.48 

Αντικατάσταση μονάδας απομακρυσμένου ελέγχου 

κεντρικής θέρμανσης 8ου Δ.Σ. Καλαμάτας - Δ.Π. 950,00 

17 30.7336.69 

Συντήρηση - επισκευή βαγονιών δημοτικού πάρκου - 

Δ.Π. 14.852,31  &  ΣΑΤΑ (2017) 9.147,69 24.000,00 

18 30.7331.49 Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Ωδείου - Δ.Π. 24.800,00 

19 30.7323.76 

Εργασίες διαπλάτυνσης δυτικού πεζοδρομίου οδού 

Ναυαρίνου από ΄΄Φιλοξένια΄΄ έως ΄΄Φωτεινή΄΄ - ΣΑΤΑ 

(2017) 3.712,00 

20 30.7323.13 

Βελτίωση οδοποιίας για την πρόσβαση στις βιομηχανικές 

μονάδες και σε γεωργικής εκμετάλευσης περιοχές του 

Δήμου Καλαμάτας ΔΑΝΕΙΟ Β 200.000,00 

21 30.7323.77 Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας - Δ.Π. 160.000,00 

22 64.7311.06 Κατασκευή μεγάρου χορού Καλαμάτας -Π.Δ.Ε. 120.000,00 

23 30.7135.02 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου 

΄΄πρώην Σφαγεία΄΄ και βελτίωση λοιπών εγκαταστάσεων 

- ΔΑΝΕΙΟ 200.000,00 & Δ.Π. 1.630,00 201.630,00 

24 30.7336.66 

Εργασίες πλαστικοποίησης γηπέδων καλαθοσφαίρισης 

και πετοσφαίρισης σε αθλητικούς χώρους - Δ.Π. 21.483,00 

25 64.7312.03 

Κατασκευή συλλεκτήρα αγωγού ομβρίων οδού Σπάρτης - 

Π.Δ.Ε. 2.000.000,00 

26 30.7322.06 

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου πλατείας Αβραμόγιαννη 

περιοχής Ράχης Δ.Ε. Καλαμάτας - ΣΑΤΑ (2017) 18.780,70 

& Δ.Π. 6019,30 24.800,00 



Συνεδρίαση :  04/2018 Τρίτη  23 / 01 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   25/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   18

27 30.7135.05 

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πινακίδων - 

Δ.Π. 9.000,00 

28 30.7336.13 Συντήρηση πυροσβεστήρων - Δ.Π. 2.000,00 

29 30.7326.24 

Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στο χώρο 

διαχείρισης απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα Δ.Π. 6.383,52 

30 30.7131.16 

Προμήθεια ειδικού ασφαλτομίγματος επούλωσης 

λάκκων σε σάκκους  (2017) - Δ.Π. 2.080,00 

31 30.7135.22 

Προμήθεια και τοποθέτηση  υποστέγου στη 

Μαραθόλακκα για τις ανάγκες στέγασης των 

μηχανημάτων - Δ.Π. 4.500,00 

32 30.7135.01 

Αντικατάσταση εξαεριστήρων και ηλεκτρικών πινάκων 

στο γήπεδο Τέντας Δήμου Καλαμάτας (προμήθεια & 

τοποθέτηση) - Δ.Π. 24.800,00 

33 30.7135.03 Προμήθεια υλικών θαλάσσιας σήμανσης - Δ.Π. 700,00 

34 30.7135.04 

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων 

οικίσκων - Δ.Π. 8.000,00 

35 30.6117.01 

Αμοιβές ελεγκτών δόμησης και ενεργειακών 

επιθεωρητών - Δ.Π. 3.000,00 

36 30.7411.07 

Εκπόνηση μελέτης ενεργειακής ανβάθμισης και Η/Μ 

εγκαταστάσεων του έργου «Αξιοποίηση συγκροτήματος 

κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου πρώην Ηλεκτρικής 

εταιρίας Καλαμάτας» - Δ.Π. 5.000,00 

37 30.7413.01 

Αμοιβή μελέτης οριοθέτησης  χειμάρρου Νέδοντα και 

ρέματος Αγίων Θεοδώρων Θουρίας Δ.Π. 25.000,00 

38 30.7331.17 

Συντήρηση θερμάνσεων σχολείων (2017) - ΥΠ.ΕΣ. 

(ΣΧΟΛΕΙΑ 2017) 12.000,00 

39 30.7321.02 

Διαμόρφωση χώρου κάτω από τις κερκίδες στο 2
ο
 

Γυμνάσιο – Λύκειο, 3
ο
 Γυμνάσιο – 5

ο 
Λύκειο Καλαμάτας - 

Δ.Π. 10.000,00 

40 15.7131.02 

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μαγειρείων στο  

Β’ ΚΑΠΗ για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών - Δ.Π. 74.000,00 

41 30.7325.04 

Σύνδεση φωτοβολταϊκών συστημάτων σχολικών κτιρίων 

με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ (ενεργειακός συμψηφισμός)  - Δ.Π. 600,00 

42 30.7325.05 

Παροχή υπηρεσίας για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων σχολικών κτιρίων με δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ - Δ.Π. 2.000,00 

43 15.7135 Πυρασφάλεια παιδικών σταθμών - Δ.Π. 4.700,00 

44 30.7336.49 

Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας στα κτίρια του 

Πνευματικού και του Εργατικού Κέντρου - Δ.Π. 5.000,00 

45 30.7336.44 

Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη 

θεομηνία της 7-9-2016  στη Δ.Ε. Θουρίας - ΥΠ.ΕΣ. 

ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 30.426,93 

46 30.7331.10 

Αναβάθμιση Αποθηκών ΑΣΟ Θουρίας για Πολιτιστική 

Χρήση - LEADER 17.785,28 
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47 30.7331.45  

Επισκευή δημοτικών κτιρίων στις Δ.Ε. Θουρίας & Άριος - 

Δ.Π. 13.705,00 

48 64.7333.02 

Αποκατάσταση διάβρωσης δημοτικής οδού εντός 

οικισμού Κάτω Άμφειας  - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 17.346,88 

49 64.7333.03 

Αποκατάσταση οδού στη θέση «Άγιος Σώστης» της Τ.Κ. 

Πολιανής  - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 7.480,00 

50 64.7336.03 

Αποκατάσταση τοίχων της διευθετημένης κοίτης 

ρέματος «Ξερίλας»  - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 23.796,72 

51 30.7336.48 

Επισκευή πεζοδρόμων στις πηγές Άγιου Φλώρου - ΣΑΤΑ 

2017 15.500,00 

52 64.7333.01 

Αποκατάσταση διάβρωσης στο πρανές της δημοτικής 

οδού προς Τ.Κ. Άγριλου  - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 17.200,00 

53 64.7336.04 

Καθαρισμός ρεμάτων και κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Ε. 

Αρφαρών  - ΥΠ.ΕΣ. ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 6.076,00  & Δ.Π. 5.924,00 12.000,00 

54 30.7331.12 

Μετατροπή Κτιρίου πρώην Α.Σ. Άριος  σε Εκθετήριο - 

LEADER 16.938,07 

55 30.7331.11 

Μετατροπή του Υφιστάμενου Κτιρίου Αρχοντικού Δαγρέ 

στην Τ.Κ. Αριοχωρίου σε Εκθετήριο που Σχετίζεται με τη 

Λαογραφική – Αγροτική – Πολιτιστική Κληρονομιά  - 

LEADER 6.305,50 

56 30.7411.06 

Εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας & μελέτης για το έργο 

«Επέκταση δημοτικού σχολείου & νηπιαγωγείου στην 

Τ.Κ. Άριος» -Δ.Π. 7.800,00 

57 30.7326.25 Ανάπλαση πλατείας Αλωνίων - ΣΑΤΑ 2017 24.800,00 

58 45.7336.08 

Συντηρήσεις - Επισκευές στα κοιμητήρια Δήμου 

Καλαμάτας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 4.800,00 

59 45.7336.02 

Καθαίρεση ανενεργών τάφων στα κοιμητήρια του Δήμου 

Καλαμάτας ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΥΠΗΡ.ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 11.100,00 

60 64.7311.03 

Επισκευή & διαρρύθμιση εγκαταστάσεων κτιρίου πρώην 

Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Καλαμάτας για τη 

στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας ΥΠ.ΕΣ/ΣΑΕ 

055 8.929,59 

61 30.7333.07 

Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 35.000,00 

62 30.7413.13 

Παροχή υπηρεσιών για την καταγραφή και κοστολόγηση 

των απαραίτητων παρεμβάσεων στα τεχνικά σκηνής του 

«Μεγάρου Χορού Καλαμάτας» σύμφωνα με πόρισμα 

TUV  - Δ.Π. 1.000,00 

63 30.7336.02 

Συντήρηση - Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων σε 

κοινόχρηστους χώρους (δημ. πάρκο, parking Νέδοντα 

κλπ) - ΣΑΤΑ 2017 375.000,00 

64 20.7335.03 

Αποξήλωση στύλων δικτύου ΔΕΗ στην οδό Ναυαρίνου 

έως τον Ι.Ν. Αναστάσεως - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 60.000,00 
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65 30.7326.10 

Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην περιοχή της Ι.Μ. 

Δημιόβης - ΣΑΤΑ 2017 21.688,19    ΣΑΤΑ 9.890,00    Δ.Π. 

18.421,81 50.000,00 

66 30.7135.06 

Διαμόρφωση αίθουσας συνεδριάσεων / συγκεντρώσεων 

στο νέο δημαρχείο (προμήθεια και τοποθέτηση) -Δ.Π. 25.000,00 

67 30.7336.05 

Συντήρηση διαφόρων στοιχείων στους κοινόχρηστους 

χώρους - Δ.Π. 70.000,00 

68 30.7135.07 

Προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων σήμανσης 

δημοτικών κτιρίων Δ.Π. 7.000,00 

69 30.7135.08 

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών θέρμανσης σε σχολεία 

- ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ 2017) 24.800,00 

70 30.7336.12 

Συντήρηση - επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων σχολείων - 

ΥΠ.ΕΣ. (ΣΧΟΛΕΙΑ 2017) 70.000,00 

71 30.7323.02 Κατασκευή διαβάσεων με κυβόλιθους Δ.Π. 10.000,00 

72 30.7336.08 

Δαπάνη εκτέλεσης μηχανουργικών εργασιών για τις 

ανάγκες των συνεργείων του Δήμου Δ.Π. 4.000,00 

73 30.7413.03 

Αμοιβή εκπόνησης μελέτης σημειακών κυκλοφοριακών 

ρυθμίσεων (κόμβοι, επαναπρογραμματισμός φωτεινών 

σηματοδοτών κλπ) Δ.Π. 25.000,00 

74 30.7331.50 

Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή και 

ασφάλεια (2018) 138.100,00 ΥΠΕΣ (ΣΧΟΛΕΙΑ)  & 

38.848,60 ΥΠΕΣ ( ΣΧΟΛΕΙΑ 2017) 176.948,60 

75 30.7333.03 

Εργασίες επισκευής οδού Κούσκουρη στην Δ.Κ. Βέργας 

και στην είσοδο της Τ.Κ. Βρωμόβρυσης  Δ.Π. 24.500,00 

76 30.7413.05 

Μελέτες τεχνικών παρεμβάσεων σε δημοτικά κτίρια για 

την στέγαση των προβλεπόμενων από το πρόγραμμα 

ΒΑΑ κοινωνικών δομών Δ.Π. 24.500,00 

77 20.6231 

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών- ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17.400,00 

78 20 6232 

Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων- 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9.600,00 

79 20.6277.05 

Δαπάνες αποκομιδής ανοικτών κάδων 8 m3- 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17.360,00 

80 20.6277.06 

Δαπάνες διάθεσης αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10.000,00 

81 20.6277.07 

Δαπάνες για την υλοποίηση του προγράμματος 

προδιαλογής & περισυλλογής οργανικών αποβλήτων - 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24.080,80 

82 20.7135.04 

Προμήθεια χοάνης τροφοδοσίας κινητού ΣΜΑ- 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13.700,00 

83 20.7135.05 

Προμήθεια και εγκατάσταση compact μονάδας 

βιολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων - 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12.400,00 



Συνεδρίαση :  04/2018 Τρίτη  23 / 01 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   25/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   21

84 20.7413.02 

Δαπάνες για την υποστήρξη της υπηρεσίας για την 

έκδοση άδειας λειτουργίας των συνεργείων 

καθαριότητας του Δήμου( πλυντήριο, συνεργείο 

οχημάτων, Ι.Χ πρατήριο υγρών καυσίμων)- 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.720,00 

85 70.02.7413.02 

Παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων και δεδομένων 

για την αξιοποίηση του κτιρίου του πρώην 

κινηματογράφου ΗΛΕΚΤΡΑ - Δ.Π 3.000,00 

86 70.02.7413.03 

Παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων για την υποβολή 

πρότασης στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ) - Δ.Π 15.000,00 

87 15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων- Δ.Π 2.000,00 

88 40.7413.26 

Αμοιβή Πολεοδομικής μελέτης Περιοχής Πρώην ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΖΕΠ (Κτηματογράφιση - Πολεοδόμηση - Πράξη 

Εφαρμογής)- Δ.Π 10.000,00 

89 40.7413.33 

Αμοιβή για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης 

περιοχής Μικρής Μαντίνειας- Δ.Π 10.000,00 

90 40.7413.34 

Αμοιβή μελέτης Πολεοδόμησης τμήματος περιοχής 

Ανατολικής Παραλίας.(Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση 

- Π.Εφαρμογής)- Δ.Π 30.000,00 

91 40.7413.40 

Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης Εφαρμογής 

Περιοχής Παραλία Βέργας.- Δ.Π 10.000,00 

92 10.6265 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού.Δ.Π 10.000,00 

93 70.02.7341.017 

Κατασκευή ιστοσελίδας προβολής αγροτικών αγαθών 

και υπηρεσιών του πρωτογενούς τομέα του Δήμου 

Καλαμάτας- Δ.Π 4.960,00 

94 70.02.7341.018 

Δημιουργία πολυμεσιτικού υλικού για την ιστοσελίδα 

προβολής αγροτικών αγαθών και υπηρεσιών του 

πρωτογενούς τομέα του Δήμου Καλαμάτας- Δ.Π 4.960,00 

95 70.02.7341.019 

Προσαρμογή κειμένων στην αγγλική γλώσσα της 

ιστοσελίδας προβολής αγροτικών αγαθών και 

υπηρεσιών του πρωτογενούς τομέα του Δήμου 

Καλαμάτας.- Δ.Π 2.480,00 

96 15.7131.03 

Προμήθεια στολών, μουσικών οργάνων και λοιπού 

εξοπλισμού- Δ.Π 12.000,00 

97 70.01.7425.11 

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

αυτοματοποιημένης διαχείρισης κλήσεων Δημοτικής 

Αστυνομίας. Δ.Π 20.000,00 

98 70.01.7425.01 

Εξοπλισμός και εργασίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. -

Δ.Π 24.000,00 

99 70.02.6266.01 Συντήρηση λοιπών εφαρμογών λογισμικού.- Δ.Π 2.000,00 

100 70.01.7425.13 

Συντήρηση- υποστήριξη έργου¨Ευφυές τηλεματικό 

σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις 

μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας. 

Δ.Π 9.000,00 
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101 60.6654.005 

Λοιπά αναλώσιμα για ΚΔΑΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ  4.000,00 

102 60.7133 

Προμήθεια επίπλων και σκευών 9βιβλιοθηκών) για 

ΚΔΑΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ 4.000,00 

103 60.7134.01 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για ΚΔΑΠ. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ  15.000,00 

104 60.7135.01 

Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για αίθουσες 

ΚΔΑΠ . ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ  15.000,00 

105 60.7135.02 

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για ΚΔΑΠ ( Διαδραστικό 

πίνακα, projectors, φωτοτυπικά μηχανήματα, ηχητικά 

συστήματα, φωτογραικές μηχανές κλπ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΔΑΠ  7.000,00 

106 10.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 45.125,00 

107 10.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε 

Χρήμα Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 2.375,00 

103 15.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 25.650,00 

104 15.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε 

Χρήμα Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 1.350,00 

105 20.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 38.000,00 

106 20.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε 

Χρήμα Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.000,00 

107 30.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 12.350,00 

108 30.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε 

Χρήμα Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 650,00 

109 35.6051.09 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ  12.000,00 

110 35.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 8.075,00 

111 35.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε 

Χρήμα Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 425,00 

112 40.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 5.225,00 

113 40.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε 

Χρήμα Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 275,00 

114 45.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 950,00 

115 45.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε 

Χρήμα Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 50,00 
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116 50.6051.05 

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης μηχανικών 

Δ.Π 1.500,00 

117 50.6051.07 Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ . Δ.Π 1.500,00 

118 50.6051.11 

Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για παροχές σε Είδος Υπαλλήλων 

(Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 5.700,00 

119 50.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ Λογαριασμού σε 

Χρήμα Υπαλλήλων ( Πρώην ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 300,00 

120 00.6126.09 

Εργοδοτικές εισφορές αιρετών, υπέρ ΕΦΚΑ- Κύριας 

Σύνταξης. Δ.Π 5.000,00 

121 00.6053.09 

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , υπέρ 

ΕΦΚΑ- Κύριας Σύνταξης. Δ.Π 1.000,00 

122 35.7135.08 Προμήθεια φυτικού υλικού (2018) Δ.Π 74.400,00 

123 35.7135.09 

Προμήθεια υλικών άρδευσης και συντριβανιών (2018) 

Δ.Π 15.000,00 

124 35.7332.11 Συντήρηση πρασίνου και αρδευτικών δικτύων (2018) Δ.Π 10.000,00 

125 35.7336.13 Εκρίζωση φοινίκων και δέντρων Δ.Π 7.000,00 

126 35.7425.07 Φιλοξενία επικίνδυνων ζώων. Δ.Π 2.053,44 

127 35.7425.11 

Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της 

πόλης (2018) Δ.Π 5.500,00 

128 15.8112.001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 4.960,00 

129 15.8121.001 Aγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 28.886,54 

130 15.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8.855,44 

131 20.8121.001 

Aγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.108,00 

132 20.8111.001 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  25.969,22 

133 20.8113.001 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  202.840,55 

134 20.8115.001 Διάφορα έξοδα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 857,02 

135 20.8116.001 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 35.723,06 

136 20.8117.001 Λοιπά έξοδα 104.615,30 

137 20.8122.001 Έργα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9.364,17 

138 35.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.792,62 

139 35.8112.001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.245,39 

140 35.8121.001 Aγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 27.496,14 

141 35.8123.001 

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 32.599,90 

142 35.8115.001 Διάφορα έξοδα 73,80 

143 40.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 729,46 
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144 40.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 1.251,08 

145 40.8115.001 Διάφορα έξοδα 78,60 

146 40.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.224,77 

147 45.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 677,69 

148 45.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 141,24 

149 50.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.118,47 

150 50.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 9,99 

151 50.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.447,32 

152 50.8121.001 Aγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 20.149,00 

153 60.8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.048,98 

154 60.8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων- Παροχές τρίτων 592,72 

155 60.8115.001 Διάφορα έξοδα 10.246,69 

156 60.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.186,53 

157 60.8122.001 Έργα 8.707,29 

158 64.8122.001 Έργα 74.750,81 

159 70.01.8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 12,73 

160 70.02.8123.001 

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 2.480,00 

162 15.6482 Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσης-  43.795,68 

163 

60.7134.002 Προμήθεια Η/Υ και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και 

λογισμικών ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  20.000,00 

164 40.6414 Μεταφορές εν γένει 24.800,00 

165 

10.6115.05 Αμοιβή εξωτερικού συνεργάτη Λογιστή για την σύνταξη 

ισολογισμού χρήσης 2018 11.000,00 

166 

10.6115.06 Αμοιβή ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων του Δήμου φορολογικού 

έτους 2018 11.000,00 

167 15.6654.001 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 10.000,00 

168 60.6654.006 Προμήθεια λοιπού υλικού ΕΣΠΑ  41.055,00 

    ΣΥΝΟΛΟ β) 5.888.131,36 € 

   

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α) 6.439.842,77 € 

Δημιουργία νέων δαπανών                (β)  5.888.131,36 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  12.327.974,13 € 
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  Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ    

        

  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 562.820,07 € 

  Αύξηση αποθεματικού   12.281.904,31 € 

  α) Από δημιουργία νέων εσόδων 2.260.028,85 €   

  β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων 4.391.900,20 €   

  γ) Από μείωση εσόδων  -4.616.034,03 €   

  δ) Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων  10.246.009,29 €   

  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   12.844.724,38 € 

   Μείωση αποθεματικού   12.327.974,13 € 

  α) Από ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων 6.439.842,77 €   

  β) Από δημιουργία νέων δαπανών 5.888.131,36 €   

  ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 516.750,25 € 

    

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018 

1. Αλλαγή του Πηγής Χρηματοδότησης του ΚΑ 60.6054.04 ΄΄  Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου 

προσωπικού ΄΄  από Ιδίους Πόρους, σε ΕΣΠΑ –ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  για το ποσό 

37.000,00.(2018). 

2. Αλλαγή του Πηγής Χρηματοδότησης του ΚΑ 60.6613.01 ¨ Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017¨από Δ.Π σε ΕΣΠΑ  ΥΠ. ΕΣ 

3. Αλλαγή του Πηγής Χρηματοδότησης του ΚΑ 60.6613.02 ¨ Προμήθεια εντύπων και υλικών 

μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 2018¨ από Δ.Π σε ΕΣΠΑ  ΥΠ. ΕΣ 

 

Σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών : 

1. Αλλαγή του τίτλου του Κ.Α. 35.7135.02 ''Προμήθεια φυτικού υλικού  ΄΄ σε προμήθεια φυτικού    

 υλικού(2017)  ΄΄και αλλαγή πηγής χρημ/σης από ΣΑΤΑ σε Δ.Π. 

2. Αλλαγή του τίτλου του Κ.Α. 35.7135.03 ¨ Προμήθεια υλικών άρδευσης και σιντριβανιών¨ σε ¨ 

Προμήθεια υλικών άρδευσης και σιντριβανιών 2017¨ 

3. Αλλαγή πηγής χρημ/σης από ΣΑΤΑ σε Δ.Π για Κ.Α 35.7322.01 ¨ Άρδευση και φύτευση νέων 

χώρων πρασίνου¨ 

4. Αλλαγή πηγής χρημ/σης από ΣΑΤΑ σε Δ.Π για Κ.Α 35.7332.04 ¨ Κλαδέματα  δενδροστοιχιών 

και άρσεις  επικινδυνότητας μεγάλων δέντρων (2018)¨ 

5. Αλλαγή πηγής χρημ/σης από ΣΑΤΑ σε Δ.Π για Κ.Α 35.7332.09 ¨ Συντηρηση παιδικών χαρών 

(2018)¨ 

6. Αλλαγή πηγής χρημ/σης από ΣΑΤΑ σε Δ.Π για Κ.Α 35.7336.03 ¨ Φυτοπροστασία αλσυλίων & 

υπολοίπων χώρων πρασίνου (2018),¨ 
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7. Αλλαγή πηγής χρημ/σης από ΣΑΤΑ σε Δ.Π για Κ.Α 35.7336.05 ¨ Καθαρισμός αυτοφυούς 

βλάστησης σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου (2018).¨ 

8. Αλλαγή του τίτλου του Κ.Α. 35.7425.02 από ¨Συμμετοχή στη διαχείριση  κωνοπωειδών 

(2018)¨σε ¨ Διαχείριση  κωνοπωειδών (2018)¨ 

9. Αλλαγή του τίτλου του Κ.Α. 35.7425.08 από ¨ Δαπάνες για την πιστοποίηση των παιδικών 

χαρών της πόλης (2018)¨σε ¨Δαπάνες διαχείρισης αδέσποτων ζώων (2016)  

 

Σύμφωνα με την από 17/1/2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

1. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 20.7325.03 από ΄΄ Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας 

(2017)΄΄    σε  ΄΄Συντήρηση Δημοτικού φωτισμού πλην Καλαμάτας ΄΄ 

2. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 30.7323.43 από ΄΄Ασφαλτοστρώσεις οδών Δ.Ε. Καλαμάτας΄΄   σε  

΄΄Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας΄΄ 

3. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 30.7323.41 από ΄ Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Καλαμάτας 

(2018) ΄΄   σε  ΄΄ Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Καλαμάτας΄΄ 

4. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 30.7323.40 από ΄΄ Συντήρηση Αγροτικών οδών, Διανοίξεις κλπ (2018) ΄΄   

σε  ΄΄Μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου΄΄ 

5. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 30.7336.09 από ΄΄ Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κατασκευών 

2018 ΄΄   σε  ΄΄ Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών  ΄΄ 

6. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 30.7336.54 από ΄΄ Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε 

υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018)  ΄΄   σε  ΄΄ Προμήθεια ξυλείας και ειδών 

μορφοσιδήρου για τις ανάγκες σε υλικά των συνεργείων του Δήμου (2018) ΄΄ 

7. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 30.7331.46 από ΄΄ Επισκευές σε σχολικά κτίρια που αφορούν υγιεινή 

και ασφάλεια (2018) ΄΄   σε  ΄΄ Επισκευές κτιρίων στον περιβάλλοντα χώρο του 

σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτας ΄΄ 

8. Αλλαγή τίτλου του Κ.Α. 40.7413.39 από ΄΄ Αμοιβή μελέτης επικαιροποίησης και συμπλήρωσης 

οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας. ΄΄   σε  ΄΄ Αμοιβή μελέτης 

επικαιροποίησης και συμπλήρωσης οριοθέτησης ρέματος βόρειας περιοχής Καλαμάτας 

(Καραμπογιάς). ΄΄ 

    

 

Ο προϊστάμενος του Λογιστηρίου Η Διευθύντρια Οικονομικών 

 Λαμπρινατου Αικατερίνη Ηλιοπούλου Γεωργία 

 
 
 
Επί του θέματος αυτού διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
Είναι εδώ η κα Λαμπρινάτου, η Τμηματάρχης του Λογιστηρίου. 

Από το πλεόνασμα το οποίο υπήρχε και για το οποίο είχαμε αναφερθεί στα τέλη 
της χρονιάς αρχές του έτους οπότε είχαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία, εκτός από τη 
συνηθισμένη τροποποίηση την οποία κάνουμε, η τροποποίηση αφορά και ένα κομμάτι που 
έχει να κάνει σχέση με αυτό το πλεόνασμα το οποίο είναι ένα πλεόνασμα γύρω στα 7,5 
εκατομμύρια ευρώ, το οποίο κατανέμεται για την ακρίβεια σε 6.065.416,04 σε νέα έργα 
κυρίως, είναι η στήλη Α με τίτλο «Νέες εγγραφές» και το υπόλοιπο 1.553.540,12 αφορά τις 
τροποποιήσεις υφιστάμενων πιστώσεων, την ενίσχυση δηλαδή κυρίως υφιστάμενων 
πιστώσεων απ’ αυτό το πλεόνασμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει προφανώς την κριτική του και να πει «γιατί αυτό το έργο 
και το άλλο», εγώ ήθελα να πω ότι να μην αναλωθούμε σε μια κουβέντα τύπου τεχνικού 
προγράμματος σήμερα, αυτά θα τα πούμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη για τις 
θέσεις της Δημοτικής Αρχής επί της κατανομής του πλεονάσματος και προφανώς για τις δικές 
σας εισηγήσεις και προτάσεις, απλά η καλή οικονομική κατάσταση του Δήμου Καλαμάτας και 
η καλή οικονομική εικόνα και διαχείριση, προφανώς αποτυπώνεται σ’ αυτό το πλεόνασμα το 
οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις με νέα έργα 
ή με την ενίσχυση κωδικών από τώρα και να μην περιμένουμε το τέλος της χρονιάς να τους 
ενισχύσουμε αυτούς τους κωδικούς κοιτάζοντας την λειτουργία του τεχνικού προγράμματος. 

H Κατερίνα η Λαμπρινάτου αν θέλει να συμπληρώσει κάποια πράγματα πριν ξεκινήσουμε τη 
διαδικασία των ερωτήσεων. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε πριν πάρει το λόγο η κα Λαμπρινάτου, να… 

 
Όχι, η κα Λαμπρινάτου. Να ολοκληρωθεί η εισήγηση κ. Φαββατά, να 
ολοκληρωθεί η εισήγηση. 

Ορίστε. 
 
Γεια σας. 
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να συμμορφωθούμε με την ΚΥΑ 

και με το νόμο όσον αφορά τους προϋπολογισμούς των δήμων. Το καλοκαίρι ξεκινάμε και 
φτιάχνουμε έναν προϋπολογισμό όταν η χρονιά είναι σε εξέλιξη, οπότε υπάρχει μία στήλη 
μέσα στον προϋπολογισμό που λέει ¨εκτίμηση¨, πως κλείνει το έτος και υπάρχουν και οι 
στήλες που μιλάμε για τα στοιχεία που δίνουμε για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 
Εδώ πλέον δουλεύουμε με απολογιστικά στοιχεία, δηλαδή έκλεισε η χρήση, είδαμε πως 
κινηθήκαμε στους κωδικούς, οπότε αντιστοίχως ενισχύουμε, μειώνουμε, τροποποιούμε, 
δημιουργούμε νέα έσοδα – νέα έξοδα. Οπότε έρχεται ουσιαστικά αυτή η δεύτερη 
τροποποίηση γιατί έχουμε κάνει και μία πρώτη πιο νωρίς, αλλά ουσιαστικά αυτή είναι η 
μεγάλη μας τροποποίηση και κλείνουμε – δημιουργούμε τον προϋπολογισμό του 2018 με τα 
πραγματικά μας στοιχεία έτσι όπως έχει κλείσει η οικονομική χρήση του 2017. Έτσι;  
Μπήκανε νέα έργα όπως είπε και ο Αντιδήμαρχος, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τα 
πλεονάσματά μας, ενισχυθήκανε κωδικοί έργων που μας ήρθαν από το 2017 και μπήκανε στο 
2018 με ποσά και πιστεύουμε ότι πλέον κινιόμαστε πιο ρεαλιστικά και όχι όπως τότε που 
ξεκινούσαμε και φτιάχναμε τον προϋπολογισμό μας.  

 
Ευχαριστώ πολύ. 
Κύριε Δημόπουλε για να ολοκληρώσουμε την εισήγηση, από πλευράς τεχνικού 

προγράμματος και νέων έργων, θέλετε κάτι να τονίσετε; 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι. 

 
Όχι. 
Ορίστε ερωτήσεις. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Κύριε Πρόεδρε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φαββατάς. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Πριν πάμε στις ερωτήσεις κ. Πρόεδρε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θα κάνετε; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Θα πω κάτι που θέλω. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, ερωτήσεις. Μετά θα πείτε, στην τοποθέτησή σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: 

ΠΡΟΕΡΔΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Σε προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο είχα θέσει το 
θέμα ώστε να παραταθεί η απόφαση που έχουμε πάρει για τους 

πλημμυροπαθείς της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, για ένα χρόνο ακόμα. Η απάντηση της Δημοτικής 
Αρχής και στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο ήτανε «ότι τώρα έκλεισε ο 
προϋπολογισμός, δεν μπορούμε, γιατί δεν το έφερνες στο προηγούμενο Συμβούλιο». Τώρα 
που γίνεται η αναμόρφωση, τώρα που ο Δήμος λέει για πλεονάσματα και τα λοιπά, σ’ αυτούς 
τους ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουνε πάρει μία δραχμή, που ακόμα δεν τους έχουνε 
δοθεί χρήματα για να γίνει η αποκατάσταση και αυτά, δεν πρέπει και ο Δήμος να βοηθήσει 
αυτούς τους ανθρώπους και να δώσει παράταση τουλάχιστον ένα χρόνο για… να παρατείνει 
την απόφαση που έχει πάρει για ένα χρόνο ακόμα; Με αφορμή την τροποποίηση του 
προϋπολογισμού, εγώ ξαναθέτω το θέμα αυτό και ζητάω από την Οικονομική Επιτροπή να το 
πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να γίνει παράταση. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή 
υπάρχουν πλεονάσματα και υπάρχει η ευχέρεια αυτή να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους 
συνανθρώπους μας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; 

 
Να ρωτήσω.  
Εδώ λέμε αύξηση εσόδων. Ερχόμαστε ενισχύουμε λέμε, ενισχύουμε σημαίνει 

παραπάνω ή συνολικά είναι αυτά που βλέπουμε; Δηλαδή βλέπουμε ενίσχυση αναβάθμιση 
συστήματος οδοφωτισμού Δήμου Καλαμάτας, 310.000 ευρώ… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας βοηθήσεις λίγο να μας πεις τον κωδικό. 

 
20.7335.02. Πρώτον που πάνε αυτά, που θα πάνε τα μεγάλα ποσά, τα μεγάλα 
νούμερα, 310.000.  

20.7335.02 «Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού», στα έξοδα δεύτερη σελίδα. 
 
ΦΑΒΑΣ: Ναι, ενισχύουμε τις πιστώσεις Σταμάτη. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
…(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται)… όταν λέει ενίσχυση υπαρχουσών 
πιστώσεων 

Συγνώμη, να πάρω το λόγο; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 

 
Συγνώμη που παίρνω το λόγο. Στον συγκεκριμένο κωδικό που αναφερόμαστε, 
ενίσχυση υπαρχουσών, υπάρχουν ήδη πιστώσεις στους συγκεκριμένους κωδικούς 

και τους ενισχύουμε επιπλέον με τα ποσά τα οποία αναφέρονται στους συγκεκριμένους 
κωδικούς. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Άλλες 310.000 στο 02… 

 
Ακριβώς. Άλλες 310.000 στον συγκεκριμένο κωδικό για την αναβάθμιση του 
συστήματος οδοφωτισμού. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΦΑΒΑΣ: Όχι ο 02, ο 20.7335.02 είναι ο κωδικός. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ο 01 από κάτω; 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  
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Ο 01 είναι άλλο, επισκευή και συντήρηση δημοτικού φωτισμού. Είναι άλλο έργο. 
 
Το πρώτο είναι το JESSICA. Το πρόγραμμα JESSICA είναι. Εντάξει; Το δεύτερο 
είναι από τα ανταποδοτικά. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Και πόσο σύνολο θα είναι; Με τις 310.000 που δίνουμε πόσο φτάνει;  
 
ΦΑΒΑΣ: Είστε πρόχειρη κα Λαμπρινάτου να μας πείτε; 
 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: Θα πρέπει να το… 

 
Θα πρέπει να έχουμε τώρα το τι υπάρχει και τι ενισχύουμε και ποιο είναι το 
αποτέλεσμα. 

 
Γι’ αυτό θα πρέπει να μπω στον προϋπολογισμό τώρα να δω στον κωδικό τι 
γράφει. 

 
Εγώ όπως σας είπα και στην αρχή στην εισήγηση, είναι νέα έργα και ενίσχυση 
κωδικών. Εντάξει; Δύο πράγματα είναι στην ουσία. 

Λοιπόν άλλο. Υπάρχει άλλη ερώτηση; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Υπάρχουνε διάφορες ερωτήσεις …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κοιτάξτε, εάν είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση γιατί θα κάνουμε 
ασφαλτοστρώσεις στην Καλαμάτα και όχι στα χωριά ή στα χωριά και όχι στην 

Καλαμάτα, οι ερωτήσεις τέτοιου τύπου θα παρακαλέσω να μεταφερθούν για το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Εντάξει, εκεί θα είναι προφανώς και ο κ. Δήμαρχος, θα είναι και οι αρμόδιοι 
Αντιδήμαρχοι και οι δύο, να ας απαντήσουν. Μην αναλωθούμε εδώ πέρα, δεν είναι και 
αρμόδια η Οικονομική Επιτροπή γι’ αυτό, εμείς κάνουμε την έγκριση της τροποποίησης και 
την εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει; Τα ποσά αυτά είναι, αυτά τα 7.000.000 
είναι τα οποία μοιράζονται σε νέους κωδικούς ή ενισχύουν τους υπάρχοντες προκειμένου να 
υπάρχει η ωφέλεια του πλεονάσματος αυτού. 

 
Η τοποθέτηση η δικιά μας είναι σε σχέση με την ιεράρχηση των αναγκών, 
έτσι; Που τα δίνουμε, που τα σπρώχνουμε αυτά. Όταν βάζουμε για επισκευές 

στα σχολικά κτήρια που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια 30.000 και δίνουμε 
εκατομμύρια σε άλλα πράγματα, που εκεί είναι πολύ σοβαρά τα θέματα και το τελευταίο 
διάστημα παρατηρούμε και μια υποβάθμιση στα έργα που γίνονται στα σχολεία, μεγάλα 
προβλήματα, περισσότερα από το παρελθόν, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης 
υπάρχουνε συγκεκριμένα και ερωτηματικά από δημότες μας που είναι και εκπαιδευτικοί, που 
πάνε τα λεφτά των κυλικείων τα οποία και αυτά θέλουν μια διερεύνηση. Εν πάση 
περιπτώσει… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει ο κ. Γυφτέας. 

 
Θα μας απαντήσει ο κ. Γυφτέας και στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή 
νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μια αναλυτική εξήγηση για να καλύψει ο Δήμος 

όλες αυτές τις απορίες που υπάρχουνε γιατί κυκλοφορούνε πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να 
απαντήσουμε με χαρτί και καλαμάρι, «τόσα είναι τα λεφτά των κυλικείων και ξαναπήγανε εκεί 
που έπρεπε να πάνε, στα σχολεία που είχαν τα κυλικεία» ας πούμε. 
 
ΦΑΒΑΣ: Αν τα εισπράξουν πρώτα. 

 
Εντάξει. Ότι δεν εισπράττουμε και λοιπά. Πρέπει να μην υπάρχει κανένα 
ερωτηματικό επάνω σ’ αυτό το κονδύλι. 

ΦΑΒΑΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 
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Κύριε συνάδελφε εκπροσωπείται η παράταξη του κ. Μπεχράκη στις σχολικές 
επιτροπές. Γνωρίζει που πάνε. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν γνωρίζει. 
 
ΦΑΒΑΣ: Εάν δεν γνωρίζετε σημαίνει ότι δεν συμμετέχετε.  

 
Το ερώτημα είναι: Εμάς μας βάζετε ένα θέμα να ψηφίσουμε. Εμείς έχουμε 
ψηφίσει στον προϋπολογισμό, ξέρουμε πως σκεπτόσαστε, δηλαδή ξέρουμε 

για παράδειγμα ότι για να φτιάξουμε ποδηλατόδρομους με απλό τρόπο, χωρίς να δίνουμε 
πάρα πολλά χρήματα, με μια σήμανση, με ένα οδόχρωμα το οποίο να είναι ενιαίο σε όλη την 
πόλη ή μπορεί να κάνουμε χιλιόμετρα. Δεν έχετε εσείς αυτή τη λογική, εσείς είσαστε με άλλη 
λογική. Επομένως καταψηφίζουμε τους προϋπολογισμούς.  
Παρόλα αυτά για να παίξουμε και ένα χρήσιμο ρόλο, παρατηρούμε μεγάλα ποσά ας πούμε σε 
ορισμένες χρήσιμες και αυτές και αναγκαίες λειτουργίες όπως είναι ασφαλτόστρωση, 
οδοφωτισμός, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε ενώ έχουμε πληροφόρηση ότι στα σχολεία 
υπάρχει πρόβλημα με τουαλέτες, με υγιεινή, με υποδομές τέτοιες, 30.000. Και σκεφτόμαστε 
μήπως και ο καταμερισμός που κάνετε δεν είναι πάντα με βάση τις πραγματικές και 
λειτουργικές ανάγκες του καλαματιανού λαού και της πόλης μας αλλά με βάση το φαίνεστε 
και την ψηφοθηρία.  
Γι’ αυτό καταψηφίζουμε. 

 
Κύριε Πρόεδρε να πω κάτι άσχετο με την Οικονομική Επιτροπή σας 
παρακαλώ πολύ; 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε. 

 
Νομίζω ότι ο κύριος συνάδελφος είναι λίγο άδικος ως προς το Δήμαρχο. Αν 
είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Νίκας είναι ότι δεν έχει 

φροντίσει τα σχολεία, σε σημείο που σε εμένα προσωπικά με ενοχλεί ότι θα μπορούσε να 
κατευθύνει χρήματα και σε κάποια άλλα έργα. Το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο κ. 
Νίκας είναι αυτό, ότι δεν φροντίζει τα σχολεία. Και για πολλά άλλα, έτσι; μη το… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Νιάρχος θέλει κάτι; Ορίστε. 

 
Ναι, ναι, να πούμε δυο λόγια. 
Μας φέρνετε εδώ πέρα μια εισήγηση για αναμόρφωση του τεχνικού 

προγράμματος δημοτικού προϋπολογισμού. Όπως είπε και η κα Λαμπρινάτου, ουσιαστικά 
είναι ένας προϋπολογισμός πιο αξιόπιστος, είναι η 2η μεγάλη αναμόρφωση.  

 
Σας εξήγησε τους λόγους όμως γιατί γίνεται αυτό, γιατί πάμε με τα στοιχεία του 
1ου εξαμήνου. 

 
Ουσιαστικά στην ερώτηση που έγινε, η απάντηση ήταν και πραγματικά έτσι είναι 
δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, δεν μπορείς να θυμάσαι τον προϋπολογισμό απ’ 

έξω ότι για να απαντήσουμε εδώ γιατί, πως γίνεται αυτή η αναμόρφωση, αν ενισχύεται ή εάν 
δεν ενισχύεται θα πρέπει να έχουμε ταυτόχρονα και τον προϋπολογισμό και μας το δίνετε 
αυτό πέντε λεπτά πριν, πέντε λεπτά πριν, να τοποθετηθούμε εμείς και μας λέτε ταυτόχρονα, 
μας δουλεύετε κιόλας, να μην αναλώσουμε το χρόνο σε ερωτήσεις. Τι ερωτήσεις να κάνουμε 
δηλαδή; Να συγκρίνουμε εδώ πέρα την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, έναν καινούργιο 
προϋπολογισμό, με τον προϋπολογισμό που έχουμε ψηφίσει στο… 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν υπάρχουν τα συνολικά ποσά. 
 

ΦΑΒΑΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 
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Προφανώς. Μα δεν γίνεται αυτό, είναι αδύνατον. Και μας στέλνετε στο e-mail τις 
παρατάσεις των συμβάσεων να τις μελετήσουμε. Δίνετε 150 μέρες παράταση 

γιατί έβρεχε, 150 μέρες παράταση γιατί χιόνιζε και τα ουσιαστικά ζητήματα μας τα φέρνετε 
πέντε λεπτά πριν για συζήτηση στον προϋπολογισμό και να τοποθετηθούμε τώρα που 
ενισχύεται, ποια έργα ενισχύονται και εάν έχουμε άλλες προτάσεις. Ε, δεν γίνονται αυτά τα 
πράγματα! 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Βλέπουμε τώρα 150.000 ακόμα για…(δεν ακούγεται) 

 
Όπως και για το προηγούμενο ζήτημα που μας φέρατε εκτός ημερήσιας διάταξης, 
που καλώς το ψηφίσαμε και για το οποίο δεν είχαμε την εισήγηση στα χέρια μας. 

Και μας κάνετε και μαθήματα νομικά κιόλας.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσω σε όλα, σε όλα. 
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Στην Τέντα λένε βάλανε άλλα 150.000. Δεν έχουμε κάνει διαγωνισμό να 
αλλάξουμε το πανί και να την φτιάξουμε; 

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δεν είναι για το πανί όμως αυτά. 

 
Λοιπόν θα παρακαλέσω με όλο το σεβασμό, να μην κάνετε πηγαδάκια και να 
μην πετάτε τα ερωτήματα. Σας παρακαλώ να μην κάνετε με αυτό τον τρόπο 

συζήτηση. Θα δίνω το λόγο, κάντε τις ερωτήσεις, κάντε τις τοποθετήσεις, δεν θα σας 
εμποδίσει κανένας. 
Λοιπόν έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Γυφτέας να απαντήσει για τα κυλικεία. 
Ορίστε κ. Ηλία. 

 
Σχετικά με τις σχολικές επιτροπές πρέπει να σας πω ότι τα χρήματα τα οποία 
παίρνουμε για να διαθέσουμε στα σχολεία, και για την πρωτοβάθμια και για τη 

δευτεροβάθμια είναι 630.000, από τα οποία πρέπει να πληρώσουμε ρεύμα, νερό, πετρέλαια, 
τηλέφωνα και αυτά τα οποία θα μείνουν πρέπει να τα δώσουμε στα σχολεία για να έχουμε 
καλλίτερη λειτουργικότητα. Αυτά λοιπόν τα λίγα χρήματα τα κατανέμουμε με συνεδρίαση 
των σχολικών επιτροπών και ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και ανάλογα με τα κτήρια 
τα οποία έχουμε στα σχολεία μας και ανάλογα με τις ανάγκες τις άμεσες τις οποίες έχουνε. 
Όσον αφορά τώρα από το Δήμο… 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τα χρήματα των κυλικείων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε. 

 
Θα σας πω αμέσως, θα σας πω. 
Στο Δήμο έρχεται από το Υπουργείο ένα ποσό 159.000 για όλα τα σχολεία και τα 

οποία διαθέτει ο Δήμος και τα αξιολογούν οι τεχνικές επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες τις 
οποίες έχουν τα σχολεία. Η σχολική επιτροπή διαχειρίζεται και το θέμα των κυλικείων 
ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει και πρέπει να σας πω ότι μέχρι τώρα στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση είχαμε ανάγκη να καλύψουμε ορισμένες υποχρεώσεις σχετικά με 
τα φώτα και με τα πετρέλαια τα οποία έπρεπε να πληρώσουμε.  
Από την ερχόμενη χρονιά, έχουμε ενημερώσει και το Δήμαρχο, ότι σχετικά τα χρήματα από 
τα κυλικεία, υπάρχει μία αναλογία όπως και στην πρωτοβάθμια έτσι και στη δευτεροβάθμια, 
θα επιστρέφεται ένα ποσό 60 – 40 βάση του νόμου, να δίνουμε στα σχολεία για να 
μπορέσουν τα σχολεία να έχουν καλλίτερη λειτουργικότητα και να αυξήσουν σε γενικές 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΓΥΦΤΕΑΣ: 

ΓΥΦΤΕΑΣ:  
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γραμμές τα χρήματα τα οποία παίρνουν για να μπορέσουν να τα διαθέσουν. Όμως, πρέπει να 
σας πω ότι πολλά σχολεία έχουνε πολλές επιβαρύνσεις τις οποίες βλέπουμε καθημερινά. Η 
καθημερινότητα των αναγκών είναι πάρα πολλές μεγάλες και προσπαθούμε με τον καλλίτερο 
τρόπο να μπορέσουμε να τα καλύψουμε. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Γυφτέα. 

 
Να κάνω μια ερώτηση. Ο νόμος λέει …(κενό στην εγγραφή)… για το σχολείο, 
για τις καθημερινές του ανάγκες. Δεν λέει να τα πάρουμε από το σχολείο να 

τα πάμε κάπου αλλού και να πληρώσουμε κάτι άλλο. 
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΓΥΦΤΕΑΣ: Δεν τα πηγαίνουμε… 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τα ρεύματα… Με συγχωρείτε.  
 
ΦΑΒΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Νερά υπάρχουν απλήρωτα σε πολλές σχολικές μονάδες που φτάνει και 60.000 
και 70.000 που είναι λογαριασμός απέναντι στο Δήμο. Εγώ έχω ένα 

ερώτημα… 
 
ΓΥΦΤΕΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δηλαδή… 
 
ΓΥΦΤΕΑΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Κύριε Γυφτέα να ολοκληρώσει την ερώτηση, να δούμε ποια είναι η ερώτηση. 
Ποια είναι η ερώτηση; 
 
Η ερώτηση λέει ότι τα κυλικεία χρησιμοποιούνται στις σχολικές μονάδες για 
την καθημερινή τους λειτουργία. Αυτό λέει ο νόμος. Εδώ πέρα… 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για φαγητό και για νερό. 

 
…παίρνουμε τα χρήματα… Ναι, τα νερά στις περισσότερες σχολικές μονάδες 
δεν έχουν πληρωθεί λέμε. Τα νερά τα οποία είναι δικιά μας αρμοδιότητα… 

 
Κύριε Μπεχράκη, να σας πω κάτι; Μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί το εξής, ότι τα 
χρήματα τα οποία… 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ξέρω σχολείο που 60.000 χρωστάει… 
 
ΦΑΒΑΣ: Το σχολείο; 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Ναι, νερό. 

 
…τα χρήματα, δεν ξέρω εάν υπάρχει τέτοια οφειλή και από πού είναι και από 
πού προέρχεται.  

Λοιπόν τα χρήματα των σχολικών επιτροπών τα οποία έρχονται μέσω των ΚΑΠ, δεν φτάνουν.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τώρα θα πάρουμε εμείς τα χρήματα από την τυρόπιτα των παιδιών;  
 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ποιών παιδιών, τι εννοείτε; Αυτά είναι λαϊκούρα τώρα εδώ πέρα. Αυτά είναι 
έσοδα των σχολικών επιτροπών. Σας παρακαλώ πάρα πολύ «τα λεφτά των 

παιδιών» τώρα. Έσοδα των σχολικών επιτροπών. Η σχολική επιτροπή έχει την ευθύνη να 
κάνει την κατανομή και να πληρώσει τις υποχρεώσεις. Τι πληρώνει νομίζετε, στη τσέπη της 
τα βάζει; Σας παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. 
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Δαπάνες των σχολείων. 

 
Δαπάνες των σχολείων είναι. Και δεν φτάνουνε, ο Δήμος βάζει πολύ 
περισσότερα. Να κάνετε κριτική όμως πρώτα όταν ξεκινάτε την κριτική σας, 

στα πόσα δίνει το κράτος για τα σχολεία και μετά να κουβεντιάσουμε για το τι κάνει ο Δήμος. 
 
Διεκδίκηση απέναντι στο το κράτος είμαι μαζί σας να διεκδικήσουμε και να 
πάρουμε όσα περισσότερα …(δεν ακούγεται) 

 
Δεν το είδα, ο λόγος σας ξεκινάει «τα λεφτά των παιδιών». Συγνώμη, αυτός 
είναι λαϊκισμός και δεν μπορεί να εκφράζει μια κυβέρνηση ο λαϊκισμός. 
 
Εγώ είμαι υπέρ της διεκδίκησης από την κεντρική κυβέρνηση των χρημάτων 
για …(δεν ακούγεται)… Και τώρα είμαι υπέρ και στο παρελθόν, της 

διεκδίκησης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φαββατάς έχει ζητήσει το λόγο. 

 
Κύριε Πρόεδρε η κριτική μας έχει να κάνει με δύο πράγματα.  
1) Γιατί μας φέρατε την τροποποίηση του προϋπολογισμού στο παραπέντε 

και μας λέτε γιατί δεν την έχουμε διαβάσει, γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί, γιατί… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας είπε κανείς τέτοιο πράγμα. Μη βάζετε λόγια που δεν είπαμε. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ναι, ναι, και μας κάνετε κριτική γι’ αυτό, αλλά από κει και μετά όμως… 

 
Δεν είπαμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα μας καταλογίζετε λόγια που δεν 
έχουμε πει. 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Εντάξει. Λοιπόν… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι «εντάξει»; Δεν σας είπε κανείς τίποτα. 

 
Είναι βέβαιο ότι κανένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει διαβάσει την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ακριβώς. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι φανερό. Τότε τι συζητάμε; Κανένας. 

 
Όταν έρχεται στο παραπέντε η αναμόρφωση, κανείς δεν το ξέρει. Εντάξει; 
Τέλος πάντων. 

Από κει και μετά συνεχίζουμε. Η κριτική μας είχε να κάνει όσον αφορά τα σχολεία που δίνετε 
μόνο 30.000.  
Μας είπατε εδώ πέρα ανακρίβειες γιατί προφανώς δεν τις ξέρετε γιατί δεν είσαστε στη 
Σχολική Επιτροπή στην παρούσα φάση. Δεν είναι, καταρχήν, μία η χρηματοδότηση  από το 
κράτος, είναι δύο επί 150.000, κάθε χρόνο ο Δήμος Καλαμάτας δημοπρατεί δύο εργολαβίες 
με 150.000 € που αφοράν τα σχολεία όχι μία. 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΝΙΑΡΧΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα φτάνουν τα λεφτά.   
 
 Άφησέ με να πω κ. Πρόεδρε. 
Δεύτερον, το 60 – 40 από τα κυλικεία έχει πάρει απόφαση η Δημοτική Αρχή και 

δεν τα αποδίδει η Δημοτική Αρχή και κρατάει τα χρήματα αυτά. Έχω ζητήσει κατ’ επανάληψη 
στη Σχολική Επιτροπή στην Πρωτοβάθμια, στην οποία συμμετέχω, το αυτό να αποδίδεται 
όλο στα σχολεία. Ο κ. Γυφτέας είναι παρών, είναι μέλος της Σχολικής Επιτροπής, έχω ζητήσει 
πολλές φορές το θέμα να ‘ρθει στο Συμβούλιο, δεν το βάζει η πλειοψηφία στο Συμβούλιο, να 
αποδίδονται τα χρήματα αυτά όλα στο σχολείο γιατί τα πραγματικά σχολεία έχουνε ανάγκες. 
Όσον αφορά  αυτό που είπε ο κ. Δημόπουλος θα του μόνο το εξής, ας πάει επάνω στην 
Πρωτοβάθμια ας ανοίξει το φάκελο που έχουν τα αιτήματα οι Συλλόγοι και οι Διευθυντές  
των σχολείων να δει σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία της Καλαμάτας. Γι΄ αυτό το 
πράγμα έπρεπε η Δημοτική  Αρχή να έχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση στα σχολεία, αυτό 
λέμε αυτή ήταν η κριτική μας. Τώρα από εκεί και μετά το κάνω εδώ πέρα το θέμα … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ολοκλήρωσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δημόπουλος. 

 
Δεν θέλω να πω  κάτι, επί της ουσίας θέλω να πω ότι και μόνο το γεγονός 
ότι αναφέρονται σε εμένα που έκανα ένα γενικό σχόλιο σημαίνει ότι το 

σχόλιό μου είναι μάλλον θετικό και έχει ο κύριος συνάδελφος την ίδια άποψη και τον 
ενοχλεί… 

 
Ανεβείτε στη Σχολική Επιτροπή, κ. Δημόπουλε στη Σχολική Επιτροπή να πάρετε 
το φάκελο. Ο κ. Γυφτέας που είναι δίπλα σας γνωρίζει τον φάκελο, εσείς δεν 

τον γνωρίζετε προφανώς, να δείτε τα αιτήματα από τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, 
να δείτε τα αιτήματα από τους Διευθυντές  που μιλάνε για την ασφάλεια των παιδιών, που 
μιλάνε ότι υπάρχει θέμα με τα ρεύματα. Και όσον αφορά τα σχολεία είναι σε καλή κατάσταση 
ας μας πει ο κ. Γυφτέας, τον προκαλώ τώρα, πόσες είναι οι οφειλές των σχολείων στο νερό 
στη ΔΕΗ στο πετρέλαιο, στον ΟΤΕ … Το ποσό είναι τεράστιο.  

 
Επιμένω  στην άποψή μου και θα την ξαναπώ τα σχολεία είναι στην 
καλύτερη κατάσταση που θα ήτανε σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο 

Δήμαρχο και να υπήρχε, αυτό είπα, δεν είπα ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση που θα 
μπορούσε να είναι αλλά κατά την άποψή μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που θα 
μπορούσε να είναι και αυτό το αναγνωρίζω εγώ προσωπικά, πιστεύω και οι συνάδελφοί μου, 
στον κ. Νίκα, δείχνει ευαισθησία στα σχολεία, ίσως και λόγω επαγγέλματος, πάντως δείχνει 
μεγαλύτερη ευαισθησία που θεωρώ  κάποιος άλλος θα έδειχνε για το συγκεκριμένο θέμα. 
Αυτό είπα.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)    

 
Κύριε Μπεχράκη σας παρακαλώ πολύ.  
Ο κ. Φάβας έχει ζητήσει το λόγο.  

 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είναι συλλογική η ….   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Φάβας έχει ζητήσει το λόγο, σας παρακαλώ πολύ.  
 
ΝΙΑΡΧΟΣ:  ……. (δεν ακούγεται) 
 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν είναι ευθύνη κύριε συνάδελφε, αυτό είναι επιτυχία.  

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ:  

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, έχει ζητήσει ο κ. Φάβας το λόγο. 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: …… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)    

 
Λοιπόν, καταρχήν τρία σημεία ως προς τους κωδικούς. Εδώ πέρα προσπαθεί νομίζω 
η αντιπολίτευση να περάσει μία λανθασμένη άποψη ότι για παράδειγμα για τα 

σχολεία δίνουμε μόνο 30.000 €. Είπατε ότι ο συγκεκριμένος κωδικός και το συγκριμένο ποσό 
το οποίο αναγράφεται σε αυτόν αφορά ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης. Άρα αυτό κύριοι 
συνάδελφοι θα μπορούσατε να το πείτε, εάν μετά την ενίσχυση αυτού του κωδικού βλέπατε 
αυτό το ποσό των 30.000.  Για τεχνικά όμως τέτοια ζητήματα καλό θα είναι πρώτον να 
ανατρέξετε στο site του Δήμου, στη Διαύγεια που αναρτάτε ο προϋπολογισμός, να δείτε ποιο 
είναι το ποσό να αθροίσετε και αυτό το ποσό και μετά να ‘ρθείτε να μας πείτε αυτά τα οποία 
μας είπατε αν διαφωνείτε με το συνολικό ύψος το οποίο θα έχει διαμορφωθεί.  
Δεύτερον, ως προς τα ενοίκια του κυλικείου όπως γνωρίζετε τα ενοίκια υπόκεινται σε φόρο 
και έχουμε τρία πράγματα να δούμε εδώ, πρώτον ποιο είναι το προσδοκώμενο ενοίκιο 
σύμφωνα με το συμφωνητικό, γιατί βάσει αυτού πληρώνει φόρο ο Δήμος, δεύτερον ποιος 
είναι ο φόρος ο οποίος πληρώνεται και τρίτον ποιο είναι το ποσό το οποίο εισπράττεται από 
το ενοίκιο, το πραγματικό δηλαδή ποσό το οποίο περιέρχεται στο Δήμο. Άρα για τη διαφορά 
που μένει, το πραγματικά εισπραττόμενο ποσό μετά την αφαίρεση του φόρου αυτό θα 
πρέπει να πάει στη διαδικασία του 60 – 40 που είπε ο κ. Γυφτέας και όχι   το σύνολο του 
ποσού το οποίο προσδοκούμε να εισπράξουμε από το ενοίκιο ενός κυλικείου.  
Τρίτον, ως προς την κατάσταση των σχολείων την οποία βρίσκονται, προφανώς έχουμε 
ασθενή μνήμη και ξεχνάμε ότι τα περισσότερα σχολεία μας είναι γερασμένα, υπάρχουνε 
κτίρια πλέον των 40 ετών τα οποία καλούμαστε κάθε χρόνο να τα συντηρήσουμε … 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΦΑΒΑΣ: Τώρα προφανώς εσύ Δημήτρη …, εντάξει, εσύ που μένεις ... 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε κ. Φαββατά. 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Φάβα, ολοκληρώστε κ. Φάβα.  

 
Προφανώς, εντάξει,  εσείς μένετε περισσότερο από εμένα στην Καλαμάτα και έχετε 
και πιο ελεύθερο χρόνο από εμένα για να τα γυρίζετε, δεν είμαι βλέπετε δημόσιος 

υπάλληλος.  
Λοιπόν από εκεί και πέρα …  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Σ΄ έχει κάνει ο Δήμαρχος, σε έχει κάνει ο Δήμαρχος.    
    
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Φαββατά, μα τι συμπεριφορά είναι αυτή; 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: ……… (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ¨Σ΄ έχει κάνει ο Δήμαρχος¨, που μιλάτε, σε καφενείο μιλάτε;   

 
Ε βέβαια δεν είμαι δημόσιος υπάλληλος για να παίρνω απαλλαγή από το γραφείο 
μου κύριε συνάδελφε … 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε παρακαλώ ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε.   
 
 

ΦΑΒΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  

ΦΑΒΑΣ:  
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… και να γυρίζω όλη την ημέρα  στα καφέ της πόλης και στις διάφορες …… (δεν 
ακούγεται) 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο ολοκλήρωσε, σε παρακαλώ, ολοκλήρωσε.  

 
Αντιπαράθεση δημοσίων υπαλλήλων …… (δεν ακούγεται – εκτός 
μικροφώνου) 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Σας παρακαλώ. 

 
Τελειώνω λοιπόν με αυτό και λέω ότι υπάρχουν σχολεία τα οποία χρίζουν 
συντήρησης τα οποία δεν μπορούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους όλα 

να συντηρηθούν σύμφωνα με αυτά τα οποία χρειάζονται γιατί προκύπτουν συνέχεια νέες 
επισκευές που γίνονται και επιπλέον θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αν ρίξουμε και μία ματιά 
πάλι στις ενισχύσεις των υπαρχουσών πιστώσεων θα δούμε ότι υπάρχει και ένας νέος 
κωδικός με 100.000 €, ο οποίος αναφέρεται στις επισκευές στα κτίρια των Δημοτικών 
Παιδικών Σταθμών  που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια  των παιδιών, έξω δηλαδή 
από τα 30.000 υπάρχει και ενίσχυση με άλλες 100.000 €.  
Έτσι λοιπόν  θα πρέπει όλοι όταν μαζευόμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε κάποια 
ζητήματα να  λαμβάνουμε συνολικά το πρόβλημα και όχι αποσπασματικά κατά όπως μας 
συμφέρει.  

 
Λοιπόν να πω και εγώ δυο πράγματα. Καταρχήν, αγαπητέ κ. Νιάρχο για την 
κριτική σας για το εκτός ημερησίας διάταξης. Να την κάνουμε την κριτική όταν 

είναι  κάτι το ουσιαστικό. Τι είχαμε να ψηφίσουμε; Το να ανατεθεί σε ένα δικαστικό 
επιμελητή να επιδώσει την παραίτηση από το δικόγραφο της εφέσεως σχετικά με τα stage. 
Το έχουμε κουβεντιάσει  το θέμα των stage, την απόφαση την έχουμε πάρει, την έχετε 
ψηφίσει και εσείς, ότι θέλουμε τα stage να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου, 
άρα το να καθόμαστε και να αντιδικούμε γιατί    δεν ήρθε η εισήγηση για το ότι πρέπει να 
ανατεθεί σε δικαστικό επιμελητή κ.λ.π. κ.λ.π., νομίζω ότι είναι περισσότερο για 
εντυπωσιασμό.  
Δεύτερον, θα σας στείλει η κα Λαμπρινάτου, συνεννοήθηκα, τον προϋπολογισμό στη μορφή 
τους όπως διαμορφώνεται με τις τροποποιήσεις. 
 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: Τον εγκεκριμένο από την Αποκεντρωμένη τέλη του Δεκέμβρη… 

 
Τον εγκεκριμένο από την Αποκεντρωμένη, ο οποίος είναι και αναρτημένος  στο 
site, όπως τροποποιείται εδώ πέρα, δηλαδή θα φαίνονται τα ποσά πως θα 

γίνουνε;  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: Ο εγκεκριμένος είναι αυτός που έχουμε… 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γιατί δεν μπορούμε να στείλουμε με τα ποσά; 
 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ: Μα πρέπει να περάσει από …. (δεν ακούγεται) 

 
Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν υπηρεσιακά ζητήματα που μας 
εμποδίζουν να τον δείτε στην τελική του μορφή. Μετά λοιπόν στην τελική του 

μορφή από την δεύτερη τροποποίηση, μπορούμε να τον στείλουμε;  
 
ΛΑΜΠΡΙΝΑΤΟΥ:  …. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Ωραία, θα σας τον στείλει λοιπόν να τον δείτε πως θα έχει διαμορφωθεί.   
Λοιπόν δεν είναι όλα θέματα της Δημοτικής Αρχής και των Δημοτικών 

Συμβούλων, βλέπετε ότι είναι και υπηρεσιακά ζητήματα τα οποία δημιουργούν κωλύματα.   

ΦΑΒΑΣ:  

ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: 

ΦΑΒΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   
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Τώρα το θέμα, πρέπει να ληφθεί απόφαση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για μπορέσει 
να λειτουργήσει ο Δήμος. Αν δεν κάνουμε αυτή την τροποποίηση έχει πρόβλημα λειτουργίας 
ο Δήμος, δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι κωδικοί, δεν μπορούν να γίνουν οι πληρωμές, 
δεν μπορεί να γίνει τίποτα.  
Πώς συντάχθηκε ο προϋπολογισμός και τον φέραμε στην αρχική του μορφή; Με τα υπόλοιπα 
τα οποία είχαμε στις 30-6, με τα υπόλοιπα του 1ου εξαμήνου και γίνονται εκτιμήσεις, δεν 
μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι περισσότερο, με εκτιμήσεις προχωράμε. Άρα λοιπόν 
πρέπει να γίνει αυτή η αναμόρφωση, κάνανε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και έναν πολύ 
μεγάλο αγώνα η Υπηρεσία, δυστυχώς μέχρι και την τελευταία στιγμή δουλεύανε και 
συμπληρώνανε κωδικούς και νούμερα, δεν μπορεί να πάει σε επόμενη συνεδρίαση τον 
Φεβρουάριο γιατί θα πάνε όλα πίσω, άρα λοιπόν συγχωρέστε μας γι΄ αυτή την μικρή 
καθυστέρηση η οποία υπήρξε αλλά έχετε δύο ημέρες ολόκληρες να τον μελετήσετε, να τον 
δείτε και να τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί να μιλήσουμε και για την 
σκοπιμότητα και για την αναγκαιότητα των έργων των οποίων προτείνονται. Νομίζω όμως ότι 
όλοι συμφωνούμε, γιατί γι’ αυτό δεν άκουσα κάτι και προφανώς με τη σιωπή σας σημαίνει ότι 
το αποδέχεστε, ότι υπάρχει ένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα στη δύσκολη οικονομική 
συγκυρία που βιώνει η χώρα μας για το Δήμο Καλαμάτας σε σχέση πάντοτε και με τους 
υπόλοιπους Δήμους.        
Λοιπόν, ο κ. Φαββατάς έκανε την ερώτηση την γνωστή όσον αφορά τα δημοτικά τέλη, εγώ 
του είχα απαντήσει … 
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Δεν είναι ερώτηση κ. Πρόεδρε, αίτημα είναι, στην Οικονομική. 

 
Αίτημα και το απαντάω, εντάξει, θα τα χαλάσουμε για το αν είναι ερώτημα ή 
αίτημα; 

 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι, όχι.  

 
Εγώ λοιπόν απαντάω αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά, ότι το 
θέμα των τελών έχει ψηφιστεί, εσείς το είχατε φέρει καθυστερημένα, αυτό δεν 

είναι εύκολο πράγμα για να γίνει η τροποποίηση των τελών. Μην δημιουργούμε λοιπόν 
εντυπώσεις και προσδοκίες ότι το κάνουμε γιατί μπορούμε, μάλλον δεν το κάνουμε γιατί 
μπορούμε, έχει ψηφιστεί η απόφαση για το 2017, - εντάξει; - και δεν μπορεί να έχει 
συνεχιστεί κάτι τέτοιο, για το 2018.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε ο κ. Μπεχράκης.  

 
Το κύριο θέμα του προϋπολογισμού βέβαια δεν είναι τα σχολεία, η 
κατάσταση και η συζήτηση είναι ένα υποσύνολο, οπωσδήποτε είναι ένα 

σημαντικό θέμα γιατί ο Δήμος Καλαμάτας είναι μεγάλος έχει πολλά σχολεία, πολλές σχολικές 
μονάδες, η αυτοδιοίκηση έχει πάρει πρόσφατα στην αρμοδιότητά της αυτή την αρμοδιότητα 
της … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με τον ¨Καλλικράτη¨. 

 
Ναι με τον   ¨Καλλικράτη¨, πολύ πρόσφατα, επομένως δεν έχει αναπτύξει 
ακόμα όλη εκείνη την αντίληψη που πρέπει γύρω από αυτά τα θέματα, 

δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρεχόμενη παιδεία και από την πλευρά της 
Αυτοδιοίκησης στα  παιδιά της πόλης, στους γονείς, η κάθε συμπαράσταση, στους 
εκπαιδευτικούς που παρέχουν το έργο κλπ.  
Τι θέλω να πω, στη συνέχεια. Τα σχολεία δεν είναι μόνο βάρος στο Δήμο, προσφέρουν και 
αυτά με τη σειρά τους στη λειτουργία του Δήμου. Για παράδειγμα όλα τα σχολεία είναι 
φωτισμένα κατάφωτα όλο το βράδυ με πάρα πολλά φώτα και φωτίζουν τις γειτονικές και 
δίνουν ένα σημείο διαφορετικό, ασφάλειας, στις πόλεις. Αυτά επιβαρύνουν τους σχολικούς 
προϋπολογισμούς. Το Γυμναστήριο του Πολυκλαδικού όλο το απόγευμα είναι με όλους τους 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  
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προβολείς αναμμένους που ισοδυναμεί με την καθημερινή λειτουργία σε ηλεκτροφωτισμό 
του σχολείου, πηγαίνουν οι ομάδες μας, εξυπηρετούνται, και αυτά καταγράφονται στους 
λογαριασμούς των σχολείων και δεκάδες άλλα πραγματάκια τα οποία μπορούμε να τα πούμε 
ποια είναι η εισφορά. Δηλαδή αυτός ο καταμερισμός ότι εμείς δίνουμε αυτοί δεν μας δίνουν 
δεν σωστός. Έτσι; Να το βάλουμε αυτό. Οπωσδήποτε το μεγάλο βάρος πέφτει από το 
κράτος που πρέπει να δίνει τους προϋπολογισμούς.   
Και πάμε στο ειδικό θέμα των κυλικείων. Πριν προχωρήσω σε αυτό, και τελειώνω, η δικιά μου 
η αίσθηση είναι ότι φέτος κάτι υπάρχει δυσλειτουργία, δηλαδή λύνονται τα προβλήματα 
όπως λυνόντουσαν πέρυσι πιο εύκολα. Δεν ξέρω τι φταίει, φταίνε οι εργολαβίες, δεν ξέρω, 
πέρυσι ίσως ήταν μια άλλη κατάσταση στα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει. Το κύριο και το 
σημαντικό πάντως είναι ότι τα κυλικεία έχουνε κάποια χρήματα, είναι τα λεφτά των σχολείων, 
αυτά τα λεφτά πρέπει να δίνονται πάλι στα σχολεία για τις καθημερινές μικρολειτουργικές 
τους ανάγκες. Έχουμε περιπτώσεις να είναι σπασμένα τζάμια, να είναι αγωγοί να τρέχουν και 
να μην έρχεται κανένας, παρά τα τηλεφωνήματα που γίνονται, και να τρέχουν τα νερά μέσα 
σε αίθουσες, καλοριφέρ να τρέχουνε … Δεν υπάρχει η δυνατότητα η σχολική μονάδα να 
καλέσει ένα υπεύθυνο και να παρουσιαστεί μέσα σε 10 λεπτά σε 1 ώρα και να φτιαχτεί αυτό 
το πράγμα και παρέχουμε υπηρεσίες και μέσα από αυτό εμφανίζεται και το κράτος και η 
πολιτεία η οργανωμένη.  
Όταν λοιπόν έχεις μία τάξη 30 παιδιά και βλέπουν στα πόδια τους να τρέχουν τα νερά χωρίς 
να εμφανίζεται ποτέ κανένας, η μεγάλη ζημιά γίνεται για όλους μας. Επομένως λοιπόν μην τα 
βλέπουμε στην αντίληψη δούνε και λαβείν μόνο και πρέπει να δούμε και αυτά που λένε οι 
καθηγητές των σχολείων του Δήμου Καλαμάτας ότι τα λεφτά των κυλικείων  δεν έρχονται 
στα σχολεία. Είναι πολύ σημαντικό και είναι ντροπή αν γίνεται αυτό.   
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν σας ενημερώνω αθροίζοντας …. 

 
Ο κ. Ηλίας, εγώ έχω θετικές … ότι έτρεχε και τρέχει στα σχολεία, δεν ξέρω 
κάτι τρέχει φέτος με τις εργολαβίες που πρέπει να το δούμε.   

 
Λοιπόν  ο Δήμος Καλαμάτας με την αναμόρφωση ενισχύει τους κωδικούς ή 
δημιουργεί νέους κωδικούς, έκανα την άθροιση εν τάχει, 440.000 €.  

 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Για τα σχολεία; 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Και παίρνουμε; 160. Και πόσες είναι … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 440.000 € είναι οι ενισχύσεις και οι νέοι κωδικοί.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Και πόσα είναι τα έσοδα των κυλικείων;  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γυφτέας, αν ξέρει να μας πει. Πόσα μπορούμε και εισπράττουμε μάλλον.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: …… (δεν ακούγεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσα μπορούμε και εισπράττουμε.  
 
ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ: Πόσα εισπράττουμε κύριε … 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε; 

 
Δεν είναι ακριβώς ότι  ¨πόσα μπορούμε να εισπράξουμε¨, πρέπει να σας 
ενημερώσω ότι ήδη, το γνωρίζετε κιόλας,   ότι είχαμε αναγκαστεί να κάνουμε 

πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής διότι είχαμε κυλικεία τα οποία δεν πληρώνανε, είχανε 

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΓΥΦΤΕΑΣ:  
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κάνει αιτήσεις, είχανε φέρει χαρτιά, είχαμε και εμείς ανθρώπινη επικοινωνία, τους είχαμε 
ανεχτεί, αναγκαστήκαμε στο τέλος να διώξουμε ορισμένους οι οποίοι δεν πληρώνανε. Ένας 
από αυτούς ήτανε και το Πολυκλαδικό που δεν πλήρωνε, ο άλλος ήτανε του 1ου Γυμνασίου, ο 
άλλος του συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και Λυκείου και με ορισμένους άλλους έχουμε κάνει 
προσπάθεια να μπορέσουμε καλύτερα να εισπράξουμε  περισσότερα χρήματα. Τα χρήματα 
λοιπόν είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία εμείς προσφέρουμε στα σχολεία. Και πρέπει να 
σας πω ότι εμείς, όπως σας είπα στην αρχή, ενώ προ τριετίας είχαμε για τα σχολεία 
1.500.000  τώρα έχουμε 630.000, ενώ προ τριετίας πληρώνανε τα χρήματα το Υπουργείο με 
ξεχωριστούς κωδικούς  για τα πετρέλαια τώρα πληρώνουμε τα πετρέλαια από τις σχολικές 
επιτροπές.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Τα στέλνει το Υπουργείο.  

 
Το Υπουργείο, δεν μας στέλνει δηλαδή χρήματα το Υπουργείο, πληρώνουνε οι 
σχολικές επιτροπές από αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουμε στα σχολεία.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόσθετες υποχρεώσεις λοιπόν και δαπάνες.  
 
ΓΥΦΤΕΑΣ: Πρόσθετες υποχρεώσεις.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν ολοκληρώνουμε να ψηφίσουμε;  
 
ΓΥΦΤΕΑΣ: Και γι΄ αυτό  ……. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)    

 
Να το κλείσουμε, να τα πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο;    
Ορίστε. 

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Οι μισοί λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι δημοτικά τέλη, τα εισπράττει ο Δήμος.  
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Των σχολείων.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε παρακάτω. Λέγετε … 

 
Ναι. θα πρέπει να πω δύο λόγια για όλα αυτά που ακούστηκαν γιατί έγινε ένα 
ολόκληρο ζήτημα εδώ, και καλώς έγινε, και τι βλέπουμε και τι παρατηρούμε εδώ. 

Πρώτα πρώτα η αλήθεια είναι, και πιστεύω να μην  το αμφισβητεί κανένας, ότι οι δαπάνες για 
την παιδεία βαίνουν συνεχώς μειούμενες και από την κεντρική κυβέρνηση και από τις 
περιφερειακές ενότητες και τους δήμους, αυτό είναι φανερό και αντικατοπτρίζεται και στην 
κατάσταση των κτιρίων και της υλικοτεχνικής υποδομής και πολύ περισσότερο αν θέλετε 
φτάνει και σε άλλα προβλήματα που υπάρχουν, ζητήματα περιεχόμενου σπουδών, μείωση 
των θέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι 
μια ολόκληρη συζήτηση που βέβαια δεν μπορούμε να την κάνουμε εδώ στην Οικονομική 
Επιτροπή  του Δήμου της Καλαμάτας. Άρα ένα είναι αυτό, ότι πρέπει να απαιτήσουμε και από 
την κεντρική κυβέρνηση και από τις τοπικές διοικήσεις την αύξηση των δαπανών για την 
παιδεία. Ένα είναι αυτό το ζήτημα. Και έχουνε ευθύνη και εδώ βλέπουμε παίζεται ένα θέατρο 
του παραλόγου, από τη μια πλευρά έχουμε την πλειοψηφία να λέει φταίει η κεντρική 
κυβέρνηση και από την άλλη μεριά έχουμε εδώ πέρα την μείζονα αντιπολίτευση που λέει 
φταίνε οι δήμοι και δεν φταίει η κυβέρνηση, στην ουσία.     
 
ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Όχι ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 

 
Στην ουσία αυτό λέει, μπορεί να μην το λέει στα λόγια αλλά αυτό εννοεί. Και να 
μπούμε και σ΄ ένα άλλο ζήτημα που γίνεται μεγάλη συζήτηση εδώ, για τα 

κυλικεία. Εμείς από παλιότερα έχουμε μία άλλη πρόταση για τη διαχείριση των κυλικείων  και 
μάλιστα με την έναρξη της οικονομικής κρίσης από ΄10 - ΄11 το είχαμε θέσει. Πρώτα απ΄ 

ΓΥΦΤΕΑΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  

ΝΙΑΡΧΟΣ:  
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όλα αποτελεί μία έμμεση φορολογία των γονέων που πληρώνουν για τη λειτουργία του 
σχολείου ουσιαστικά και πληρώνουν αυτόν που έχει το κυλικείο και πολύ περισσότερο  και τα 
έσοδα που πάνε στην σχολική επιτροπή. Ποιοι τα πληρώνουν αυτά; Οι γονείς δεν τα 
πληρώνουν; Οι μαθητές δεν τα πληρώνουν; Και είχαμε βάλει και ζήτημα για να δίνεται στα 
παιδιά και τοστ και χυμός και γάλα, ένα πρωινό σε όλα τα παιδιά. Όταν το πρωτοείπαμε εδώ  
μας κοιτάγατε σαν UFO στην ουσία και είπατε, τι λέτε αυτά είναι ανέφικτα πράγματα και δεν 
γίνονται. Και όμως γίνονται και δεκατιανό δόθηκε στους μαθητές και χιλιάδες μαθητές σήμερα 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση παίρνουν ένα γεύμα και εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να 
γενικευτεί και να επεκταθεί. Και βέβαια δεν το συζητάμε ότι τα λεφτά των κυλικείων θα 
πρέπει να επιστρέφουν στα σχολεία, στα σχολεία όμως γιατί υπάρχει και μία λογική που λέει 
να επιστρέφει στο σχολείο, στο σχολείο δηλαδή από εκεί που πληρώνουνε τα παιδιά, εμείς 
αυτό δεν το βλέπουμε και πολύ σωστό, γιατί αν δούμε και τα ενοικιοστάσια εκεί στα σχολεία 
τα οποία έχουνε περισσότερους μαθητές και πολύ περισσότερο έχουνε μεγάλη οικονομική 
δυνατότητα οι γονείς πληρώνουν περισσότερο αυτοί που παίρνουν τα κυλικεία και τα 
¨χτυπάνε¨ στις δημοπρασίες. Γιατί; Γιατί έχουν περισσότερα κέρδη, γιατί εκεί … 
 
ΦΩΝΗ: ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ: Ναι αλλά δεν μπορεί αυτό το ποσό να γυρνάει … 
 
ΦΩΝΗ: ….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου) 
 
ΝΙΑΡΧΟΣ:  Όχι μιας και έγινε τοποθέτηση γι΄ αυτό το ζήτημα.    
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού …… (δεν ακούγεται) 

 
… να γυρνάει στο ίδιο το σχολείο. Θα πηγαίνει στα σχολεία ανάλογα με τις 
ανάγκες τους, με τις ανάγκες που έχει σε κτιριακές υποδομές, λειτουργικές 

δαπάνες και στα παιδιά. Αυτό θέλω να πω.   
 
Για να αποκαταστήσω την αλήθεια για κάτι που ειπώθηκε κύριοι συνάδελφοι, 
είπε ο κ. Μπεχράκης ότι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ των σχολείων έχουν δημοτικά 

τέλη, επικοινώνησα με την Υπηρεσία δεν πληρώνουνε τα σχολεία δημοτικά αγαπητέ 
συνάδελφε τέλη, οπότε μην δημιουργούμε  εντυπώσεις αν δεν ξέρουμε κάτι θα παρακαλέσω 
πάρα πολύ, να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: …….. (δεν ακούγεται – εκτός μικροφώνου)  λογαριασμούς του ρεύματος;       

 
Τώρα πήρα την κα Μπουρίκα και μού είπε τα δημοτικά σχολεία, τα σχολεία 
μάλλον της εκπαίδευσης απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη. Η ίδια η 

Προϊσταμένη, μπορεί να το επιβεβαιώσετε να κατεβείτε κάτω να την ρωτήσετε. Γιατί μου 
προκάλεσε και εμένα εντύπωση. Εντάξει;  

Λοιπόν, ο Μπεχράκης κατά, ο κ. Φαββατάς κατά, ο κ. Νιάρχος κατά, η πλειοψηφία υπέρ. 

Κατά πλειοψηφία.  

 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαμβάνει 
υπόψη της την παραπάνω υπηρεσιακή εισήγηση, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 
72 του Ν. 3852/2010, μειοψηφούντων των κ.κ. Μπεχράκη, Φαββατά και Νιάρχου οι οποίοι 
τάσσονται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 

ΝΙΑΡΧΟΣ:   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου 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. Γυφτέας Ηλίας  

  2. Δημόπουλος Δημήτριος 

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

  4. Μπεχράκης Σταμάτης 

  5. Νιάρχος Αναστάσιος  

  6. Φάβας Γεώργιος   

  7. Φαββατάς  Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 30 Ιανουαρίου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

  


