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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   20/2018 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   166/2018 

 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα,  την 10η  Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:15, στο 

Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 20η/2018 συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17390/04-05-2018 

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, 5) Φάβας Γεώργιος και 6) Φαββατάς Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Μπούχαλης Δημήτριος 

και 2) Νιάρχος Αναστάσιος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Αδαμόπουλος Ιωάννης, 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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Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα ότι υπάρχει για συζήτηση το εκτός ημερήσιας 
διάταξης θέμα με τίτλο: «Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018», 
αναφέροντας τα εξής: 

 
Ζητάμε να ενταχθούνε στην ημερήσια διάταξη δύο θέματα, κύριοι συνάδελφοι. 
Το πρώτο είναι η 7η εισήγηση του 2018 για την αναμόρφωση του Τεχνικού 

Προγράμματος, του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και Επιχειρησιακού 
Προγράμματος, της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, Διεύθυνσης Πρόνοιας, Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, η οποία 
ζητάμε να ενταχθεί για να προχωρήσουν οι πληρωμές σε έργα, προμήθειες κλπ. 
Συμφωνείτε να τα εντάξουμε στην ημερήσια διάταξη;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Λευκό. Δεν νομίζουμε ότι…  

 
¨Λευκό¨.  
Η πλειοψηφία Υπέρ. 

Κατά πλειοψηφία εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη. 

 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο  για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα 

που το Σώμα κατά πλειοψηφία αποδέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω 

του κατεπείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 

Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2018. 

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

ΘΕΜΑ:      Εισήγηση 7η/ 2018   για αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος, Δημοτικού 

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

Δ/νση Πρόνοιας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων,  Δ/νση Προγραμματισμού Ανάπτυξης & Ευρωπαϊκών 

θεμάτων.   

Α. ΕΣΟΔΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

α) Από νέα έσοδα     

        

1       

ΣΥΝΟΛΟ (α) 0,00 € 

 

  

  β) Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (μείωση δαπανών) 

        

1 40.7413.37 

Αμοιβή μελέτης Πράξης Εφαρμογής τμημάτων 

πυκνοδομημένων περιοχών Βόρειας Συνοικίας 

/ Δυτικής /Ανατολικής Συνοικίας Δ.Π 40.000,00 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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2 60.6264 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 

ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 3.000,00 

3 60.6662.01 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 3.000,00 

4 60.6265.01 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 

εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2.000,00 

5 20.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34.500,00 

6 10.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

Δ.Π 50.000,00 

7 15.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

Δ.Π 25.000,00 

8 30.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

Δ.Π 20.000,00 

9 35.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

Δ.Π 10.000,00 

10 40.6011 

Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

Δ.Π 500,00 

11 45.6022.01 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 100,00 

12 35.7332.08 

Συντήρηση και επισκευή αντλητικών 

συγκροτημάτων (2018) Δ.Π 317,46 

13 35.7336.07 Προμήθεια δομικών υλικών από μάντρα Δ.Π 600,00 

14 35.7336.08 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος Δ.Π 2.000,00 

15 35.7336.09 Προμήθεια ξυλείας Δ.Π 2.000,00 

16 35.7336.11 

Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου, χρωμάτων 

κλπ (2018) Δ.Π 4.945,43 

17 00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη Δ.Π 58.000,00 

18 00.6222 

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 

εσωτερικού Δ.Π 24.550,67 
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19 70.01.6041 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) ΥΠ. ΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2.000,00 

20 30.7336.65 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων  ΣΑΤΑ 20.000,00 

21 30.7324.15 

Κατασκευή πεζογέφυρας στο ρέμα Ξερίλα   

ΣΑΤΑ 45.000,00 

22 30.7323.73 

Συντήρηση αγροτικής οδοποϊας  Δ.Ε. Αρφαρών 

2017.Δ.Π 750,00 

23 30.7336.41 

Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου , χρωμάτων 

κλπ 2017 Δ.Π 1.249,90 

24 30.7323.02 Κατασκευή διαβάσεων με κυβόλιθους  ΣΑΤΑ 10.000,00 

25 30.7331.06 

Συντήρηση  ανελκυστήρων  Δημοτικών κτιρίων 

(2018) ΔΠ 5.000,10 

26 20.7325.15 

Εορταστικός φωτισμός πόλεως & Δημ. 

Διαμερισμάτων 2018 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΗΛ/ΜΟΥ 10.000,00 

27 15.6482 

Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών ΥΠ. 

ΕΡΓ.(ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Χ.Υ) 29000,00 

                                                ΣΥΝΟΛΟ (β) 403.513,56 € 

  

γ) Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων  

1       

ΣΥΝΟΛΟ (γ) 0,00 € 

      

δ)  Από  αύξηση προβλεπόμενων εσόδων 

1       

2       

  0,00 € 

  

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΣΟΔΩΝ  

  Από δημιουργία νέων εσόδων               (α) 0,00 € 

  Από μείωση προβλεπομένων εξόδων (β) 403.513,56 € 

  Από μείωση προβλεπόμενων εσόδων (γ) 0,00 € 

  Από αύξηση προβλεπόμενων εσόδων (δ) 0,00 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   (Α) 403.513,56 € 

 

 

 

 

 

 

 



Συνεδρίαση :  20/2018 Πέμπτη  10 / 05 / 2018 ΑΠΟΦΑΣΗ   166/2018 

Πρακτικά Οικονομικής Επιτροπής   5

Β.  Ε Ξ Ο Δ Α 

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

α) Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων     

1 40.7413.33 

Αμοιβή μελέτης για σύνταξη Πράξης 

Εφραρμογής περιοχής Μικρής Μαντίνειας 

Δ.Π 40.000,00 

2 00.6421 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων αιρετών Δ.Π 3.000,00 

3 20.6051.05 

Εργοδοτικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης 

μηχανικών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.500,00 

4 20.6051.06 

Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικής 

Ασφάλισης Μηχανικών ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  500,00 

5 20.6051.07 

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 500,00 

6 20.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΦΚΑ  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 32.000,00 

7 10.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΦΚΑ  Δ.Π 50.000,00 

8 15.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΦΚΑ  Δ.Π 25.000,00 

9 30.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΦΚΑ  Δ.Π 20.000,00 

10 35.6051.09 

Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΦΚΑ  Δ.Π 10.000,00 

11 40.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ 

Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην 

ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) Δ.Π 500,00 

12 45.6051.12 

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπέρ 

Λογαριασμού σε Χρήμα Υπαλλήλων (Πρώην 

ΤΥΔΚΥ και ΟΠΑΔ) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 100,00 

13 35.6263 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων Δ.Π 20.000,00 

12 10.6262 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Δ.Π 550,67 

13 70.03.7136 

Προμήθεια εξοπλισμού υλικών και μέσων 

πολιτικής προστασίας  ΥΠ.ΕΣ 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2.000,00 

14 30.7336.08 

Δαπάνη εκτέλεσης μηχανουργικών 

εργασιών για τις ανάγκες των συνεργείων 

του Δήμου  Δ.Π 3.000,00 

15 30.6263 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 

μέσων  Δ.Π 15.000,00 
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16 20.7325.01 

Επεκτάσεις, τροποποιήσεις, παραλλαγές,  

δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και μετατοπίσεις μετρητών 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΗΛ/ΜΟΥ 10.000,00 

        

ΣΥΝΟΛΟ α) 233.650,67 € 

  

β)  Δημιουργία νέων  δαπανών 

1 60.7135.03 

Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Δημοτικών 

Παιδικών - Βρεφικών Σταθμών ( 

κλιματιστικά, ψυγεία, αλλαξιέρες βρεφών, 

κρεβατάκια, κλπ)  ΕΣΠΑ  ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 8.000,00 

2 35.7326.02 

Μεταφύτευση δενδρυλλίων από δασικά 

φυτώρια Δ.Π 2.862,89 

3 35.7332.13 Επισκευή συντριβανιών Δ.Π 7.000,00 

4 70.01.7425.14 

Δαπάνες για την εφαρμογή του νέου 

Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

2016/679  Δ.Π 24.000,00 

5 70.02.7413.04 

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την 

τήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης 

Ποιότητας Δ.Π 3.000,00 

6 15.7331.01 

Οικοδομικές εργασίες βελτίωσης κτιριακών 

εγκ/ων κατασκηνώσεων Αγ. Μαρίνας ΥΠ. 

ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ  (Χ.Υ) 20.000,00 

7 15.7336.01 

Βελτίωση και επισκευή ζημιών του δικτύου 

ύδρευσης κατασκηνώσεων Ασγ. Μαρίνας  

ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Χ.Υ) 3.000,00 

8 15.7133 

Προμήθεια και τοποθέτηση συσκευών 

μαγειρείου στην κατασκήνωση Αγ. Μαρίνας 

ΥΠ. ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ (Χ.Υ) 6.000,00 

9 30.7333.01 Διαγραμμίσεις οδών ΣΑΤΑ 15.000,00 

10 30.7135.09 

Προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών 

ΤΕΝΤΑΣ ΣΑΤΑ 50.000,00 

11 30.7336.10 

Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, 

συντήρησης και απεγκατάστασης 

συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ 

στη θάλασσα Δ.Π 7.000,00 

12 30.7336.14 

Επισκευή εγκαταστάσεως κλιματισμού στο 

Πνευματικό Κέντρο 10.000 ΣΑΤΑ & 14.000 

Δ.Π 24.000,00 

        

    ΣΥΝΟΛΟ β) 169.862,89 € 
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  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ 

  Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων (α) 233.650,67 € 

  Δημιουργία νέων δαπανών                (β)  169.862,89 € 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  403.513,56 € 

 

  

  
  Γ. ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ    

        

  ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 293.054,89 € 

  Αύξηση αποθεματικού   403.513,56 € 

  α) Από δημιουργία νέων εσόδων 0,00 €   

  

β) Από μείωση προβλεπομένων 

εξόδων 

403.513,56 €   

  γ) Από μείωση εσόδων  0,00 €   

  

δ) Από αύξηση προβλεπόμενων 

εσόδων  

0,00 €   

  ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   696.568,45 € 

      403.513,56 € 

  Μείωση αποθεματικού 

  

α) Από ενίσχυση υπαρχουσών 

πιστώσεων 

233.650,67 €   

  

β) Από δημιουργία νέων 

δαπανών 

169.862,89 €   

  ΑΠΟΜΕΝΕΙ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 

 
 

293.054,89 € 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ:   

 

Αμοιβή μελέτης για τη σύνταξη Πράξης 

Εφαρμογής περιοχής Μικρής Μαντίνειας, σε 

¨Αμοιβή μελέτης για την ολοκλήρωση της 

Πολεοδομικής Μελέτης και σύνταξη της 

Μελέτης Πράξης Εφαρμογής περιοχής 

Μικρής Μαντίνειας Δήμου Καλαμάτας.¨ 

 

 

  

  

    

 

Η Προϊσταμένη 

 

Η Διευθύντρια 

 

Λογιστηρίου & 

Μισθοδοσίας 

 

Οικονομικών 

α.α. 

    

 

Λαμπρινάτου Αικατερίνη 

 

Λαμπρινάτου Αικατερίνη 
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Η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του θέματος, έχει αναλυτικά ως εξής : 

 
Κύριε Μπεχράκη; 
 

ΦΑΒΒΑΤΑΣ: Ότι έχουμε ψηφίσει. 
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Έχουμε κάποιες ερωτήσεις να κάνουμε.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

 
Τα κονδύλια που δίνουμε…, καταρχήν χωρίζουμε 2 - 3 θέματα τα οποία έχουν 
μεγάλη κοινωνική σημασία. Είναι οι Παιδικοί Σταθμοί της Πρόνοιας…  

 
Κύριε Μπουζιάνη, αν θέλετε ακούστε γιατί σας αφορά, είναι της αρμοδιότητάς 
σας τα θέματα.  
 
…που λέει «Υλικά συντήρησης, επισκευές λοιπών εγκαταστάσεων, Παιδικοί 
Σταθμοί, Πρόνοια, ΕΣΠΑ, Παιδικοί Σταθμοί», 3.000, «Συντήρηση και επισκευή 

επίπλων και λοιπού εξοπλισμού», 2.000. Γιατί είναι τόσο μικρά τα ποσά; Υπάρχουν και άλλα 
κονδύλια. Μπορείτε να μας πείτε συνολικά;  

 
Συγνώμη, αυτοί οι κωδικοί -για να βοηθήσω- είναι μείωση. Παίρνουμε χρήματα. 
Εντάξει;  

 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Αυτό είναι το ερώτημα. Είτε δίναμε – είτε παίρναμε, γιατί…, πόσα έχουμε;  

 
Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι κωδικοί και μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθούνε, γι’ 
αυτό τα τραβάμε τα λεφτά.  
 
Να πω και την άλλη; Για τη Χριστιανική Στέγη, για τις κατασκηνώσεις, είμαστε 
φέτος έτοιμοι; Χρειάζονται χρήματα και άλλα επιπλέον;  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εε, τώρα δεν είναι και ο κ. Γυφτέας εδώ. 

 
Λέει εδώ «Οικοδομικές εργασίες, βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων 
κατασκηνώσεων Αγίας Μαρίνας». Εάν είναι επαρκή όλα αυτά τα κονδύλια, 

μήπως είναι περιορισμένα.  
 
Να σας ενημερώσω γι’ αυτό, απ’ ό,τι ξέρω τουλάχιστον, παρότι είναι το 
αντικείμενο του κ. Γυφτέα. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία προετοιμασίας της 

κατασκήνωσης, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των υποδομών, για να δεχθούν τα παιδιά. 
Προϋπόθεση για να λειτουργήσει η κατασκήνωση είναι…  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Τρεις περιόδους έχουμε φέτος;  

 
Ναι τρεις και μία ΚΑΠΗ. Είναι δύο για παιδιά, ένα ΑμΕΑ και είναι τέσσερις 
συνολικά. Για να λειτουργήσει η κατασκήνωση προϋπόθεση είναι να δοθεί η 

άδεια του Υπουργείου Εργασίας. Δηλαδή, να συμπεριλάβει την κατασκήνωση στις 
κατασκηνώσεις τις οποίες θα λειτουργήσουν γιατί είναι του Υπουργείου Εργασίας. Εμείς 
ουσιαστικά κάνουμε όλη τη διαδικασία.  
Βγήκε η απόφαση αυτή ένταξης και ξεκινάμε, λοιπόν, εμείς τώρα την προετοιμασία των 
υποδομών και θα γίνει μετά, θα ακολουθήσει και μελέτη για την προμήθεια των τροφίμων, 
για να λειτουργήσει η κατασκήνωση. Στη συνέχεια, τα ποσά τα οποία αυτή τη στιγμή 
υπάρχουνε στους κωδικούς κατασκήνωσης είναι ένα υπόλοιπο που είναι απ’ την περσινή 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 
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χρονιά γύρω στις 40.000, τα οποία και χρησιμοποιούμε. Επειδή όμως η κατασκήνωση 
λειτουργεί με απόφαση του Υπουργείου, θα ’ρθει και η χρηματοδότηση.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ετήσια. 
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: Αυτά όσον αφορά την κατασκήνωση.  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό; 

 
Ναι, ναι. Αυτή είναι η όλη διαδικασία και έτσι λειτουργεί η κατασκήνωση. Όχι 
τώρα, από την αρχή που ξεκίνησε, από τις προηγούμενες κυβερνήσεις αν 

θέλεις να μάθεις και αυτό.  

Τώρα όσον αφορά το θέμα των κωδικών που αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς. Τι ακριβώς 
είναι αυτή η εισήγηση η σημερινή; Επειδή διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια δυσκολία στο να 
αντιμετωπίζουμε κάποιες πρώτες ανάγκες στους Παιδικούς Σταθμούς, όταν προκύπτουν 
κάποιες βλάβες, ζημιές, στις ηλεκτρικές συσκευές ή χρειάζεται μια άμεση προμήθεια, 
σκεφτήκαμε, λοιπόν, να φτιάξουμε έναν κωδικό, δηλαδή μαζέψαμε λίγα χρήματα από κάθε 
κωδικό, απ’ αυτούς που αναφέρει, να φτιάξουμε έναν κωδικό έτσι ώστε να βγει ένα ένταλμα 
προπληρωμής, για να αντιμετωπίζεται άμεσα, γιατί πολλές φορές καλούμε κάποιους τεχνικούς 
και δεν έρχονται γιατί καθυστερούν να πληρωθούν. Να υπάρχει η δυνατότητα, δηλαδή, 
άμεσης πληρωμής τους, όταν υπάρχει κάποια μικρή ζημιά στο φούρνο που θέλεις 50 - 100 
ευρώ για να το επισκευάσεις. Δεν μπορεί να περιμένεις. Μπορεί να μην έχεις τεχνικό, να μην 
έχεις ανάδοχο, να μην…, πρέπει όμως ο φούρνος να επισκευαστεί γιατί πρέπει να γίνει το 
φαγητό των παιδιών ή το πλυντήριο κτλ.    

 
Εντάξει, μην μπαίνουμε… Κύριοι συνάδελφοι, ακούστε να δείτε, υπάρχει εδώ η 
εισήγηση της Υπηρεσίας που λέει ότι έχουμε από τον προϋπολογισμό γύρω στις 

403.000 οι οποίες δεν απορροφώνται ή περισσεύουνε και αυτές τις 403.000, σπάνε: 233.000 
να ενισχύσουνε άλλους κωδικούς και 169.000 να δημιουργήσουνε νέες δαπάνες, νέους 
κωδικούς. Παράδειγμα, οικοδομικές εργασίες βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων στην 
κατασκήνωση της Αγίας Μαρίνας. Εντάξει; Ή 15.000 ευρώ για τη ΣΑΤΑ. Τεχνικό είναι το 
θέμα.  

 
Εμείς, κ. Πρόεδρε, δεν έχουμε εμείς τις εισηγήσεις των Διευθυντών των 
Παιδικών Σταθμών…  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, καλά κάνατε αλλά αυτό…  

 
Προσπαθούμε έστω και με αυτό τον τρόπο να φέρουμε το θέμα στη 
συζήτηση και να διαπιστώσουμε και εμείς, αλλά και τα μέσα ενημέρωσης που 

παρακολουθούν τις συνεδριάσεις, εάν είναι επαρκή, γιατί πρόκειται για μεγάλους κοινωνικούς 
τομείς και οι κατασκηνώσεις και οι παιδικοί σταθμοί. Επομένως, είναι σημαντικό θέμα για μας, 
για τη φιλοσοφία μας και με αυτή την έννοια εμείς θα καταψηφίσουμε βέβαια όπως 
καταψηφίζουμε τον προϋπολογισμό αλλά παρόλα αυτά είμαστε ευαίσθητοι σε κοινωνικές 
δαπάνες και πρέπει και ο Δήμος να αφιερώνει περισσότερα χρήματα, να δίνει περισσότερα 
χρήματα.  
 
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: …(εκτός μικροφώνου – δεν ακούγεται) 

 
Δεν ξέρουμε τι ζητήσαν οι Διευθυντές των Παιδικών Σταθμών, αυτό λέω. Δεν 
υπάρχουνε κάπου εδώ πέρα να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσεις.  
 
Δεν το κατάλαβες τι σου είπα. Δεν έχει να κάνει με ανάγκες που έχουν 
προκύψει αυτή τη στιγμή.  

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ:  

ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ:  
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ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Λέτε ότι περισσεύουνε. 

 
Αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό, Πρόεδρε, συγνώμη που κάνω κατάχρηση 
του χρόνου, ήδη υπάρχει η περίφημη εργολαβία συντήρησης και επισκευής 

των Παιδικών Σταθμών, 100.000, από δημοτικούς πόρους, από χρήματα, δηλαδή, του 
Δήμου, από εξοικονόμηση χρημάτων του Δήμου, η οποία είναι στη φάση ελέγχου από την 
Αποκεντρωμένη και θα υπογραφεί η σύμβαση πιστεύω αν όχι αυτή τη βδομάδα, την άλλη 
οπωσδήποτε. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία διαθέτει ο Δήμος για να συντηρήσει και να 
επισκευάσει τους Παιδικούς Σταθμούς.  
Τώρα όμως θα χρειαστούμε και κάποια χρήματα για να προμηθευτούμε τα υλικά τα οποία θα 
λειτουργήσουν τα Βρεφικά Τμήματα, τα οποία είναι και από τους συγκεκριμένους κωδικούς. 
Χρήματα για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών αφενός μεν έρχονται από το ΕΣΠΑ, το 
Πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής αλλά και πολλά-πολλά 
χρήματα που διαθέτει ο Δήμος Καλαμάτας.  

 
Δεν μιλάμε για καινούργια έργα, ούτε κατασκευή παιδικών σταθμών με αυτά. 
Μιλάμε για την καθημερινή λειτουργία και την ετήσια λειτουργία. Εντάξει; 

Συντήρηση και λειτουργία.  
Λοιπόν, τι ψηφίζετε, κύριοι συνάδελφοι;  
 
ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ: Όπως στον προϋπολογισμό.  

 
Όπως στον προϋπολογισμό.  
Η πλειοψηφία Υπέρ. 

Κατά πλειοψηφία εγκρίνεται.  
 
 
 
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, οι οποίοι τάσσονται 
ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι    
 

Υιοθετεί την καταχωρούμενη αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής 
εισήγηση του Τμήματος Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 
του Δήμου Καλαμάτας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, την 
αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικον.  έτους 2018, σύμφωνα με τα 
προτεινόμενα στην εν λόγω εισήγηση.  
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο  υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αθανάσιος Ηλιόπουλος         1. Αδαμόπουλος Ιωάννης 

  2. Δημόπουλος Δημήτριος 

  3. Μπασακίδης Νικόλαος 

ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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  4. Μπεχράκης Σταμάτης 

  5. Μπουζιάνης Παύλος  

  6. Φάβας Γεώργιος 

  7. Φαββατάς Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 16 Μαΐου 2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

 

 

  


