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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 20η ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της  οδού Αριστοµένους  28 σε συνεδρίαση η 
∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την µε αριθµό 49/14-12-2007 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη  κ.κ. 1) Αλευράς ∆ιονύσιος, 2) 
Κοσµόπουλος Βασίλειος και 3) Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωµατικά µέλη της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής από την πλευρά της µειοψηφίας κ.κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης και  Μπάκας 
Ιωάννης, οι οποίοι συµµετέχουν στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τους κ.κ. Αλευρά 
∆ιονύσιο και Κοσµόπουλο Βασίλειο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται, κατόπιν της πρόσκλησης που του κοινοποιήθηκε για τη 
συνεδρίαση του Σώµατος, και ο κ. Νικόλαος ∆ιασάκος, επικεφαλής του συνδυασµού 
«∆ηµοτική Αγωνιστική Κίνηση Καλαµάτας» που µετείχε στις δηµοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου 2006 αλλά δεν κατέλαβε καµία έδρα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας διότι 
δεν συµπλήρωσε το εκλογικό µέτρο.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Καλαµάτας κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 1ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

Σύνταξη δηµοτικού προϋπολογισµού οικον. έτους 2008.  

Στο φάκελο του θέµατος προς ενηµέρωση ήταν σχέδιο προϋπολογισµού που συντάχθηκε 
από τη ∆ηµοτική Αρχή σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος παρίστανται ο Αντιδήµαρχος κ. Κλείδωνας Θεοφάνης, ο 
Ειδικός Συνεργάτης του ∆ήµου κ. Τενέντες Περικλής, η ∆ιευθύντρια ∆ιοίκησης – Οικονοµίας 
του ∆ήµου κα Ηλιοπούλου Γεωργία και ο Προϊστάµενος του Οικονοµικού Τµήµατος του 
∆ήµου κ. Λίβας Ανδρέας. 
 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ως εξής: 

  
Είναι καταρχήν συζήτηση αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση η αναλυτική θα 
γίνει στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου θα ληφθεί και η 

απόφαση. Τυπικά συντάσσεται από τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ο προϋπολογισµός εσόδων και 
εξόδων. Έρχεται περίπου µέσα στα χρονικά όρια τα οποία βάζει ο νόµος.  
Κύριε Κλείδωνα παρακαλώ εισηγηθείτε το θέµα και  οι υπηρεσιακοί παράγοντες να κάνετε 
και εσείς µία συνεισήγηση.  
Ελάτε.    

 
Φέρουµε τον προϋπολογισµό του 2008 στη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή ώστε να 
αναλάβει όπως προβλέπει και ο νόµος της σύνταξή του. Αυτό που θέλω να 

πω είναι ότι ο προϋπολογισµός κατατίθεται µέσα στο 2007 δηλαδή σε χρονικά όρια που 
προβλέπονται και θέλω επίσης να επισηµάνω ότι τα στοιχεία τα οποία αναφέρει ο 
προϋπολογισµός του 2008 είναι µέχρι και 30 Νοεµβρίου του 2007.   

Απλώς θα αναφέρω δύο νούµερα µόνο για να γραφτούνε στα πρακτικά. Ο προϋπολογισµός 
σε 68.457.786,22 €.  

∆εν έχω τίποτα άλλο να πω, αν θέλει να πει κάτι ο κ. Τενέντες.   
 
…. (εκτός µικροφώνου) που έγινε. 
Λοιπόν 1ον , τα ποσά που αναφέρονται στις 2 πρώτες στήλες  του έντυπου 

που έχουµε µοιράσει, είναι όπως διαµορφώθηκαν στις 30/11. Όσον αφορά τα έσοδα οι 
κωδικοί 1312 και 1314 τα ποσά πάνε αντίστροφα και αλλάζει ο τίτλος στο 1314 γίνεται 
¨Επιχορήγηση από ΟΣΚ¨. Σελίδα 4 είναι αυτό. Τα ποσά δεν αλλάζουνε. 
 
Στα έξοδα ίσως παρατηρήσετε ότι στη µισθοδοσία παρατηρείται για το έτος 2008 σε 
ορισµένους κωδικούς, στο 6041 συγκεκριµένα, κυρίως σε αυτούς, ηυξηµένα έξοδα 
µισθοδοσίας έναντι του ΄07. Αυτό οφείλεται στην πρόβλεψη της δαπάνης µισθοδοσίας των 
75 µερικής απασχόλησης που προσλαµβάνονται τώρα και ότι έχει αποφασισθεί για την 
πρόσληψη λοιπού προσωπικού περιορισµένης διάρκειας, οκτάµηνα ή εξάµηνα. Αυτό κατά 
συνέπεια επηρεάζει και τους κωδικούς των εργοδοτικών εισφορών  και εκεί ίσως 
παρατηρηθεί αυτή η αύξηση έναντι των περσινών. Αυτά τα 75 άτοµα έχουνε κατανεµηθεί: 
36 στις ∆ιοικητικές – Οικονοµικές Υπηρεσίες, 20 στην Καθαριότητα και 19 στο Πράσινο. 
Σύνολο 75 άτοµα. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ: 

ΤΕΝΕΝΤΕΣ: 
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Όσον αφορά τις επιχορηγήσεις για εκτέλεση έργων εάν αθροίσουµε κατά φορέα 
επιχορήγησης τα προβλεπόµενα έργα, υπολείπονται των προβλεποµένων επιχορηγήσεων 
και λοιπών δαπανών µερικών, κατά ορισµένα ποσά σε σύνολο 2.783.629. Αυτό συµβαίνει 
γιατί ορισµένα ποσά τα οποία θα αναφέρω αναλυτικά, υπάρχουν στο χρηµατικό υπόλοιπο, 
συν την επιχορήγηση που θα πάρουµε το έτος 2008 από τους φορείς µας κάνουν το 
σύνολο των δαπανών για τεχνικό πρόγραµµα και ειδικές άλλες δαπάνες. Συγκεκριµένα στο 
πρόγραµµα ΕΛΑΙΑ έχουµε ένα υπόλοιπο 15.847,20, για το ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 116.130,71, ΣΑΤΑ 338.000, ΘΗΣΕΑΣ 1.550. Για τα χρήµατα που πήραµε 
600.000 για τους πυρόπληκτους, οι 540.806,46 είναι στο χρηµατικό υπόλοιπο. Πήραµε ένα 
κληροδότηµα 16.000 €, προφανώς είναι του ΣΚΙΑ αν δεν κάνω λάθος, είναι στο χρηµατικό 
υπόλοιπο και δωρεές έχουµε και 91.845. Υπάρχει και ένα ποσό στο χρηµατικό υπόλοιπο 
115.000 που είναι το ποσό που αποµένει από το παλιό δάνειο που είχαµε πάρει, το πρώτο 
δάνειο που είχαµε πάρει για ληξιπρόθεσµες οφειλές από την προηγούµενη ∆ηµοτική αρχή 
το οποίο πρέπει να επιστραφεί εάν δεν διατεθεί. Αυτό το παρουσιάζουµε στο χρηµατικό 
υπόλοιπο και σαν έξοδο στο τέλος του προϋπολογισµού «Επιστροφές διαφόρων ποσών» 
εάν δεν αναλωθεί. Πως θα αναλωθεί αυτό; Είναι ορισµένες παλιές υποχρεώσεις οι οποίες 
βρίσκονται ανεξόφλητες και βγαίνουν δικαστικές αποφάσεις. Είναι αυτό το ποσό.  
Στον κωδικό 8511, στο τέλος των εξόδων, προβλέπουµε ένα ποσό 7.281.127,03 που είναι 
προβλέψεις µη είσπραξης. Αυτό το ποσό δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα εισπραχθεί διότι 
πρέπει να εισπραχθεί και δεν θα εισπραχθεί. Είναι διάφορες οφειλές που εκ των πραγµάτων 
δεν µπορούν να εισπραχθούν. Το πρώτο είναι τα τοκοχρεολύσια των νοµικών προσώπων 
5.750.125,03. Εκ των πραγµάτων είναι αδύνατον να εισπραχθεί. Υπάρχει στα έσοδα, το 
βάζουµε και σαν έξοδο για να µη θεωρηθεί ότι διογκώνουµε τα έσοδα. Το δεύτερο είναι οι 
δόσεις διαφόρων υποχρεώσεων δηµοτών όπως εισφορά σε χρήµα, µετατροπή γης σε 
χρήµα, οι οποίες λήγουν µε την 31/12/2008. Αυτό είναι στα έσοδα στα µεταφερόµενα 
υπόλοιπα προς είσπραξη, αλλά δεν είναι στα έξοδα για τον ίδιο λόγο. Τρίτον είναι η 
ρυµοτοµία, είναι 530.400, είναι ποσό που θα βεβαιωθεί το 2008 για τις οδούς Αριστείδου, 
Αριστοτέλους, Βουλγαροκτόνου εάν δεν κάνω λάθος, και το πρώτο τµήµα της Βασ. 
Γεωργίου. Και το δεύτερο τµήµα της Βασ. Γεωργίου που πληρώσαµε πρόσφατα 2.500.000 € 
και χρωστάµε άλλες 227.000 αν δεν κάνω λάθος, αυτά φέρονται σαν έσοδα που θα 
βεβαιωθούν απ΄ αυτά, από τα 2,700 ότι θα βεβαιωθεί περίπου τα 2.000.000 γιατί ένα 
µεγάλο µέρος θα το πληρώσει ο ∆ήµος. Από αυτό το ποσό το οποίο βεβαιώσαµε σαν έσοδο, 
µεταφέρουµε σαν έξοδο «Προβλέψεις είσπραξης» 530.000 για το πρώτο σκέλος ρυµοτοµίας 
και 1.600.000 για το δεύτερο γιατί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία η ρυµοτοµία πληρώνεται µε 
δόσεις που αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο από  5 µέχρι 10. Επειδή όµως ακόµα δεν έχει 
αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κυρίως για τα 2.500.000 €, υπολογίσαµε 5 δόσεις. Άρα 
παρουσιάζουµε ότι θα βεβαιώσουµε το σύνολο του ποσού και τα 4 – 5 τα κόβουµε στις 
προβλέψεις είσπραξης.  
 

 
Κε Πρόεδρε να συµπληρώσω κάτι. Όσον αφορά τους κωδικούς που αφορούν τη 
µισθοδοσία του προσωπικού, του εκτάκτου προσωπικού, να πω ότι συγκριτικά µε 

πέρυσι στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι η επιπλέον διαφορά οφείλεται στην 
πρόσληψη του προσωπικού µερικής  απασχόλησης όσο και κάποιων ορισµένου χρόνου. Σε 
όλους τους κωδικούς που αφορούν µισθοδοσία, εκτάκτου προσωπικού των υπηρεσιών 10, 
20 και 30 αντίστοιχα. 

 
Στον κωδικό 6041 συγκεκριµένα εάν κοιτάξετε θα το δείτε. 

 
Εµείς ΚΑΤΑψηφίζουµε τον προϋπολογισµό αλλά πρέπει να µας 
δοθούν οι τροποποιήσεις που έγιναν τώρα τελευταία. Οι αλλαγές 

που έγιναν.  

ΛΙΒΑΣ: 

ΤΕΝΕΝΤΕΣ: 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.: 
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Οι αλλαγές περιλαµβάνονται. Στο έντυπο που έχετε είναι. 
 

 
Πάµε στη σελίδα 4. ∆εν αλλάζει τίποτα ουσιαστικά. ∆ύο ποσά άλλαξαν θέση. 
Αν πάτε στη σελίδα 4 είναι πολύ εύκολο να το δείτε. 

 
 
∆εν αλλάζει ο προϋπολογισµός όσον αφορά τα νούµερα. 
 

 
∆ιαπιστώνω σήµερα ότι απουσιάζουν οι εκπρόσωποι των µέσων 
ενηµέρωσης και το θεωρώ θετικό έτσι για να πω κάποιες σκέψεις χωρίς 

φόβο και χωρίς πάθος. Πολλές φορές µου δηµιουργείται αγαπητοί συνάδελφοι η αίσθηση 
ότι ο Σταύρος ο Μπένος όταν έφυγε από τα ο ∆ήµο έκανε µια πολιτική κλωνοποίηση και 
όλες οι ∆ηµοτικές αρχές µέχρι και τα σήµερα ακολουθούν τα ίδια µονοπάτια, η δική µας 
∆ηµοτική αρχή επί Παναγή Κουµάντου – της κάνω και µια αυτοκριτική – 2 τετραετίες, η 
∆ηµοτική αρχή του κ. Μαλαπάνη, του Κουτσούλη, και η σηµερινή ∆ηµοτική αρχή. ∆ηλαδή 
ότι εγγραφές υπήρχαν τότε υπάρχουν και σήµερα, ενδεχοµένως έχουν συµπληρωθεί και 
κάποιοι κωδικοί επιπλέον. Ο ∆ήµος όπως λειτουργούσε πριν 30, πριν 25 χρόνια, πριν 20 
χρόνια, λειτουργεί και σήµερα. Νέες προσλήψεις, προµήθεια µηχανηµάτων, δάνεια, τώρα 
βλέπουµε και δηµοτικές αστυνοµίες να προστίθενται.  
 
Εµένα δεν µου αρέσει να λειτουργεί ο ∆ήµος µετά από 30 χρόνια µε τις νοοτροπίες και τις 
λογικές και τις πρακτικές που λειτουργούσε πριν 30 χρόνια, πριν 20, πριν 25 χρόνια. Και 
πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι µέσα σ΄ αυτά που λέω βάζω και µία αρκετή δόση 
αυτοκριτικής.  
 
Νέες προσλήψεις λέει, έστω και µέσα απ΄ αυτά τα προγράµµατα των αρµοδίων 
υπουργείων. ∆άνεια για την αγορά µηχανικών σαρώθρων λέει, λες και χάθηκαν οι ιδιώτες. 
Να προµηθευτούµε κάδους λέει. Ένα σορό ιδιώτες ασχολούνται µε αυτό το πράγµα και δεν 
είναι δηλαδή, όχι να συνεργαστούµε µε τους ιδιώτες επειδή δραστηριοποιούνται οι ιδιώτες, 
να συνεργαστούµε µε τους ιδιώτες επειδή - ξεκάθαρα πράγµατα – θα στοιχίσει κατά το 
ήµισυ το πολύ από ότι θα στοιχίσει στο ∆ήµο να εκτελεί µε αυτεπιστασία αυτά τα έργα. 
Αυτό που πρέπει να µας προβληµατίσει όλους είναι το γεγονός ότι πρέπει να µειωθεί το 
κόστος λειτουργίας που ∆ήµου.  
 
Εάν δεν µειωθεί το κόστος λειτουργίας του ∆ήµου και των υπηρεσιών, τότε ο ∆ήµος λίγο 
δύσκολα να δει στο παρόν αλλά και στο µέλλον άσπρες µέρες την ώρα και τη στιγµή που 
έχει να αντιµετωπίσει και ένα ακόµα βαρύ φορτίο, που φέρνει στην πλάτη του ο ∆ήµος, που 
είναι η εξόφληση των δανείων. ∆ισεκατοµµύρια δάνεια έχουν συναφθεί και η σύναψη των 
δανείων δεν τελειώνει ποτέ, συνεχίζεται. Και σ΄ αυτό το τεχνικό πρόγραµµα 1.950.000 
προβλέπονται για σύναψη δανείων. Βέβαια το 1.000.000 είναι για απαλλοτριώσεις. Τα 
υπόλοιπα; Τα υπόλοιπα για απορριµµατοφόρα λέει, για µηχανικά σάρωθρα. Γιατί; Γιατί να 
προχωρήσεις να προµηθευτείς µηχανικά σάρωθρα όταν µπορείς κάλλιστα να κάνεις ένα 
διαγωνισµό και προκειµένου να συνάψεις µία σύµβαση µε τους ιδιώτες, εγώ είµαι υπέρ της 
άποψης να είναι µικρές και πολλές οι εργολαβίες και όχι µία και µεγάλη. Να συνάψεις µία 
σύµβαση πενταετούς διάρκειας ώστε ο ιδιώτης να πάει να προµηθευτεί τα µηχανήµατά του, 
να έχει και την ευθύνη για τη συντήρησή τους, να έχει την ευθύνη για την καθαριότητα της 
Καλαµάτας και ου το καθεξής.  
 

ΛΙΒΑΣ: 

ΤΕΝΕΝΤΕΣ: 

ΛΙΒΑΣ: 

ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝ.: 
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Εγώ διαφωνώ λοιπόν µε τη φιλοσοφία όπως παρουσιάζεται µέσα από αυτό το 
προϋπολογισµό, όπως παρουσιάστηκε µέσα από τον προηγούµενο προϋπολογισµό, όπως 
παρουσιάζεται εδώ και 30 χρόνια µε αυτόν τον προϋπολογισµό, µε την µόνη διαφορά που 
κάποια στιγµή ενδεχοµένως δεν µπορούσα να τα πω αυτά. Τώρα µπορώ και τα λέω και θα 
τα λέω και την επόµενη φορά θα είναι και οι δηµοσιογράφοι, πάλι θα τα επαναλάβω. 
∆ιαφωνούµε λοιπόν µε τη σύναψη δανείων, διαφωνούµε µε τη λειτουργία της ∆ηµοτικής 
αστυνοµίας 600.000 €. Είναι αυτό που λέγαµε νωρίτερα. Οι προσπάθειές µας πρέπει να 
συγκλίνουν από δω και πέρα να µειώσουµε το ποσό λειτουργίας του ∆ήµου και όχι να το 
αυξάνουµε. Συν 600.000 €. Ποιος θα τα πληρώσει; Οι πολίτες θα τα πληρώσουν, µην 
έχουµε καµία αυταπάτη. Εκτός κι αν έχετε κάποιο µηχάνηµα κύριοι συνάδελφοι που κόβει 
λεφτά. Πείτε το µου και µένα το µυστικό να πλουτίσω κι εγώ. Για όλους αυτούς τους 
λόγους και πολλούς άλλους για να µην µπλέκουµε τώρα µε αριθµούς κλπ, εµείς ψηφίζουµε 
ΛΕΥΚΟ. 
 

 
Καταρχήν όλοι ξέρετε εδώ ότι δεν αποφασίζουµε τα πάντα για τον 
προϋπολογισµό. Καµιά δεκαριά φορές κάθε χρόνο, όχι µόνον ο δικός µας 

προϋπολογισµός, αλλά ο προϋπολογισµός κάθε νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου, και ο 
προϋπολογισµός τους κράτους µεταβάλλεται. Και δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση ότι όλοι 
αυτοί οι κωδικοί που υπάρχουν µέσα θα χρησιµοποιηθούν ή θα χρησιµοποιηθούν τα 
χρήµατα τα οποία γράφονται στους κωδικούς, στους συγκεκριµένους κωδικούς. Είναι µία 
ουσιαστική διαδικασία αλλά και τυπική διαδικασία συγχρόνως το ποιοι κωδικοί υπάρχουν 
αυτοί οι κωδικοί υπάγονται σε όλους τους ∆ήµους της Ελλάδας, είναι το τυποποιηµένο, σε 
άλλους περισσότερο σε άλλους λιγότερους, δεν σηµαίνει ότι επειδή µπήκαν κάποιοι από 
αυτούς στην εποχή του Μπένου πρέπει να αλλάξουν όταν οι ανάγκες. . .  
 
Εγώ θέλω να συµφωνήσω στο εξής. Ότι είναι πάρα πολλές οι ανελαστικές δαπάνες. 
Εξαιρετικά υψηλές οι ανελαστικές δαπάνες. Και όταν µιλάµε για ανελαστικές δαπάνες, 
εννοούµε κυρίως τη µισθοδοσία του προσωπικού. Κανείς δεν µπορεί να πει ότι το 
προσωπικό το οποίο έχουµε δεν πρέπει να το πληρώνουµε. Η πρώτη αρχή µας, το πρώτο 
µέληµα ενός καλά διοικούµενου οργανισµού είναι να πληρώνει το προσωπικό του, 
διαφορετικά χρεωκοπεί και κλείνει τις πόρτες. Λοιπόν έχουµε ένα προσωπικό το οποίο 
λειτουργεί σύµφωνα µε τις νοµοθεσίες της συντεταγµένης πολιτείας και το προσωπικό αυτό 
πρέπει να αµείβεται. Αυτά τα οποία πρέπει να περικόψουµε είναι επιπλέον αµοιβές, 
υπερωρίες εάν δεν χρειάζονται, ηλεκτρικό ρεύµα, νερά, τι είναι απ΄ αυτά τα ανελαστικά τα 
οποία µπορούµε να τα κάνουµε να έχουµε κάποιες οικονοµίες. 
 
Επίσης θέλω να πω ότι δεν είναι δεδοµένο ότι έχουµε και τα χρήµατα όλα τα οποία 
προβλέπονται στον προϋπολογισµό. Υπάρχει και η ιστορία από τους δηµοτικούς πόρους. Η 
∆ηµοτική αρχή είναι αισιόδοξη ότι θα µπορέσει και θα πετυχαίναµε τους στόχους µας 
πέρυσι εάν δεν συνέβαιναν δύο τινά, και το λέω µε παρρησία. 
Το πρώτο είναι οι πυρκαγιές µε τις οποίες είναι συνδεδεµένο το ΦΠΑ το 2% και η 
γενικότερη πολιτική υποστήριξη των πυροπλήκτων η οποία είχε όµως αντανάκλαση 
αρνητική στα οικονοµικά του ∆ήµου. Το πρώτον είναι αυτό και είναι αντικειµενικό το 
γεγονός αυτό.  
Και το δεύτερο είναι κάτι το οποίο δεν υπολογίζαµε και δεν υπολόγιζε και η προηγούµενη 
όταν ορθά έλεγε αλλά δεν έβλεπε το βάθος ότι υπάρχει αυτό το πλεόνασµα. ∆ηλαδή ότι θα 
είχαµε σειρά δικαστικών αποφάσεων – εγώ δεν κρίνω ούτε τις αποφάσεις ούτε το 
περιεχόµενο, κρίνω ότι πρέπει να πληρώσουµε τα χρήµατα, ότι αυτές οι αποφάσεις είναι 
τελεσίδικες, ή θα πάµε στο ταµείο ή θα έχουµε κατασχέσεις.  Και αυτά τα χρήµατα είναι 
πάρα πολλά. Ή η Βασ. Γεωργίου θα χτιζόταν εάν δεν καταβάλαµε 250.000 €. Αυτά είναι 
πολλά χρήµατα. Θάθελα να πω λοιπόν ότι και ο φετινός προϋπολογισµός έχει αυτόν τον 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 
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άγνωστο «Χ». Παρακολουθούµε µε τη νοµική υπηρεσία, δεν ξέρουµε πόσα «φασούλια» µε 
δικαστικές αποφάσεις θα σκάσουν εδώ, τελεσίδικες, τις οποίες πρέπει να πληρώσουµε. ∆ιότι 
προσφεύγουν επαναλαµβάνω εργολάβοι οι οποίοι δεν έχουν θεσµική κατοχύρωση για το 
έργο το οποίο έκαναν ή προµηθευτές και ζητούν χρήµατα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει 
να καταβάλουµε προσπάθεια να είµαστε αξιόπιστοι. Και αξιοπιστία σηµαίνει ότι σε ένα 
χρόνο 100 περίπου ηµερών, οροφή, πρέπει να πληρώνουµε τον κόσµο. 100 περίπου 
ηµερών οροφή. Εµείς απ΄ ότι γνωρίζω, ότι είχε ενταλµατοποιηθεί µέχρι 15 Νοεµβρίου, αυτό 
έχει πληρωθεί.  
Το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής: Εµείς δεν ακολουθούµε και να το 
αναγνωρίσετε, τον εύκολο δρόµο, τα προβλήµατα τα οποία υπάρχουν τα οικονοµικά να τα 
µετακυλούµε στους ιδιώτες. Και σε όλη µας τη θητεία θα ακολουθήσουµε την αρχή οι 
«αυξήσεις του πληθωρισµού», δηλαδή κάτω και από τις αυξήσεις των εργαζοµένων στο 
∆ήµο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν πρέπει να παλέψουµε να µαζέψουµε χρήµατα και θα είναι 
αποτυχία εάν δεν το κατορθώσουµε, από την δηµοτική περιουσία, είναι ένα άθληµα 
σηµαντικό αυτό στο οποίο πρέπει  να πετύχουµε και συνβοηθός σ΄ αυτή την προσπάθεια 
είναι η δηµοτική αστυνοµία, η οποία δηµοτική αστυνοµία βέβαια, τα 600.000 €, η 
µισθοδοσία τους δεν θα βγει από τους δηµοτικούς πόρους, η µισθοδοσία έρχεται από το 
κεντρικό Υπουργείο. ∆άνεια δεν υπάρχουν φέτος, είναι τα περσινά δάνεια. ∆εν έχουµε 
δάνεια στο φετινό προϋπολογισµό, είναι λογιστική η εγγραφή. Έρχονται από πέρυσι, απλά η 
διαδικασία των δανείων καθυστερεί, ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία. Είναι τα δάνεια 
του 2007 τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί και έρχονται στο 2008. Και 1.200.000 είναι για 
διανοίξεις και τα υπόλοιπα είναι για τον µηχανολογικό εξοπλισµό.  
 
Για τους ιδιώτες τα έχουµε πει πάρα πολλές φορές και ο νοµοθέτης συγκεκριµένες εργασίες 
τις ορίζει να τις κάνει ο ∆ήµος. Και αν ο ∆ήµος δεν έχει έναν αξιόπιστο µηχανισµό, από κει 
και πέρα το τι τραβάµε µε τους εργολάβους µόνον όσοι δεν έχουν συσχετισθεί µε τη 
διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών δεν το ξέρουν. ∆εν είναι πανάκεια ο ιδιώτης. Πανάκεια είναι 
ένας ισχυρός µηχανισµός από ειδικούς, από επιστηµονικό προσωπικό το οποίο να µπορεί να 
εποπτεύει. Η αλήθεια των πραγµάτων είναι όµως ότι δεν µπορεί ο ∆ήµος Καλαµάτας να 
λειτουργεί µ΄ αυτό το προσωπικό, τα χρόνια τα οποία έρχονται θα υπάρξει δραµατική 
µείωση. Και πρέπει να κάνουµε προσλήψεις αγαπητέ Γιάννη επιστηµονικού προσωπικού 
οπωσδήποτε διότι χρειάζεται. Με προσωπικό ∆Ε και ΥΕ δεν µπορεί να χαράξει πολιτική ο 
∆ήµος τις νέες εποχές όπου χρειάζονται εξειδικευµένοι άνθρωποι για να χειριστούν πλέον µε 
επιστηµονικό τρόπο ζητήµατα που έχει ανάγκη ο ∆ήµος.   
 
 

Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µε την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού λαµβάνει 
υπόψη της τις διατάξεις των άρθρων 103 και 159 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), την 
ΚΑΤΑψήφιση της πρότασης από τον κ. Ηλιόπουλο Παν. και τη δήλωση ΛΕΥΚΗΣ ψήφου από 
τον κ. Μπάκα Ιωάν,  κατά πλειοψηφία, 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι   

 
Συντάσσει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καλαµάτας οικονοµικού έτους 2008, ο 
οποίος ανέρχεται στο ύψος των 68.457.786,22 €, σύµφωνα µε το σχέδιο που έχει 
κατ΄ αρχήν καταρτισθεί σε συνεργασία της ∆ηµοτικής Αρχής µε την υπηρεσία, 
και µε όλες τις εγγραφές των εσόδων και εξόδων που αναλυτικά για κάθε 
περίπτωση αιτιολογούνται στην εισηγητική έκθεση η οποία επισυνάπτεται στην 
απόφαση αυτή.  
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Μπάκας Ιωάννης  

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 28 ∆εκεµβρίου 2007 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


